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O B S A H II. R O Č N l K A 

úVODNIKY 

Do nového roku 
Ján Uher: Februárové dni 

X Antonín Hoŕejš: Aktuálne problémy násho hudobného umenia 
Eugen Simúnek: Ponaučenie z nedávnej núnulosti 
Juraj Mlynárik: Po XI. sjazde KSC . . . 
Vznik CSR - predpoklad rozvoja slovenskej hudby . . 
L. S. Ginzburg: K rozvoju sovietsko-československých stykov 
Za úspech Il. sjazdu Sväzu československých skladateľov 

IDEOVO-ESTETICKE PRISPEVKY 

.. Eugen Simúnek: Vzťah umeleckej techniky, pôvodnosti a majstrovstva 
Zdenka Bokesová : O hudobnej kritike 
Jurij Kremlev: Prístupnosť a obsah hudby . . . . . . 
Alexander Jemnitz: O niektorých problémoch dnešnej hudobnej tvorby 
G. Sneerson: Hudba bez poslucháčov . . . . . . . . 
Eugen Simúnek: Za samostatnosť estP.tiky . . 
Ansermet o aktuálnej problematike hudobnej tvorby 
Cesta sovietskej hudby - cesta ľudovosti a realizmu 
Jozef Kresánek: Romantizmus a súčasná hudba . . . 
Eugen Simúnek: K otázke štýlovej syntézy ako hodnotiaceho hľadiska 
J aroslav Jiránek: Zdenek Nejedlý o ľudovosti a národnosti v hudbe . . 
Jaroslav Jiránek: Zdenek Nejedlý o modernizme, naturalizme a formalizme 
Eugen Simúnek: K ponímaniu modernosti . . . . . . . . 
Hanns Eisler: Schonbergova dvanásťtónová technika 
Jozef Kresánek: Perspektívy vý:voja tonality . . 
Ladislav Mokrý: Poznámky k súčas nej seriálnej hudbe 

· Aram Chačaturian : Myšlienky o hudLe . 
Jaroslav Zich: K tvorbe koncertního repertoáru 
Teodor Hirner: Poznámky z Darmstadtu 

DISKUSIE 

1 
41 

137 
185 
281 
409 
457 
505 

3 
67 
89 

200 
239 
251 
260 
282 
293 
336 
386 
411 
413 
416 
418 
461 
473 
513 
524 

Ľudovít Duríš: Perspektívu koncertnému umeniu ! (K diskusii o liste ÚV KSC) 
Jozef Kresánek : Niekoľko poznámok k diskusii o našej hudobnej kritike 
Diskusia pred sjazdom ses a konferenciou sss . . 

43 
244 

411, 461, 513 
42!) Viera Donovalová: Zo sovietskej diskusie o hudobnej kritike 

SLOVENSKA A CESKA HUDBA 

Jan Racek: Janáček - dramatik . . . . . . 
Jozef Samko: Pohľad na symfonickú tvorbu Jána Zimmera . 6, 49, 91, 142' 

55-

III 



Miroslav Filip : Filmová hudba Simona .Jurovského 
Zdenek Nováček : Július Kowalski "Rozprávka pri praslici" 
Eugen Simúnek : K otázke hodnotenia &účasnej slovenskej hudby 
( r): Scénická hudba J. Kowalského . . . . . . 
Lad islav B urlas: Serenáda Ota Ferenczyho . 
- r- : Tibor Gašparek hovori o novej skladbe A. Moyzesa . . . . 
Ivan Hrušovský : Víťazstvo pracujúceho ľudu a slovenské hudobné umenie 
.Jaroslav J iránek : Na okraj druhej prehliadky novej tvorby pražských skladateľov 
Ivan Hrušovský: K otázke folklóru v slovenskej hudbe 
L<tdislav Burlas: Husľový koncert Alexandra Moyzesa . 
Ladislav Burlas: Mikuláš Schneider-Trnavský umelec národa 
Ivan Hrušovský : Koncert pre orchester Dezidera Kardoša 
Jozef Kresánek: Cím nám j e prof. Suchoi1 
Igor Vajda : Tvorivá cesta Eugena Suchoňa 
J ohn Clapham: Suchoň - dramatik .. . . . . . . . 
Zeno Vancea: Krútňava a opera národných škôl juhovýchodnej Európy 
Zdenek Nováček : Tri interpretácie Suchoľiových !\!letamorióz . . 
V znilc CSR - predpoklad rozvoja slovenskej hudby 
Ernest Zavarský : J . L. Bella "Skladba ~ mol pre klavir" . . . . 
Hichard Rybo.rič : K súčasnému stavu bádania v dejinách slovenskej hudby 
R udo Dr.táľí: Zhudobnenia začiatkov slovenskej prízvučnej p oézie . 
Milena Cernohorská: Význam nápevkov pre Janáčkovu opernú tvorbu 

ZAHRA.t"iiCNÁ HUDBA 

99 
107 
114 
130 
139 
158 
188 
:L95 
233 
236 
290 
302 
362 
369 
373 
375 

409 
42 '. 
46ô 
486 
598 

Jozef Kresánek : Maurice Ravel 12 
K y oko Hani: O japonskej hudbe 64 
J án Marik: Ralph Vaughan Williams . . . . . . 111 
Vladimír P rotopopov: Jedenásta symfónia "1905" D. Sostakoviča 148 
B. Asafiev: Sergej Prokofiev . . . . . 205 
Fran~ois Schapira : Mladá generácia rumunských skladateľov 247 
J. Jaropolskij: Sovietske husrové umenie . . . . . 257 
Igor Belza: Niekoľko poznámok o Miaskovského symfonizme 307 
N. V. Tumanina: Prokofievova opera Vojna a mier . . . . . . 482 
P olúad do zahraničných hudobných časopisov (Z., lv, V. D., A. Bugárová) 39, 87, 

180, 231, 278, 354, 404, 452, 498, 549 

J UBILEÁ 

llra hms, J. - Johannes Brahms a Brati slava (Z. Hrab ussay) 
Cziczková, A. - Angela Cziczková jubiluje (JV) . . . . 
Debussy, Cl. - Debussy a ;\lusorgskij (L. Fábian) . . . 
Holouh~k, L. - H oloubkovo_ 2~-r~čné jubileum umeleckej p ráce ( -ň) 
Ifoza, St. - Stefan Hoza JubiluJe (S.) . . . . . . . 
H ttln, E. - Prof. Emil H ula (S) . . 
T\nhcláč, M. - Miloslav Kabeláč 50-ročný (E. Herzog) 
Kafcnda, F. - Frico Kafenda 75-ročný (R. Rychlo) 
Karin, M. - K päťdesiatke Michala Karina (mp) . 
K unc, J . - Pčtasedmdesátiny J ana Kunce (Zd. Zouhar) 
Kurzová, H. - Ružena Kurzová (A. Dolinský) . 
Lenský, Ct. -- K pä Cdesiatke Ctibora Lenského (-ok.) 
Movzes M. - Mikuláš Moyzes (Z. H.) . . . . . . . . . . . 
Nl'dbal,' K. - Karel Nedbal na Slovensku (A. Hoi'ejš) . . . . . . . 
Nejedlý, Zd. - Síla osobnosti a vedy (K osmdesátinúm Zdeňka Nejedlého) (J . Paclt) 
Pádivý, K - Karel Pádivý 50-ročný (S) 

IV 

209 
174 
202 
3 ~ 
33 

406 
546 
475 
174 
173 
544 
86 
80 

477 
4() 

406 

v 

. l 

Pešat, J. - Jubileum Jána Pešata (L. Olšar) . . . . . 
Rimskij-Korsakov, N. - Nikolaj Rimskij-Korsakov (Z. Hrabussay) 
Robeson, P. - Paul Robeson 60-ročný . . . . . 
Seidel, J. ·- Jan Seidel padesátiletý (J . Paclt) . . . 
Stanček, L. - Ladislav Stančeh: sa dožíva šesťdesiatky (-as-J 
Strelec, J. - Profesor J án Strelec 65-ročný (Z. :'1-larczellová; 
Suchoň, E. - Eugen Suchoň núrodn)'m umelcom . . 

- Suchoľí, E. - Pozdrav Eugenovi Suchoiíovi (D. Kardoš) . 
Suchoň, E. - Ziak spomína na S\·ojho učiteľa (Zd. :.\:Iikula) 

--samko, J . - Jozef Samko 50-ročný (Tv) . . . . . 
Tal!ch, V. - Vážený a drahý Majster 'ľalich! (J. Cikker) . . 
Tal~ch, ~- - Pozdravenic prof. Václavovi Talichovi (D. K ardoš) 
Ta~ch, V. - Národnému umelcovi Václavovi Talichovi (E. Sucholi) 
Ta~ch, ~- - Prof. Václav Talich a Slovensko (M. Kresák) 
Talich, v. - Tal~ého som ho poznal ... (A. !\!loyzes) . 
Wagner, R. - R1chard Wagner (Zd. Nejedlý) . . 

NEKROLOGY 
• 

84 
276 
230 
547 

84 
545 
432 
361 
381 

8:5 
1.99 
187 
221, 
222 
212. 

61 

, A.lhrecht, A. - Za Alexandron1 Albrechtom (D. Kardoš) 383 
Albrecht, A. - Nad dielom Alexandra Albrech ta (F. Klinda ) .. 384 
Bakala, Br. - Bretislav Bakala zomrel 230 
Bezruč, P. - Zomrel Peter Bezruč (Z. N.) 172 
Krasko, I. - Odišiel nám veľký básnik . . . 157 
Kvapil, J . - Za majstrom Jaroslavom Kyapilom (Z. N.) . . 17"1 
Schni~dermair, L. - Ludwigovi Scbruedermairovi in memoriam (R. Pcčman) . :15 
Schneider-Trnavský, M. - Za národn)'m 1-1melcom Mikulášom .Schneidrom-Trna\--

ský m (D. Kardoš) . . . .• . . . . . . . . . . . . 261 
Schneider-Trnavský, M. -Rozlúčka s Brati.slavou (E. Suchoň) . . . . . 262 
Schneider-Trnavský, M. - Rozlúčka pri oJyorenom hrobe v Trnave (Zd. 1\Iik.ula) 263 
Zatloukal, J. - Z)l J aroslavom Zatloukalom (Tvr) 497 

PR!SPEVKY K DEJINAM HUDBY 

Július Ba teľ: Neznáme listy Bélu Bartóka 
Z korešpondencie Maxa Regera . . . . . . . . 
Ján Racek: Najdôležitejšie pramene a .literatúra o Leošovi Janá~kovi 
Ladislav Mokrý : Neznámy ruk-opis Franza Schuberta . 
J iií Fukač : Cenný dokument moravského hudebního baroka . . . 
Zoltán Hrabussay: Nevydané listy Bélu Bartóka v Archíve mesta Bratislavy 
Hichard Rybarič: K súčasnému stavu bádania o dejin ách slovenskej hudby 
Cu rt Sachs : Grécka hudba a Orient 

OPERA, OPERETA, BALET 

Andrašovan, T.: Figliar Geľo - Andrašovanov " Figliar Geľo" (L. Mokrý ) . . 
Andrašovan, T. : Orfeus a Eurydika -- O d eus a Eurydika na košicl;;.ej scéne (l:. CízekJ 
Cikker, J.: Beg Dajazid - Opera " Beg Bajazid" na scéne ND v Prahe (M. J. Ter-

rayová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gkker, J .: Beg Bajazid- Úspech opery Beg Bajazid ve \ ;Vieshadenu (A. Horejš) 
Debussy, Cl.: Pelléas a Mélisanda na scéne ND (M. Palovcík) . . . 
Delibes, L.: Coppélia - Coppélia v Košiciach (I:. Cížek) 

15 
82 

146 
•153 
'15t} 
/. ',6 
t-~)0 

510 

220' 
267 

22 
215 
395 
123 

Ji 



Delibes, L: Fadetta - Balet Fadetta v Bratislave {M. Herényi) 
Dusík, G.: Zlatá rybka. - Divadlo Jonáša Záborského uviedlo Zlatú rybku (M. 

Palovčík) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fibich, Zd.: Smir Tantaluv- Smir Tantaluv na scéne ND v Praze (T. Volek) . 
Holoubek, L.: Stella - Premiéra Ho~oubkovej opery Stella v Košiciach {J. Tvrdoň) 
Huszka, J.: Giil Baba - Poznámky k premiére OJ?erety Giil Baba (Ľ. Cižek) . . 
Jacobi, V. : Dievčenský jarmok- Prešov uviedol Dievčenský jarmok (J. Grešák) . 
Janáček, L.: Líška Bystrouška - Brnenská inscenácia Líšky Bystroušky (J. Tvrdoň) 
Janáček, L. : Osud- Janáčkova opera Osud (B. Stedroň) . . . 
Kalaš: Mlynárka z Granady - Kalašova opereta na Novej scéne (·r·) . . 
Kálmán, S.: Fialka z Montmartru - Kálmánova opereta na Novej scéne (JT) . 
Kovai'ovic, K. : Psohlavci - Kovai'ovicovi Psohlavci na scéne Státneho divadla v Ko-

šiciach (V. Chorvátová) . . . . . . . . . . . . . 
Martinu, B.: Divadlo za branou - Martinu na československém jevišti (J. Bek) 
Nedbal, O.: Vinobranie - Vydarená inscenácia "Vinobrania" (Ľ. Cížek) . 
Prokofiev, S.: Kamenný kvietok - "Kamep.ný kvietok" na scéne SND (ra) 
Smetana, B.: Dalibor - O úspešnej premiére Smetanovho Dalibora (M. Palovčík) 
Smetana, B.: Dalibor - Uvedenie Smetanovej opery Dve vdovy v opernom štúdiu 

VSMU v Bratislave (L. Makovická) . . 
Smetana,.B.: Predaná nevesta - Predaná nevesta v predvedení prešovskej spevohry 

(-as-) . . . . . . . . . . . . . . . . 
Suchoň, E. : Krútňava - Družba medzi Bratislavou a Ostravou (-as·) . . 
Suchoň, E.: Krútňava - Úspech Krútňavy v Lipsku a v Berlíne (B. Režucha) 
Suchoň, E.: Krútňava - Ohlas Krútňavy v Berlíne (lv) . . . . . 
Suchoň, E.: Krútňava - Uvedenie Suchoňovej národnej opery Krútňava v berlín-

skej Státnej opere (Heitz Joachim, preložil L. Mokrý) . . 
Suchoň, E.: Krútňava - Krútňava vo Weimare (-r-) . . . 
Strauss, R.: Gavalier s ružou - Straussov Gavalier s ružou v ND (-sp-) 
Stravinskij, I.: Petruška -Petruška na olomouckém jevišti (J. Bek) . 
Vancea, Z. : Prikulič- "Prikulič" ("Vlkolak") od Zena Vanceu (F. Schapira) 
Verdi, G.: Othello- Verdiho Othello v ND (J. Tvrdoň) . . . . 
Verdi, G.: Traviata- Obnovená Traviata s hosťom v Košiciach (Ľ. Cižek) 
Wagner, R.: Majstri speváci norimberskí - Mistn pevci norimberští v ND v Praze 

(V. Pospíšil) . . . . . . . . . . . . . . . . 

-o-

396 

164 
164 
162 
398 
399 
333 
532 
265 
124 

21 
334 
225 
534 

19 

73 

23 
21 

120 
218 

378 
536 
121 
334 
166 
264 
490 

163 

-as-: Co uvedú naše spevoherné súbory v sezóne 1957/58 30 
Operná kríza v Taliansku (Preložila A. Aichová) 32 
Tvr.: Dve divadelné premiéry v Brne . 75 
Juraj Oniščenko debutoval v opere Carmen 78 
Prešovská spevohra v Martine (Ľ. J .) . 78 
V opere ND v Bratislave (vystúpenie J. Bauera) 79 
G.: Pohostinské vystúpenie Anny Polákovej 129 
-sf-: J árnbor László ako Holanďan . 130 
-ský.: Ladislav Holoubek dirigoval v ND 167 
Bulharskí umelci hosťovali v ND 168 
-r-: Konferencia o opere ND . . . . 169 
Stefan Hoza: Ako spieval Saľapin s našou operou . . 170 
M. Herényi: Leningradský balet vystup.oval v Bratislave 225 
Simon Jurovský: O dramaturgii opery ND v Bratislave 254 
Walter Felsenstein: Za hudobné divadlo 314 
R. S.: Hostia na scéne Košického štátneho divadla . 398 
Karel Nedbal: Bratislavská opera z pozdáli tŕicetiletého 479 
-ra-: Karel Nedbal hosťoval na scéne ND v Bra tislave 489 
Ft: No vá opera Jána Cikkera . . . . . . . . . . 542 
Br. Kriška: Spomienka na významného režiséra a herca (J. F. Muclingera) . 543 
Opera v zahraničí (Drobné zprávy) 180, 184, 231, 335, 407 

VI 

KONCERTY, FESTIVALY 

Bratislava 

Koncerty Slovenskej filharmónie (-žik, ra, r) 
Koncert Státneho konzervatória v Bratislave (-ok) 
Výchovné koncerty pre mládež (E. Q.) . . . . . 
Slovenská filharmónia k 10. výročia Februárového víťazstva ( vh) 
Kijevská speváčka (G. Suchoruková) na Slovensku (-k.) . 
Organový koncert J. Cernockého (K ) . . 

25, 167, 228, 268, 392 
27 
28 
30 
3l 
78 

Organový koncert Ferdinanda Klindu (L. Dóša) 
Večer poézie a hudby . . . . • . . . . . . . . 
Organoví umelci S. Pécsi a dr. J. Reinberger v Bratislave (L. Dóša) . 
Dalšie obohatenie nášho hudobného života - Komorný orchester SF (Fii) 
Súbor huslistov Vefkého divadla SSSR v Bratislave (M. Jelínek) 
Bratislavská hudobná jar ( -žik) 
Otvorenie novej koncertnej sezóny SF 
Zo Suchoňových osláv (L Vajda) . 
Slovenská filharmónia v októbri 
Slovenská filharmónia v novembri a decembri 
Výchovné koncerty aj v Bratislave? (E. Faltinová) 

Ostatné slovenské mestá 

Z hudobného života na východnom Slovensku (-ný) 
Organový koncert v Kremnici (-ll-) . . . 
Hudobný život v Martine cez rok 1957 (Ľ. Janušlta) 
Koncert starej hudby v Košiciach (R. Rybarič) 
Symfonický koncert v Košiciach (Ľ. Cižek) . 
Hudobný život vo Vysokých Tatrách (J. Olejník) 
Koncert z tvorby Jozefa Rosinského v Nitre 
Sny sa stali skutočnosťou- Symf. orchester mesta Prešova (·íl ) 
Košická hudobná jar (Ľ. Cížek) . . . . . . . 
Päť rokov orchestra Armádneho divadla (Ľ. J.) . 
XIV. Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach (Zd. Nováček) 
Po Hudobnom lete v Piešťanoch (J. Hrubá) . 
Po festivaloch dychovej hudby (K. Pá divý) 

Praha - Brno - Ostrava 

Významný koncert Státní filharmonie v Brne (1. Poledňák) 
Koncerty Slovenskej filharmónie na Pražskej jari 1958 (lv) 
O letošním Pražském jaru (T. Volek) . . . 
Medzinárodná organová súťaž v Prahe (L. Dóša) . . . . . . 
Festival a konferencia o zábavnej a tanečnej hudbe v Pr.ahe (Z. Bokesová) 
Janáčkove oslavy v Brne (B. Stedroň) . . . 
Pi'ehlídka tvorby ostravských skladatelu (K. Mičánek) 

Zahraničie 

Slovenská filharmónia do Belgicka . 
Dirigent Ladislav Slovák sa vrátil zo SSSR 
Naši umelci boli v Cíne (-p-) . . . . 
Slovenská filharmónia účinkovala v Belgicku 

128 
168 
227 
228 
269 
328 
407 
487 
537 
503 
5-39 

28 
29 
31 

125 
127 
133 
167 
229 
331 
333 
394 
394 
444 

78 
270 
330 
330 
527 
528 
540 

29 
29 

119 
158 
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Medzinárodná súťaž Cajkovského v Moskve (R. Rybarič - A. Móži) 
Festival súčasnej nemeckej hudby vo Weimare v dňoch 10.-13. lV. 1958 

Ferenczy) . . . . . . : . ·. 
Slovenská filharmónia v NDR (J. Strelec) 
Uspechy Slovenskej filharmónie v NDR 
Dubrovnícke letné hry (Zd. Bokesová) . . ~ . 
Salzbnrgské a Bregenské slávnostné hry 1958 (Br. Kriška) . 

· Festival Frederyka Chopina v Dusznikach (W. Dzieduszycki) 
Dirigent Ladislav Slovák hosťoval v SSSR . . . . 
I. medzinárodná súťaž a festival Georgea Enesca (L. Kupkovič) 
XXI. hudobné biennale v Benátkach (D. Kardoš) 
Festival Bélu Bartóka v Budapešti (J. Dep1ény, prel. V. Paľíková) 
SF do Krakova - Krakovská do Bratisla'vy 
Hudobný život v zahraničí. (Drobné zprávy) 79, 136, 18;), 3J5, 

SPEVOKOLY,SUBORY 

Pjatnikovci v Bratislave (-hr-) . . 
~ostinské vystúpenie prof. Strelca v Budapešti (J. :\!brecht) 
SSSU koncertoval v Martine (Ľ. Januška) . . 
O živote a práci Vojenského umeleckéhQ súborQ. (-er-) 
SĽUK k 10. výročiu Februára (Zd. Bokesová) 
Dva koncerty SSSU medzi banikrni (E. L.) . . . . 
Pevecké sdružení pražských učitelek (J. Tomková) ·. . . . 
Koncert Detského speváckeho sboru Cs. rozhlasu z .P~:ahy (F. l:lraniš) 
O .premiére programu VUS u (mp) . . 

(O. 

453, 

Festival speváckych súborov v Prahe (J. Letňan) 
K tohoročným premiéram súborov ľudového umenia SĽUK L~tčnica - VUS 

. (Zd. Bokesová) . . . . . . 
Koncert bratislavských učiteliek (J. Majtas) . . . . 
Pražská premiéra Vojenského umeleckého sliboru (D. Havlíček) 
Spevácky sbor Slovenskej filharmónie 

SVÄZ SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV 

Z činnosti tvorivých komisií Sväzu 
Aktív Sväzu slovenských skladateľov (-h-) 
O činnosti našich skladateľov (Let.) 
Zo zasadnutia Výboru SSS · 
Kultúrne zájazdy SSS ( ·r·) 
Zo života Sväzu slovenských skladateľov (M. P. ) 
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Gramofonové záv~dy, n. p. 
Pfinášime výher nove vydaných dloúhohrajicich desek : 

Komorní hudba 
Sergej Sergejovič Prokofjev : Sonáta 

pro flétnu a klavír, op. 94b. Brilantní, ty
picky prokofjevovské dilo, jenž je v tran
skipci známo t éž jako Sonáta pro housle 
a klavír č. 2 D-dur. - František Benda: 
Sonáta pro flétnu a cembalo. Nedávno 
objevené a ve sbírce Musica antiqua bo
hemica vydané mistrovské dilo prísluš 
níka slavného rodu Bendu, který pusobil 
na dvore Bedricha Velikého v Berline. 
Realizace Milana Munclingra. - Fran
tišek Xaver Richter: Sonáta da camera 
III. pro flétnu a cembalo. Sveží práce 
významného českého príslušníka Mann
heimské školy. Všechny s kladby hraje 
sólista parížské opery, jeden z najvý
znamnejších soudobých flétnistu Jean 
Pierre Rampa!, na klavír hraje Alfréd 
Holeček, na cembalo Viktorie Švihliková. 
(l velká dlouhohrajici deska č. DV 5329.) 

Wolfgang Amadeus Mozart.: Smyčcový 
kvartet č. 15 d-mol, K. 421. Jedna z vr
cholných Mozartových komorních skla
deb, plná vášne donjuanovského lade
ní. - Iša Krejčí : Smyčcový kvartet č. 2 
d-mol, venovaný památce malire Emila 
Filly. Jedna z nejlepších soudobých čes
kých komorních skladeb, poctená s tátní 

cenou. Obe díla hraje Vlachovo kvarteto : 
Josef Vlach, Václav Snítil, Jasef Koďou
sek a Viktor Moučka. (l vefká dlouho
hrajíci deska č. DV 5276.) 

Instrumentální sóla 
Ernest Bloch : Nig un. Svetoznámá 

skladba pro housle a klavír, improvisace 
z cyklu Baal Shem. - Henri Wieniawski: 
Koncertní polonéza č. l D-dur, op. 4. 
Virtuosní skladba klasika polské národní 
hudby. Obe komposice hraje Ladislav 
Jásek, na klavír doprovází F rantišek 
Maxián. (l malá dlouhohrající deska 45 
obr. č. 04050.) 

Niccolo Paganini: Sonatíny pro housle 
a kytaru, op. 2 č. 1-6. drobné virtuosní 
skladby nejproslulejšího mistra houslové 
hry, zamerené ke studiu kantilény. Hraje 
koncertní mistr české filharmonie Karel 
šroubek, na kyt aru Zdenek Pitter. (l 
malá dlouhohrajíci deska č. DM 5343.) 
hrajícich desek: 

Camille Saint-Saens: Koncert, č. 3, 
h-mol pro housle a orchestr, op. 61. U 
nás méne známé, nástrojove velmi vdeč-

né dUo pozdního francouzskeho roman
tika. Hraje Bruno Belčík, Symfonický 
orchestr hl. mesta Pr ahy (FOK) i'idí 
Václav Smetáček. - Zdenek F ibich: Kon
certní polonéza. Brilantní melodicky lí
bezná houslová skladba, dobre známá 
z rozhlasu. Instrumentoval Otakar Zich. 
Na housle hraje Karel šroubek, Symfo
nický órchestr pražského rozhlasu f ídí 
Jii'í Pinkas. (l velká dlouhohrající deska 
č. DV 5421.) 

Operní a oper et ní hudba 

Richard Wagnér: Mistl'i pevci norim
berští. Walterovi s cény z l. dejství (Fan
get an! - Pejte nám!) a 3. dejství (Mor
genlich leuchtend - V úsvitu ranním 
kol ružová zái') . - Richard Wagner : 
Bludný Holamfan. Scéna Senty ~ Erika 
z 2. dejst ví (Auf hohem Felsen - Na 
pi'íkré skále). Nemecky zpívají Ludmila 
Dvofáková a Ernst Gruber, orchestr Sme
tanova divadla v Praze i'ídí Rudolf Va
šata. (l malá dlouhohrající deska 45 obr. 
č. 04095.) 

Jacques Halévy: židovka. Arie Eleazara 
ze 4. dejství (Rachel, q \land du Seig
neur Rachel, když prozi'etelnost 
kdys) . - Georges Bizet: Carmen. Arie 
dona José z 2. dejství (La fleur - Kvet 
onen). - Ruggiero Leoncavallo : Kome
dianti. Arie Cama z l. dej s tví (Vesti la 
guibba - Jdi, vezmi cár s vuj !). Z vel
kého svetového tenorového repertoáru 
francouzsky a italsky zpíva mladý rumun
ský sólista Garbis Zobian, orchester 
Smetanova divadla v P raze i'ídí Josef 
Bartl a František Škvor. (l malá dlouho
hrající deska 45 obr. č. 04090.) 

Giuseppe Verdi: Maškarní ples. Arie 
Richarda ze 3. dejstv! (Forse la soglia 
attinse Ač vzdálen t ebe, hvezdo 
má). - Giuseppe Verdi: Otello. Scéna 
Otelia ze 4. dejství (Niun mi terna -
Pryč je bázeň) . Dve velké tenorové arie 
zpíva italsky Gabris Zobian, orchestr 
Smetanova divadla v Praze rídí Josef 
Bartl. (l malá dlouhohrající deska 45 obr 
č. 04089.) 

Jacques Offenbach: ·Krásná Helena. 
Scény z klasické operety: píseň Parida 
a Heleny z 2. dejství. Zpívají Marie Voj
tková a Antonín Votava, orchestr Sme
tanova divadla v Praze i'ídí Ot akar Pa
i'ík. - Floriment Rongé Hervé: Mám' 



zene Nitouch e. Scény z klas ick é fran- F o l k l or 
couzské opere'ty : . vs t upní· Š.íJ.Rzon l .Ce- ' Moravské' Údové písne o víne : Vínečko, 
Iestína z l. de j st ví, scéna k lášt ern!ch ne voda, up r avil J . Behúnek - Vínečko 
chovanek a Denisy z l. .dejství, šanzon . oi'lé , slovácká v· úprave J Behúnka -
Champlatreuxe z 2. dejství, modlitba Vinohra dy, dobré vínko, slovácká v ú 
) eninsy z 3. dejství, duet Denisy a Fe rnan- pravé J. Behúnka - Ešt e vínko nevy
da z 3. dejs tví. Zpívají za s loužilý umele c kys lo , .Jidová z moravsko- sloven_ského 
Old rich Nový, St anislava Součková a pomezí. Spívají Jožka Severín a St efar, 
František Voborský, sbor (sbormistr V. Lesay, Brnenský r ozh lasový orches t r li-
Výtvar) a orchest r Státního divad la do vých nástroju fíd í Emanue l Kuksa, 
v Karlíne i'ídí Dalibor Brázda, orchest r ve čvrté písni hraje Ľudový súbor Euge
Smetanova d ivadla v P raze rídí Bohumír na F arkaša. ( l malá dlouhohraj ící deska 
Gr egor. (l malá dlouhohrající deska 45 obr. č. 03029.) 
č. DM 5291.) Bulharské lidové písné: Stoj an jede 

Jiná vokálni hu d ba 

Jan Ämos Komenský: Písné z Kanci-
. oná lu amsterodamského: Vichrice Tvého 
hnevu - Nah' Š e na svet s em narodil -
Studne neprevážená - Ach, smút ku múj. 
čtyri dojemné p ros t é zpévy českých 
bratrí. spjaté se jménem velikého čes 
kého r e form átora a pedagoga. Zpívá 
český pevecký sbor, fízený Janem Kiih
nem. ( l malá d louhohrající deska 45 obr. 
č. 04093.) 

Malý písňový recitál zas loužilého umel
ce Oldricha Kováre: J ind r ich J indfich : 
Muj prvn í máj, píseň na slova Jana 
Ner udy. - Hugo Dohnal : Ve z pomínkách, 
píseň na s lova Václava J ansy. - Jan Ma
lát : Mám té rád (Ty ptáš se, zdali pujd u 
alejí, píseň na slova Jan a Rakyty. -
Emanue l Chvála : O, jak js i k rás na, píseň 
na slova Miros lava Krajníka. Orches t r 
Smetanova divad la v Pr aze a Sym fonický 
orchestr hl. mesta Prahy (FOK) i'ídí 
J ii'í Strništé. ( l ma lá dlouhohr ající deska 
45 obr. č . 04092.) 

z Carihradu, milostný popevek. - Zapeli 
dva slávičci v zahrade - Navečer s e, 
rádo - Se dela dona u vrát ek , lidová 
v úprave Filipa Ku t eva - V zelenem lese 
zazne l výst rel, lidová v uprave Fi
lipa Kuteva Dilm ano- dilbero, li
dová píseň v úprave Ivana Kaval
džieva . Zpíva jí Malina Bocoeva, Ma
a tancú r ídí Filip Ku t ev. ( l m alá d louho
hrající deska 45 obr. č. 03030.) 

Ml u v en é s lovo 
Jan Drda: Hrátky s čertem. Záber 

z l. a 6. o brazu komed ie, k t erá u nás 
pat r í k nejoblíbenejším novodobým d i
vadelním h r ám. Hovorí národ ní um e lci 
Jar oslav Prúcha (Martina Kabáta. vy
s loužilce ) a J aroslav Vojta Sarku-Farku 
loupežníka) . ( l ma lá dlouhohr ající de ska 
45 ob r. č. 03504.) 

Václav čtvrtek - An t onín Jedlička: 
černá vlajka - Kouzelník na pouti. Dve 
ves elé novodobé pohádky, které v režii 
Jozefa Cincibuse pripravil strýček Je d
lička s e svým souborem . (l malá d louho
h r ající des ka č. DM 15069.) 

HU DOBNÁ SÚŤAŽ 
K 15. VÝROČIU SLOVENSKÉ HO NÄRODNÉHO POVSTANIA 

" kategórii 3 (sborové skladby) a 4 (piesn E') 

sa predlžuje. Zadávací termín je 28. februá1· 1959 

SLOVE. 'SK Ý HUDOBNÝ FO!\D 
Bra tisla va, Go rkého 19 

ČASOPIS SVÄZU SLOVEN SKÝCH SKLADATEĽOV 

Ročník H. Január 1968 Cena Kčs 3,-



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 

B ratisl ava 
Gorkého 19, t elefón 259- 10 
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Redakčná rada: dr. Ladislav Burlas, dr. Teodor Hirner, šimon Jurovský, doc. dr. Jozef 
Kresánek, prom. hist. Ladislav Mokrý, Andrej Očenáš, dr. Roman Rychlo, prof. JäR 
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SLOVENSKÁ HUDBA 
ROČNÍK II. JANUÁR 1958 ČÍSLO l 

Slovenská hudobná tvorba v uplynulom roku bola veľmi bohatá. O základ
ných problémoch ďalšieho vývoja slovenskej hudby sa nielen písalo a disku
tovalo - ale, čo je dôležitejšie - samotní skladatelia orientovali sa na riešenie 
podstatných vývojových tvorivých problémov. Pokia-ľ ide •J kvantitu našej hu
dobnej tvorby, možno ju tiež označiť za rozsiahlu. Vidieť to aj zo skutočnosti, 
že len malý zlomok, ktorým bola slovenská hudba v roku 1957 obohatená, 
stačili naši interpréti a orchestre predvies ť. Nechceme však zdôrazňovať ra
dostný fakt bohatého počtu no,·ovzniklých diel - hoci i to je samo o sebe 
dobrým svedectvom - bez poukázania na mnohé umelecké prínosy, ktorými 
sa obohatil v)·voj slovenskej hudby. 

Na prvom mieste spomenieme úspešnú premiéru Cikkerovej opery " Beg 
Bajazid", s ktorou sa po Bratislave oboznámilo obecenstvo v Košiciach, v Pra
he a v najbližšom čase ju uvidia aj v zahraničí. Súčasne s potešením zazname
návame dokončenie novej, iste v)·znamnej slovenskej opery "Kráľ Svätopluk" 
od Eugena Suchoňa . 

V symfonickej hudbe možno pozorovať ako úspešne sa vypliía medzera 
v slovenskej koncertnej tvorbe. Dôvodom vzniku viacer)·ch diel koncertného 
charakteru nebude len samotná potreba skladieb tohto druhu, ale a.i, v nútorné 
hudobné dôvody : možno načrieť do bohatých možností, ktoré posk:ytuj e pre 
rozvinutie hudobných myšlienok koncertantný princíp. Odznelý Zimmerov 
Koncert pre organ a orchester sa predstavil nielen ako prvý slovenský koncert 
tohto žánru, ale v Zimmerovom tvorivom vývine znamená veľmi veľa . Uka
zuje sa, že ak Zimmer dokáže ďalej rozvíjať štýl a kvalitu svojho diela, bude 
znamenať v slovenskej tvorbe jedného z vynikajúcich a popredných umelcov. 
Podohne veľmi intenzívne a osobite sa vyvíja Oto Ferenczy , ktorého Cap
riccio pre klav ír a orchester je dielom priebojn)'m vý·razove aj kompozično
tcchnicky , ukazuj e veľk)' tvorivý rozlet a iste najlepšie umel ecké prespektívy. 
Z ďalších koncertov treba spomenúť Y tomto roku dokončený, no ešte nepred
veden)' Koncert pre husle a orchester od Alexandra Moyzesa, Koncert pre or
chester od Dezidera Kardoša, Koncert pre klavír a orchester od Stefana Né
metha-Samorínskeho a i. Z oslatnej novej symfonickej tvorby na prvom mieste 
spomeňme Dramatichú fantáziu J ána Cikkera, ktorá je dielom otvárajúcim 
nové štý·lové perspektívy slovenskej symfonickej hudby. Alexander Moyzes 
dokončil novú, nepochybne šťastnú úpravu svojej IV. symfónie a Ján Zimmer 
pred niekoľkými dňami dopísal svoju II. symfóniu. Andrej Očenáš v novej 
suite Rozlúčka s ndadosťou" op. 19 predstavil sa dielom nanajvýš sympa
tickým , koncepčne zrelým a invenčným. Treba si želať, aby tak kladne vyznel 
aj jeho nový balet "Vrchárska pieseň", ktor)· bude spolu s novým baletom 



Simona Jurovského predvedený v budúcom roku. Napokon"' nov)·mi sym[onic
kvmi dielami sa prihlásili v uplynulom roku: Mikuláš Schneider-Trnavský so 
Slovenslwtt suitou, Jozef Kresánek s Prelúdiom a Toccatou pre orchester, La
dislav Burlas so Symfonickým triptychom, Ilja Zelienka s Baladou pre sóla, 
sbor a orchester, 1\"arcisa Donátová Druhou symfóniou a cľalší. 

Okrem opernej a symfonickej hudby vyvíjala sa slovenská tvorba úsp~šne 
aj v ďalších žánroch. V komornej hudbe pribudli v tomto ~oku vi~ceré d1d~. 
Popri prístupne riešenom Slácik.m,om kvartete 1~eodora. ~I~rnera Je to. Z?ol
nícka raosódia, dielo 52 Alexandra Moyzesa, J(lava·ne vanacw na vlaslm.t temu 
Frica K~fendu a ,,Co mi deti rozprávali" -- klavírne akvarely Jána Cikker~. 
V sborovej tvorbe \·ari najzaujímavejším dielom bude Očenášovo zhudobneme 
niektor{·ch veršoY zo Sládkovičovei ~\Iaríny. V pedagogickej literatúre vznikol 
a bol .,; uplynulom roku uvedený -cyklus Eugena Suchoňa "Obrázky zo Slo: 

· venska" o ktorom možno práYom predpokladať, že Imele znamenať v moderneJ 
pedago~ckej literatúre osobité a zvlášť v)·znatm;é di elo. Slove~ská OP_ere~ná 
hudba zaznamenala v tomto roku úspešnú premiéru operety ?\filana Novaka 
"Plná póľná lásky". Napokon nemožno nespome_núť:.~e aj v obl~~~i z~bavnej 
hudbv dostávajú sa nášmu obecenstvu stále kvahtneJSie a vkusneJsie diela. 

Po. tomto sl;učnom výpočte, ktor)· si prirodzene nerobí nárok na úplnosť , 
chceli by sme znovu pripomenúť radostnú skutočnosť, že _sklad~tel_ia, ktorýc~ 
diela bolo možno v tomto roku počuť alebo .sa nám dostah do ruk 1ba v parti
túrach, prejavili v svojej poslednej tvorbe zvýšen)' po~it mra;nej zodpoved~ 
nosti ku slovenskému poslucháčovi a našej kultúre, ako 1 lo, že nn leží na srdc1 
ich všestrann)' umelecký rast. H.ok 1957 bol teda dôležitým rokom vo Y)'voji 
slovenskej hu'dby. Vyznačoval sa hlbokým tvorivým úsilím našich skladate~o.v 
a (ľalším rozvojom slovenskej hudby. Výsledky tvorby sa ešte výrazneJŠie 
ukážu y najbližšej budúcnosti, keď odznejú všetky doteraz ešte nepredvedené 
nové diela. Uplvnulv rok znamenal potvrdenie vysok)·eh umeleckých kvalít 
našich popredn~rch ~ldadateľov, ktorí svojou tvorbou doteraz intenzívnejšie 
prenikli. 

Napokon úspechy slovenskej hudobnej tvor hy nemožno nevidieť b;_z sú
vislosti s in\rmi významn\rmi udalosťami v slovenskom hudobnom z1vote. 
V tomto rok;_. sme· mali m.ožnosť oži,·if si znovu v)rvoj slovenskej hudby za 
posledných 40 rokov, ktoré nás delia od Veľkej októbrovej socialistickej revo
lúcie. J e radostné, že v tomlo jubilejnom roku zaeal vychádzať prvý slovensk)· 
hudobný časopis "Slovenská hudba". Pričinením kolektívu sl?_venských lm: 
dobn{·ch vedcov dostali sa do rúk našich čitateľov súborné "De1my slovenske/ 
hudby". Akth·om nášho hudobného života bol tiež úspešný zájazd Slovenskej 
filharmónie do Rakúska, pekné umiestenie slovenskej hudby na Pražskej jari, 
účinkovanie Ladislava Slováka v SSSR, ako aj úspechy mlad)' ch slo,·enských 
umelcov na Svetonnn festivale mládeže a študenstva v \foskve. 

J e však oblasť . v ktorej musíme konštatovať citeľné zaostávanie za in)·mi 
formami hudobného života. Je to oblasť hudobnej v)rchovy. Kašim pracujúcim 
sa ešte sl<ilc nedostáva dosť príležitostí na zveľaďovanie ich hudobného v ku su 
a na získavanie hlbok<·ch zážitkov z vnímania hudobných diel. Pritom \"Šak 
naše spoločenské zriad~nie poskytuje všelky možnosti na odstránenie ned~stat
kov v tomto smere. Bude záležať od iniciatívy našich kultúrnych pracovmkov, 
či dokážu pruŽn(' a obetavo odstraiiovať doterajšie prekážky a nedostatky. 

2 

•. 

1 

t 

Slovenských skladateľov ako i všetk} ch našich hudobných umelcov a vedcov 
čakajú v tomto roku nemalé úlohy. Stojíme na prahu roku, v ktorom oslávime 
desiate výročie víťazstva pracujúcich vo februári 1948. Desať rokov od úplnéh o 
víťazstva ľudovej demokracie v našej vlasti bude príležitosťou nielen na vše
stranné hodnotenie úspechov, ktoré sm e za tento čas dosiahli, ale aj po
hnútkou k ďalšej tvorivej činnosti a napokon i prípraYou pre sjazd čs. sklada
teľov. XI. sjazd KSC, ktorý· bude v tomto roku, vytýči d'alšie perspektívy 
nášho spoločenského, h ospodárskeho a kultúrneho roz,·oja. Svetlé stránky 
i problémy nášho napredovania budú sa musieť odraziť i ,. tvorbe umelcov, 
I'ovnako ako tematika Slovenského národného po,·stania. ktorého 15. vý-ročie 
budeme oslavovať v budúcom roku. 

Treba si priať, ahy nov~· rok 1958 priniesol v splľi.aní t~' C'hto Moh nové 
úspechy a tým intenzín1c rozvíjanie slon·nskcj hudby. 

EUGEN ŠBľÚNEK 

Vzťah umeleckej techniky, pôvodnosti 
a n1ajstrovstva 

Každ)· umelecký v)rraz má svoju techniku. Pojem určitej umeleckej tech
niky je abstrakcia vyabstrahovaná z celku umeleckého diela a z procesu jeh o 
tvorby. Tvárnosť techniky je požiadavkou umelecko-estetickej kvality tvorby 
a jej výrazu. V tomto zmysle je len atribútom a vlastnosťou umeleckej tvorby. 
Zhodovať sa môže s inými technikami len vo všeobecnostiach, inak je v kon
krétnych dôsledkoch vždy individuálna a .iedinečná . 
Keď individuálna tvárnosť techniky je daná imanentne umeleckou viziou, 

hlavn)·m problémom umeleckej tvorby zostáva: mať umelecké vízie (pravda , 
nic pasívnou neosobnosťou , ale aktívnou činnosťou predstavivosti) . Pravá ume
lecká obrazotvornosť sa nediferencuje dualisticky na techniku a niečo, čo plus 
k tomu pristupuje alebo opaČn('). Uplatľíuj e sa v nej celkovosť . V predstavivosti 
skladateľa sa skladba rodí cellw,·ostne. Nevylučuje sa z nej dualisticky tech
nika. Každá umelecká vízia (tvorba) prináša so sebou a je jej vlastnosťou 
i to, čo z nej abstrahujeme ako individiálnu techniku. 
~ie je tomu tak v pseudournelcckej tvorbe: 
Z nedostatku invencie a tvorivej umeleckej vízie často si niektorí autori 

uľahču.iú svoju prácu preberaním techniky, preberaním urči tých technický-ch 
postupov. Remeselná práca takejto pseudoumeleekej tvorby sa redukuje oby
čajne na zlučovanie preberanej techniky s nejakou estetičnosťou špecifickej 
intonácie. Preberaním takto apriorne danej individuálnej hotovej techniky, 
vyabstrahovanej z cudzrj lvorhy, keď technika hy mala byť daná p ôvodne 
s pôvodnosťou umeleckej vízi<:>, môže byť tvorivou praxou len tak)·ch autorov, 
ktorí pociťuiú po trebu takto nahradzovať nedostatok im·cncil' a t\·orivej vízie. 
Preberanie hotových technických postupov je ich záchranou a spásou, slúži 
im ako "výrobné tajomstvo" . Vyabstrahovaný technick)' postup, ktorý sa be
rie na pomoc z nedostatku tvorivej vízie, v určitom zmysle nahradzu.ie innmč
nú nedostatočnosť autorovej fantázie a slúži ako východisko z núdze. Tento 
obrátený, opačný (často i zvrátený) postup tvorby je niel en uľahčm·aním 



práce a "klamaním", ale je i zábranou a popretím opravdivej umeleckej tvor
by, ktorá má byť pôvodná. Nech sa táto pseudoumelecká a protiumel.ecká ne
poctivosť nazýva hociakým zvučným termínom, nemôže nikdy nahradtť oprav
divú pôvodnú umeleckú tvorbu. Zostane vždy len pomôckou umelecky menej 
potentn)·ch autorov. 
Keď individuálna tvárnosť techniky je dôsledkom umeleckej vízie, prebe~a

nie techniky nemožno stavať ako programovú a hodnotiacu podmienku ďalšie
ho napredovania. To by znamenalo prvotne vychádzať z niečoho, čo je fak
ticky dôsledkovo sekundárne. l'iie estetická kvalita má vychádzať z techniky 
(apriórne h otovej !), ale práve naopak: technika vychádza z estetickej kvality. 
Súhrn znalostí ako potencionáluu dispozíciu možno pripustiť len ako " potencio
nálnu dispozíciu", ktorá plnf! pripúšťa samostatnosť umeleckej tvorby. Len 
u epigónov sa zvrháva tento súhrn znalostí na nesamostatné " preberanie", 
z ktorého ich " tvorba" vyrastá. Zostávajú len pri súhrne znalostí - len pri 
naučenej technike, ktorú ako takú variujú, no ch)·ba im to podstatné, umelecká 
vízia. To, čo robí umenie umením. To, čo sa nedá naučiť. "Technické znalosti" 
k umeleckej tYorbe nemôžu vystačiť. K umeleckej tvorbe treba mať invenciu 
a víziu, ktorou je individuálna technika imanentne daná. Táto vízia je dôležitá 
a prvotná. Znalosť všeobecnej techniky o sebe ešte nikoho nemôže spasiť 
(koľkí si ju už osvojili v ~kolách a predsa sa 7. nich nič nestalo). Nemôže 
vystačiť preto ani ako programová podmienka ďalšieho vývoja - i keď len 
v rámci národnej kultúry . 

Otázku umeleckého rozvojoYého a vývojového napredovania treba stavať 
omnoho širsie, ako len otázku technického p ókroku. V opravdivom umeleckom 
rozvoji nejde len o technick)' pokrok. Ide aj o napredovanie estetického ideálu 
zvyšovaním majstrovstva, ktorého t\·árnosť techniky je len nevyhnutným 
doprovodovým prívlastkom. Miesto jednostranného zdôraznenia technického 
pokroku prichodí skôr volať po jedinečnosti umeleckej vízie, ktorá potom zá
roveň zna!lLená i jedinečn)' estetický ideál, j edinečnosť ako celku (majstrov
stvo) a t)·rn i j edinečnú techniku - teda plné a úplné umelecké napredovanie 
- i keď pojem napredovania v umení sa nevyhnutne musí rozumieť i v zmysle 
rozrastania. Z tohto hľadiska nám vystupuje do popredia ako problematika 
umeleckPho napredovania otázka vzťahu vývoja a rozrastania Pstetických 
ideálov a majstrovst,·u, ký m otázka techniky sa nám javí ako dôsledok tohto 
vývojového pohybu. Preto hlavn)'m problf.mom zostáva otázka estetického 
ideálu a majstron tva. 

Na problematiku a vzťah "estetického ideálu" a "majstrovstva" narazame 
bežne i pri um eleckom hodnoteni súčasne vznikl)·ch skladieb, hoci sa nám 
táto problematika nenastoľuj e vždy v takejto abstraktnej forme. S touto otáz
kou máme do činen ia, kecľ tak často stojíme pJ·ed akútnym problémom: či 
novovzniklú skladbu duch om svojho estetického ideálu je vôbec možno pova
žovať za umenie. tobôž za maistrovstvo, alebo či nezáleží na tom. v duchu 
akého esletickéh~ ideálu sa skl~dba nesie - a či teda úroveií umenia a maj
strovstva Qedinečnosr) možno dosiahnuť i bez toho, žeby sa kládli určité ná
roky na estetick~· ideáL bez toho. žeby sa otázka est.f'tického ideálu považovala 
za problém? 

Ak pri hodnotení umenia a zvlásť majstrovstYa uplatníme dnešné hľadisko, 
t. j . hľadisko spoločenskej estetickej potreby a popri tomto vývinovom hľa-

4 

i 

l 

disk';~ i hľadisko umelecko-vývojové, tak nemôže byť ľahostajné v duchu akého 
estetického ideálu sa skladba nesie. Nie je m ožné stotožniť možnosť rozmani
tostí ideálov s ich "hociakosťou", tobôž s ich nečasovosťou. 

Poki?ľ chc~ z?stať skladba . umeleckou a majstrovskou nevyhnutne pred
pokladu. _e~tetiCke n~:pre~lo':_am~, .leb? um~lec~é majstrovstvo je v podstate 
prehlbuJu~tm sa rozvtjamm spectftckeJ estetiCkeJ závažnosti estetických ideálov. 
Opal~ovamm sa a opakovaním druhých, alebo opakovaním historickv starších 
estett,ck)·ch ideálov, !-toré maj~ svoj patričný spoločensko-historický význa
J~o~y zm~sel , ne~ozno ~ahra ~tť. potreby novšej a tým i odlišnej vývinovej 
fu~: . Dne~n~ na .. se spolocenske Ideály a_ko program kompozície ale aj ako 
V} r~z dn~sn~ho clo veka nevyhnutne musm preto znamenať i k tomuto prime
r~ny (a t~m ~ nevy~nut~e odlišný) es teti~ký ~?eál. Po~nýlené boli názory, ktoré 
ZJednodusenym chapa~Im "odkazu klastkov · vulganzátorsky mali na zreteli : 
k?mponov~ť v duchu_ t~h estetického ideálu. Ak sa spoločenská progresívnosť 
dtela .. necha?e vulganzat~rs~y, umelecko-vývojové napredovanie neprotirečí 
spolocens~eJ pokrokovosti dtela . Práve naopak, i v)rvoj v estetickom ideáli 
predstav uJe fakt pokroku. 
.. . Problém. ne"?'hnutného neopakovania (antischematizmu) je aktuálnou po
~~~davkou l u tych ~kla.d~teľov, ktorí sa už vyhranili vo svojom individuálnom 
style. Vyhranenosť mdtvtduálneho estetického ideálu nemusí ešte viesť u skla
dateľa ~ ?str~utiu a •. k, stagnácii. Napredovanie je napredovaním i vtedy, keď 
~a t~bera Jednym urcltym, smerom. I v duchu toho istého a jedného estetického 
tdealu ~u nevyčerpateľné možnosti rozvinutia a napredovania. Lenže tento 
fakt ~ l keď nech~va .otv.o~ené majstrovské možnosti pre celoživotnú vyhra
~t-enost skladateľskych mdivtdualít, nemôže slúžiť ako dôvod najmä pre mlad· 
steh skladate~ov neísť .s celkovým vývojom hudby dopredu. 

:<\k pod p ojmom maJs.trovstva ro.zumieme jedinečnosť tvorby, tak nevyhnut
ll):m _pr~dpo~ladon;t maJslrovst:va Je p~vo.dn~sť ... Nemôže byť niečo jedinečné, 
al. me fC pov~_dn~. Preto maJst:ovska (Jedmecná) tvorba nevyhnutne musí 
z~amena~ rozvtJa_me, prehlbovame a napredovanie estetického ideálu. Umelec
ka a - ~ncqstrovsk~ h~dnota s rozvojom (neopakovaním) estetického ideálu sa 
navz_~for;t pod~ru~ňtq~. ~1ajstrovsk~ Uedinečná) tvorba je mysliteľná len pri 
r~z:"IJam estetiCkeho _Idealu, len pn pôvodnosti. Majstrovstvo sa nevyhnutne 
vtaze na napredovame a na rozvoj estetických ideálov. 

J:llavným. ~ro~lé~om. umel eckej hodnoty súčasnej tvorby je teda ot.1.zka 
n:~~strovskeJ Jedinecnosti. Tento hlavný . problém umeleckej tvorby sa nedá 
zuz1ť ,a. zreduko~ať .zvrá!ene l.en na .otázku techniky. Technicl<ý pokrok nie je 
sam~uc~lo~, ~ nahra~lwu mvencte. J e len dôsledkom rozvojového vývoja 
estetiCk~ho. Idealu a .maJstrovstva. V žiadnej národnej umelecl<ej kultúre nejde 
o te;hmck~ ..rre?ratJe, ale o vyrovnanie sa čo do majstrovskej jedinečnosti 
kto:,? s~ moze .mesť v d_uch? ÚJ?ln~ o~išného estetického ideálu a tým i úpln~ 
odhsll:eJ techmky . V ramCl vyvoJoveho rozrastania možno ísť samostatnou 
a, SVOJOU <:estou. Hlasy, .ktoré počuť o tzv. technickom vyrovnaní (s prebera
mm t~chmky), n~hovo:1a o hlavno?'~ probléme vývoja, skrývajú v sebe ne
be.zpe~enstvo z_avadzama problemattky vývoja na vedľajšiu koľaj a do slepej 
~hčky. ~ _Preto ~ch treb.a brať s. rezerv?u. Neoby~ajne komplikovanú problema
tiku vzaJomneJ . ľ.odmtenenosll .techmky a tvonvého momentu nemožno jed
nostranne prevaztť len na požiadavku preberania techniky ako vývojového 
programu. 
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JAN RACEK 

Janáček-dramatik 

.1 2. augusta tohlo roku uplynie tridsať rokov od smrti Leoša Janáčka. Pri 
príležitosti tohto v~·znamného v)rročia usporiadajú sa v októbri Y Brne Janáč
kove oslavy, ktorých hlavnou úlohou bude predvedenie všetkých hudobno
dramatick~·ch skladieb Janáčkov~rch. Neoddeliteľnou súčasťou Jauáčkových 
osláv sa stane medzinárodná hudohnovedecká konferencia o diele Leoša 
Janáčka, ktorá sa uskutoční taktiež v Brne v rámci Janáčkovho festivalu. 
PrcLože hl avnou súčasťou Janáčkovej tvorby je jeho hudobno-dramatické 
dielo, a j konferencia sa prcdovšetk)rm zameria na Janáčkove opery a na jeho 
teoretické názory o hudobnej dráme vo vzťahu ~ svetovej opernej tvorbe.l) 

V čase, kecľ Janáčkovo dielo dostalo všeobecné uznanie nielen doma, ale 
víťazne prenikalo aj na svetové javiská a do koncet·tných siení, vynára sa 
naliehavá potrebn hl bšieho vysvetlenia Janáčkovej tvorby hudobno-drama
tickej a konfrontácia jeho tvorivých výbojov so súčasnou s,·etovou hudbou. 
Preto skôr než pristúpime k téme tejto stúdie o Janáčkovi dramatikovi, treba, 
aby sme si uvedomili , že na dejinnú súvislosť českej novodobej hudby treba 
nazera( v úzkom dialektickom v),."rojovom vzťahu s hudbou svetovou a s hu
dobnými kultúrami ostatných slovanských nát·odov. To však platí tak o našom 
postoji k českej hudbe historickej, ako novodobej, v našom prípade predo
všetkým o tYorhe Janáčkovej , lebo jeho umelecký zjav musíme zaklbiť do 
~vetového hudobného diania a t)'m ho vymaniť z českej kultúrnej izolácie 
na svetové fórum.2) 

Dodnes sme mnoho ráz vysvetľovali umelecký zjav Janáčkov izolovane 
a doslova odtrhnute od celého svetového diania a tým sme samozrejme skres
ľovali jeho umeleck)' význam a postavenie vo v}rvojovom kontexte svetovej 
hudby. Bude preto veľmi potrebné dôkladnejšie sa pozrieť na problém Ja
náčkovho vzťahu k svetovej hudbe druhej polovice 19. a prvých troch desať
ročí 20. storočia. Bez tohto zrovnávacieho procesu nemožno, podľa mojej 
mienky, správne hodnotiť tvorivý a umelecký prínos Janáčkov, ktorý je príno
som nielen špecificky česk)'m, ale aj svetovým, o čom nás napokon presvedčí 
dnešný obrovský ohlas jeho diela na celom vzdelanom svete. Je preto dôležité 
zaklbiť Janáčka do celej svetovej hudobnej atmosféry, z ktorej celkom zákonite 
a ústrojne rástol a v ktorej je jeho dielo organicky zaklbené. Dokonca sám 
Janáček si bol dobre vedom)· svctoYého v)·znamu svojej hudby. Tak napr. 
už dňa 30. decembra 1917 píše pani Kamile Stässlovej: "Což vii.bee človek, 
česk}• človek . česk~· skladatel mi'1že sedet jen za pecí? Což nemáme mítí takový 

1) V referátoch a diskusných príspevkoch tejto konferencie bude sa, pravdaže, prihliadať 
k Janáčkovej komornej, symfonickej, kantátovej a sborovej tvorbe a k Janáčkovým 
názorom na ľudovú hudbu, k jeho činnosti hudobno-folkloristickej i k jeho osobíLej 
hudobnej teórii. Cieľom rokovania bude teda vysvetlenie nielen Janáčkovho zjavu, 
ale tiež všetkej problematiky súčasnej hudby. 

2) Podstatnú časť tejto štúdie predniesol autor dl'"1a 8. III. 1957 pri otvorení výstavy Operné 
dielo L. Janáčka v Janáčkovom múzeu v Brne. Druh)•krát v rámci cyklu prednášok 
"Kapitoly z dejín českej hudby" v pražskej Mestskej knihovni dňa 3. V. 1957 
a konečne po tretie dňa 22. VI. 1957 na zámku v Smoleniciach v rámci školenia slo
venských operných dramaturgov a spevúko,·. 
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Janáček so svojou manželkou Zdenkou po sobáši 13. júla 1881 

7 



lesk kulturnÍ, bohatstVÍ umefPcké, abychom na svete byli, aČ malí, pfece 
prvními?" 
Novosť Janáckovho tvorivého prísunu bola a je doposiaľ spravidla len 

apodikticky konštatovaná a jeho hudba je mnohokrát len celkom povrchne 
konfrontovaná s tým, čo predchádzalo Janáčkovej hudbe 'o · svetovej hudob
nej tvorbe, v akej situácii svetovej hudby sa vyvíjal a pod akým tlakom sve
tového hudobného a spoločenského diania sa utvárala štýlová línia jeho sklada
"teľského diela.3) Len po tejto konfrontácii ešte plastickejšie a v)rraznejšie sa vy
baví Janáčkovu tvorivá jedinečnosť a osobitnosť a tým sa tiež dostane z výlučne 
domácej izolácie do svetového hudobného prostredia a svetového myšlienko
vého prúdu. 

I. 

Janáček dramatik sa nám dnes javí ako jeden z dôsledn)·ch pokračovateľov 
českej hudobno-dramatickej tradície, ale zároveň ako jeden z tvorcov novej 
epochy hudobno-dramatického štýlu, ktorý sa stal zdrojom i východiskom 
súčasného českého a do istej miery aj svetového hudobno-dramatického 
myslenia.4) Ak narazíme na Janáčkovo hudobno-dramatické dielo ako na stále 
vzostupný, vývojove myšlienkove dôsledný a nekompromisný celok, v kto
rom sa zákonite prejavili všetky ideové rozpory a protiklady, ktoré sa usku
točnili v svetovom i v našom spoločenskom, kultúrno-politickom a umeleckom 
dianí na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia, len vtedy pochopíme, aké 
ťažké, zodpovedné a opravdu hrdinské poslanie mal tento o~vážny a pok~o
kový skladateľ vo svojom zápase so všetkým ustrnulým, než1votným a spia
točníckym, čo sa stavalo do cesty jeho tvorivému rozmachu. Uvážme, že .Ja
náček bol výrazove i kompozične technicky najpo~rokovej ší zjav českej hudby 
20. storočia , a to aj v konfrontácii s dielom Vit. Nováka a J ozefa Suka, ktoré 
sa nedokázalo úplne vymaniť z neskororomantickej nápevnej tematiky a kom
pozičnej techniky, i keď Novák dospel k výrazu impresionistickému a Jozef 

3) O túto konfrontáciu Janáčkovho skladateľského diela so svetovým hudobným a spolo
čenským dianím sa s úspechom pokúsil Jozef Burjanek v štúdii "Janáčkova Káťa 
Kabanová a Ostrovského Boure" (Musikologie III, 1955, 345 a ď.) 

4) O Janáčkovi hudobnom dramatikovi viď túto najdôležitejšiu literatúru v chronologickom 
poradí: J an Kunc, Janáček dramatik (Moravskoslezská revue III, _1906- 7, 25 a ď., 
56 a ď.) ; Zd. Nejedlý v knihe Ceská moderní zpevohra po Sme~anoVl (~raha 1911, 1~~ 
ad., zvl. o Pastorkyni) ; Rosa Newmarch, L. Janáček and Morav1an Music (The Slavoruc 
Review I 1922 362 a ď., tu charak teristika Pastorkyne, Výletov a Káti) ; Ota Zítek, 
L. Janáč~k-dra~atik (LIIM IV, 1924-25, č. 6, 31 a ď.) ; Ha.J?-s Holländer, L. Janáček 
e sue opere (RMI XXXIV, 1927, 266 a ď.); Fr. Pala, Nad operní~ dílem Janáčkovýrn 
(CH XXXII, 1928-9, 1 aď.) ; taktiež, Operní dílo L. Janáčka (Nár. divadlo VII, 1~30-~1, 
č. 22 ad. č. 24, 5 a ď .• č. 26, 4 aď., č. 27, 2 ad.); Jan Racek, Janáček dramatik (Div. 
list VIII, Brno 1932- 3, 366 a ď.) ; tak-tiež, Janáčkovo hudební drama v pojetí Milana 
Sachse (Div. list IX , Brno 1933-4, 97 a ď.) ; Maan Sachs s. Poznámky o Janáčkove 
dramatickém dile a jeho interpretaci (Div. list XI, Brno 1935-6, 95 a ď.i ; Jar. Vogel, 
Operní tvorba L. Janáčka (Slezský sboriúk I , 1936, 160 a ď.) ; taktiež, L. Janáček drama
tik (Praha 1938) ; VL Helfert v knihe L. Janáček. Obraz životního a umeleckého boje 
.(Brno 1939); L. Firkušný, Odkaz L. Janáčka české opere, (Brno 1939) ; Jan Racek, 
L. Janáček. V publikácii Ceské umení dramatické. Zpevohra. (Praha 1941, str, 204 a ď .) ; 
Theodora Straková, Janáčkovy nedokončené opery. Príspevok k súpisu Janáčkových 
bud. dramat. skladieb. (Cas. Mor. musea XXXVI, 1951); Fr. Pala, Janáček a Národní 
divadlo (Hud. rozhledy VI, 1953, č . 18- 9) ; taktiež, J evištní dilo L. Janáčka (Musikologie 
III, 1955, 61 a ď.) ; Theodora Straková, Janáčkovy operní námety a torsa (Musikologie 
III, 1955, 417 a ď.). 
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Suk vo svojich vrcholných dielach 
k zvláštnej, neobyčajne výrazove prie
bojnej syntéze impresionisticko-expre
sívnej. J anácko,n.l pokrokovosť naj
lepšie azda zbadáme Y jej celom 
umeleckom a mravnom dosahu až 
vtedy, keď sí m·edomíme, že Janáček 
generačne nadväzuje na Yývojovú lí
niu, ktorú určil Smctana-Dvorák
Fibich, pritom slohovými znakmi 
svojho diela a časovým rozpätím svoj
ho života prerastá predchádzajúcu 
skladateľskú genernčnú vrstvu českej 
modernej hudby ďaleko do 20. storo
čia, aby sa stal vedúcou postavou 
najmladšej skladateľskej generácie. 
Je však zaujímavé, že aj v konfrontá
cii s vtedajšou najmladšou českou 
skladateľskou vrstvou sa zračí Janáček 
ako odvážny priekopník nového skla
dateľského štýlu, zatiaľ čo mnohí 
z t}·chto mladých skladateľov vo svo
jom hudobnom výraze i v kompozič
nej technike sú neJ?l'iebojní a myšlien
kove až tradične krotkí. Pritom je 
zasa zaujímavé, že Janáček nastúpil 
svoju odvážnu cestu za novým národ
ným umením v úzkom zomknutí 
s českou posmetan ovskou hudobnou 
tradíciou a s domácou ľudovou hudob
nou predstavivosťou v čase, keď tieto 
hodnoty boli znevužované a podceňo
vané. A tak na sklonku svojho života 
Janáček dokonca stojí na čele českej 
a svetovej sklada teľskej avantgardy, 

Janáčkov ;:;;ápis o predvedení ltusľove; son<í
ty na lw11ccrte Besedy brnen sk ei 

=·() 16. l. 188 1 

i keď v ničom neakceptoval jej kozmopolitické tendencie a a1Ú jej takmer 
úplnú odtrhnutosť od národný·ch zdrojov a ľudov~'ch tradícií jednotlivých hu
dobných kultúr. Na čelo tejto avantgardy sa postavil predovšetkým svojimi 
odvážnymi a smelými tvoriv)'mi výbojmi, myšlienkovou pôvodnosfou a oso
bitnosťou svojho skladateľského diela, čo sa zvlášť prejavilo na medzinárod
ných festivaloch súčasnej hudby, ktoré sa uskutočnili po pn·ej svetovej vojne, 
a na ktorých už vtedy zaujal jedno z popredných miest na svetovom hudob
nom fóre.5) 

Na Janáčka ako hudobného dramatika naprv pôsobilo české monumentálne 
národné umenie, dost: silne na neho zapôsobil najmä P. Kfížkovský svojím 

5) Mám tu predovšetkým na mysli festivaly Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu 
v Salzburgu (1923), Benátkach (1925) a Frankfurte n. M. (1927), k torých sa Janáček 
zúčastnil a na ktorých s prenikavým úspechom boli pred ,·cdené jeho diela . 
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hudobno folkloristick)•m vokálnym variačným umením , ďalej B. SmeLana 
svojou klasicko-romantickou syntézou a Ant. D,·orák svojím geniálnym inštru
menlačn~·m majstroYStYom a slovanským ladením svojho diela. Táto slohová 
záldadt'ía sa stala v)·chodiskom -J anáckovej tvorby ,-okálnej a hudobno-dra
ma tickej, LaJde nemožno yyJucoYať Janáčkov zjav z organického v}·vojového 
radu českej h udobnej Lradicie, a to nielen v oblasti českého hudobného folklóru. 
ale aj v oblasti českej umelej národnej hudby . A práve tento zdravý základ 
českej hudobnej tradície zachránil Janáčkovo dielo pred nebezpečenstvom 
tvorivého zlomu, ktoré mu niekoľko ráz dôrazne hrozilo na konci 19. a na 
začiatku 20. storočia, keď sa dostala európska hudba do krízy neskorého 
uovoroma ntického hudobného slohu a do ovzdušia naturalisticko-veristickej 
delmdcncie. Janáček už v prvej perióde svojej tvorivr j činnosti dokázal úspešne 
prdwnávuť dekad<>nciu a abslraktn)• symbolizmus z konca storočia, aby na
stúpil bezpečnú cestu k novému typu českého hudobného realizmu, -~torý sa 
opiera o [udový nápevný základ, vyslovene domáceho, dokonca kraJnme vy
m~lzeného pô,·odu (Lašsko) . 

TU Janáčka drama Lika nemožno hovoriť a naturalizme alebo o umelecky 
neštyl izoYanom realizme. Veď jeho každý hudobno-dramatick)• útvar je ~evne 
zachytený m. hudobne štylizovaný m a typizovaným ústrojenstv?m, hoci ce~
kom odlišným od skladobného princípu a štylizovanej stavebnost1 Smetano~el 
alebo klasickej základne Dvorákovej.6) Janáčkov skladateľský sloh, naJmä 
jeho hudobno-dramatick)' štý l, b}·va obyčajne v zahraničí nesprávn~ ~znač~
van ý ako syntéza štýlu romantického s n aturalizmom, dokonca pucc:.movske
ho typu , alebo ako syntéza slohov ej línie mahlerovsko-straussovskej.') ~e síce 
pravda, že Janáček bol celkom zaujatý surovo naturalistick):m štýlom G1acoma 
Pucciniho ~Iadame Butterfly (1904), ale toto jeho zaujatie malo Yiac charakter 
mimoumelecký ,osobne dojmový , ako by tostne tvoriv)·, bez akéhokoľvek vpl_yvu 
na sk ladobnú štruktúru a slohovú podstatu jeho hudobno-dt·amatickéh o diela. 
Sme často svedkami toho, že Janáček svoje okamžité, dojmovo vypŕchajúce 
hodnotiace úsudky nikdy prakticky nestotožňoYal so svojím kompozičt~ýn; 
princípom. Napr. vieme ako ostro odsudzoval Smetanov hudobnodramaticky 
princíp a pritom ako sa n edokázal ubrániť jeho silného vplyvu, IW.ktiež sú známe 
jeho prenáhlené a celkom subjektívne Yýroky o Beethovenovi, ktoré skôr 
prispievajú k poznaniu jeho tvorivého temperamentu ako k jeho kritickej 
objektívnosti a úvahe. V jednej v eci bol však po celý žiYot dôsledný, a lo vo 
svojom obdivuhodnom príklone k umeleckému stvárneniu životnej pravdy, 
teda k štylizovanému hudobnému realizmu, ktorý však nemá nič spoločného 
s n eštylizovan) ·m alebo b1·utálne efektným hudobným naturalizmom a veriz
mom. 

Odtiaľ je celkom logické, že Janáček ako tvorca novej českej a slovanskej 
drámy prc•siel niekoľkými v )' znamnými fázami hudobno-dramatického realiz-

6) Na odlišnosť Janáčkovho kompozičného princípu od skladobného pl"incípu Smetanovho 
výrazne upozornil Vladimír H elf e rt v štúdii "Dva protipóly české hudby: Sme tana 
a Janáček" (pôv. nemecky v časopise Anbrueh XVI, apríl 1934, 63-65), čes. preklad 
B. Stedro1'ía v knihe Vl. He l f e rt O Janáčkovi. Súbor statí a článkov (Praha 1949, 
60 aď.) . 

7) Pri premiére Lišky Bystroušky vo Viedni (Volksoper, december 1956) bol dokonca jeho 
kompozičný štýl ztotožňovaný viedenskou kritikou s Maxom Regerom! (Wiener Montag 
17. XII. 1956). 
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Janáčkov rukopis v part itúre jeho prvej opery Sárka (druhá verzia 1881) 

mu, menovite, trojaký m štádiom českého hudobno-real istiekéh o vyjadrovania 
(IGížkovský, Smetana, Dvorák), z ktorých posledné, štvrté janáčkovské štá
dium je typicky nové, pr etože v ňom došiel ku celkom iným dôsledkom &lo
hovc tvárnym a hudobno skladobným. Týmto Janáčkovu cesta za hudobno
dramatickým realizmom nie je ukončená. rPrešla ešte niekol'kými ďalšími 
v)'vojový mi obdobiami, ktoré zhruba zodpovedajú trom fázam jeho celkovéh o 
umeleckého v)'voja . Bolo by preto veľkou chybou a nezodpovednosťou po
sudzovať Janáčka dramatika z hľadiska úzko vymedzeného pojmu hu dobno
realistického stvárnenia skutočnosti a hudobného mater·iálu. Naopak, sme rllžní 
povedať, že jeho hudobn)· prístup k skutočnosti sa menil a t)•m sa meníl a vy
víjal aj j eho hudobno-dramatický štýl. O jednotnej línii jeho hudobno-dra
matick ého realizmu tu preto nemožno hovoriť, i keď vý-.;oj jeho hudobného 
myslenia bol logick y zákonit)r a dôsledn)' . T)·m by sme si pohľad n a Janáč
kovo hudobno-dramatické dielo značne zúžili a nepravdivo zjednodušili. J a
náčkova dôsledná cesta za osobitý m hudobno-dramatickým prejavom je 
omnoho zložitejšia, ako by sa na prv)' pohľad zdalo. Skôr než pristúpime 
k št)rlo-..-cmu zhodnoteniu hudobno-dramatického princípu J'anáčkovho, v o 
-..-ývojovcj a chronologickej postupnosti jeh o životného diela, pokítsme sa za· 
ehytiť celkov)r profi l Janáčka dramatika . 
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Maurice Ravel 
.Pred 20 rokmi (28. XII. 1937) zo

mrel l'vlaurice RaYel, skladateľ stojací 
na prahu dnešnej hudby, prekonáva
júcej romantizmus. Každý post~p 
dopredu znamená určité účto'>ame 
s tým. čo tu bolo a čo v tom čase 
jestvuje, či je to už reakcia kladná. 
či záporná, v takomto pohľade ne
možno r:\tať Ravela za dovŕšitefa štý
lu, ani za epigona, ale naopak za 
nositeľa pochodne s pohľadom do 
budúcnosti. Do budúcnosti obráten)· 
yyznieva u nPho i obdiv starej fran- _ 

_cúzskej_ clavic_enovej T!teratú:y -17. 
a 18. storočia stelcsneny v smte "Le 

tomoeau fle Couperin". 
l\ová orientácia sa u Ranila ukazu

je už \ ' O nťahu ku skutočnosti. Pôso
bia tu, pravda, aj určité francúzske oso
bitosti, ako napr. \-wen!e '"_prvom rade 

- obrazov a nie prežíYanie v)Tazu citov, 
- tvpickej pre oblasť nemeckej kultúry 

Léon L ey1·itz : Ravelova busta :_ viď túto osobitosf u Rameaua, Cou-
vo foyeri pa·rížskef opery perina, Debussyho! Nemožno to; prav-

da 11eneralizovať na všetky časy. Voči nemeckému r?manti:i~l~ bo~ Ravel pro
zaik~m nevidel život s toľk)-IT.i citovými príveskam1 a asoctácmm!.• ale prosto, 
taký aký bol. Obrazom toho sú jeho piesn~ "ll~stoir~.~ natu:elle_s .. na Renar
dove básne, ktoré p redstavujú scény zo zvtcraCIC~lO ztv~ta Ir~~Izovan~ zdra
matizované a deklamačne zhudobnené. H.aYcla skor Z~Jimal z1vot_ de~t ale~o 
ľudí im psychicky podobn~·ch: p_rim~ÍVÓY, Tu~ový ž~ v oh_ ľudí ko~a~ÚCIC~ -~k9L 
pudovo n e:l rozumne a samozrejme svet roz.Jlrm:k~Y.!Y~.? bo~a~y . CI to;:~ z~vot 
barmonicky dozretého čl(l\·cka. V tejto póze k ztvot~t mozno vidieL urc1ty ~te~ 
od plnej a zvlášť pre človeka dôležitej skutočno~ll, _al~ treb~ sa na to ~vat 
dobove. V boji proti romantizmu, rovnako ako a] Y mych bo~och Rave~ c~sto 
preslrefuje. V ľude neYidel materskú \TSl n t národa dôs~OJnÚ ~omall:keho 
glorifikovania, ale živelnú silu riadenú temperame.ntom .. \ yhľa~aval ~setko~ 
čo malo patinu podobnú bezprostrednej prírodneJ ncnazanost1, neviazaneJ 
hlavne konvenciou. 

1í;'hľadávanic bczprostrednPj ži':_elr.o~ti v~me_!lí ho .zbližoval_o už v_začiat
koc umeleckého vývo·a s umením Emmanuc. a Chabnera a Erika Satieho -
s týmito strašiakmi akademickej neviazan~sti. Pvodo~ne silne ho ':' celo~ u~e
leckom vývoji lákal folkló~a prvon~mteste spanu;lsky, ale me z neJ~keho 
nacionalizmu (jeho matka bola Španielka). ale pre Je 10 .tempera'?-e~tuu far
bitosť· veď rovnako obdivoval aJ grécky folklór v "Greckych ptesnach ~re 
spev~ klavír" a aj v balete "Dafnis et Cloe" , ~de mo~no skôr sled~vať e.x~t!z
mus, než snahy o vcítenie sa do dávnej histórJe. Obchvoval uhorskeho C1gana, 
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čo stvárnil v koncertnej rapsódii "Tzigane" i opojn)· úedenský valčík v balete 
"La \'alse". Zvláštnosťou sú madagaskarské piesne na texty Parnyho pre spev, 
flautu violoncelo a klavír ; upravoval ešte hebrejské, škótske, ruské a ľudové 
piésn;. Bol wľkým obdivovateľom ruského folklóru,_s ktorým sa zoznámil 
zá»luhoúStravinského a 1\usl<é o baletu, s torým spolupracoval. CP-lý život 
bol veľk<·m obdivovateľom t)·ch rusk)·ch skladateľov, ktorí nadviazali na fol
klór a vytvárali osobité ruské umenie; zvlášť si cenil Borodina, Musorgskéh2._ 
a Stravinského. ~fimochodom: ,:kupina mlädý·cn-francúzsKych umelcov vystu-

- ptlji'tcicll poa menom "Apaches·' (neskôr do nej patril aj Stravinskij) mala ako 
si"'nál začiatok Borodinovej symfónie h-mol. 

-oz ľudového hudobného prejavu ho najviac priťahoval, ako sme už spome
nuli, španielsky folklór. Spanielske námety sa mu tiahnu od ~lavírncj ~,Albo
rada del Gracioso·' z cyklu "Les :Vliroirs" až po balet "Bolero'·. V rámci tohto 
rozpätia tvorivosti vznikla orchestrálna "Spanielska rapsódia", komická ope~a 
.,L'Heure Espagnole", okrem menších vecí (okrajových častí z klavírneho tr1a 
A-dur, hlavnej témy z klavímeho koncerlu, Vokalízy YO forme Ilabanéry a p.). 

Rozprávkov)· svet posaden~' najčastejšie do exotického prostredia .repre
zentuje predohra a piesne "Schéhérezade" (na slm·á Tristana Klingsora), kla
vírne skladby .,Gaspard de la X uit" a päť, pôvodne pre 4.-ručný klavír, neskôr 
ako balet inštnrmento,·mt)·ch skladieb ,)fa Mére l ' Oye" (sú\' tom rozprávky 
o Palčekovi, o kráske, o kúzelnej záhrade. atď.) . Detsk)' s\·et sa najkrajšie od
ráža v opere "L' Enfant et les Sortili>ges", kde vystupuje rozmazn~né di~ťa, 
ktoré rozbíja príbory, trápi domáce zvieratá, trhá a maže školské zoštty! D1eťa 
stihne za to trest t)·m , že všetky lrápen(' a ničcné objekty ožijú Y kí•zle a obrá-
tia sa proti svojmu trýzniteľovi. ' 

Letmý pohľad námetov a náčrt postoja ku skutočnosti ukazuje Ravelov 
vedom)' odklon od romantizmu. Vývojo,·e možno sledovať najprv odklon až 
s príchuťou irónie ("SL·rénade gi'Otesquc"), neskôr príklon k umeleckému pr~
štylizovaniu so smerovaním k odosobnenosti, k postoju až žonglérskemu. N1e 
Leda schumannovské kreslenie vnútra, al e noblesné úsmevy a úškľabky s mas
kou na tvári. Tento postoj bol u Ravela motivovaný aj siln)·m zdô1·azňovaním 
umeleckého zvládnutia látky, v čom znova možno pozorovať typický fran
cúzsky zjm·. Vo Francúzsku ,·iac ako kdckoľYek inde pozorovať zápas snáh 
o dokonalosť formy (Saint-Saens, ď lndy) s rozbíjaním formy v prospech 
výrazu (Berlioz, Debussy). V RaYelovi je cel~' tento protiklad v jednej osobe. 
Vyšiel z obdobných snáh ako Debussy, kccľ sa pokúšal zachycovať podobné 

' prcliave obrazy vo "Vodotryskoch" (Jcux ďeau) a v "Zrkadlách" (Miroirs). 
V "Sláčikovom kvartete F-dur" sa o posúdenie obrátil na CL Debussyho a takto 
sa navonok prihlásil k orientácii tejto školy. Avšak už v "Sonatíne", ktorá na
sledovala za " Z1·kadlami" , obrátil sa ku klasickej forme - ........,.,_k~Í!l1Rrovizácii 
v klasickei forme" a tento štaviteľský mou1ent sa -u~ile110 stále stupňoval. Sira=--
'VíňS'Ki]vei'mi\1ipne chnrakterizoval Ravela : ".Jeho star)' t•tec bol Savojčan, 
otec Svajčiar z Versoix od Zencnkého jazera, matka Baskička z Pyreneí a pre
to je Ravel dokonalý v)rrobca švajčiarskych hodín a popritom zo všetk)rch 
Francúzov najväčši Spaniel." Otec Ravelov bol inžinierom, vynálezcom (pri 
stavbe železnice v Spanielsku sa zoznámil s M. Delouart, svojou budúcou 
ženou), brat Ravelov Edouard bol tiež inžinierom. Maurice Ravel bol podob
ným inžinierom v hudbe. Caslo sa o ľí.om píše ako o renesančnom al~mistovi 

J O ~v:_u_kmi, o. ge~1~etrovi mysrčria, ~ rafinovanej primitívnosti (\,iď "Bolero", 
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"L' Enfant et les sortileges" na scéne ~'iedenshej opery. Výpra·va a kostýmy od E. Steinhofa 

kde iu štrumentačnými efektami vyvážil prosté opakovanie !) . Ravel bol sku
točne rafinovaným majstrom formy - príkladom ako dokonalé zvládnutie 
formy neznamená ešte žiaden formalizmus. Dokonalosť ešte nikdy nemusí 
viesť k zlu veci. Geometricky presná štruktúra vzbudzuje dokonalú predstavu 
spontánneho prejavu impro·vizovaného muzikanslva. 

ľ"lJlv_e~zoslal ~zme ... a _,,fum.aJinQu" nočnúc išiel ďalej tak, že 
spojil harmo!!!_Ck6 a mštrumentačné v\'g.,9by_tky imp_r~o..!.áz~__Q_evnou sta: 
vehnosťou. Vtomto zmysle možno sledovať rast od impresionistickélw zame
rania sa- naz vuk a akord až k orieÍÍ2tci-i na novú In'élodllill, oprefú-oďälšié
výboje v harmónii. V tomto išiel R~vel hocfňe ďale] ~ŽDeiíussy. Charakteris
tick y Lo ukazuje postupn)· odklon od deklamačných melódií mladších rokov 
k melodike, sledujúcej až polylonalitu - napr. v "Sonáte pr.e husle a víolon
cclo" alebo v posledn~'ch dvoch koncerloeh pre klavír a orchester. 

Hľadanie nov~·ch zvukovýr,h možností, pre ktoré bol Ravcl duševne mladý 
i v telesných chorobách staršieho veku umožnili, že sa stal ukazovateľom cesty. 
.Je nesporné, že sa veľa podučil u Stravinského, ale aj Stravinského rafinova
nosť a dokonalé odádnutie zvukov~·ch kombináci í vďačí v mnohom Ravelovi. 
Jeho príklad zapôsobil hlavne tam, kde boli snahy vychádzať zo zdrav:)·ch 
ľudov)'ch korel'íov a nie z ehorobného pesimizmu vrcholiaceho romantickéh o 
individualizmu. Vplýval na Karola Szymanowského, George Enescu, Manuela 
de Fallu a celú parížsku "Šeslku". Zmysel pre dokonalosť, spojený so živým 
muzikantským temperamentom môže byť i pre mís stále ešte vzorom. 

Jozef Kresánek 
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JÚLIUS BATEI: 

Neznáme listy Bélu Bartóka 

V roku 1948 začal maďarský muzi
kológ dr. János Domény n a podnet 
Zoltána Kodálya zbierať korešpon
denciu Bélu Bartóka. Za krátky čas 
(od januára do marca 1948) sa mu 
podarilo získať vyše 100 listov, ktoré 
ešte v tom istom roku vyšli ako prv}r 
zväzok listov Bélu Bartóka (Bartók 
Béla levelei). Boli to zväčša listy z 
pozostalosti Bartókovej matky P auly 
rodenej Voitovej (Ba rtókova ma.tka 
pochádzala z Martina) a listy adre
sované staršiemu synovi Bélovi. 

Demény usilovne pátral po ďalších 
listoch a tak od septembra 1948 do 
septembra 1950 získal materiál pre 
II. zväzok korešpondencie, v ktorom 
rodinné listy tvorili už iba 1:~ %
Tento zväzok vyšiel roku 1951. V ju bi
lejnom Bartókovom roku 1955 vyšiel 
doteraz posledný, tretí zväzok, cenný B éla Ba-rtók 

pre nás tým, že spomedzi skoro 300 listov je 70 a.dresovaných na Slo
vensko. Tieto listy zozbieral a edične pripravil dr . L adislav Burlas. Sú to 
listy, súvisiace s Bartókovou zberateľskou a koncertnou činnosťou na 
Slovensku, s vydaním jeho zbierky slovenských ľudových piesní, ako aj k oreš
pondencia súkromná . Tieto vzácne dokumenty, svedčiace o vedeckej; ume
leckej čin.J.osti Bélu Bartóka, ako aj o jeho ušľachtilej osobnosti, boli n aj
novšie rozmnožené objavením ďalších štyroch list ov . I ch adresátom bol 
Samuel Bobál. 

Bobál, pôsobiaci v Kostolných Moravciach ako evanjelický farár od roku 
1904, bol jedným z mála du chovných, ktorí m aJi vzťah k ľudovému umeniu. 
Zapisoval si texty ľudových piesní, ľudovú slovesn ú tvorbu, zatljÍm %1 sa 
o ľudové obrady a výtvarné prejavy. Stal sa, členom Národopisnej spoloč
nosti v Budapešti a zapájal sa do rozličných akcií , ktoré t áto spoločnosť 
organizovala. 

Takto sa dostal k spolupráci na inštn,lácii národopisnej č;1sti pôdohospo
dáJskej výst.avy bývalej H ontianskej ~upy (stolice), konanej na jeseň 1910 
v Sahách. Tu sa s ním zoznámil dr. István Gyorffy, pmcovník námdopisného 
oddelenia Národného múzea v Buda.pešti, ktorý pripravil národopisnú časť 
výstavy v Šahách. Bobál mu dal k dispozicii ľudové tkaniny, ·keramiku 
2" posteľ s perinami, ktoré zozbieral vo svojej farnost i. a v severnejšom 
Lišove (ku Kost olnÝm Moravciam. ktoré v r. 1910 mali 351 obvvateľov 
patrili ešte Opatové Moravce s 33Ó obvvateľmi Súdovce s 28;) ; Sudinc~ 
s 219 obyvateľmi) . Gyorffy si povšimol záujen~ mla dého fa.rára ~ ľudové 
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umenie a upozornil na neho Bélu Bartóka, ktorý sa v tom čase zaoberal 
skúmaním ľudovej hudby na maďarsko-slovenskom pomedzí. Bartók nad
viazal so Samuelom Bobálom písomný styk a čoskoro začal so zbieraním 
ľudových piesni v Bobálovej farnosti, využívajúc pritom jeho spolupráce. 
J eho hostiteľ sa dnes už žiaľbohu nepamätá presne, koľkokrát bol Bartók 
v Kostolných Moravciach. Nazdáva sa, že tam bol štyrikrát: prvý raz od 
2.- 6. januára 1913, druhý raz asi v decembri toho istého roku, tretí raz 
v januári 1914 a napokon asi po Veľkej noci 1914. 

Novoobjavené listy Bélu Bartóka, adresované Samuelovi Bobá.lovi sú
visia s Bartókovou zberateľskou činnosťou v Kostolných Moravciach a na 
okoli. Sú zaujímavým svedectvom o spôsobe jeho práce v teréne, o šírke 
záujmov pokiaľ išlo o slovenský folklór i o neúnavnej horlivosti, s akou sa 
zberateľskej práci venoval. Pozoruhodné sú údaje o tom, že nadšený 
bohatstvom materiálu, získaného v Moravciach, rozhodol sa ho Bartók 
monograficky spracovať a v spolupráci so Samuelom Bobálom vydať, ako 
aj to, že rátal s vydaním svojej zbierky slovenských ľudových piesní 
v Prahe ešte pred vznikom Československej 1·epubliky. 

Z kontextu listov vidno, že zachované štyri listy predstavujú pravde
podobne iba zlomok korešpondencie Bélu Bartóka so Samuelom Bobálom. 
Okrem prvého nie sú tieto listy presne datované, no ich obsah ich dovoľuje 
pomerne presne vročiť. 

Bartók sa milo pamätal na kostolnomoravskú epizódu svojej zberateľ
skej činnosti. V úvodných slovách, ktoré napísal vo svojej zbierke sloven
ských ľudových piesní a ktorej prvú časť už vydáva Slovenská akadémia 
vied, zmieňuje sa o Samuelovi Bobálovi takto: 

"Na konci chcem ešte poďakovať všetkým tým, ktorí mi svojho času pri 
mojej zberateľskej činnosti stáli po boku či radou, či skutkom. 

Pri tomto si spomínam na p. Samuela Bobála, evanjelického farára 
v obci Kostolné Moravce, ktorý moju prácu v rokoch 1913- 1914, konanú 
v jeho farnosti a okolí účinne a s najväčším oduševnením podporoval 
a ktorému preto ďakujem za neobyčajne bohatý materiál, zozbieraný 
z tohoto vidieka." 

Bartók tieto riadky napísal v roku 1925. 
V ďalšom podávame slovenský preklad štyroch Bartókových listov. 

l . 

Rákoske1·esztú1· 16. dec. 1912. 

Vysokod6stojný pane! 

Za Vaše srdečné riadky Vám srdečne 
ďakujem. Vášmu vzácnemu pozvaniu bu
dem môcť vyhovie& 2. januára, kedy by som 
došiel veée1·ným vlakom na stanicu Hokov · 
ce-Slatina. Ostal by som 3., 4. a 5. fanuám, 
späť by som cestoval 6. januára o 3. hodine 
popoludní. Radšej menej, ale tým dôklad
nejšie by som sa zaoberal len s jednou 
dedinou, ako povrchne s viacerými dedi
nami. Tak si myslim, žeby sme okrem 
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Kostolných ll1oraviec stihli zájsť aj na 
Lišov za tých 3 Yz dni . 

Mohli l;y ste azda aj t.o urobi&, Vysoko
d6stojný pane, žeby ste Vaše dosial zo
zbierané texty vpísali do jedného zošitu, 
poznačiac aj to, kto pozná dotyčnú pieseň; 
každú, pieseň by ste označili por-adovým 
číslom. Tým by sme si usporili vela času, 
lebo by som nemusel tolko te.1:tu písať. 

Poznamenávam, že sa tak zbierajú 
piesne najlepšie, ked som v sedliackom do
me, v ktorom sa zhromaždia dobrí speváci, 
susedia; najprv jeden začne spievať pieseň, 
iný zaspieva druhú pieseň. Fonograf dodá 
väčšiu chtd do spevu (t. f. fonografom za. 

. 
' 

'f 

chytenú pie8eň hned aj reprodukujem). 
Možno, že sa mi podari zacht!.flit takýmto 
s~sobom aj také piesne, ktoré sa ani Vám, 
Vysoko<Mstojný pane, nepodarilo získa&. 
Sedliaci sa ostýchajú spieval v panskom 
dome, v škole alebo v kňazskom príbytku, 
hanbia sa a neprichodi im na um všetko, 
čo fm inakšie ai vedeli zaspieval. 

škoda, že l. januára nemôžem byť 
u Vás, lebo vtedy budem ešte inde zaujatý. 

Na prieskum okolia pravdepodobne ne
postačia plánované 3% dni; v tom pripade 
prišiel by som znova v polovici januára, 
poprípade ešte raz aj po V elkei noci ( na
koľko ~stne obdobie je nevhodné na takéto 
podujatie). 

Velmi ma zaujima fu jara. S týmto ná
strojom som sa stretol v Gemeri; tam ju 
fujerou* volajú. So slovenským gajdošom 
som sa stretol v Šahách pred dvoma rokmi. 

V el mi d6ležité sú svadobné* piesne, ďalej 
aj piesne so žartmmým obsa/tom, ktoré má
vajú neraz velmi charakteristické nápevy. 

Na každý pád budem pisai skorej, než 
by som prišiel. Ak mi bude m-ožno, pridem 
skorej o deň dva pred označeným dátum-om. 
(Namiesto listu pošlem poprípade tele
gram.) 

Prosim Vás ešte, keby ste boli láskavý 
· dať do voza nejaký koberec, ak by bola 

velká zima. 
Za ustávanie mnohokt·át ďakuje so zvlášt

nou úct.ot~ 
Vám úprimne oddaný 

Béla Bartók 

Il. 
(Jar 1913) 

Vysokod6stojný panel 

Natolko som bol zamestnaný, že som sa 
- bohužial - mu.sel zrieknu( svojej druhej 
zberateľskej cesty. Ba ani len prepísat som 
nemohol januárový zber. T era-z som úplne 
vyčerpaný a chystám sa odcestovať na 
dlhšie zotavenie. Vrátim sa v auguste a 
chcem potom 1·iadne prepísal dosial zo
zbiemný materiál a v6bec potom v jeseni 
a počas budúceho školského roku s väčšou 
energiou chcem pokračovať vo výskume 
vášho vidieku. 

Medzitým som štastlive obd1·žal rukopis 
nápevov, ktoré som bol poslal do Ttvrčian
skeho Svätého Martina. Moja zbierka ob
sahuje doteraz 450 nápevov. Z Kostolných 
}ŕ.loraviec pravdepodobne 100 nápevov bude 
tvoriť nový 'materiál. J e to tedy spolu 550 
nápevov. Teraz by som chcel zopár rokov 

* Podčiarknuté Bélom Bartókorn. 

usilovne pokračot1at v zbi Eraní, k.tím nena
zbieram 2- 3000; potom celý materiál 
vedecky spracovaný mienim zaslať dt7 Pra
hy cielom vydania. Velmi by som sa tešil, 
Vysokod6stojný pane, keby ste boli ná
klonný usporiadať textovú čast, poťažne ju 
presk-úmať. V tomto pripade by dielo vyšlo 
pod menom nás oboch. 

O tomto sa budeme môc( obšírnejšie po-
1'ozprávať v jeseni za mojej rutfbližšej 
zberatelskej cesty. 

Obáva-nt sa, že nenájdem fujaristu! Lenže 
je to náramne d6ležitél Kdeže sa podel ten 
človek z Drienova? Snáď by sme ho mohli 
nájsť. · 

Prije'l'nné leto praje tak Vám, Vysoko 
d6stojný pane, ako aj V ašei vzácnej man
želke 

Vám úprimne oddaný 
B éla Bartók 

nr. 
(3. novembra 1913 ) 

Vysokod6stofný panel 

Po viactýždňovef úmornej práci sa mi 
podarilo napísat načisto všetkých 180 pies
ní. Tu ·ich po81:elam všetky v tom poradi, 
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v akom som ich nazbieral. V el mi Vás 
prosím - nakolko Vám to bude možno 
zistil, - pripíšte meno a vek tých, ktori 
tie piesne spievali ( pgd meno obce jedno
ducho takto: Zuza S lajbet·, 14.; pravda 
s'lovenskou ortcgrafiou). 

Prosil by som Vás ďalej doplnil pokraéo
vanie textov (totižto pri n iektorých dlhších 
textoch sme sa boli dohodli, že chýbajúci 
text dopíšete Vy, Vysokodôstojný pane) , 
poprípade zrevidujete texty, ktoré som ja 
odpísal. V druhom prípade Vás o to pro
sím , aby ste ponechali dialektické útvary 
(napr. "son" namiesto "so·m" atá.; potom 
tiež odpadá často aj "v"; "diovča" a iné 
zvláštnosti) . Opravte iba nezrozumitelné 
výrazy a ortogmfwké chyby. N ajmä v písaní 
" i " a " y" nie som si i-stý. 

J ednotlive očíslované piesne sa môžu 
uspo1·iadat aj v abecednom poriadku, ak 
by sa takto lahšie mohli nájsť dosial ne
spievané texty. 

O dvoch lW:ora'L'Ciach mienim napísa( 
hudobnojolkloristickú monourafiu , to jest 
chcem zistiť celkový počet všetkých tam 
známych nápevov bez ohladu na to, či tie 
nápevy poznám alebo nie; potažne či sú to 
nápevy maďarské alebo nie. P ret.o si chcem 
zapísať aj m inule odmietnuté piesne, ktoré 
spievali mladé dievčatá. Prosím Vás, upo
zornite ?naje neúnavné speváčky, nech držia 
v pamäti to, čo som ešte nenapísal, lebo si 
chcem všetko zapísať. Veá je to predsa len 
náramne zaufímavá otázka, týchto 500 a 
niekolko ludí kolko nápe?;ov skrýva v sebe, 
keď výsledok tohto malého trojdňového zberu 
dosiahol už 180 nápevov, pravda, o/.,"Tem 
odmietnutých. A práve pre Vaše horlivé 
pričinenie sa, Vysokodôstojný pane, a pre 
Váš záujem stávajú sa dvoje Moravce 
vhodnými na zostavenie takejto monografie. 

Prídem 21. novembra (v piatok) večer 
ako minule. Či by sa nenašla kmtšia vozová 
cesta zo stanice? (Meno stanice som za. 
budol.) Naspä( by som cestoval 25-ho na 
svitaní. 

Ak stih-neme, m6žeme zájsť aj na. L išov; 
otázka je 1:šak, či nám to dovolí nevyéerpa
telné bohatstvo piesni .:vloravčanov. 

Robím 8i také plány, že na druhú zbera
telskú cestu by som sa chcel vybrat v po'lo-
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vici januára, na tt·etiu a šwrtú &y som sa 
vy&ral po V el kej noci k fujaristom alebo 
do iných vyššie položených krajov. 

Nech 8Í dievčatá po značia aj detské Jwy 
(ktoré majú nápevy) . A j žaTtovné texty 
sú dobré. Len nech neodradia ludí od spie
vania neslušné 1:ýrazy, ktoré sa nachodia 
v niektorých čiastkach textu, lebo práve tieto 
nápevy sú mi?noriadne charakteristické. 
(N. B.: Takéto nápevy by som mohol pt'Í· 
padne len sám zbierat.) 

V ašu láskavú odpoveď očakávajúc ~oe[a, 
ráz Vás pozdravuje 

Vám úprimne oddaný 
Béla B artók 

IV. 
30. okt. (1914 ?) 

Dôstojný pane! 

Asi pred 3- 4 týždňami som sa zaují mal 
o svoje n~kopisy, ktoré ostali u Vás. Tak 
sa zdá, že v týchto zmätených časoch sa 
stratil môj list na pošte. V el mi Vás pro8Ím, 
keby ste mi láskave zaslali čistopis môjho 
prvého moravského zberu spolu s písanka
mi, ktoré majú označenie A. B. O. a tiež 
aj lišovské písanky. Rád by som tnal tu 
doma v8etko pohromade ešte skorei, než by 
sa pomery ešte väčšmi zhoršili . 

Aj ja patrím m edzi tých, ktorých teraz 
povolávajú na odvod. Dosť som slabý na to, 
aby ma po prípade neodobrali. Avšak teraz 
nič ne?nožno vopred vedieť. 

Nuž a Vy sa ako mávate? Či sa dob1·e 
?"Ozviia Vaše malé bábätko ? Či je vel ký 
zármutok pre vojnové Čas?J u vás v Morav
ciach ? Ľutuiem dobré ženiéky, mofe spe
váčky, z ktorých iste každá má niekoho na 
vojne. Ba či sa dakedy dostanem k nim 
z&ierat piesne! 

Velmi by ma potešilo, keby ste mi na
pisali zopár riadkov o ta?nojších pomeroch. 

Vás a V ašu rodinku mnohokrát pozdra
vujem a ostávam 

Vám úprimne oddaný 
Béla Bm·tók 

Rákoskeresztúr (Teréz u . 28. ) 

ROZHĽADY 

O úspešnej premiére Smetanovho Dalibora 
Xa adresu opery :Národného dh·adla 

ešt~ pred nedávnom vznieslo sa mnoho 
oprávnených kritických pripomienok. Aj 
dnes nás ešt e málo úkazov presvedčuje 
o tom, že činnost t ejto scény pôjde v bu
dúcnosti správnou cestou, a že umeleckí 
pracovníci našej reprezentačnej scény 
majú do blízkej či ďalekej budúcnosti 
jasné perspektívy ako napomáhať ideové
mu a umeleckému rastu operného súboru. 
Názov článku však prezrádza, že s t ýmito 
problémami sa dnes zapodievať n echce
me. Pozornosť zameriame na celkove 
zdarilú premiéru opery Bedi'icha Sm etanu 
- Dalibor , ktorá je zjavným dôkazom 
úsilia prekonať problémy súča-sného stavu 
a v sp ôsobe inscenáeie priniesť nový po
hľad na toto umelecky najvýraznejšie 
Smetanovo dielo. Snaha po vymanení 
sa z pút tradičného prís tupu k Daliborovi 
v iedla najmä réžiu a výtvarnú stránku 
k novému ideovému pojatiu , k zjedno
dušeniu vonkajších výrazových p ro
striedkov výpravy a k zdôrazneniu p ro
gresívnych ideových prvkov v r éžii. 

Výtvamík Zbynek Koláf sa vtipným 
spôsobom vymanil z n adm ernej prepy
chovosti, o ktor ej sa hovorí, že odvádza 
pozornosť od hudobného procesu diela 
a všetko ú silie zameral n a decentné do
t.váranie základnej myšlienky diela. Pre 
všetky obra zy opery p onechal klenby 
historického Vladislavského sálu , akob y 
tým naznačoval, ovzdušie, v ktor om sa 
odohrávala Daliborova tragédia . Využijúc 
techniky otáčivého javiska Národného 
divadla, docielil r ýchly prech od z jedného 
obrazu do druhého, pričom na vzbudenie 
dojmu pravdivosti mu často postačili iba 
náznaky prostredia. Pravda, rýchlou zme
nou scény sa dosiahol väčší dejový spád. 
Chybou bolo, že Koláf miestami nedoce
nil, čo z hľadiska výpravy je pre túto 
operu únosné a čo sa vymyká dojmu 
umeleckej pravdivosti. V základe správ
ne koncipovanú myšlienku viackrát bez. 
dôvodne oslabil zbytočným hromadením 
efektov. Najmarkantnejším dôkazom to
ho bol druhý obraz III. dejstva. Čo má 
znamenať pád červenej zástavy, čo pre
mietnutá silueta hrajúceh o huslis tu, čo 
spustenie sieťkoviny, ktorá má robiť 

akúsi zábranu m edzi :\1ilad ou a D alibo
rom? Tieto momenty, ako aj miestami · 
preexponovaná m anipulácia so svetelný
mi efektami, zdá sa, t rochu boli na škodu 
ináč veimi zdarilej výprave. V Kolárovej 
koncepci i sa zabudlo ešt e na jed en m o
m ent; Smetanova opera je monumentál
nym dielom a túto vlastnosť b olo treba 
priliehavo vyjadriť aj navonok. Prvý 
obraz - m ohutná mreža do kráľovského 
zámku - priam o ohromí veľkoleposťou, 
a le v ďalších obrazoch nastáva značnv 
pokles, naproti t omu, čo hudobno-clrä'
matický proces diela sústavne graduje. 
Veľkým p odielom k úspechu inscenácie 

opery Dalibor prispel režisér Miloš Wasser 
bau er. 1\Iožno povedať, že p o D on Carlo
sovi je to n ajzodpovednejšie pripravená 
a pret-o i najzdarilejšia jeho réžia. Ukazu
je sa, že W asserbauer sa neuspokojuje 
výsledkami svojej dotera jšej práce, hľadá 
nové cesty režijného stvárňovania oper 
ných diel. A tak je to správne. Pravda, 
nie za každú cenu novosť, ale t riezvym 
obohacovaním výrazových prostriedkov 
umelecky um'Jcňuje základnú ideu diela. 
Tým, že v Daliborovi zdôrazňoval pro
gresívne ideové prvky, že davy ľudu zak
tivizoval v dejovom procese ako závaž
ného činiteľa, dosiahol vo svojej koncep cii 
n ový pohľad n a tot o dielo aj bez toho, 
aby sa nejako zásadne odchýlil od sklada 
teľovej pôvodiny . H oci zdanlivo je to 
maličkosť, predsa v konečnom výsledku 
režijnej práce W asserbauera bolo cítiť 
zásah ruky tvorivého umelca. L en v drob
n ostiaeh sa Wasserbauer n eubránil za
staralým názorom o dôležitosti efektu 
v izuálneho dojmu a n echal sa zlákať von
kajšou krásou živého obrazu na úkor jeho 
umeleckej p ravdivosti a lebo logičnosti 
situačného vývinu. Proti tomu sa pre
hrešil napr. hned p o zdvihnutí opon y 
v prvom obraze. Hoci takýchto d robných 
nedostatkov bolo viac, potešitefná je 
skutočnosť, že snaha priniesť a j v týchto 
otázkach niečo nového a dobrého, je tu 
zjavná. 

Hudobné naštudovanie Smetanovej 
opery prevzal dirigent Gerhard Auer. 
Podľa výsledku premiér m ožno povedať, 
že toto predstavenie môže byť vzorom 
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:pre mnohé iné. Kvalita hudobného po
Jatia a o rchestrálneho naštudovania sa 
pádne prejavila takmer vo všetkých úse
koch diela. Celkove sa dirigent orientoval 

. na vyzdvihnutie dramatičnosti, no neušli 
mu ani miesta vrúceho smetanovského 
lyrizmu, takže už saqlostatný hudobný 
proces pôsobil na poslucháča skutočne 
silným dojmom. Ak k tomu pripočítame 
ešte .hodnotné sólové výkony Rudolfa 
Kalupa - husle, Františka Tannenber
gera - čelo, Jána Gazdíka - corna a 
Pavla Vajdu - flauta, tak treba orchestru 
opery ND priznať veľkú zásluhu na 
kvalite predstavenia. 

Premiéru opery Dalibor obsadilo ume
lecké vedenie opery Národného divadla 
našimi naj skúsene jšími sólistami. V úlohe 
Milady účinkovala Margita Česányová, 
ktorá. v t ejto úlohe vytvorila spevácky 
i herecky dokonalú postavu. Veľká tech-

\ 
nická. ;pohotovosť i pevná. predstava štý
lovej Jednotnosti, nehovoriac o veľkých 
hlasových kvalitách, predurčujú Margitu 
česányovú na obsadenie najzávažnejších 
úloh jednotlivých inscenácií. V opere 
D alibor b ola. výbornou partnerkou Česá.
nyovej Mária Kišoňová, ktorá v · úlohe 
Jitky znam enite uplatnila svoj zvonivý 
hlasový timbre. V poslednej dobe Kišo
ňovej výkony znova charakterizuje určitý 
umelecký vzostup. Pozoruhodne sa titul
ne j úlohy zmocnil dr. Gustáv Papp. No 
Pappovi j e treba ešte hlbšie zapodievať 
sa problém om tvorenia registrálne vyrov
nanej kantilény . Z ďalšieh úloh plné uzna
nie si zasluhuje veľmi pekný výkon Bohuša 
Hanáka, ktorý herecky i spevácky vy
tvoril posta.vu kráľa V ladislava p ohotove 
a umelecky zrelo. 

V m enších úlohách dobré výkony po
dali Juraj \Viedermann, najmä hlasova, 
Václav Nouzovský viac po stránke h er ec
k ej ako speváckej, Anrlrej Kuchársky 
prevažne sp evácky a další. Sbor ové teleso 
si tiež zasluhuje úprimné slová uznania. 

Na druhej premiér e n eu spokojila v úlo
h e Milady pohostinsky účinkujúca M. 
Steinerová, hlavne pre ná:;;ilne t voren é 
výšky, ktoré zneli technicky n esprávne 
a umelecky nevkusn e. František š ubert 
sa. povahou svojho hlas u celkom pre úlohu 
Dalibora neh odí, ale celkove sa tejto p o
stavy zmocnil u sp okojivo, prav da, od
hliadnuc od toho, že v j eh o hlasovom 
prejave sa žiadalo viac dram9.tičnosti 
a miestami aj t rochu muzikálnejš í pre
jav. V úlohe Vladislava s Hanákom alter 
noval Emil Schiitz, ktorý v tejto úlohe 
vytvoril j ednu zo svojich pekných po
stáv, hlasove čerstvých a herecky preži-
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tých. Priaznivý dojem zanechali aj ostatni 
účinkujúci. 

Na n ašej poprednej scéne máme schop
ných umelcov, treba len odvážne kráčať 
vpred za n eustále zlepšovanie ich práce, 
po ktorej volá. celá naša verejnosť. 

M. Palovčík 

Kovafovicovi Psohlavci na scéne 
Štátneho divadla v Košiciach. 

30. novembra oslávilo Státne divadlo 
v Košiciach 40. výročie Veľkého októbra 
pl'emiérou opc1·y karla Kovarovica Pso
) , Javť-i. 

Právom a primerane bola vybratá opera, 
lfčiaca hrdinský boj chodského ľudu za slo
bodu. Pred zrakmi diváka ožíva revolučný 
námet slávnych udalostí z českých dejín. 
V postavách Kozinu, Pribka a in)·ch sta
točných Chodov, sú stelesnené myšlienky 
národnej slobody, odvahy a hrdinstva. 

.Dnes je nám dostatočne známy nielen 
obsah, ideová náplií., ale vďaka filmovému 
spracovaruu máme aj scéníckú predstavu 
Jiriískových Psohlavcov. Je preto veľmi 
závažnou n zodpovednou úlohou naštudovať 
operu, nn ktorú príde Yäčšina poslucháčoY 
s vyhranenými konkrétnymi očakávaniami. 

Len letmý pohľad na otvorenú scénu 
ktoréhokoľvek zo šiestich obrazov a ie nám 
jasné, o čo usiloval výtva\ník J án iianák. 
Inscenácia je jednoduchá, niet tu tradičnej 
detailnosti a preplnenosti scén, známych 
z opier tol11o druhu. A predsa je na scéne 
všetko, čo je nevyhnutné k presnému ur
(·ťruu situitť'ie. Niekto môže nmnictať, že je 
to túžba len p() modernosti, ktorá vedie 
k prí1išnému zjednodušovaniu, až samoúčel
nej n•\znakovitosti. Akýkoľvek podobný 
názor je vyvrátený celým inscenačným 
pojatím, ktoré je úplne jednoznačné, 
smerujúce k snahe čo najpravdivejšie 
a najv)-razncjšie aj pomocou symboliky 
(pečať a pergamenová .listina ako pozadie 
scény) vyjadri( ústrednú dejovú a ideovú 
líniu: boj ".a chodské slobody. 

Kl>Hlom predvederua bola úzka spolupráca 
vý tYarnika ~ režisérom Braníslavom Kriš
kom, ktor ý vedel výbome využiť výhody 
scény. Podarilo sa mu vyplniť celé ovzdušie 
ŠÍt·kou a plastičnosťou. pričom využil všetky 
prednosti scény na dokreslerue, dopoveda
uie toho, čo neposkytol operný text (živé 
obrazy '" pozndi scény v 5. dejstve). 

Co sa t)·ka spe,·áckych a hereckých vý
konov. boli viac; i menej úspešné. Z naj
lepších nulno spomenúť Antona Matej čeka, 
ktorý bol vyhranen)' nielen ako Matej PH
hek z pC'I"a .\lojza Jir·t.ska, ale aj ako posla-

.. 
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·va, ktorá každým pohybom presviedčala 
diváka o sYojej nezlomnej sile a presvedčení 
v spravodlivú vec. Herecky a spevácky 
bol vynikajúci výkon Borisa Simanovského, 
ktorý zvládol spevácky part s obdivuhodnou 
muzikálnosfou. Ako Jiskra, gajdoš a Kozi
nov priateľ, pohyboval sa na javisku voľne 

.a prirodzene v rámci charakteru, ktorý 
predstaYoval. Hlasove a v)Tazove dobrý bol 
Gejza Zelenay ako prezident súdu, po kaž
·dej stránke veľmi kultivovane sa prejavila 
Elena Gmucová ako Katarína Lamminge
rová a Boleslav Gregor ako Lomikar. Matka 

·(Oľga Golovko'"á) snáď trocha preexpono
vala v hereckom prejave, Ilančí Lucie Gan-
7.ovcj bola trochu tvrdá. Vyslovene lyrické 
partie neboli dosť precltené a jej celý ľud
ský v)-vin, ktor>- vyplýva i z libreta, nebol 
herecky zvládnutý. úloha Jána ::iladkého 
Kozinu nie je pre lyrický tenor, aký má 
Jaroslav Strnad. Postava vyžaduje v hlase 
a v prejave hrdinsk)· tenor. Tak isto ako 
Hančí, aj Kozina prekonáva v lastný vývoj, 
<lôlcžitý pre líuiu opery. Tento jeho vývoj 
bol naznačeu)-, ale iba potiaľ, pokiaľ to 
umožňoval text opery, herecky nebol dosť 
presvedčivý a h lasová indispozícia nedovo
lila mu viac sa exponovať. 

Prác.."l so sborom dosahovala striedavého 
úspechu, niektoré akcie boli vydarené, iné 
pôsobili vyumelkovane (napr. choreografia 
tancov v 1. obraze). Orchester pod vedením 
Borisa Velata starostlivo pracoval na dotvá
raní ústrednej línie, v ktorej bola opera 
pracovaná. Za jeho ldad pokladáme, že sa 
vedel priblížiť individualite spevákov a 
radšej ubral z intenzity pri menšom hla
sovom fonde. 

Kostými (návrhy ľ.. Purkyňová a. h.) 
splnili všetky naše očakávania. 

Na predstavení bolo vidieť dôkladnú prá
cu a úsilie celého súboru o zdar novouvc
denej opery. Veríme, že tá trocha speváckej 
a hereckej neistoty sa zotrie po niekoľkých 
repl"Ízach. Dúfame, že sa Kovaŕovicovi Pso
hlavci udomácrua na košickej scéne. 

Vlasta Ghorvátová 

Nová maďarská opereta. l mTe Cs e n k i 
skomponoval hudbu k novej maďarskej 
operete na báseií. Jánoša Aranya " Fúzy" 
podľ a libreta László A d á m a. Premiéra 
novej operety bola koncom decembra 1957. 

.Americký úalet do CSR. "American Bal
let Theatrc" navštívi so svojim baletným 
súborom na jar Ceskoslovensko, Poľsko a 
sssn. Na Clll'Ópskych javiskách uvedie sa 
baletom "Rode o" a "Bi l l y th e K id" . 

(f) 

E. Gmucová (K. L ammingc1·orcí) 
a B. Gregm· (Lem ikar) 1· :!. dejst·t.:e 

Družba medzi Bratislavou a Ostrayou. 

Dňa 30. novembra zavítal do Bratislavy 
súbor· sólistov opery Státneho divadla 
z Ostravy, na čele so svojím šéfom, diri
gentom Jozefom Vincourkom. Ostravčarua 
takto odpla tili návštevu Bratislavskej opere, 
ktorá pred polrokom hosťovala so sólistami 
a dh·igentom Tiborom Frešom v Ostrave. 
Bola to Suchor"oova K1·útr"mva, pre ktorú sa 
rozhodli oba operné súbory, aby publiku 
oboch miest sprístupnili ,-šetkn krásu, ktorú 
má '" sebe slo,·<>nská národná opera. Ostrav
sk á Krútľía,-a od s,·ojej februárovej pre
mit;•·y dosiahla po dnes cez 25 repríz. Zdo
múcnela na ďalšom českom javisku, p rešla 
do kmeiíového repertoá ru Státneho divadla. 

Z úcinkuj(lcich upútala nn seba mladá spe
Yá<'ka Arseninn (Kat.ren~t) . Pozoruhodný 
spc,·ácky a herecký Yýkon podal H erold 
(Stclina) a Wooth (Ondrej). 

Bolo by zi.adúcc, aby sa takéto v)·men-y 
kolckth ·oy diali čnstejsie, To iste prispeje 
k poznúvaniu sa n k n;ájomllť'j výmene 
získan~·ch skú~ť'ností. -as-
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Opera "Beg Baja z id" 

13. decembra 1957 uviedlo ND n a scéne 
Smetanovho divadla v Prahe Cikkerov-u 
operu " Beg Bajazid" na libreto Jána Smre
ka. Je iste radostnou skutočnosťou, že ani 
nie rok po premiére v ND v Bratislave 
dostá,·a sa táto Cikkcrova opera na prvú 
našu opernú scénu, t)•m skôr, že často či
lame ponosy nad tým, že mnohé operné 
diela súčasných českých skladateľov roky 
márne čaka i ú na zaradenie do dramatur
gického plát~u opery ND v Pt·ahe. 

Naštudovaniu opery "Beg Bajazid" hola 
navidomoči venovanú veľká pozornos(; veď 
išlo o tretiu jej inscenáciu. Dirigent R. Br·ocli 
spolu s režisét·om V. Kašlíkom a výtvarní
kom Fr. Trästerom mali možnosť vopred 
si uvedomiť všetky jej hudobné a insce
načné úskalia a odhadnúť únosuosť či ne
únosnosť doterajších dvoch, v podstate roz· 
n ych reprodukčných riešení, bratisl:wsk cj 
(Frešo-Wasserba ucr- Vychodil) a košickej 
(Holouhek-Kriška- IJanák) inscenácie. A 
tak pražská inscenácia priniesla skutol:ne, 
,-ďaka režiséro,; a výtvarníkovi, originálne 
riešenie prvého dejstva, kde takmer s fil
mo,·ou účinnosťou striedali sa v súhlase 
s hudbou obrazy pt·cstrašených z1en a 
hrdinsky bojujúcich mužov, zatiaľ vôbec 
najlepšie výtvarne uj režijne zvládnuté 
druhé dojstvo s priam príkladnou choreo
grafiou A. Landu a konečne a hlavne pre
svcdcivé a emocionálne pôsobivé v)·tvarné 
vyt·iešenie tretieho dejstva s prirodzene 
režijne veden)•m enscmhlom vrátane závereč
ného zlomu "Spieva jme pieseň . .. " Starost
livé hudobné naštudova nie R. Brocka vy
nieslo prcdovšetký1n lyrické miesta opery. 
V jeh o poňatí sme cítili veľa z poňatia 
Holoubkovho, no nie všade k pt·ospechu 
diela, najmä ta m, l< d e rozpätie medzi tem· 
povými a dynamickými rozdielmi , vyhnané 
do n ajkrajnejších medzí. nevyplýva logicky 
z dejového prúdu n niekedy priam .naru
šuje hudobno-tektonickú stránku diela. Ne
môžeme byť spokojní s premiérov}'In vý
konom orchestra. lntonačné kazy, l)ajmä 
, . dy d10vý('h n ástrojoch (plechy), n epresn é 
ry tmicky nj intonačne rozkolísané nústu}ly, 
čo viedlo napr. v odzemku prvého dejstva 
k dokonalej nesúhre - to sú v najväčšej 
stručnosti hlavné výčitky na vruh orchestra, 
ktoré b y nemali prísť do úvahy pri takom 
te lese, ak)·m je orchester ND, i keď 1·átame 
s premiérovou n ervozitou. '!'ažko potom 
vzniesť požiadavku, ah y orchester znel far
bisto, aby sa ligotal a trblietal, ako to pri
náša partitúra, ťužko sa potom úplne st o-
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na scéne ND v Prahe 

tožuiť, lep šie povedané: správn e či vôbec 
pochopiť dirigentov zámer. 

Pokiaľ ide o h erecké a spevácke výkony 
možn o jednoznačne povedať, že boli n a 
umeleckej výške, hodnej popredn)•ch umel
cov ;-,;n, z ktorý('h spomenieme aspoň pred
staviteľov hlan1ých rolí. V úlohe Katky 
podala D. T i k a l o v á zatiaľ najlepší vý
kon, spevácky i h erecký, aký sme v tejto 
role ,;deli a počuli. :\1. K r á s o v á ako 
Anna dominovala speváck ym podmúm roly, 
ktoré je takisto zatiaľ nezrovnatcľné, pričon1 
l•<•o·cek~· výkon, striedmy v prostriedkoch , 
niesol silnú pečať jej umeleckého intelektu. 
Richtúr V. B ed nár a hol zo speváck ej aj 
hereckej strán],~- vy nika júci. Bez pátosu 
a Yeľk~·ch p rázdnych gest stelesnil túto 
hrdinskú posta"-u vo vyvážen ej jednote sp c
vioek ch o pol'íatia a h e o·cckcj akcie. Predsta
viteľ t itulnej roly J . S tf í š k a, hlasove 
v)-borný, b y mal v iac premyslieť svoju rolu 
a ekonomickejšie •·ozwhnúť svoje sily . Po 
loerl'ck y a spenicky skutočne zvládnutom 
príchode v pn·om dejstve n ezapt>sobil jeho 
zúvcrcčný monológ v druhom d ejstve, kde 
sme postrúd<tli prcsvcdčivosti, gradácie. 
Vladimír Jeden io c t i ], upútal pozornosť 
v závcrcčnom výstupe l)aČu v treCom dej
stve, kde strhol vrúcne prežitou opravdi
,·osťou. Premysl K o č í ako Abdul podal 
primeran)· ,-)-kon. Za zmienku stojí jeho 
,-ýslltp s Bajazidom v druhom dejstve. Zo 
spcvúck ej stránky zn amenitý, no z h ereckej 
troch a chladný výkon podal E. II a k en 
ako Beg Hasan. 

Poklad:< me za pOll·chné zmieni( sa ešte 
o ch·och rušh -)·eh ncdopatreniach , ktoré sa 
, -]ú<lili do p rogramu. V rozbore J. Tvrdoňa 
sn k nemalému údivu dočítame, že Baja-
zíd. . . "vr·átí se kajícnč do dasti, které 
ncvčdon•ky ubliž9val, aby srýrni činy a 
m rm·Hírn fiÍ'erodem otrásl .~ ••iid.omim .~twlt~
ob<' ami : i\Iiluj kraj svoj rodný! Brá1\ ho, 
chrál'í, ak je neslobodný!" (!) Dalej sa v obsa
hu druhého dejstva m y lne uvádza, že ,,Abmed 
svčdck dávného pl·ibehu potvrdi p1"1vod Ba
jaziduv" . Správne má byť Abdul. 

Napokon zostáva ešte zmieniť sa o d"\·och 
mouwntoch, ktoré viac-menej ubrali na 
umeleckej pôsohi,·osti pražskej inscenácie 
opery "Beg llajazid", čo p1·ispelo k tomu, 
že napt·ick uvedeným jej kladom, nem ôže
mc j 11 poklada( za d cfiJútívnu javiskovú 
podobu česky pretlmočcného " Bega Baja
zida". Je to predovše tkým necitlivý, nepoe
ticl<)' preklad libre ta do češtiny (n apr. 
,. proló~lt "~ehožtík synáčck" ( !), Baja:r:ido-
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D. 'l'ikalová ct J. Stfíška v titulných 
ú lohách opery " B eg Bafazid" 

YO vvznanie " Odpust mi, kraji, moji n e
l:isku'', na in)·ch miestach pol'lt.šovanie 
r ytmu tam, kde je reč pevne ry tmom via
zanú. o , ... fónii a r.:'lllOCh u ž ani nehovoriac) 
a ď;lll'j priam ;tešt'astný dramattll'gick~ 
zásah. ktor)'ln sa ,. pom)' lcncj sn ahe o akýsJ 
.,realizm us" ods1r<inil ú sl!·cdný motiv, pre
nPsen)· z ChalúpkoYho Tm·čína Poničana 
" mal nu hviezdu, znak na boku" . O mate
rinskom znamienku nie je tu ani reč, zato 
by ma tka spoznala (T. dejsl\·o) a aj pozn á 
t,J L de jstvo) člo,·eka, ktor)r jej ukradol 
die ia a tak :risl í, že Bajazid je je j syn. 
Odhliadnuť' od toho, že toto r iešenie odpo
ruje lífl'Hin Abdulonnu z p o·ológu, za akých 
okolnosti ukradol dieťa a svo jo u protizmy· 
-;e[ nosfou je este o veT a menej ,.realistickej
šie" ako pch·olln~- mot ív, podel ilo sa toto 
dramatmgické riešenie spolu s p rekladon1 
ronwkou mil·ro u na lom, že opera stratila 
, -i;etlw svoje poetické kúzlo práve tak ako 
carovn)' opa t' zdrarn:'l!izovau ej umelecky 
o11nocownej slovenskej ľudo,·ej balady. Bolo 
hy žindúcP, ahy v záujme umeleckého prí
nosu. ktor )· znamená pražská inscenácia 
opery " Beg Bajazid", ttvažovali kompetent
ní umeleckí čiuitl'lia o tom, ak o hy bolo 
n1ožné od st o·(ll1iť vyššie uvedené nedostatky . 

Zán' rom treba spomenúť, že opera sa 
stretla nadšený m ohlasom prítomného 

~hecenst•.-a, len hy sa holo žiadalo, aby aj 
zo strany predstaviteľov Sväzu slovenských 
skladateľov bolo tejto premiére venované 
trocha viac po:wrnosti. Yeď nešlo len o Cik
kerovu záležitosť. Bol to ďalši d oklad 
t.spešného umeleckého napredo,·múa c e l e i 
•lovensk ej hudby. 

M . J. T errayov á 

Predaná nevesta v pre1Ivedeni prešovskej 
spevohry. 

Spevohra dh·adla J onáša Záhorského 
z Prešova po troch rokoch opäť naštu
tlo,·ala Smetanovu komickú operu Pred a
n á n e v e s t a. Kým prvé je j predvedenie; 
dosiahlo pre technicl<é a personálne ťažkosti 
y súhorc len púr repríz, zatiaľ nové naštu
dovanie je sľubnejšie, p ostavené na seri~znej 
prúci hosťujtt ceho režiséra Kornela H? Jk ~
lJnjek za svojej desaťročnej praxe pnpraVll 
niekoľko hodnotn)'ch inscní.tcii a k ním 
uu)žeme počítať aj prešovskú Predanú n e
vestu. Spoločná práca 1·ežiséra s dirigentom 
.\.ntonom B lL r a n o ,. s k )· m, ktorý naštu
doYaním oper,· u,·iedol sa v Prešove ako 
, -cdúci dirigent. SYed čí, že dobrá \"cc sa poda
rila obom umelcom. Do repertoóru spevohry 
OJZ p ribudlo no,·é predstawnie, ktoré pre 
t·adostnú Smetan ovu hudbu, pekné predve
denie získa si u publika ldadné prijatie. 

l:ž dávneišic sme mali možnosť sa pre
svedči(, že ~pcvohra DJZ je sch opná pred
,·iesť aj operné diela, ale musia to byť také, 
ktoré súbor umelcckv zvládnt>, ktoré jeho 
členom pomôžu umel~cky ďalej rásť. Súbo~· 
popri starších s\·ojich_ č~Pnoch, kto~í _ ~.tá}1 
pr1 zrode sp<'volor...-, ma u:t: dnes mlade s\-JCZe 

kád re (SárioY{t, Šmálikov {t, Statúk , Hatók, 
Spišiak, Hrach ). Ak mámi' ho,·oáť o jednot
livýclt postavách, ktoré sme videli v pre
šovskej Predan ej neveste , musíme sa kladne 
\Tjadriť o Smálikovej :Vfarienke. Páčil sa 
n~m tiež llxachov Janík. \tladý sólista 
Braeh s,·ojím ly rickým tcno1·om rastie od 
pred stavenia k _predstaveniu. V cd enie sp e
vohry b y si malo v iac všímať tohto mladého 
Lunclca. lebo tu ide o v)-vojasch opný hlas. 
:\I en ej š fastne zvolili postavu Vaška pr~d
s tanovenú Hntókom. Z ďalších predstavite
ľov priemerné výkony podali Staník, Spi
šiak, Silan. Tanec n aštudoval choreogra~ 
Bernatík. Treb a sa zmieniť o poctivej prác1 
chorcografovej a o celom b ale tnom kolektíve. 
Scéna na vrhnutá a rch. Brezinom bola živá 
a ú:t:ko s\n-isela s jednotliYými a kciami. 

l:vedenie Predanej 
ďalším obohatením 
z českých n;írodných 
sť'enáeiu. 

n e, ·esty v Prešo,·e je 
repertoáru o jednu 
opie r a o zdarilú in-

-as-
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Pjatnickovci v Bratislave. 

S veľkou láskou privítalo bratislavské 
obecenstvo Štátny ruský ľudový súbor 
Pjatnického, ktorý do našej vlasti za
v ítal pri príležitosti Mesiaca českoslo
vensko-sovietskeho priateľstva. Na dvoch 
vystúpeniach v Parku kult úry a oddy
chu, v preplnenej spoločenskej hale, podal 
súbor presvedčivý dôkaz svojej umelec
kej a technickej vyspelosti a znova nás 
ubezpečil o správnosti svoje j práce, 
najmä vzhľadom k širokým masám ná
vštevníkov svojich koncertov. 

Pjat nického súbor hoci sa uchyľuje 
aj k umelej piesňovej tvorbe, v podstate 
zostáva verný ruskej ľudovej piesni alebo 
skladbám všeobecne prístupným, nená
ročným, v jednoduchej úprave, s pre
važne estrádnym charakterom. Úspech 
predsta venia možno vidieť v niekoľkých 
príčinách: samotný program pozostával 
z prevažne malých hudobných foriem, 
predvedených na vysokej a súboru ty
pickej umeleckej úrovni, dalej osobitný 
zret.eľ treba venovať tanečnému súboru, 
ako najúspešnejšej zložke telesa a na
pokon s obdivom sa treba zmieniť o vý
kone speváckeho sboru, ktorý popri 
zachovávaní typických ľudových zna
koch spevu, disponuje aj dobrou tech
nickou prípravou a skvelými hlasmi. 

Menej uspokojivé niektoré výkony sme 
počuli z ra dov sólistov, u ktorých sa 
prejavovali známky indispozícií. V po
rovnaní s našimi súbormi je úloha súboru 
Pjatnickovcov ľahšia, lebo s t}'lll istým 
programom môžu pôsobiť oveľa dlhšie. 
Tým sa stáva, že v ich umeleckej náplni 
nie je tak podstatn}· rozdiel m edzi pro
gramom z prvých rokov po druhej sve
tovej vojne, ked u nás boli po prv)rkrát 
a programom t erajším. Zatiaľ naše sú
bory sú nútené intenzívnejšie sa zapo
dievať obnovovaním programu, vyhľa
dávaním nových foriem atď. Pritom 
všetkom dalo sa vycítiť, že aj Pjatnic
kovci majú svoje problémy. Zdá sa, že 
v súčasnej dobe väčšie v tanečnej zložke, 
ako v speváckej . Vidieť, že hľadajú nové 
možnos ti obohatenia programu a n e
možno tvrdiť, že sa im to v ždy darí. 

Markantným dôkazom toho boli t a. 
nečné čísla. K}'lll by sa ťažko našla vý
hrada proti skvelým Ukrajinsk) 'lll tan
com, Ruskému tancu, Tancu so zvon
čekmi atd., m~nší úspech získal Sever
ský tanec s o šatkami, ktorý nemal ani 
dostatočne silnú m yšlienku, neuchváti! 
ani t echnicky, ale n esprávne spoliehal 
iba na stránku vizuálnu, čo pre dnešného 
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diváka už nijako nestačí. Vo všeobec
n osti o choreografii T. Ustinovej prevláda 
mienka o jej bohatej invencii a veľko~ 
zmysle pre dokonalú výstavbu jednotli
vých tancov. 

Zo skladieb, predvedených speváckym 
sborom uchvátili pozornosť prít omných 
piesne ako: Sláva sovietskej moci, Ze
lenými priestormi, Dievča nad hlbinou 
atd. V týchto piesňach sa stretával vý
razný obsah slov a bohatá spevnosť s nád
hern}"ill prednesom, ktor}· zanechal h lbo
k)• dojem. Zo slovenských sa na program 
znova dostala ľudová pieseň - Prídi ty 
šuhajko ... Je to iste pekná pozornosť zo 
strany hosťujúceho súboru, ale už by 
sme radi počuli, aby nám sovietsky sú
bor predniesol aj niektorú inú pieseň, 
lebo aspoň tak p~kných v máme u n~s 
priamo l'l:epreberne mnozstvo. L en Je 
treba tieto piesne sovietskym súboron: 
sprístupniť. Zdá sa, že je tu chyba aJ 
u nás. 

Vystúpenie Štátneho ntského ľudo
vého súboru sa i napriek týmto I~enším 
nedostatkom stretlo u nás s nesmwrnym 
pochopením a v radoch publika zanechalo 
hlboký zážitok. - hr-

Pohostinské vystúpenie prof. Strelca 
v Budapešti. 

z iniciatívy "Maďarského štátneho muž
ského súboru" sa uskutočnil sprostredko
vaním Macľarsko-slovenskej spoločnosti rat.l 
sborových koncertov v Maďarsku, ktorý 
dirigoval prof. Strelec, riaditeľ SF. 

Vyvrcholením koncertn)·ch vystúpení bol 
'koncert 5. novembra v sále Hudobnej aka
démie v Budapešti. 

Na programe boli diela slovenských, čes
kých a maďarsk)cch autorov. l~oncert bol 
spestrený· klavírnymi skladbal1ll v repro
dukcii prof. Endre Petriho. 

O koncert prejavilo obecenstvo veľký zá
ujem. Poslucháčstvo sledovalo s veľkým 
aktívnym prežívaním umeleck)' v)·kon sboru 
a dirigenta. Tak sa dostavilo na koncert 
i veľa významných ' predsta,~tcľov kultúr
neho života ako nanr. dr. Arpád Fasang, 
vedúci hudobného ~ddelenia Ministerstva 
osvety (Múvelódési minisztérium), dr. Erno 
BozsÓ, riaditeľ Filharmónie, Mária Gyurko
vics. laureátka Kossuthovcj ceny, ďalej pro
fcso~·i Zenemúvészeti foiskola Miklós Forra.i, 
Artúr Harmath a Pál Lukács, ako i sólistka 
Filharmónie Pálma Eber . . 

Sborov)· spev v .Maďarsku sa vyvinul pod 
v)·chovn )·m Yplyvom Bartókovým a Kodá
lyovým, ktorí kládli veľk)· dôraz na pesto· 
vanie sborového spevu, o čom svedčí napr. 
veľký počet iclt skladieb tohto žánru -

k nevídanému rozkvetu. Tak aj členovia 
Maďarského štátneho mužského sboru sú 
vysoko kvalifikovaní hudobníci, väčšinou 
absolventi akadémie. Okrem skúšok mávajú 
pravidelné odborné školenie v hudobno
teoretických disciplínach, hlavne v náuke 
o harmónii. Súbor je vstave zaspievať naj
obťažnejšie diela z listu, takže náplľí práce 
na skúškach je prevažne umelecko- repro
dukčného zamerania, čím možno vysvetliť 
vysoký efekt jeho práce. 

Obdh·uhodná je pevná intonácia, k torá 
počas celého koncertu nikdy neklesla. V)'· 
slovnost je jasná a zrozumiteľná. Co však 
možno najviac obdivovať , je pekná výslov
nosť sloYenského textu - slovenské diela 
boli nredvcdené v pôvodnom slovenskom 
znen( Uznanie si Ú cdovšetkým zasluhuje 
dirigent prof. Strelec, ktorému sa poda-rilo 
vo veľmi k rátkom čase zdokonaliť preve
denie našich diel i po tej stránl;:e. 

Diela Dvoi·ákove, ktor)'mi začal koncert, 
znamenali dobrý úvod, pretože ich štýl je 
už dobre známy maďarskému obecenstv u. 
lntímnv kontakt medzi výkonnými umel
cami ; obecenstvom nastal Moyzesovým 
verbunkom ktorého temperamentné podanie 
získalo pri~zeJ'i auditória v plnej miere. 

Živé plastické klavírne interpretovanie 
:\fovákov~j Sonatíny a Očenúšovho P,·elúdia 
a scl1erza osviežilo program. Diela holi veľ
mi vrele prijaté. Suchoňovc "Tri slovenské 
ľudové piesne", k toré štastne uviedli obe: 
censtvo do Suchm\ovho št.ýlu, znamenali 
dobrú prípravu jeho vokálnej synúónie 
.,0 horách", ktorá nasledovala po prest~vke. 
Búrlivý potlesk získala hlavne tretia preseň 
"Ej dziny", k torá sa musela opakovať. 

Vyvrcholením slovenského programu bola 
I'Ozl;odne Suchoňova vokálna symfónia op• 
9, tvoriaca súčasne posledné slo,·cnsl'é dielo 
programu. 

Klavírne cliela Ránkiho a Bar tóka zapô· 
sobili farbistým predvedením prof. Petriho. 
Bartókove slovenské ľudové piesne a Ko
dályove sbory účinne zakľúčili program. 

Podávanie sbot'ov<·ch diel sa vvznamenalo 
živým muzikálnym" spádom, pl~stičnosťou, 
a ucelenosťou. Bolo cítiť , že koncertu pred
chádzala svedomitá práca, na k torej mal 
zásluhu aj sbormajster L'ljos Vass. Dokonal_é 
zvládnutie partitúry prof. Stt·elcom umožm
lo vytvoriť priamy kontakt dirigenta so spe
, ·ákmi. ako ai suverénne ovládanie repro
dukci~ i v naj~nenších detailoch. Dirigentovi 
sa podarilo jednak výrazove oddifcrcncoval 
jednotlivé úseky rôzneho charakteru, jednak 
ich spájaC v jednoliaty celok. Prečít:mic slo
venských textov v maďarskom preklade 
rozkúskovalo trochu progt·am. Písomný 

preklad bol by lepšie slúžil. Prof. Strelec 
v roYnakcj miere vyhovoval charakterom 
bojovým, zádumčivým a meditatívnym, ako 
aj temperamcnln)·m a tanečn)·m. K veľkej 
spokojnosti maďarského obecenstva stvárnil 
dirigent i diela Bartókove a Kodályove. 

Koncert, ktorý vyznel ako súladný akord, 
bol i dôkazom víťazstva kladn)•ch spájajú
cich síl proletárskeho internacionalizmu. 

Môžeme smelo konštato\·af, že koncert 
splnil vysoké kultúrno-politické poslanie 
zblíženia národov CSR a I'viJ:R. 

Ján Albrecht 

Koncerty SloYenskej filharmónie. 

Dôstojn)'m vyvrcholením kultúrnych po
dujatí mesiaca SCSP bolo v d1'íoch 28. a 29. 
novembra vystúpenie 2 umelcov, vynika
júceho formátu, obiclvo~h laureátov Stali
novej ceny - zaslúž.i.lého umelca, dirigenta 
Symfonického orchestra leningradskej štát
nej Iillwrmónie Arvida Jansonsa a národného 
tm1elca SSSR čelistu l\Istislava Hostropo
viča so SloYenskou filharrnóniou. 

Progr·am konce•·tu pozostÚYal zo skladieb 
rusk<·ch skladateľo,· - z Liado,·ovho sym
foni~kélw obrazu "Začaro,·rmé jazero", zo 
známej Cajkovsl<ého 6. symfónie h-mol op. 
71,. "Pateticke j" a z tzv. "Symfónie - kon
certu pre čelo n orch ." od sovietskeho skla
rla ! eľa Sc,·geja S. Prokofieva. 

Jansons sa pl'edstavil ako umelec v plnej 
sile tvorivého rozpätia a jeho podanie 
sponlCnut::j·cl• sldadieb patrí medzi vrcholné 
.-ýkonv, aké sme v Bratislave počuli. Ako 
, -šetci sovietski hudobrú umelci i Jansons 
zameral sa na realistické vystihnutie obsahu 
skladieb, č í to už bolo vykreslenie tajom
núho čerenia sa vodnej hladiny a vôbec 
rozpráY!w,·ej nálady v "Začarovanom ja
zere", alebo výrazné podčiarknutie základ
nej idey Cajkovskí~ho symfónie - zápas~ 
kmtélto osudu s t úžbou človeka, boja medz• 
živolorn a smrťou. Tento umelec dokázal 
v~·stižne vyvolať dojem tragického k onfl iktu 
,. L •'asti, ako hy šťastného, vyrovnanólto 
H u<ln v dr uhej, pt·ekypujúceho života a 
opti111iznm v h·etej a nakoniec sm(,točného 
hôľtt v časl i poslednej. Zau jímavé holo vy
nášanie synkopického sprie,·odu v harmónii 
dychov:{·ch plechových nástmjov v okrajo
vých .-ctáeh. Mohutným dojmom pôsobila 
.Tansonso,·a vvsta,·ba mohutn\•eh. monmnen
t:Unyeh celko~. Žiaľ , - na adrc;u dychárov 
Slovenskej filharmónie - ,;11sté intonačné 
kazy najmä v 3., ale i .- ft. časti narušili 
dokonalosť predvedeného diela . Ze ide o 
nedostatočnú technickú prípravn (mimo 
skúšobného času - doma) svedt:í i fakt, že 
nn obidYoch predstaveniach sa vyskytovali 
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chyby na tých istých miestach (napr. v 4. 
časti sólový nástup plechov v piane a ká
nonické prelínanie sa pochodovej témy v 3. 
časti) . 

Sólistom večera hol čelista naj,·y~šej trie
dy - lVIstislav Rostoropovič. J eho umenie, 
- suverénna tech1úka, plné zžitic sa s hra
HOU skladbou došlo k plnému uplatneniu sa 
v Prokofievovej ,,Symfónii-koncerte pre čelo 
a orchester e-mo!, op. 125" . Krásn y, s)'tY 
a nosný tón v kantilénach, do krajných 
možností vybičovaný temperament v strhu
júcich stupňovaniach technicky obtiažnych 
partií zanechali v poslucháčoch nezmaza
tel'ný dojem. Zásluhou umelca takéhoto 
formátu nájde Prolwfievov koncert pevné 
miesto v repertoári všctkýc!1 významnej
ších čelistov. 

Zaiste nám zostane ešte dlho v pamäti 
koncert týchto dvoch sovietsl<yrh umelcov. 

-žih 

:'\ovemhrové koncerty Slov. filharmónie 
LoJi zamerané na oslavu '-)-ročin Veľkej 
októbrovej soc. revolúcie. Preto sa na ich 
program och ob.ia,·ovali prevažnť' diel:J. so
vietskych a rusk)·ch skladateľov, i keď 
hnecľ na začiatku treba otvorene povedať, 
že výber skladieb nebol vždy práve n aj
lťpši . Záro,·eň sme mali možnos( overiť si 
i vysokú úroveľí so,·ietskťho reprodukčného 
umCJUa. Z jeho prcdsta,·i teiov sme znovu 
uvítali huslistu L. Kogana a dll·igcnla A. 
Jansonsa, kým pianista Gleb Axelrod vystu
p oval v Bratislave po prvý raz. 

Na otváracom kon certe III. abonentného 
cyklu , ktor)' sa konal práve v dňoch v)'To
čia veľkého Októbra. uviedla SF pod tak
tovkou dr. Ľ. Rajtera Mjaskovského XXIV. 
symfóniu, Cajkonkého Serenádu pre slá
(·il<ov)· orchester a Kardošovu kantátu Po
zdrav veľkej z(•mi. Nevieme ptečo si vybral 
pl'áYe tak)•to program, pretože prvé dve 
skladby sa k spomínanej slún10sllleJ príle
žitosti neveľmi hodili. :\Ijaskovského dielo 
prezrádza totiž prílišnú závislosť na Cnj
lwvslwm; ch)·ba mu však Cajkovského dra
matizmus a inštnmlCntačné mnjstJ'OvSt\·o. 
Charaktci'Ístick )· mi črtami XXJY. symfó1Úe 
sú zádumčivosť, tklivosť až sen tirnentaliz· 
mus. Témy a jednotlivé častí kontrastujú 
len veľmi málo a tak •-)·sledný dojem je 
vcelku unav uj úci. K tomu p rispelo i po
merne pomalé t empo I. časti. Najlepšie 
h ola zahraná druhá časť, v ktorej dirigent 
vytvoril pôsobiv)· dynamick)· ohlúk s •i·
J'aznou kulmináeiou. 

V Cajkonkého Serenáde pre sláčilwvý 
orchester bol najlep;ie vypracov:\D~- úvod 
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s chorálovou témou , zaujalo tiež pekné dy
namické tieňovanie v trctei časti. Úroveň 
predvedenia bola inak len p-riemerná . Zdalo 
sa, ako by na precizn cjšie vybrúsenie ne
ostalo čosu. Lepšie bolo p redvedenie Kar
došo,·ej kantá ty "Pozdrav veľkej ze1ni" . 
Perfektne boli zvládnuté naimä sborové 
a s6lové partie (sbor SF a Ma-rgita Ccsány· 
o,·á, laureátka štátnej ceny) . Osobitne treba 
yyzd,·ilmúť tiež obeta,i· výkon dr. Rajtra. 

O niekoľko dní po tomto koncerte vystú
pil s celovečerným rccitalom huslista Leonid 
Kogan . Tažisko jeho programu tvorili d,·e 
cyklick é diela: Bralunsova sonáta G-dur 
op. 78 a sonáta f-mol od Sergeja Prokofieva. 
V prvom z nich sa umelec sústredil na 
vystihnutie intímneho výrazu skladby, čo 
sa mu najlepšie podarilo v strednej časti. 
Veimi p ekne bola tlmočená najmä úvodná 
lyrická myšlienka. V krajných častiach sme 
obdivovali huslistov zmysel pre kontrasty, 
precítený prednes meditatívnych úsekov, ak
centovanie vášnivých vzruchov. No vrcho
lom koncertu bola nesporne Prokofievova 
sonáta. V tomto geniálnom diele mal Kogan 
možnosť rozvinúť všetky svoje schopnosti, 
technické, prednesové i pamäťové (celý 
program lu·al naspamäť) . Pozoruhodný bol 
najmä dôraz na prenikavom rytme r)·chlych 
časti , m imoriadne dynamické rozpätie, vir
tuózn e pizzicáta i ľahkosť , s akou zdolával 
početné technické úskalia. Toto všetko bolo 
však len p rostriedkom k zvýrazneniu obdi
,·uhodne j obsahovej plnosti a mnohotvár· 
nosti skladby, k podčiarknutiu ktorej sa 
huslistu nebál pou:Giť i drsný až surový 
tón. Prokofiev je zrejme KoganoYým olJľú· 
bcn'\·m skladateľom - svedči o tom i pri· 
dav~k z ieho Romea a Júlie. Tažko roz· 
hodnúl, ktorá z časti bola na jlepšia, lebo 
všetky boli výborné. 

Druhú polovi cu večera vyplnili menšie 
i Jľlť'nej hodnotné skladby: Chaussonov 
Poem, Saint-Sal!nsova Havanaise, intermezzo 
z bulctu Raymonda od A. Glazunova a Cap· 
rice Barque od Pabla de Sarasate. Koganova 
muzikalita dokázaln z nich vyťažiť až n eo· 
čaká,·ane mnoho. :\a tomto mieste treLa 
spomenúť i , ;.-soko umeleck)· \-ýkon kla
,·i ristu prof. A. i\-lytnika, ktorý sa tiež veľ
kou mierou zaslúžil o úspech večera. 

:'i'a druhom orchestrálnom koncerte mala 
,- ~·stúpiC Státna filharmónia Brno, ktorá za 
,·edcn.ia B. Bakalu mala uviesť Janáčkovu 
Symfoiúettu a Sostakovičovu VII. symfóniu. 
Koncert sa, žiaľ, neuskutočnil a tak sn1c 
holi znovu priprav ení o zriedkavú možnosť 
vypočuť si dielo najväčšieho súčasného 
sovietskeho skladateľa. Vystúpenie brnen
sk ého telesa by bolo zál'Oveň poskytlo mož-

no sf ·porovna C úro,·efl orchestrálnej rep ro· 
dukcie, ktorú v nasledujúcom koncerte bola 
na veľmi 1úzkej ú rovni, h oci orchestrálne 
skladby , ktoré boli na programe (Musorg
.skij: Noc n a Ly sej hore, Rimskij-Korsakov: 
Spanieisk c capriccio), patria ku kmeňovému 
repertoáru SF. Nepochybne najväčšia vina 
padá na dirigenta Tibora .Frešu , ~tor.ému 
- zdá sa - nezáleží vôbec na deta,lneJšom 
vypracovani. Najmä surové akcenty a .sfor
záta pôsobili v oboch skladbách veľmi ru· 
ši,·o. Musorgského dielo ul.l•pelo okrem toh_o 
ncukáznený mi tempami i prilíšn)'Ill detru· 
lizovaním kým Y závere Spanielského 
capriccia 'do1Úo zas k úpl nému rozbitiu 
súhry. Na tomto koncerte vystúpil i. so
vietsky klav irista. Gleb Axelrod. Predmesol 
III. klavírny koncert D. Kabalevského a 
Koncert E s-dur od Fr. Liszta. Nevieme, čo 
ho viedlo k zaradeniu Kabalevského sklad
by, pretože táto okrem azda až prílišnej jasa· 
vost:i a nekomplikovanosti sa sotva vyzna· 
-čuje nejakou pozoruhodnou črtou. Omnoho 
lepšie by bola zapôsobila pôvodne pláno· 
vaná VII. symfónia S. Prokofieva s jej 
uchvacujúcou optimistickou záverečnou 

·časťou. Axelrod reprezentuje dobr)' priemer 
sovietskej pian istickej skoly; vyznačuje sn 
mimoriadne siln)'m rytmickým cítením. 
peknou prstoYou technikou n mu7.ildlnym 
temperamentom, ktor~ dokázal vyťažiť 
z Kabalevského koncertu ozaj to maximum. 
V Lisztovom diele upútala poslucháčov naj
mä klaviristova široká dvnamická škála, bez· 
pečné zvládnutie oktá,:ových a prstových 
pasáží i vnútorné napätie stredného dielu. 
'Orchestrálny sprievod n ebol prúve najpres· 
nejší - v Kabaievského skladbe sa dokon· 
ca zdalo, že Axelrod vedie orchester viac 
než dirigent. 

Koncert Štátneho koll.Zcnatória 
v Bratislave. 

(ra) 

Hadostnou prehliadkou výsledkov tvori· 
vej práce profesorov i žiakov - mladých 
adeptov hudobného umenia bol pn-ý ve· 
rejný koncert Státneho konzervatória v škol
skom roku 1957/ 58. Toto kultúrne podujatie 
uskutočnilo sa 3. decembra 1957 v Zrkad· 
lovej sieni úNV pri príležitosti 4.0. výročia 
Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. 
Na programe koncertu sa podielali žiaci 
klavírneho, speváckeho a sláčikového od
delenia ústavu , ktorí zahrali diela ruskýcl1, 
sovietskych ako i slo,·ensk-ých autorov. 
Vytknúť treba však zaradenie viacerých 
vážnych, zádumčivých až sentimentálnych 
skladieb p opri iba jedinom cyklickom diele 
- "l\Ialej suite s passaca~liou op. 3." od 
Eugena Suchotm. Tento fakt možno však 

zároveň aj ospravedlniť pomerne krátkou 
dobou potrebnou k naštudovaniu (prakticky 
asi 10 týždňov) . 
Yýko~y poslucháčoY klaviristov boli na 

slušnej úrovni. Mladi pianisti boli však do 
•mačnej miery handicapovaní svojím nástro· 
jom. Klavír, n a ktorom h rali, mal pomern~ 
nevnm'Ilané registre - silné basy oproLJ 
diskantu. J eho siln)' z.vLtk vyhovoval skô~ 
veľkej koncertnej sieni, takže mladí umelci 
ak sa chceli vyhnúť prílišnému zvuku, mu· 
~eli svoj >-)-raz tlmi ť. Oľga_ Húskov~ z triedy 
zaslúžilej učiteľky A. Kafendove), pos!u
cháčka IV. ročníka, pt·edniesla 6 skladieb 
ruských komponistov. Dalej V)·stupili traja 
absolventi - Oľga Dvorská z tr. prof. Evy 
Pappovej so spomínanou Suchoľtovou "Ma· 
lou suitou", Ingcborg Francová od prof. 
E. Smidžárovej s dirlami Mjasl<ovskéhtJ, 
Prokofieva a Babuška, k~orého Prelúdium 
bolo bv si vyžiadalo plastickejšieho a pre
žite jšiel10 stvárnenia. Na jlepší klavírny •-ý
kon podal nesporne Ivan Palovič - opäť 
:link z tr. prof. Kafendovej. Tento mlad)· 
pianista prednesením 3 Skriab inov)·ch e tu.d 
(b-rno!, fi s-mol a dis-mol) ukúzal svoJe 
mimoriadne teclmid(é n ad anie a zmysel 
i schopnosti pre gradáciu, čo sme obdivovali 
naimä. v bravúrnej etude dis-m ol. 

Sve,·ácku triedu profesorky Dariny Zu
ravlcvovej reprezentovala tech n ir.ky dobre 
p.-ipravená Terézia Yargová 7o IV. roč~íkn. 
ktorá s '"''stižn)·n, sprievodom :\dr1cny 
S<'hubertovej 7.aspieva1a 3 piesne. Z kultúr· 
nv<'h brigád a z iných vystlmcni d obr<' 
:~~ámn Mnrien'ka Dunflková (V. ročnik) 
7. t ri.,dv p ,-n( ~·ff"·kv ~![PrlvPťl<ei nredrucsla 
3 piesne P iotrn Tijiča Cajkov~Mho. Azd.a 
najlPpším v)·konom ve~era bolo vystúpen:!' 
vynikajúceho basistu Ondreja Malachovske· 
h0. no•lurh:íča IV. ročnika z triťdy prof. 
T. 1'~>-ssleTa. ktorÝ prednif'sol áriu z Mussorg· 
ského opery "Boris Godunov", Je 10 sku
točne pozoruhodný talent. Jeho v-ýkon po 
stránke v)rrazovej ako aj technickej presn
hu ;<' 7vvčain\1 {•rovei'r žiarkvch konr.ertov. 

Sláčikové odrlelenie ú spešn e reprezento· 
vali n ádeiní druhoročiaci - čelista Pe
ter Sochm~nn z triedy prof. G. Večerného 
a Pav ol Farkaš z husľovej triedy Aladára 
Móžiho. PrvÝ z nich predniesol Rebikovovu 
Pieseň bez slov a Polku a ~erenádu od Mi
chala Vileca. Mladý čelista strlwl svojou 
priebojnou i keď sem-tam ešte mladícky 
neukäznenou muzikalitou. Farkaš zahral 
,. sprievode Margity Nagyovej (IV. roč.) 
Nokturno od Skrjabina a 1. časť Concertina 
cl-mol od Aladúra Móžiho. .Teho výkon si 
zasluhuje pozornosť pre ušľachtilý tón -
pozoruhodný na jeho t ech1úcký stupeň a 
núcny, bezprostredn)' a na jeho vek po· 



zoruhodnc zrelý prednes. Určité výhrady 
môžu byť iba proti autorovi Concertina, 
v ktorom sme postrádali ťažisko skladateľo
Yej práce - rozvedenie a proti pomerne 
ťažkému klavírnemu partu. 

Koncert mladých adeptov hudobného 
umenia sn dôstojne včlenil medzi kultúrne 
vystúpenia pri príležitosti 40. v)'ročia VOSII.. 
V budúcnosti by sme však odporúčali lepšie 
propagovanie podobných podujatí i v tlači, 
nakoľko v deií. konrertu Yäčšinn plagátov 
bola už pre pcná. -ok 

Z hudol>ného života 
na východnom Slovensku. 

Pre$ov. V októbri uviedlo prešovské di
Yadlo Jonáša Záborského v novom naštudo
vaní Smetanovu Predanú nevestu. Réžiu 
prevzal Kornel Hájek z košického St. di
vadla, scénu a kostýmy navrhol arch. i\1. 
Brezina, dirigoval nový dirigent prešovského 
divadla Anton Buranovský. V hlavných 
úlohách --v-ystúpili D. Záková (Marienka), 
J. Brach (J aník), J. Hatok (Vašek), G. Spi
šák (Kecal), J. Staník (Krušina) a inf. 

Levoča. 31. októbra vystúpil v levočskom 
divadle Košický komorný orchester, pod 
taktovkou Romana Ski'eoka. Uviedol ľur
ccllove Tri tance, Pergolesiho dve árie, 
Corelliho Concerto grosso F-dur, Vivaldiho 
Concerto grosso g-mol, áriu z opery Il Pomo 
d'Oro od M. A. Cestiho a nauokon Mozar
tovu Malú nočm1 hudbu. Sólistom bol G. 
Zelenay. 

Košice. 27. novembra konal sa v Koši
ciach koncert v rámci 3. Celoštátnej pre
hliadky koncertného umenia, na ktorom 
vystúpili členovia Ceského noneta. Na pro
grame bola hudba českých a sovietskych 
skladatefo,-: 2. sonáta pre violončelo a kla
vír od N. Mjaskovského, 2 miniatíll'y pre 
sólovú flautu od Jana Rychlíka, Kvinteto 
op. 39. od Sergeja Prokofieva, Pm·tita in A 
pre ílautu a klavír od Ilju Hurníka a 2 časti 
z nonetu "0 rodnej zemi" od V. Dobiáša . 
~a predvedení týchto diel sa podielali vio
lončel ista H.. Lojda, flautista V. Zilka a kla
viristkn Z. Lochmanová, ako aj Ccské no
neto. 

Košice. V sále Technického múzea ztthá
jili opäť pravidelné koncerty reprodukova
nej hudby. Koncerty sa konajú každý štvrť
rok a prinášajú hodnotné progran1y, ktorými 
pomáhajú '--yplľíať medzery v košickom 
koncertnom živote. 

Košice. 3. decembra usporiadalo St. di
vadlo Slávnostný koncert. Prvú polovicu 
koncertu venovali komornej a sólistickej 
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hudbe, v dnthej polovici zaznamenali or
che~trúlne skladby M. l\{oyzesa, W. A. Mo
zarta, A. Borodin;~ a J . Sibclia. Na koncerte 
účinkovali sólisti speváci a inštrumentalisti, 
pohostinsky vystúpil :!\'[. Lengyel, ako só
lista i\Ioza t·tovho klavírneho koncertu c mol. 
Orchester SD dirigoval Ladislav Holoubek. 

Košjce. 14. decembra zavítal do Košíc 
pop,.edný violončelista Nándor Danyi, só
lista bedinskej filharmónie. Predniesol za 
dopro,·odu KRO dm violončelové koncerty 
- Haydnov a D,·or{tkov. Program doplnila 
BcctluwC'nova pt-cdohra Egmont a tri zo 
Slovnnsk)·ch tanco,· .'\. Dvoráka. Dirigoval 
Jan S<'ľl. -n)· 

Výchovné koncerty pre mládež. Po ôsmich 
skušobn),ch koncertoch v Pionierskom dome 
ntúpilo prctlvádza11ie "-ýchovných koncer
tov, usporiadaných Koncertnou kanceláriou 
HAÚ, clo dl'llhej fiízy vývoja. Na Jedenásť
ročnej škole v Krasl'•anoch a na Vazovovej 
ulici, v škole umeleckého priemyslu, v Osem
ročnej skole v Svätom Jure a na in),ch 
školách sa už od za(~atku školského roku 
každý mesiac pravidelne poriadajú koncerty 
a podľa ich účinku sa skúma forma a me
tóda, ktorá by najúspl'šnejšie priblížila hud
hu srdciam deti. 

Koneertný cyld us pre nižšie ročnlky sme 
ot,·orili koncertom "Hudba rozpráva". Obľú
bené programové skladby s. rozprávkovým 
obsahom, ako D,·oľákov Tanec škriatkov, 
Sukovn symfonická báseň Radúz a Mahu
licml, Korsakovov Sadko a podobné, majú 
plTOnHlý cieľ vz])udiť záujem o hudbu 
u mladých poslucháčo,-. Úspech každého 
císla programu - niektoré sa žiadali aj opa
kovať - svedči, že koni'C'rt splnil svoju y)·
ť'honu"t úlohu. 

Druhý konccl't tohto cyklu s námetom 
,.Jánošlk v hudbe" čerpá z bolmtej hudob
nej L\·orby s jánošíkovslwu tematikou. (I3el
la, Vít. Novák, Cikker a i.) . Celým koncer
tom su prelínajú básnické slová Jána Bottu 
a .Janka Kráľa. 

P1·e '-yšsie ročníky hol úvodným progra
mom koncert "0 matke". Pá voľbe skladieb 
a húsuí tohto pásma sme prihliadali na to, 
aby sme •·ozšírili emociálny rozhľad mlá
deže a prehlbili jej citový vzťah k matke. 
(Suk : O matince. Trnnvsk~-: Vesper domi
nicac atď.) 1\1ladérn u obecensl\"u sa veľmi 
zapáčil pi.,sňo"i' cyklus Dcérenka moja od 
Ladislava Holoubkn. Obsahovú náph\ ďal
šieho koncertu pre IT. stupeií. tYoril i život 
a dielo Antonína · Dvoi'aka. 

Yýrhovné koncerty sa s tretávajú so živým 
ohlasom nielen u žiakov, pre ktorýcl1 sú 

lll'cené, ale aj u pedagógoY, ktorí dokonca 
navt·hli ich predvádzanie i pre dospelé obe
censtvo. Tým sa otvorila každému uspo
riadateľoYi koncertov krásna perspektíva 
cinnosti, smerujúcej k 7.\-ýšrniu kultúrnej 
úrovne našej mládeže. (E. Q.) 

Dirigent };adislav Slovák sa uátil zo SSSR. 

Začiatkom 1•oku 1957 odišiel dirigent La
clislav Slovák na dlhšiu dobu do Sovietske
ho s,·äzu, kde pôsobil ako dirigent Lenin
gradskej filhm·mónie. Až do svojho návratu 
- krátko pred Vianocami toho istého roku 
- predviedol s Leningradskou filharmóniou 
spolu 14 konrertov, v programe ktorých 
mal zastúpené tiež diela sloYensk)-ch skla
dateľov - Spomienky .Jána Cikl<era, Siedmu 
symfóniu Alexandra Moyzesa a Serenádu 
Eugena Suchoií.a. Z českej hudhy predvie
dol diela Bedrirha Srnctnnu. Antonína Dvo
fáka a Vítezslava Nováka. 

Okrem t)·chto koncertov Ladislav Slovák 
dvakrát vystúpil aj s Moskovskou filhar
móniou v Soči a tbilisk~-m Symfonickým 
orchestrom v Gágrnch. 

Dirigent Ladislav Slo'l:ák nielen že úspešne 
propagoval slovenskú hudbu v SoYietskom 
sväzc, ktorú tiež nahral aj v leningradskom 
rozhlase, ale a j dôstojne reprezentoval slo
venské v)·konné umenie. Ka základe týchto 
·úspechov ponúldi nášmu dirigentovi stále 
miesto dirigenta pri Leningradskej filhar
mónii a už teraz si ho zabezpečili ako hosťa 
pre letné koncerty tohto trlcsa. 

Organový koncert v Kremnici. 

Dľía 10. novembra m. r. sa konečne 

Kremnica dožila po 30-ročnej prestávke 
organového koncertu, vďaka agilným čini

teľom Domu osvety, ktorí pozvali organo
vého virtuóza dr. Ferdinanda Klindu do 
Kremnice. 

Ze umenie organovej hudby nie je nášmu 
f udn ľahostajné, dokazuje a j skutočnosť, 

že koncert si "-ypočulo asi 300 poslucháčov. 
Klindov koncert skutočne predstihol naše 
očakávania. Predovšetkým treba vyzdvih
núť bravúrnu techniku a zručnosť interpréta 
v predvedení Bachovej Toccaty a fugy 

d-mol a Toccaty z Gotickej suity od BocU
mana. Paletu registračnej farebnosti uplat
nil dr. Klinda zvlášť účinným spôsobom 
v Bellovej Fantázii a v dielach starých 
českých majstrov - Cernohorského a Ku
cháfa. Moyzesova Slávnostná predohra pri
niesla uspokojenie i náročným poslucháčom. 
Keď pripomenieme, že posledný organový 

koncert hol pred 30 rokmi predveden)' 
R. O•·szágom a od tých čias tento nástroj 
'" tomto zmysle mlčal, treba zdôrazniť, Žť' 

záujem o koncert Ferdinanda Klindu bol 
veľký a účasť na koncerte pekná. Bolo by 
len potrebné, aby nezostalo pri tom jedinom 
koncerte, ale aby nám podobné zážitky mohli 
pripraviť aj iní organovi virtuózi, najmä 
teraz, keď je organ opravený a doplnený 
Pavlom Baxom tak po stránke zvukovosti, 
ako po stránke intonačnej koncepcie - pri
pomínajúcej Silbermannove nástroje. 

-ll-

Slovenská lilharmónia do Belgicka. 
V piatok 24. januára odchádza orchester 

Slov. filharmónie na koncertné turné do 
Belgicka, kde uskutoční spolu 7 koncertov 
a jedno vystúpenie v televízií. 

D,-a koncerty budú v Bruseli a po jednom 
v Antverpách, Gente, Frameries, Seraing 
a Ilarelbeke. 

Slovenská filharmónia pripravila pre tento 
zájazd tieto diela: Beethovenovu VII. sym
fóniu, Brahmsovu I. symfóniu, Mozartovu 
"Haffnerovu symfóniu", Cnjkovského V. 
symfóniu, Dvoi'ákovu "Novosvetskú", Sym
fóniu C. Francka, Suchoňove Metamorfózy, 
.Moyzcsovu VII. symfóniu, Sucho1iovu F an
táziu pre husle a orch. (so sólistom Gaš
parkom) Cikkerovo Concertino pre klavír 
a orch. (so sólistom Karinom), Cajkovského 
Variácie na rokokovú tému (so sólistom 
Berkym) a Husľo"-ý koncert od súčasného 
belgického skladateľa Defosseza. 

Styri koncerty bude dirigovať Ľudovít 
H.ajter, dva belgický dirigent Edgard Do
neux a jeden Zdenek Bílek. 

Ai trio sólistov SF (Karin, Gašparek, 
Berky) uskutoční v Bruseli jeden verejn)
koncert a jeden koncert pre Belgický roz
hlas, na ktorom olaem iných predvedie aj 
Klavírne tr io Jozef a Kresánka. 

Bohdan Varchal, ktorý nastúpil iba pred 
pol rokom ako druhý koncertný majster 
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SF svojou hrou upozornil na seba aj bel
gického dirigenta Doneuxa. Bohdan \'archa! 
dostal v tieto dni pozvanie do Belgického 
rozhlasu, aby v čase poby tu SF v Belgicku 
pre rozhlas nahral s orches trom Belgického 
•·ozhlasu P aganiniho Husľový k oncert D-dur. 

S!ovenská filharmónia k. 10. ·výroôitt FeiJ
ru árového dťa;;;stva. 

V rámci koncer tov, ktorými SJo,·cnská 
filharmónia oslávi 10. výročie Februárového 
\iťazstva odzn ie niekoľko význanm :)•ch diel 
svetovej i našej hudobnej tvorby . 

Z nieh najv)•znamnejšou udalosfolt l; ude 
(20. a 21. IL) celoštátna premiéra Sostako
vičovcj XI. symfónie v naštudovaní La
dislava Slováka, ktorý sa nedávno vrátil 
zo svojho úspešného pôsobenia v Lenin
gradskej filharmónii . V rámci týchto kon
eertov uvedie SF a i Smetanov cyklus "l\iá 
vlast", Beethoven ovu "Eroicu" , kantátu 
Andreja Očenáša Spev o KSS, Moyzesovu 
predohru "Februárová" a Scherzo pre veľký 
orchester od J. Paucra. 

čo uvedú naše spevoherné súbory 
v sezóne 1957-óS. 

vh 

Odvtedy, čo prešla opera a bale t Národ
ného divadla v Bratislave na dennú pre
vádzku, značne sa rozšíril kmeňový reper
toár. V sezón e 1957- 58 prišlo do úvahy 
23 opern ých a 8 b aletných inscen ácií z uply
nulých sezón. V n ovej divadelnej sezóne sa 
l'OZšíri repertoár o Straussovho Gavaliera 
s ružou, ktorý patri medzi n ajznámejšie 
opery posledných desaťročí. Christof Wili
bald Gluck je málo známy nášmu publiku. 
V tomto roku uply nie 170 rokov od jeho 
smrti, pl·eto je správne, keď dramatw·gia 
ND siaha pri tejto p ríležitosti po Ifigénii 
v A ulide, l<torú doteraz v Bmtislave neu
viedli. Po Borisovi Godunovovi, Eugenovi 
Oneginovi, zaradia do repertoáru ďalšie dielo 
ruskej klasiky, Zlatého kohútika X Rim
skeho-Korsakova . Touto komidw-rozprávko
vou operou rozšíri sa počet h ier súcich pre 
mládež. K Verdiho tvorbe, k torá je na re
p ertoári ND zastúpená Traviatou, Rigolet
tom a Donom Carlosom, pridruží sa jedna 
z jeho najnáročnejších, Othello. Othello bu
de ďalšou dohrou príležitosťou pre spevá
kov ukázať sYoju umeleckú vyspelosť. Na 
repertoár sezóny 1957- 58 sa dostáva a j 
Debussyho Pélleas a Mélissanda, dielo fran
cúzslcej moderny . UYeden im Dalibora spla
tila dramaturgia ND dlh českému klasikovi 
Bedrichovi Smetanovi, ktorého tvorba už 
dlhšiu dobu neobjavila sa v dramaturgie-
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kom p lúnc opery. Tento •·epertoár opery r 

stavaný poväčšine na hudobn)·ch drámach, 
má osvic7.iť Donizettiho komick;í opera Ná
p oj l;isk y. 

Pop•·i klasick~·ch baletoch v kmcňo,·om 
repertoári )lárodného divadla zastávajú 
čestné miesto a i halctv so súčasnou tema
tikou. Pripravu je sa Vt:chárska piese•'i, b a le t 
skl ad ateľa Andreja Očenáša, z obdobia bo
ja našho ľudu proti fašizmu. Klasický re
pertoár h alettt rozšíril sa v tt'ito sezóne o 
C'.ajkoYského Spiacu krásavicu.- Rozprávko
vosť, poetičnosť, melodika Cajkovského hud
by hudú vedieť zaujať a j mlad ého n ávšteY
nika clivadla. Dalšou hudobnou novinkou, 
ktor(t n\'edie ND je b alet Beckov od Si
mona Jurovského. Dlhoročná spolupráca 
Juro,·ského s poetkou Margitou Figuli na 
diele sľubujú úspech. 

Stfltne div adlo v Košiciach svo i drama
turgický plán postavilo poväčšine -7. klasic
k ej i súčasnej domácej tvorb y . Spevohra 
SD u ž dlhšiu d obu neuvádzala českú javis
kovú tvorbu. Teraz čiastočne splatila svoj 
dlh, keď uvádza Koval'oYÍcových Psohlav
co,·, operu s historickým námetom. K 30. 
výročiu smrti popredného moravsk ého skla
dateľa Leoša Janáčka naštuduje jeho Lišku 
Bystroušku. Slovensl'á tvorba bude zastú
pená bale tnou n ovinkou R. F. Spišiaka, 
.\Ia rijkou a menej známou H oloubkovou 
Stellou. Z klasiky bude to Gounodov Faust 
a :Margaréta v opere a Coppélia v balete. 
Opere tný súhor uvedie <h-e staršie diela, 
Nedbalove Vinobranie a ~IóJ·vho Slečnu 
vdovu. ' 

Spevohra Di,·adla J ouúša Záborskéh o 
v Prešove p<'e túto sezónu priprav ila nové 
naštudovanie Smetan ovej Predanej nevesty, 
ktorá n á jde v zájazdových oblastiach Slo
venska iste veľký ohlas. Dramaturgia pre
šoYskcj spevohry spláca svoj dlh súčasnej 
slovenskej opere tnej tvorbe uvedením Du
síkovej Zlatej rybky. 

Spevohra Novej scény v Bratislave po
kračuje vo svojej umeleckej linii uviesť 
v každej sezóne aspoň jedno pôvodné dielo. 
P o Dusíkovom Hrnčiarskom bále, Nováko
YCj Plnej poľnej lásky bude t o ďalšia Du
sík ova opereta Potulný spevák, n adväzu
júca na súčasnú tematiku. 40. výročie Veľ
k ej októbrovej socialistickej revolúcie oslá
vilo inscenáciou Bieleho agátu od Izáka 
Dunnje,·ského. Klasický repertoár rozšíri NS 
o Kálmánovu Fialku z Montmar tru a Mil
!ockerove Gasparon e, Straussovu Vied enskú 
krv a Lehárovho Drotára. Z českej operet
nej tvorb y naštuduje súbor Tulák a, jednu 
z najznúmejších operiet Rudolfa Piskáčka. 

-as-

Kijevská speváčka na Slovensku. 

V rŔmci ).fesiaca československo-soviet
skeho priateľstva absolvovala u nás lwn
certné t urné sólistka kije,·skej filharmónie 
Galina Such orukoYová. Po úspešnom zakon
čení jej zájazdu v Bratisla,·e položili sme 
umelkyni niekoľko otázok : 

l. Čo powdt!jete za h/a;·ný problém kon
certného speru.1 

Repertoár koncertného spevu sa skladá 
jed nak zo svojho t y-pick ého a špecifického 
žánroYého reper toám, jednak z úryvkov 
in)·ch a viičších spevných žánrov. ::-l'azdá
Yam sa, že v prvej časti rep ertoáru hlavný m 
problémom koncc•·tného spevu je predne
sove vystihnúť koncertm'• žánrovú estetickú 
podstatu piesne. U nekoncertných piesni -
ktoré sa však p rednášajú koncertne - hlav
n)·m problémom zostá,·a vystihnúť z este
t ickej viacznačnosti piesne tú jej sti·ánku, 
ktorá psychóze a ovzdušiu koncertnej sály 
zodpovedá. Oproti negatívnemu vymedze
niu koncertného sp evu, ktoré vidí v kon
certnom spC\·e len chudobnejšie možnosti, 
je potrebné chúpať koncertný spev skôr 
pozitívne: z hľadiska jej špecifickej žánrovej 
estetickej podstaty. Uplatniť a konkretizo
vať v koncertnom speve tento moment -
po,cažujem :~:a podstatne dôležité. 

'2. Co porctiujete za podstattt spe·váck eho 
majslro•·st•·a ,, 

;;a túto olázlm som už čiastočne odpoveda
la v predošlej odpovedi. No rada by som ešte 
dodala : K podsta te majstrovského spevu 
patrí schopnosť adekvátne ponimať spolo
čensko-estetickú podstatu pies1ú a dokázať 
dať tomuto ponímaniu i primeraný dy na
mický v~-raz v prednese. Pojmom dyna
mického v)' razu rozumieme , ·šctky výrazové 
prostr iedky prednesu. 

3. "\ké princípy uplatňujete ;·o ' 'ýberc re
pertoáru.' 

Vo výbere repertoáru sa snažíme skoordi
no,·ať tri momen ty: svoju spevácku indiv;du
nlitu, estetické cítenie obecenstva a moment 
výchovný, aby repertoár nebol len pasívnym 
vyhovením vkusu obecenstva, a le umelecky 
i ideove pozdvihoval. Tento posledný m o
ment dôrazne vyzdvihoval i Gorkij vo svo
jich nárokoch na umenie. 

4. .4.hé umelecké ciele ste si vytýčili do 
buaúcna? 

Ziadny umelec nesmie byť so sebou spo
lw jný. Sebaspokojnosť a stagnítcia - zvlášť 

Galina Suchoruko••o••á 

v inte•·pretačn)·cll umeniach znamená upa
dať späť. i\Jojou celoživotnou snahou zostáva 
neustále sa zdokonaľovnť, aby som lepším 
a lepším prednesom dvíhala dobré meno so
\'Íetsl,ej hudobnej k ultúry -k. 

Hudobný žiYot v :llartine cez rok 1957. 

Vážncišími ohni~karui hudoLného života 
v i\IarLi~e sú Armádne divadlo SNP so svo
jim o.rchestrom, Dom osvet\· a Hudobná 
škola. Okrem nich Ol'ganiz~jú a p estujú 
hudbu, predo,-šetltým tanečnú, aj iné orga
nizácie: ZK Stalino,-ec, vý!'Obné podniky 
vo v lastn)'ch kluboch atď. Z ,;acerých pod
ujatí v minulom roku hodno zaregistrovať 
aspoú n<:lsledujúcc: 

Vo fcbru:lri uspo1·iadal orchester Armád
neho divadla komoru{- koncert z diel skla
dateľov 18. storočia: Na programe boli : 
P1·edohra k opere Figarova svadba a Rondo 
pre lesn)' roh a orchester od W . A. l\Iozarta, 
Händlovo Largo pre hoboj a kl<n·ir, :V!ys
livcčkovo Divertimento P\'e dychové nástro
je, Ilaydn_ovo Sláčikové kvarte to atď . O me
siac neskôr pripravil tento orchester premié-· 
l' U es trádneho pásma - :\1elódie sveta -
zosta, ·eného z tancov a piesni od Johanna 
Straussa až po súčasných au torov. 

Dom osvety zorganizoval niekoľko ume
lecky hodnotných podujatí: v apríli u spo
riada l konrl'r t husfovt',ho virtuóza FrnnLiška 
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Plocka s kla,irnym sprievodom Michala 
Karina. Skoda, že tento hodnotný koncert 
na,·štívilo len veľmi málo poslucháčov. Ne· 
pomerne väčší záujem obecenstvo prejavilo 
o Spevácky a tanečný súbor· z Nemeckej 
demokraticke j republiky, ktorého vystúpenie 
sa uskutočnilo v máji, za účasti asi dve
tisic ľudí. V tom istom mesiaci sa ešte konal 
harfový koncert L. Poupétovej. Medzi naj
lepšie akcie v júni patrí vystúpenie Státneho 
súboru piesní a tancov Zakarpatskej Ľkra· 
jiny, ktoré sa tešilo veľkej pozornosti obe
censtva. Podobný úspech bolo možno za· 
znamenať aj pri septť'mlwovom vystúpení 
Indonézskeho &úboru. 

V októbri sme boli znova svedkami pel<· 
ného koncertu Orchestra Armádneho divad
la, na programe ktorého boli diela Chcru
biniho, Fr. C. Davida, L. v. Beethovena, 
E. Suchoľía a <f alších. Jednotlivé skladbv 
programu s výkladom obecenstvo vypočufo 
s veľkým záujmom - dokonra sa irh do
žadujú. 

V Mesiaci čcskoslo,·ensko-sovietskeho 
priateľstva vystúpila v Armádnom divadle 
sovietska speváčka Suchorukovová, ktorá 
v p r ítomnosti asi 300 poslnrháčov podala 
kvalitn)' pies1'íov)· program. 

Hoci okrem t)·chto jednotlivcov či súborov 
vystupovali ešte rôzne súbory, pričom dô
stojne svoju úlohu plnila aj miestna Hu
dobná škola, jednako ani obecenstvo a ani 
usporiadatelia nic sú spokojní s tým, čo sa 
v uplynulom roku v :\Iartinc uskutočnilo. 
Konštatuje sa všcohcrný pokles hudobného 
pulzovania v Mm·tine. Celkove je návštev
nos( slabá, l1lavne na koncertoch vážnej 
hudby, a pre pt·copokladanú hospodársku 
stratu sa niektoré naplánované koncerty 
vôbec nekonali, hoci umelci do mesta pri
eestovali. Za. takejto situácie bolo r iskantné 
prijať aj ponuku Slovenskej filharmónie, 
ktorej vystúpenie '" iných rokoch sa ešte 
konalo. 

V rámci reorganizačných sn{J, je ohro
zená aj táto troška hudobného života 
v Martine. Sú už p rednesené návThy na 
zníženie počtu členov orchestra AD. J e to 
iste nesprávny postup, lebo t)-m sa ochro
muje činnosť jediného profesionálneho hu
dobného telesa, pri ktorom by mohol za 
pomocí amatérov postupne vyrásť mal)
symConický orchester. Pravda, bez pomoci 
a pochopenia ONV a KNV sa sot\·a dočká
me vybudovania takél10to telesa. Z pravi
delnej .koncertnej činnosti tohto telesa by 
vyrásth trvalí poslucháči, ktorých hudobný 
Živ?t v Martine i v kraji tak veľmi potre
buje. r: . .Tanuška 
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Operná kríza v 'ľaliansku. Pod t)·mto 
titulom prináša októbrové číslo Schweize
rische l\Iusikzeitung referát svojho dopiso· 
vateľa O. l\Hillcra o talianskych operných 
pome1·oeh. O. !\1iillcr o. i. píše: "To, že 
opera v Taliansku ešte stále žije a má občas 
pozoruhodnú umeleckú úroveň, je dôkazom 
toho, že tento hudobný útvar má vnútorné 
sily, ktoré nemohli udusiť ani finančné 
fažkosti, ani rastúci nezáujem obecenstva, 
hfadajúceho in)- druh ú bavy. Ncz.asviitený 
pozorovateľ, ktorý vidí iba viac alebo me
nej podarený výsledok práce súboru na 
predstavení, si vôbec nemôže predstaviť 
neprekonateľné ťažlwsti, s ktorými hudobné 
divadh\ dnešného Tal ianska musia zápasiť. 
Ich činnosť visí už niekoľko mesiacov tak· 
rečeno , -o vzduchu, pretože zákon, ktorý 
dá,·al operným divadlám existenčnú základ
ňu, prestal platiť a na jeho novelizáciu 
predbežne niet žiadnych výhliadok. Všetky 
veľké operné divadlá })racujú s dlhmi, štát 
už roky nevypláca su:8vcncic a aby diva
delný ruch mohol pokračovať, vyberajú si 
divadlá zálohy na budúce subvencie, :ta 
ktoré musia platiť obrovské úroky. Za ta
kéhoto stavu nemožn ani najväčšie divadlá 
pripravovať program na dlhší čas. Niet preto 
divu, že talianske operné d ivadlá predvá
dzajú iba diela, ktoré sú na repertoári a 
nevyžadujú výdavky na nové výpravy. 
Nové inscenácie sa obmedzujú najmä na 
sJá,,\OStné príležitosti a hudobné festivaly." 

(P reložila A. Aichová) 

Balet Národného <livadla v Bratislave 

študuje dielo sí1časného sovietskeho sklada

teľa V. Solovjeva-Sedoja Tar a s B u ľ ba. 

Na inscenácii pracuje pohostinsky sólista 

baletu l'ID v Prahe, M. Kúra. 

Opera Národného divadla v Bratislave 
u,·cdie vo februári Andrašovanovu komickú 
operu Fi g l i a r G e ľ o, v réžii Miroslava 
Fišera a hudobnom naštudovaní Gerharda 
Auera. 

Kniha Paul Robesona. Svetoznámy čcr· 

nošský spevák Paul R o b e s o n napísal 
knihu "Tu je moje miesto", ktorá vyšla 
v januári 1958 v nOlkladateľstve "Otello" 
v New Yorku. (f) 

ŠTEFAN ROZA JUBILUJE 
Pri príležitosti 25. výročia divadelnej a literárnej činnosti Stefana Hozu, sólistu opery 

Národného divadla v Bratislave, pozvali sme jubilanta na priateľsk)· rozhovor, z ktorého 
výňatky predkladáme našim čitateľom: 

Ktoré sú Vaše naimocneiiíie umelecké ::á· 
zitky :; predstavení svetových umrlcov, 
spevákov a clirigento•·P 

Najsilnejším dojmom operného spc,·áka 
pôsobil na m1'ía Fjodor Saljapin, a to svojou 
bezprostrednosťou, potom J armila Novotná 
takmer nedostižn)·m spojením speváckej 
kultúry a hereckého prejavu, Mária Né
methová predovšetkým neobyčajne ľudsk)•n 
precítením každej svojej úlohy, a to i na
priek tomu, že má,·ala veikú trému, ktorá 
však vyvierala len :t jej prílišného pocitu 
zodpovednosti. Z našich spevákov na mňa 
najviac vpl)·,·:~ I Arnold Flogl, ktorý mi bol 
v mnohom ohľade priam vzorom, najmä 
pokia! 'ide o naozaj realistický herecký 
prejav. Medzi tcnoristami obľúbil som si 
najmä Richarda Taubera a Benjamina Gig
liho, ktorých som počul aj osobne spievať 
a tak mohol obdivovať i poznávať najmä 
ich speváclw·tcchnické umenie. Ako diri
gent najsilnej ším dojmom zapôsobil na múa 
Herbert von Karajan na symfonickom 
koncerte z diel Richarda Straussa v Berlíne. 
Z pomedzi klaviristov najviac obdivujem 
geniálneho Svjatoslava Richtera. 

Kedy ste mali naisilnejšie ::ážitky :; 'vlast
ných herechých výkono-.•, s pocitom rastu, 
istoty a vedomia, že ste schopný ai na 
zdádnutie veľhých operných tíloh? 

Ak herec má p lnú možnosť zúčastňovať 
sa na stvárňovaní operných diel, najmä 
tých, ktoré sú blízke jeho naturelu, potom 
čoskoro má aj pocit skutočného rastu. Sám 
som nikdy necítil, že divadelne rastiem, 
keď šlo o zvládnutie partií čisto lyrických. 
Vtedy som cítil, že rastiem spevácky. No 
toto môže poskytnúť spevákovi aj kon
certné účinkovanie. Práve preto mnolú 
operní umelci sa dokonale nevyžijú na 
koncertnom pódiu , ale na javisku. Pocit 
istoty - zvládnutia spevácko-dramatického 
prejavu som začal nadobúdať vari po päť
ročnom účinkova1ú v bratislavskom Národ
nom divadle, keď som sa pomaly dostával 
k partiám s náročným dramatickým výra
zom (Laco v Pastorkyni, Canio v Kome
diantoch, Cavaradossi v Tosce, Radames 
v Aide, Othello, Princ v Rusalke, úloha 
Lenského v Oneginovi, Don José v Carmen 
a Mjmä Ondrej v Krútňave) . 

Kedy sa Vám dostalo najväčšieho uzna
nia, pocitu spohoinosti, blaženosti z v ýkonu 
operného umelca? 

Pocit úplnej spokojnosti v umeleckej 
práci som ani podnes nikdy nezažil. Pocit 
b laženosti? To boli okamihy nielen po jed
notlivých dejstvách, keď sa tlieskalo (nená
vidím potlesky po jednotlivých áriách , lebo 
vyšinú speváka z celkovej koncepcie diela), 
nle najmä na konci opery, keď som pre· 
živa! vnútorné uspokojenie, že ten alebo 
onen večer som nemal iného, krajšieho 
styku so svetom, než ten, čo mi poskyto
valo reprodukované operné dielo. No už po 
reste domov som uvažoval, kde by sa čo 
dalo zlepšiť a tak sa znova a znova upev
ňuje vo mne pocit prísneho sudcu predo
všetkým voči sebe samému. Rúd by som 
spomenul svoje posledné predstavenie Krút
l'iavy za účasti oficiálnej návštevy prezi
denta republiky Antonína Novotného, pred
sedu vlády Viliama Sirokého a ostatných 
členov straníckej a vládnej delegácie na 
slávnostnom prcdstaYení Krútňavy 12. de
cembra 1957 v Dratisla.-c. Srdečný stisk 
ruky prezidenta, prívetivý úsmev predsedu 
vlády a úprimná gratulácia povereníka 
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školstva prof. E. Sýkoru zanechali , .o ume 
radostný pocit uznania i satisfakcie za moju 
doterajšiu svedomitú prácu na poli diva
delného umenia. Sú obdobia, v ktorých tvo
rivi umelci potrebuj(t verejného ocenenia, 
uznania, pravda, je to správne len vted~-, 
ak si ho zaslúžia. Ja sa tujako netajím, že 
spomenuté uznania najvyšších predstavite
ľov nášho štátu a kultúry holi pre m1'ía 
a j veľkým m raYným posilnením. 

Máte mo3nosť ro:dávať svoje bohaté 
umelecké a pedagogické skúsenosti mladým. 
Vyučuiete 1·adi? Máte uE aj odchovancov 
v speve? 

Každý zrelý umelec by mal '" sebe cítiť 
povinnosť odoYzdávať svoje skúsenosti mla
dým, nadaným, pracovitým adeptom oper
ného umenia, najmä ak ide o operného 
speváka s pedagogickými schopnosťami, čo 
je pri vyučovani vec veľmi dôležitá. Sám 
túto prácu konám rád, ha s láskou a nado
všetko teší ma záujem žiakov o to, čo pred
nášmu. Vyučujem iha štvrtý rok, no verím, 
že ešte stihnem vychovať našej opernej 
scéne schopných umelcov - spevákov, a 
mám možnosti zlepšovať aj prácu na poli 
réžie. 

Vašou láskou je aj spísovate"lstvo, hudobná 
história a nie na poslednom mieste aj spo
lupráca na hudobnodramatických dielach 
ako libretistu. Na čom teraz pracujete? 

Píšem libreto so sucasnou tematikou 
z oblasti našich Tatier a mám rozpracovanú 
tému na komickú operu. Dokončil som štú
die o zakladateľoch našej opery Milanovi 
Zunovi, Arnoldovi Floglovi, Bohušovi Vili
movi a Zdenkovi Ruth-Markovi. 

,\lienite sa venovať aj opernej réžií? 

Pre obdobie svojej ďalšej tvorivej ume· 
leckej činnosti to je mojim prvoradým cie
ľom. Najbližšou mojou réžiou bude Verdiho 
Othello, zaujímavý už i tým, že v ňom 
ukážu svoje tvorivé sily dvaja mladí slo
venskí vý tvartúci Pavol Gábor a Janko Ha
nák, odchovanci výtvarného oddelenia 
VSMU. A Krútňava? Rád by som videl 
aspoň jednu jej zahraničnú inscenáciu. Dú
fam, že to bude mektorá z najbližších. 
Hádam v Berlíne alebo v Thilisi? 

Aké máte plány do budúcna? 

Reálne. Chcel hy som uskutočniť všetko, 
čo sa reálne dá. A myslím, že pozrieť sa 
na operu v Sovietskom sväze s tým úmys
lom, aby som nadobudnuté skúsenosti mo
hol uplatniť na našej scéne, je naskrze re-
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úLte. Yc1·im, že sa mi tento pUrn podari 
uskutočni( v dohľadnom easc. 

V crime, že rHaj strovi Stefnnovi Hozovi 
óu jeho pracovné i študijné plány naozaj 
aj splnia. Jubilanta v mene širokej obce 
čitateľov Slovenskej hudby srdečne pozdra
vujeme a do ďalšej !Yorivcj pn\ce želúme 
mu n~Ta úspechov. 

s. 
Holoubkovo 2ô·ročné jubileum umeleckej 

práce. 
Ladislava H oloubka, reprezentanta sú

časnej skladateľskej 1·eprodulcčnej hudob
nej kultúry, bez predsudkov mw;íme spra
vodlivo zaradiť k zaujímav.!)m a význam
ným typom tvorivým i i nterp1·etačným. 
Svoje záujmy, schopnosti a s-rdce delí medzi 
dve láslq;: skladbu a dirigovanie. Medzi 
obidvoma je dialektická súvislost , vecl ináč 
b1J sme si nevedeli vysvetliť orchestrálnu 
paletu Holouhkovej tvorby bez d·irigent
ských skúsenosti za opemým pultom. Celé 
štvrťstoročie H oloubkovho života bolo reťa 
zou tvorivej a reprodukčnej práce, ktorá 
prinášala nielen chvíle vnútornej radosti 
poslucháčovi, ale Slovenskému národnému 
divadlu značné umelecké úspechy, čo do
IJ'IJedčuje najmä premiéra Suchoňovej Krút
ňavy. H olouhek tvoril a dirigoval tak, ako 
mu ukázala sloveMká aklimatizácia, česko
slovenská orientácia, refie;r;ívna povaha a 
štúdium u A. Moyzesa a V. N ováka. 
V jeho hudobných obrazoch žije spetmost 
česká i sloveMká. Diriguje tak, aby za
choval úctu k zápisu skladb1j a aby pre
nilcnutím k výrazovému detailu umocnil 
slohovú zákonitosť reprodukovaného diela. 
Toto mu dal do vena v škole J. Vincout·ek, 
v divadle M. Zuna a nepriamo V. Talich. 
Vždy mal pochopenie pre umelecký raat 
mladých, všímal si ich i formoval, preuká
zal neobyčajnú pamäť di rigovaním vyše 
20 premiér spamäti a nadovšetko sa za
slúžil o obohatenie divadelného repertoáru 
o diela slovaMké. Proti povrchnosti nie
ktorých dirigentov H oloubek vyniká pra
covitosťou a svedomitostou, s ktorou diriguje 
i reprízy. Mimoriadne vyhovuje Holouh
kovmu dirigentskému naturelu tvorba naj
mode-rnejšia, čo si vysvetlíme jeho celkovou 
<Frientáciou skladatelskou i značnou zruč
nosťou v hre na klavír, ktorá mu umožňuje 
poznávai najkompli kovanei§ie súčasné die
la. 

Luxw; artizmu a samoúčelný efekt bol 
mu vždy cudzí. Aj v poslednom čase IIo
loubek dokázal, najmä predvedením Cik
kerovho Bega-Bajazida, že stali na úlohy, 

ktoré mu ponúkol vývin a zákonitá premena 
spoločnosti, takže treba vždy uvážiť, či je na 
správnom mieste v záujme národnej kul
túry. Sme presvedčení, že H oloubek v clal
.§om štvrťstoročí vytvori ešte vel a novej lv"rás-lj 
ako skladateľ ·i dirigent. -ň 

Ludwigovi Schiedermairovi in memoriam. 

Zprávu o smrti popredného nemeckého 
hudobného vedca univ. prof. d r. Ludwiga 
Schiedermaim (nar. 7. X II. 1876) podáva
me s oneskorením; až nekrológ J osepha 
.Sclunidta-Gorga v štvrťročníku Die Musik
fcrschung (X-1957, zoš. 3, 381-4) pripOlnfl· 
nul odborným muzikologickým pracovni· 
kom, že od 30. apríln t. r. zostalo svetovej 
hudobnej vede už iba dielo veľkého vedca. 

Vo svete je známy predovšetkým ako 
významný bcethovcnovský bädateľ. 1 keď 
~a k tematike okolo Beethovena dostáva 
v hlbšom zábere dosť neskoro (po menova· 
n í profesorom na univerzite v Bonne 
r. 1915), neprichádza do okruhu bcethove
nológov ako naprostý homo novus. Veno
val sa Beethovenovej Leonórc už vo svo
jich univerzitných čítaniach v Marhurgu 
(1906), kde pôsobil ako súkromný docent. 
Vlastná práca o Beethovenovi, známa v pl
nej miere i v cudzine, začína však až 
v štúdii "Beethoven und die franzosische 
Revolutionskunst" uverejnenej starostlivo
sťou Spolku Beethovenovho domu v pro
gramnej kmžke 11. slávností p1·e komornú 
hudbu v Bonne 1913. Najväčší význam má 
dosiaľ nepredstihnutá práca o mladom 
Beethovenovi " Der junge Beethoven" (vyšlo 
v Lipsku 1925)·, v ktorej Schiedermair sle
duje duchovn(- prúdy starej kurfiirtskej re-

zidcnt:ie v Bonne, k to1·é pôsobili na u tvá
ranie osobnosti gerúálneho skladateľa v jeho 
prvom tvorčom rozlete a podrobne si všímo 
koreňov, z ktorých vyrastú Bcethovenovo 
dielo v dobe jeho tzv. " bonnského" obdobia. 
Nicmenej významná hola i Schiedermairovo 
organizačná činnosť, ktorú venoval Beetho
Yenovmu dielu. Podľa jeho plánu bol zalo
ženÝ v Bonne (v rodnom Beethovenovom 
dou";.e) shísny Bcethovenov arclúv ako cen· 
trum svetového bádania o Beethovenovi 
(1 !)27) ; o ieho náplni a vedeckom poslnni 
čítame už{, r. 1913 v Schiedermairovej stati 
"Vom Bonner Beethoven-Baus", uvm·ejne
Ilej v časopise "Deutsche Revue". V Bect
hoYcnovom archíve zhromaždil Sclúeder
mair popri o1·iginálnych Beethovenových 
rukopisoch tiež úplnú zbierku fotokópií 
všetkých jeho manuskriptov, všetky bcet
hovcnovské tlače a ecU• svetovú litera tú ru 
o Bcethovcnovi. - Sústavne vydával pojed
nania iných autorov o dosiaľ nc:wámych 
Beethovenových rukopisoch, spolu v 10 
zväzkoch. Pod jeho vedením sa stal Beetho
Yenov archív tiež vzorným ústavom pre 
hudobnovedné bádam e v celej porýnskej 
oblas li. 

Popri hlavnej práci heethovenologickej 
jeho knihy " Beiträge zur Geschichte der 
Oper um die Wende des 18. u. 19. Jahr
htmdcrts" (1907, 1910), " Die deutsche Oper" 
(1930), lliografin o W. A. Mozartovi a rad 
iných prác. V Ludw. Sclúedermairovi odišiel 
hudobno-vedecký pracovník značného kul
túrneho rozhľadu, ktorého práce budú vždy 
yzorom metodickej ujasnenosti a upútajú 
fa.ktografickou podrobnosťou i presnosťou 
vo vyjadrovaní. Ako bádateľ. univerzitnÝ 
učiteľ a orgarúzátor má L. . Schiedermal•· 
trvalý význam v svetovej hudobnej vede. 

R udolf Pečman 

" 0 horách" Eugena Suchoňa na grama

fónových doskách 

V Ininulých dňoch Akademické pevecké 
sdružení Morav-un nahralo na gramofónové 
dosky 7.3 vedema prof. Jozefa Veselku cyk
lus štyroch mužských sborov laureáta štát· 
nej ceny Eugena Suchňa " 0 horách". Na
hrávka bude vydaná na dlhotrvajúcich 
gramafónov)·ch doskách. 
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NOVÉ KNIHY 
A HUDOBNINY 

Z literatúry o J, S. Bachovi. 

R ok 1950, kedy uplynulo ot! smrti 
lipského kantora 200 r okov, bol podne
tom aj k bohatej vedeckej činnosti , 
týkajúcej sa života a hudby J. S. Bacha. 
Z početných publikácii uvádzame pred 
bezne: J. S. Bach. Documenta (Bä ren 
reiter-Verlag Kassel und Basel 1950) 
a monografiu \Vernera Davida: J ohann 
Sebastian Bach's Orgeln (tamže 1951). 

Prvá práca (zostavil W ilhelm Martin 
Luther) uvádza dokumenty života a diela 
J. S. Bacha s udaním bibliotékv či ar
chívu, kde sa nachádzajú. Okrem au to
grafov a súčasných opisov uvádza zosta
vov~~.eľ aj pr:'otla{Se, faksimile-vydania, 
novste vydama do roku 1850 a ikono-
9ľafiu. Z~zna~ . gramafónových platní 
Je dnes uz velmt neúplný. úsudky vý
značnejších osobností o Bachovi a b o
ha~ý obraz<?vý m ateriál vhodne doplňuje 
pracu. Kmha má význam najmä pre 
vedeckú prácu o tvorbe J. S. Bacha. 
Bibliografia diel o J. S. J3a{)hovi nie je 
uvádzaná, pretože tú vydáva Ba{)h
Gesellschaft. 

Pre p orozumenie Bachovej organovej 
tvorby je cenným príspevkom práca 
W. Davida, ur<Sená hlavne pre organológa 
a_ hudobného historika. Autor zoznamuje 
čttateľa s nástr ojmi, na ktorých hr ával 
a ktoré Bach navrhoval alebo kola udoval. 
Pravda, nerobí uzávery, žeby Bachova 
organová t vorba bola jednoznačne zá
v islá od t ých to n ástrojov . 

Obe knihy sú pre znalca Bachovej 
hudby cennými pomôckami. 

Kolektiv: História muzyki powszechnej. 
Tom f. Kraków: PWM 1957. Z pera pro
fesorov hudobnej vedy vo Varšave a 
Krakove vyšiel pred nedávnom prvý 
zväzok Všeobecných dejín hudby (do 
nás~pu baroka). Táto publikácia, prvá 
SVoJho druhu v poľskej literatúre, b ola 
síce koncipovaná ako učebnica pre vyššie 
a vysoké hudobné školy, presahuje však 
lokálny význaro t$>m, že je prvým váž
nym pokusom 0 marx isticky oríentované 
všeobecné d ejiny hudby, vychádzajúce 
z nových poznatkov svetovej hudobnej 
historiografie (prácam Livanovej, Gru-
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bera a i. ch ý bala práve rozhfadenos& 
v svetovej literatúre) . Poľskí muziko
lógovia prišli so svojou prácou v pravý 
čas. Veľk~' rozmach hudobnohistorického 
bádania zvlášť po II. svetovej vojne si 
priamo yyžado~al n~:Vé sp:acovanie, na
koľko mm boh starste prace (Biickenov 
Handbuch, ba aj pomerne čerstvé zväzky 
americkej Nortonovej edície, ani neho
voriac o Adlerovi a Riemannovi) prekona.
n?. N~ druh~j s~ran~ v ~':'etovej hudobnej 
hJstortOgrafit stale silneJU hlasy, volajúce 
po novej _socio~ogickej ~oncepcii dejín 
hudby (naJnovšte H. Rem old v Musik
forschung X /1957, l ). Poľskí muziko 
lógovia namiesto hmlistej koncepcie so
ciologickej vyšli z marxistického poníma
nia dejín hudby . V ich práci sa však uká
zalo, že všeobecné názory možno na jed
not livosti bezpečne aplikovať iba tam, 
kde samotné pramenné bádanie bolo 
robené z pozícií historickomaterialistic
kých. Vnášanie tých to hľadísk do faktov 
ex post vedie k problematickým výsled
kom. Pre marxistickú hudobnú historio
grafiu existuje preto iba jediná cesta 
k správnemu výkladu všeobecných dejín 
h~dby, a to prehfben é pramenné skúma
rue spoločenskej funkcie hudby, vzťahu 
hudby" k životu v každom jednotlivom 
prípade. Doterajšie p okusy v t()mto sm ere 
(E. Preussner: Die biirgerliche Musik
kultur, Hamburg 1935; E. H. Meyer: 
English Chamber Music, L ondon 1946) 
priniesli cenné výsledky. 

V Historii muzyki powszechne_j bola 
použitá periodizácia vývoja hudby na 
zákl';tde jednotlivých fáz vývoja spoloč
n_os~t, ako ich klasifikuje historický mate
n a hzmus. Takéto členenie je vývojové, 
nie chronologické. Základný predpoklad, 
z ktorého vychádza, že totiž istému stup
ňu vývoja spoločnosti zodpovedá určitý 
stupeň rozvoja hudobnej kult úrv, platí 
len veľmi všeobecne; konkrétn~ ťažko 
hľadať súvislosti napr. m edzi hudbou 
feudálnej Číny a Francúzska. Zdá sa, že 
otázka p eriodizácie si vyžiada nové, na 
hudobných kritériách založené riešenie. 
Au~ri dejín sa naproti tomu dobre vyrov
nali s obrovsk )'ffi faktovým materiálom 
ktorý dnes mus.í zvládnuť pisateľ s~ynte: 
tickej práce. Výnimku tvoria state Z . 
Lissy, kompilované povrchne a prevažne 
zo zas taralých publikácií. Priamo za
rážajú omyly a nepresnosti, ktorých sa. 
dopustila napr. v statiach o českej a m a 
darskej hudbe. Zato kapitoly, napísané 
J . Chomhískim a H. F eichtom si zaslúžia 
pozornosť i zo strany nášho čitateľa, 

ktorý t . č. nem á k dispozícii žiadne 
-dejiny hudby. I odborníkom poslúži bo
hatá a starostlivo spracovaná biblio
_grafia. 

Kniha essayí Alfreda Einsteina. Pred 
piatimi rokiDi v Amerike zosnulf. 
hudobný vedec Alfred Eimtein pa.trtl 
k najv),znamnejším muzikológom tohto 
storočia. Jeho b ohatá edičná i sp isova
teľská činnosť zahrnovala všetky oblasti 
d ejín hudby. Pripomeňme si aspoň nie
ktoré z jeho najvýznamnejších a novších 
publikácií, spracovanie Hullovho slov
níka modernej hudby, nové vydanie 
Riemannovho lexikónu, jeho dejín hud
by, trojdielne dielo o italskom m adrigale, 
knihu o hudbe v dobe romantizmu, nové 
spracovanie Kochlovho katalógu M:o
-zartových diel , zbierku príkladov k star
š ím dejinám hudby, knihu o Mozartovi, 
G luckovi, Schiitzovi, Schuber tovi atd. 
a mnoho špeciálnych významných štúdií 
a. článkov v časopisoch. Nakladateľstvo 
Pan v Curychu vydalo z n ich teraz prvý 

· súbor pod názvom " Von Schiitz bis 
Hindemith", zahrnujúci predovšetkým 
témy všeobecnejšieho rázu z veľkého 
úseku hudobnej histórie. Portréty jed
notlivých skladat-eľov (Schiitz, Bach, 
Haydn, Schubert, Brahms, Pfitzner) 
striedajú sa tu s článkami o ich niek to
rých dielach (Bergov Vojcek ) alebo o ich 
skladat-eľskej práci (polyfónia u Beetho
vena), s r ecenziami kníh i štúdiami s ná
metmi obsiahlejšími, z kt.orých upútajú 
najmä kapitoly o dejinách hudby ako 
d ejinách fikcií, o kríze v d ejinách hudby 
a i. Bohatosť a rozmanitosť námetov 
svedčí o Einst einovom širokom rozhľade, 
o jeho živom záujme o najnovšie problé
m y, ku ktorS>m pristupuje s objektivitou 
vedca obšírnych znalostí. Nech už ide 
o vzdialenú historickú tému ako "Bach 
a I t ália" a lebo o otázku p om eru sklada
teľa a štátu, v tej a lebo onej stati vie 
Einstein povedať mnoho závažného i du
chaplného, vždy, najmä v prirovnaniach, 
osobitného a svojím spôsbom objektív
n eho . Majs trovským spôsobom d okáže 
niekoľk}-mi vetami charakterizovať osob
nosť, problém , dobu alebo dielo i pri 
odľahlých námetoch a upútať ako obsa
ho~, tak i slohom , k torý sa nevyhýb a 
am humornému záblesku alebo sar
kazmu. Nad t outo knihou, tak živou 
a podnetnou, mimochodom s i spomenie
me, toľko sto podobných drobn)•oh štú
dií a článkov zostáva zabudnutých 
a zabúdaných v sta-rších ročníkoch časo-

pisov a koľko súborov z nich by bolo 
"objavom " pre nakladateľov i čitat-eľov. 
Einst-einova kniha je v tom smere vý
rečným svedkom. Na pripravovaný dalš í 
zväzok, venovaný jeho článkom o Mo
zartovi, môžeme sa iste t-ešiť. 

Z denék Výborný 

František Lýsek: Hudebnost a zpemost 
mládeže ve svetle výzkumu. Vydalo Štát. 
pedag. IJB.kladaterstvo v Prahe ako l. zväzok 
Sbomíka vedeckých prác Vyššej pedagogic-

kej školy Y Brne. 

Súčasnému neuspokojivému stavu hudob
nej "-)·chovy na všeobecne vzdelávacích 
školách a zarážajúcernu úpadku hudobnosti 
našej mládeže chceli by sme pomôcť dô
kladnejšou hudobnou erudíciou kandidátov 
učitť'fstva, preverovaním vyučovacích me
tód a prehlbenim vedomostí hudobno-di
daktick)•ch vedeckým výskumom. K prie
kopnílwm a bojovníkom za tieto snahy 
patrí doc. Frant. Lýsek, ktorého neveľká 
štúdia o hudobnosti a spevnosti našej mlá
deže je silným argumentom, páll:ivým do
kumentom i obžalobou. Východiskom hu
dobno-výchovných vedomostí a návykov je 
hudobnosť, pojem veľmi široký a zložitý. 
Vývinu názorov na hudobnosť, .f•:j definícii, 
makom a výskumu venuje Lýsek L kapi
tolu svojej práce, v ktorej dospel k systému 
celkom nových poznatkov a kritérií. Dô
kladn)'IIl výskumom preukázal značnú in
dividuálnosť rozsahu a polohy detského 
hlasu a opravil tak tvrdenie Gutzmanna a 
N adoleczného. 

\' 2. kap. sa Lýsek zaoberá spevnosťou 
mládeže výskumom v Jistebníku nad Odrou 
v rokoch 1929-30, na rôznych miestach 
Ciech a Moravy v dobe posledných rokov 
okupácie a v rokoch 1955/56. Ide teda 
o vedecké nadšenje takmer celoživotné, 
ktoré matematicky exaktne, graficky 
prehľadne a presvedčivou at·gumentáciou 
dokazuje úpadok hudobnosti českej mlá
deže, zvlášť nápadný po roku 1953. 
Predmetom 3. kap. je konfrontácia rôznych 
intonačných metód na školách českých i 
slovenských. Zdá sa, že nápevkový proces 
poskytuje deťom náladu radostnejšiu než 
proces solmizačný, čo dokazuje zistenie, že 
intonačná účinuosf nápevkovej intonácie sa 
oproti solmizácii preja";.la pomerom 1 : 4 
v prospech intonácie nápevkovej. 

V 3. časti svojej práce sa L)·sck opäť ex
perimentálne zaoberá otázkou hudobnej reči. 
uvedomujúc si dobre, že uvedomelé počú
vanie hudby je zložitý, vysoko aktivny 
myšlienkový proces. Sk.ladateľom inštruk-
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tivnej literatúry odporúčame Lýskovu štú
diu, ak chcú vytvárať diela, ktoré by sa 
stali estetickým zážitkom deti. Clánok "Po
kusy o výskum vplyvu spevu na pracovný 
\-ýkon" je pre svoju závažnosť príliš krátky. 
Domnievam sa, že je nov)·m problémom 
ďalšieho L<•skovho vedeckého úsilia. L'i·sko
ve výskun;y, tlmočené v tejto knižke,- ove
t·ujú poznanie: Cím dokonalejšiu hudbu 
vnímame, chápeme a prežívame, tým ak
livnejšie ovplyvúujeme výchovn)• proces, 
ktorým tvorime predpoklady iepšieho, so
cialistického života mládeže a nám (h•ahého 
národa. V polovici 20. storočia si niektorí 
naši pedagógovia neuvedomujú, akou moc
nou ideologickou zbraúou je estetická vý
chova, najmä hudba a spev. Tvr 

.Xové hudobniny. 
Slo,·cnské yyJavateľstvo krámej litera

túry vydalo v edícii estrádnej a zábavnej 
hudby ll. zošit Allmmu tanečných melódií 
pre spev tJ. klavír. Autormi 16 skladieb, 
ktoré zbierka obsahuje sú: Matušík, Dlouhý, 
Valečka, Liesko,·ský a ďalší, no i najzná
mejší slovenskí operetní skladatelia Gejza 
Dusík a Karol Elbert. 

Zbierka začína skladbou Ľ. Staeha - Rád 
si vypijem - a vtipn)·m spôsobom hovorí 
o prednostiach vínka, no i varuje }Jred jeho 
prílišným používaním. Ostatné piesne bez 
výnimky spracovávajú jedin)• námet 
lásku. Napriek tomu, že sa už veľa hovo
rilo a písalo proti banálnosti textov, niektorí 
autori sa vôbec neónažia v-yhnúť sa šabló
novitosti st31·)·ch zapadl)·ch piesní. 1\·eba 
si uvedomiť vel'k)• dosah textov piesní, 
ktoré účinne môžu pomáhať pri výchove 
našej mládeže. Sme radi, že aspoú po hu
dobnej stránke väčšina sldadicb splní s\·oje 
zábavné poslanie. 

Slovenské rydavatcľst,·o knísnej litera
túry vydalo tiež ;1/bwn operetných melódií 

-pre spe;• a kla,•ír. Sú to výňatky z operiet 
Gejzu Dusíka, Mikuláša Schneidera-Trnav
ského, l\Iilana Nováka a Karola Elberta. 
Aj v tejto zbierke viacer·é texty piesní ne
uspokojujú, no naproti tomu po stránke 
hudobnej zasluhujú pozornosť. Autori spra
covávajú originálne hudobné n ápady, ktoré 
ľahko utkvejít v m ysliach poslucháčov. 
Album operetných melódií však sphú svoje 
spoločenské poslanie a pre svoju pristupnú 
klavírnu úpravu bude iste vyhľadávaný aj 
mlad)•mi klaviristami. Z hľadiska populari
zácie slovenskej operetnej tvorby '-ydanie 
tejto zbie•·ky treba hodnotiť kladne. 

M 
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československo natlriazalo styky 
s medzinárodnou hudobnou radou UNESCQ 

Z i1úciatív-y medzinárodnej kultúrnej or
ganizácie UNESCO bola r. 1949 založená 
"~Iedzinárodná hudohná rada" so sídlom 
v Pm·iži, v nedávno postavenom paláci 
UXESCO. T:1to Ol'ganizácia predovšetkým 
Phcc rozvíja( na poli hudobnom medziná
rodné styky, pomáha v)·mcnc hudby, hu
dolmíko,· i infonn{•cii o hudbe v celosve
tovom mc..a<llc, koordinuje činnosť rôznych 
niirodn)·ch i mcdzinŕu·odn)·eh hudohn)•ch 
Ol'ganizádí, usiluje o uplutnenie hudby vo 
všeobecnom vzdelaní, sleduje otázky výcho
v-y ilOSluch:tčov hudby najm(i medzi nuá
dežou, propaguje skladl1y súčasných skla
dateľ ov, pomr.lw mlad.)' m umelcom k uplat
neniu at.cf. 
~1edzinárodná hudobná rada (Interna

c-ional Music Council, skratka L\IC) združuje 
predovšetk)·m rt;zne medzinárodné hudobné 
spoločnosti a n{II'Odné sekcie jednotlivých 
štá to~·· .Tej ~lenu_li sú n~~ríkl:•d: "Mc~zimt
rod.na spolocnost pre sueasnu hudbu , za
ložená v r. 1922. - ,.:\Icdzinúrodná rad;o 
pre ľudovú hudbu", - ·"Medzinárodná mu- · 
úkologická spoločnosť", ktorá vydáva ča
sopis "Acta musicologica'" a okrem iných 
pripravuje v spolupráci s mnohými odbor
níkmi medzinárodn)· katalóg lJUdobných 
pramet'íov. - " "-'[edzinárodné združenie hu
dobn)•Ph knižníc". - ,,"·Iedzinárodná fede
rácia hudobníkov". - "Medzinárodná kon
federácia amatérskych sborov a orchestrov", 
kto1·á poriada i súfaže a festivaly . 

2\<ajmi.i zaujímavá môže byť činnosť "Me
dzinárodnej Iedc•·ácie hudobnej m ládeže" , 
ktorá nudväzujc na tradície belgickej ot·
ganizáPie ".Tt-unes ses :\-[usicalcs", pod t )·mlo 
náz,·om ')·dávajú tiež mladí záujemci o 
hudbu Y člehsk~·ch štátoch tejto orgamzácie 
lmdobn)· t:asopis. Jej !'ieľom je privies( 
mládf':l k hlbšiemu poznaniu hudby a k láske 
k n ej hlanlC účasťou v speváckych sboroch 
a orchestrov, ale i počúva ním špeciá lne 
usporiadaných programov. Pomocou UNES
CO sú mládeži umožnenú zahraničné zá
jazdy. Pri kon gresoch tejto orgamzaci!' 
účinkuje pravidelne medzinárodný mládež
níckv orchester a sbor za d·irigovania nic
ktorej vynikajúcej osobnosti (nupr. Hindc
mitkt, Schcrrhena a i.). 

Siršic zameranie má ,)Iedzinárodná spo
lot'nosť pre hudobnú v)•chov u", založená 
\' l'. 1953 na kougresc v Bruseli. 

V r. 19;)5 bolo členmi "Medzinárodnej 
hudohnc·j rady" už 21 štátov a ďalší stále 
pribúdajú. Začiatkom októbra 1957 bola 
ustan o\'ť~n ;'t národná lmdobn(t komisia 

L\'ESCO i v Prahe; jej predsedom boi me
novaný dr. A. Sychra a hlavn)·m tajomníkom 
dr. V. Holzknecht. Spoluprácu s Medziná
rodnou hudobn ou radou možno predovše-
1kým využiť pre propagáciu českej a slo
' enskej klasickej a súčasnej hudby. V tomto 
smere už holi zaznamenané niektoré úspe- . 
chv. J e potešiteľné, že CSR. je zastúpeni• 
v ~him·ke 183 ľudových piesni z 27 európ· 
skych zemí siednúmi piesňami (Folk songs 
of Eu•·ope, vyd. M . Karpeles) . Veľmi vítané 

-by bolo, keby sme sa mohli tiež bližšie 
zoznúmiť s publikáeiami a seriálmi gramo
Iónových dosiek, ktoré hudobná rada vy
dáva alebo I'Ozširujc. Predovšctk)·m sú to 
);olckcie snímok ľudovej hudby a spevu , 
ako kolekcie parížskeho "Múzea človeka" 
(hlavne Azia a Afrika), kolekcie parížskej 
Národnej fono téky (záznamy zo 40 oblastí) 
a noYo pripravovaná e<lícia folklól'll, n a 
ktorej sa má podielať i CSR.. Iná séria do
siek má byť venovaná súčasnej umelej 
hudbe a ďalšie potom súčasným hudobný m 
experimentom, najmä " konkrétnej", l'lck
tronil'kej hudbe. 

Pre našu h uclobnú v),chovu b y iste p ri
niesla yefmi nnwl•o ce1mého materiálu 
kniha .. Music in Education", klorú obsa
huje m{ 70 čl:i nkov z medzinárodnej kon
feren cie, ;o;a•·ao cný ch do šiestich od<lielov: 
všeobecné otá;o;ky, učebné osnovy hudobnej 
výchovy, hudobná v~·chova v spoločnosti, 
metódy a prostried ky hudobnej výchovy, 
príprava učiteľo,·, Pl'ÍSpevky profesion:\Jov 
k nrohlcmatike lwdohnej výchovy. 

Dltfajmc, že budeme môcť skoro využiť 
i ďalšie možnosti, ktoré Medzinárodná hu
dobná rada zabezpečuje, ako je napr. vý
mena rozhlasov)·ch programov, porilldani(' 
rôznych kon~resov a konferencií, vydávanie 
celos,·etovýeh k a talógov hudobnín, podpora 
mlad~·ch umelcov a i.. a že u nás budú 
zriarl~né nftrodné sekcie jednollivých mcdzi
národn<·ch hudobn)•ch organ izácií, čo by 
holo cenné najmä na poli hudobnej výchov-y, 
:tmat~r,kej h u<lh" n medzi mláde7.ou. 

L. Z. 

Sláčikové trio KAF v zložen[ Ladislav 
Kupkovič (husle), Ján Albrecht (viola) a 
Miroslav Filip (violončelo) naštudovalo 
,. bratislavsk om štúdiu Cs. rozhlasu a na
hralo "Sláčikové trio" op. 1 P etra Kolmana. 
Tento mlad ý• slovenský skladateľ absolvo
Yal Státne konzervatórium v triede A. Oče
náša a t. č. je poslucháčom J . Cikkera n a 
VSl\IU. 

Pohľad do _z ahraničných 

hudobných časopisov 
~ovembrové číslo "Sovietskoj muzyhi" 

je venované 4.0. v)-ročiu V cľkcj októbrovej 
socialistickej revolúcie. Cislo prináša úvodnú 
štúdiu Ju. Keldyša "Októbrová revolúcia 
a hudba" , ďalej príspevok L. Danileviča 
"Sovietsky symfonizmus - umenie veľkých 
ideí", ako a j rad drobných statí význam
n ý·ch sovietskych hudobníkov p od spoloč
n ý mi titulmi " Roky, ľudia, udalosti" a " Skla
datelia k .-eľkému výročiu". Cenné sú tiež 
príspevk y I. J amp olsk ého o sovietskom 
husľovom u men i a D. Rabinoviča o soviet
skom pian izmc. Z článkov v ostatných 
rub rikách upozorňuje n a stať L . Ro tbauma 
"Nemecká komick á opera" (o Komickej 
opere v demok ratickom sektore Berlína) . 

13. číslo "Ruchu muzy c:m ego" odtláča 
preklad Sostakovičovej sta te o 7. symfónii 
Sergeja Prokofieva, odmenenej t. r. Len ino
vou cenou. V rubr ike " Diskusie-názory -ná
vrhy" je pozoruhodn)• článok prof. dr . Belzu 
"U prameňov slovanskej h u db y". Refer·át 
J . Zatheva "Darmstadt - :O.Iekka novej hud
by" vy~hádza z }Jroblemat.ického tvrdenia, 
že elektronická hudba sa ukazuje byť po 
inštrumentálnej a vokálnej h udbe tre tím 
ohniskom v lústórii h udby . Boh dan P ociej 
in fommje poľskú verejnosť o Carlovi Orffovi. 
Z ankety o novej sezóne poľských symfo
nických orchestrov sa dozvedáme, že ani 
jeden orchester n euvedie slovenskú skladbu 
- iba ak d r . R.ujter v K atov iciach. 

1l-:Ielos (NSR) má v októbr ovom čisle 
rozbor Strav insk éh o najnovšieho d iela, 
baletu " Agon", ktorý aut or analý zy 
hodnotí ako pokračovanie v séri i n eokla
sicistických bale t ov skladateľa, ako a j 
rozbor sk ladby Lu ig i Nona "Varian ti, mu
sica per v iolino so lo, arch í e legni", k t o 
rého pisateľom je známy h uslista R udolf 
Kolisch. Jacques VVildberger v úvodníku 
"Náš adresát" sa snaží dokázať, že po
slucháčstvo " avantgardnej " hudb y (ani 
koncertné publikum ani odborník) sa iba 
rodí. Znám y teoretik džezu Joachim 
Ernst Berendt sa zaoberá psychologickou 
a sociálnou stránkou nadšenia p r e džez 
v súčasnosti. 

Vo "S chweizerische M usikzeitung" č. ll 
je zaujúnavý článok J eana Ma t tera "Krí
za dôvery v Bay reuth " v sú v islosti s no
vými wagnerovskými inscenáciam i. R ené 
Matthes sa zaoberá problémami g en erá l
basu v modernej reprodukčnej p raxi. 
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Neue ZeitschrUt fiir 3lusik vedie v p od 
titule už 118 rokov m en o svojho zaklada 
teľa Roberta Schumanna a snaží sa byt 
hodným tohto m ena. 10. číslo prináša na 
prvom mieste kritickú glosu o programo
vej politike Bayreuthských hier a o ná
sledkochn ~dostatku učiteľov hudby. J ozef 
Rufer pokračuje v st.ati o dvanásťtónovej 
hudbe a zdôrazňuje, že aj v práci s touto 
technikou má ísť o tvorbu a nie o rozu
movú hru. Karl Grebe v štúdii o Bruckne
rových symfóniách hľadá ich spoločné 
stavebné i tema.tické prvky. Ďalšie state 
časopisu sú venované brazílskf'Jmu sklada 
teľovi Padre José Mauriciovi a dirigent.ovi 
Ottovi Kh>mperflrovi. V ča!'<ti zpravodaj
skej prináša ča,sopis stať o salzburskej 
premiére Liebermannovej opery "Skola 
žien" a o v iacerých hudobných festiva
loc}1. Zaujímavé s ú t ri kritické príspevky 
o darmstadtsk)•ch kurzoch novej hudby . 
Referáty o nových knih á{)h a p latniach 
a drobné zprávy doplňujú číslo. Za zvlášt
ne prílohy treba považovať state, ven o
vané hudobnej výchove, hudbe mladých 
a sborovému spev\1. Tieto prílohy sú 
určené zánjmovým spolkom, ktort' ~>i ob
starávajú aj ich náplň z nedostatku vlast
ných časopiso,· . Z. 

Timisoara. P1·ed nedávnom oslávila opera 
v Timisoara desiate výročie svo jh o jestvo
vania. Pri te jto príležitosti boli s veľkým 
í•spechom pred,·ed ené dve nové scénické 
diela popredných rumunských skladateľov 
l\>Iartiana Negreu a Zena Vanceu. Neg1·eova 
dvojdejstvová opťl'a "Rybár Marin" (podľa 
novely Mihaila Sadoveanu) i Vn nceov balet 
"Priculiciul" (nová verzia staršieho diela) 
zaujali najmä vyspelým spracovmúm a mo
dern)·m traktovani,m folklórneho intonačného 
a Yýrazového základu. 

OZNAMEN IE 
niaditeľstvo Státneho di,·adla v Košiciach 

vypisu je hon/mr:: na tie-to miesta v opernom 
<JTchestri: 

Koncertn)· majster l. husi<'[ 
1 prvé hus le 
1 P L'VÚ oboi 
1 druhá fla"ut<t 
1 tretia fla uta 
1 hráč na bicie ná~trojc 
Písomné p•·ihli1šky pošlit<" n ajneskôr do 

15. februára 191)8 a adresuite n a riaditeľstvo 
Stá tneho divadla ,. Košici~ch, Srobárova ul. 
č. 14. Deň k onk u•·zu ozm\mime uchádzačom 
písomne. 

Riaditeľstvo Státneho divadla v Košiciach. 
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Hudobný archív 
Slovenského hudobného fondu 

zapožičiava symfonickým orchestrom, komorným sú

borom a hudobným inštitúciám i jednot livcom 

komple tné 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 

hudobn_ého fondu. Objednávky posielajte na adresu: 

Slovenský hudobný fond 

Bratis l a va 

Gorkého 19, telefón 259- 10 

Redakčná rada: dr. Ladislav Burlas, dr. Teodor Hlrner, šimon Jurovský, doc . dr. Jozer 
Kresánek. prom. hist. Ladis lav Mokrý, Andrej Očenáš, dr. Roman Rychlo. prof. Ján 

:::, trelec. proL Eugen Suchoň , dr. Eugen šimúnek. 
Vedúc i rPdaktor: dr. .Tozef šamko 

Zdenék Nejedlý 
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§JLO VEN §KÁ HUDJBA 
ROČNÍK II . FEBRUÁR 1958 ČÍSLO 2 

.JAN UH ER 

9ehruát6tJé dni 
Od historických februárových dní uplynulo 10 rokov. Co si pri tomto jubi

leu pripomenúť? Co najskôr a čo najviac? Veď čo všetko sa za ten nie veľmi 
dlhý čas u nás, v našom živoLe, v živote nášho národa v novej socialistickej 
vlasti, u našich susedov i v celom svete odohralo! 'I' ažko to všetko vymenovať 
a ešte ťažšie vyčerpávajúcim spôsobom slovami vyjadriť ako sa za ten čas 
zmenil svet u nás doma i mimo nás. Všeličo sa vytratilo z pamäti, všeličo je 
dnes už iné a ináč ako bolo vtedy. Všeličo tu možno zabudnúť, nad všeličím 
sa možno a treba pri tomto jubileu zamýšľať. J edno si však odmyslieť a obísť 
nemožno: Pre človeka našich cias, ak sa cíti byf nielen sYedkom, ale aj spolu
tvorcom tohto noYého, čo tu vzniklo, je nemožné a nemysli teľné spomínať na 
pamätné februárové dni v roku 1948 bez toho veľkého pocitu vzrušenia, ktoré 
vtedy uchvátilo a opanovalo ľudi a priam ich strhlo do víru revolučného spolo
č.enského prelomu. To je azda najväčší a najsilnejší zázitok 7. t~·chto historic
kých dní, na ktoré ľudia čo ich intenziYne prežívali, nemôžu ani po rok och 
zabudnúť. Nie je preto ťažké oživiť si Y mysli konkrétny obraz týchto dní, 
v ktorých tak očividne rástla aktivita ľudových más, počas ktorých celý národ 
vo dne v noci bdel a robotnícka trieda odhodlane a pevne preberala do svojich 
rúk moc. Sám život vtedy - ako v uzlov),ch bodoch dejín vždy - ukázal, kto 
je skutočne rozhodujúcim činil eľom v dejinách . kto m á v dnešnej spoločnosti 
vedúcu úlohu. Nebolo treba o tejto otázke akademieky diskutovať - život ju 
vyriešil a dal na ľiu jednoznačnú odpovecľ. 

Február roku 1948 to bola v našej vlasti udalosť, ku k torej nebolo možné 
mať neosobný vzťah diváka a pozorovateľa. A aj dnes je pre ná udalosťou, 
ku ktorej nemožno mať prosto len historick~' pomer. Február 1948 je vy
vrcholením a uzavretím jednej etapy nášho nového spoločenského života po 
oslobodení, ale zárovc1'i jt> aj začiatkom. v~·chodiskom, nevyhnutným pred
pokladom toho, aby sa to non~ v fudsk~·eh Hťahoch. ktort'> nastolila ľudovo
demokratická moc, m ohlo naplno rozvinú( a uplatniť. 

Za desať rokoY Yyrástli u nás nové závody, roľnícke družstvá, nebývalým 
tempom sa zvýšila ži,·otná úro,·eií ľudu. rozrástlo sa škols tvo a kultúra, v nej 
na najpoprednejšom mieste i naša hudba. i\"áš ľud môže dnes vďal<a svojmu 
víťazstvu nad reakciou vo Februári 194~ naozaj kráčať po svojej rodnej zemi 
ako slobodný hospodár, tvorca. zveľad ovateľ i užívateľ všetkých jej bohat
stiev. Umenie pevne vykročilo po holm pracujúceho ľudu a vedno, spolu 
s ním na novú cestu. J edine v tomto tvorivom ovzduší mohli vzniknúť aj vy-



nikajúce, social istick~-m realizmom oplodnené diťla. ktoré napísaJi naši umelci 
a skladatelia. 

Toto obdobie ie obdobím hrdinského úsilia ná sh o I u du za socializmus, 
obdobím gigantickej tvorivej práce. obdobím obrovsk~·rh ~~~vidn}·<;h úsp~chov 
a víťazstiev i trpkých , ťažko vykúpen}·c-h , no tým cenneJSIC!1 s~~senos LI. Ak 
sa dôkladne obzrieme po našej vlasti, pozhováralll:e s~ s ľuďmi, n~J~eme o. tom 
všetkom nespočetné množst\·o dokladov. Ak zabstuJCme v nov_mach a caso
pisoch. nájdeme v nich napríklad doklady ~ t?m, s a~o~t. opr~_vdivou h~·,dosť ~_? 
a pýchou sa na začiatku našej cesty k soctahzmu_ hlasih_ k zivo~u prve dr~: 
,:tvá, pľ\·é las tovičky socialistick~·ch vzťahov m,e?zt ľucľr_t~I na dedme. ~r pa~~tati 
sa nám vynorí predstava ako začínali robotmc1 v svOJICh .- , nao~a] svOJl~~' 
závodoch pn·ú päťročnicu v roku 1949, aký rozmach t_vonv~:ch SI_l z,achv~J!l 
našu mládež a inteligenciu, čo pre ňu znamenalo prve hlbsie a mtnnneJsie 
zoznámenie sa s dejinnou pravdou robotníckej triedy a jej strany, s ve~eckou 
silou učenia marxizmu-leninizmu, ktoré razom oblesklo myseľ, umocnov~lo 
tvorivé sily, roztváralo krídla umeniu i ži\·otu, búralo predsudky a konvencie, 
ktoré po stáročia hromadila prcsýtená buržoázna morálka. 

Toto všelko - a ešte omnoho viac - máme za sebou. Toho vše~~~ho sme 
neboli len svedkami, ale srne to naozaj v plnom slova zmysl~ prec1tih a pre
žili. Február 1948 patrí k najpokrokovejsím tradíciám víťazstiev n~s~IO ľudu: 
z ktorého čerpáme silu k ďalšej tvorivej práci ';IŽ t~·m, ž~ nám. ~eco ~reľke 
pripomína a k niečomu ešte väčšiemu_ nás z~väzuJe. D1~es Sl ~rytycuJem~ u}ohu 
doví·šiť socialistickú výstavbu v naŠeJ vlasti. ~ehovorrme uz o kladem zakla
dov socializmu ako pred desiatimi rokllli. Samolná zmena týchto slov dosta
točne vyjadruj;, čo a ako sa tu už dosiaľ zmenilo. A čakajú J~ás ď?~šie nev~dru:é 
perspektívy rozvoja našej ~dasti. l\;"cpôjde to však be~ tndej ~ ~~,zevnateJ P_ra
ce, ani bez urputného boja nového so starým, v naJrozmamteJSlch P?dobach 
a formách . Doví·šenie v)'stavby socializmu neznamená len dobudovame mate~ 
riálno-tccbnickej základne v priemysle a poľnohospodárstYe, ale predpoklada 
i doví·šenic kultúrnej revolúcie, predovšetk)·m pomocou cľalšej pr~výcl~ovy 
ľudí. V poslednom čase čím ďalej viac vystupujú u ná,: do popredia o taz~y 
ideovových ovnej práce. Komunistická strana CcskosloYenska, vedúca s1la 
nášho pracujúceho ľudu,_ inšpirát~rka !'ocial~s_tick~j v~stavby .a šť~stn~ho do
mova V nasej vlasti kladie úlohy Ideo\·o-poh~ICke~ prace \"? VS~tkych u,sekoch 
našej spoločenskej činnosti na pr,·é miesto. t meme, ako numorwdne vyznam
ná a zložitá časť l'udskej činnosti hrá v tom dôležitú úlohu. Zodpovedno~ť 
tvorcov umenia pri výchoYe socialistického človeka j~ Yeľká a t~·m, ako ;:astJe 
záujem nášho ľudu o kultúru, neustále vzrastá. l memc, ak vychadza zo zwo~a 
v ie všestranne zušľachťoYať človeka. ndelávat ho, posilňovať v i"iom vedom1e 
slobodní·ho hospodára, vzbudzovať v ií.om pocit istoty Yo vlastné sily a um, 
vyvolávať hrdinstvo a odhodl anie. Najcharakteristickejšou črtou každého sku
točnéh o a Ycľkého umenia je bojovnos ť. Skutočné a veľké umenie vždy za 
niečo a proli niečomu bojovalo. Za rozvíjanie kladn)·ch pozitívnych a krás
nych stránok života proti všetkým r_e~kčný~ , a ,te~mým s~láJ?·. kt?ré: ľuďoc.h 
ubíjali tieto vlastnosti a zotrocovah Ich. _\ el_kymi _ľ~~skyn!I Idealmi ~,dne~
nom zápase ľudstva sú ideály robotnícke,] tne?y,_ usihc n aJPokrokove]stch, sil 
o akčnú jednotu, bratstvo a spoluprácu pl.'UCUJ~CICh n~ c;lom s:' e~e, ktorych 
žulovým základom je prolctársky mtcruacwnahzmus, Jdealy socializmu a ko-
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munizmu, zabezpečujúce nárorlom ziť v mieri a slobodne rozvíjať svoje schop
nosti a sily. Nemof.no dnes žil plným opravdivým f.ivotom človeka tejto doby, 
ak sa táto ::.ákladná a objektívna slmtočnosť našej epochy pustí zo zreteľa. Bez 
nej sa n edá vyhnúť pocitom \·nútornej rozpoltenosti, prázdnoty, nepotrebnosti 
a zbytočnosli života namiesto pocito\· inšpirujúcej sily a zanieteného tvorivého 
ducha. 

Preto pripomínať si dnt>s februárové víťazstvo znamená pripomínať si aj 
všetky tieto základné, priamo kauzálne súvislosti. ~ajmä to však znamená 
pokračovať dôsledne v C'<'Slc. na ktorú náš ľud pod vedením KSC vykročil 
pred íO rokmi. Februárov{· víťazstvo pracujúceho ľudu je pre nás mohutným 
podnetom kráčať ncust<íle dopredu, ncustrnú ť na mieste, nikde a nikdy sa 
n euspokojovať s dosiahnut~·m i v}·sledkami, učiť sa nielen z úspechov, ale aj 
z chýb, našich vlastn)·ch i našich susedov, prísne vedecky ich analyzovať 
a v záujme zajtrajška nPúprosne prekonávať a odstraií.ovaL Vždy hlbšie 
a dôkladnejšie si uvedomovať, že pravda je v dnešnom historickom zápase 
ľudstva na našej strane a ak sa nám i napriek tomu práca niekde nedarí, treba 
vychádzať z reálnej skutočnosti. hľadať príčinu predovšetkým v sebe, v nás, 
preverovať a zdokonaľovať formy a metódy práce, priblížiť sa k ľudu. nepre
márňovať , ale zveľaďovať obronk~- kapitál dôYery pracujúcich. posilňovať 
jednotu a bratstvo našich n<irodo,·. t>ŠtC' viac upeYňovať morálno-politickú jed
notu ľudu. učiť ho a učiť sa od neho. 

ĽUDOVÍT :DURI$ 

Perspektívu koncertn ému umeniu! 
(K diskusii o liste OV KSC) 

Z celého komplexu otázok a návrhov, ktoré položil a k celonárodnej disku
sii predostrel list CV KSC minulého roku, žiada sa vytrhnúť otázku perspek
tívneho plánovania, ako otázku pre kon certn)·ch umelcov prvoradú, ktorá svo
jím v)rznamom zasiahne nielen ma teriálnu oblasť ich spoločenského života, 
ale podslatne ovplyvní aj kultúrno-politické, tvorivé, programové a všeobec
noideO\·é otázky, -. teda otázky rozvinutia do plnosti a j vnútrosväzového ži
Yota koncertných mnelco\·. 

V stanovách nášho SYiizu sa yysoko vyzdvihuje potreba priameho styku 
našich členov s ľudom. 'Ak je táto p ožiadavka dôležitá pre skladateľov i hu
dobn~·ch v edcov, pre koncertných umelcov osobi tne je ona conditio sine qua 
non. Bez priameho styku s ľudom, zivé koncertné umenie nemá spoločenskú 
účinnosť a tak je vôbec pochybné jeho poslanie smerom k poslucháčovi. Bez 
tohto styku, - myslené teraz smerom k interpretovi, k oncertné umenie ne
prechádza vyhňou kritického overovania, blednú i nutne vykonštruované kri
tériá idcovosti a napokon sa stráca aj raison ďetre takéhoto umenia v samo
účelnosti. A tu sme u koreňa toho, prečo s úprimnou radosťou vítame návrh 
v liste fJ'i/ KSC na zdokonalenie perspektívneho plánovaniD vo všetk),ch oblas
tiach, teda aj v oblasti kultí1rnej. V minulosti nebolo takmer jedin{•ho aktívu 
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koncertn~:ch umelcoY, na ktorom by neboli odzneli kritické hlasy na adresu 
práve stavu improvizovanosti Y hudobnej oblasti nášho umenia. Koncertný 
umelec, pracujúci s nadšením a láskou pre rozvoj kultúry a t~'m i pre zvýše
nie životnej úrovne v našej vlasti , nenašiel pre svoju prácu a zanietenie vždy 
dosť porozumenia na miestach , ktoré mali na starosti rozvoj tejto oblasti. 
Stovky hodin, ktoré strávil pri št údiu diela, aby v jeho interpretácii dosiahol 
čo možno najväčšieho umeleckého majstrovstva, len nedostatočne a aj to na
najvýš neekonomicky mohol spoločensky uplatni ť. Efektívnosť práce koncf'rt
ného umelca je zatiaľ spoločensky neznámy pojem - a treba sa nám o iíu 
intenzívne usilovať. 
Väčšina poriadateľsk)·ch organizácií nemá dosiaf veľa chuti do systematickej, 

dlhodob)·m plánom podloženej koncertnej činnosti. Príčin je viac. Ľahší žáner, 
napriklad: estráda, atraktívnejší druh inej produkcie dá menej organizačnej 
práce a l1ospodársky výsledok poduja tia nie je natoľko na vážkach. Niekedy 
nedostatočná odborná znalosť kádrov, majúcich na starosti rozvoj koncertného 
umenia, má za následok až odpor k nemu a nepochopenou zostáYa jeho ' "Ý
značná spoločenská funkcia v roz,·íjaní estetického cítenia a t)rm v konečnom 
dôsledku vo zyyšoYaní mravnosti našej k socializmu spejúcej spoločnosti. Ne
dostatok perspektívy rozleptáYa zmysel práce koncertného umelca a odčerpáva 
značné množstvo jeho energie osobným hľadaním možnosti uplatniť s~voje 
umenie. Takýto stav iste nepriaznivo pôsobí najmä na mladých umelcov. 

List ÚV KSC v tomto ohľade uskutočňuje jednu z dávnych túžob koncert
ných umelcov. Pôjde teraz o Lo, aj konkrétnymi námetmi pomôcť nastoliť taký 
systém v oblasti ich pôsobenia, ktorý by napomáhal r~'chlejšiemu rozvoju 
i hudobnej sféry nášho kultúrnf'ho diania, napomáhal dosiahnu_tie vysokej 
hudobnosti národa. ktorá bude mal nesporne kladný odraz na kvalitat ívne zlo
ženie nášho spoločenského vedomia. Cieľom zabezpečen ia perspektívy rozvoja 
uplatnenia lwncertnej hudby bolo hy prospešné: 
1. Perspektívne stanoviť hlavné úlohy \- oblasti konccrlnf'j a Yyt\·ori( z hudby 

zdroj rozvoja estetického cítenia najmä u mládeže: . 
2. Zjednotil kritériá pôsobnosti umenia všeobecne a hudby zYlášť v rámci 

jednotlivých rezortov pri kultÍlrnej činnosti. Spoločný boj proti ~~·ču a pseu
cloumcniu: 

3. Dozerať a p omúhat pri p1·eyádzaní decC'ntralizovan~·ch úloh ,- oblasti hudby. 
Pristúpiť k systému r iadneho plánovania: 

4. Hudobnú ~~·ch ovu zaviesť postupnC' do YSPik~·ch tried všeohC'cnovzdeláva
cích škôl ; 

5. Podporoval vznik a činnost miestnych spolkov " Priatefoy koncertnej hud
by", ktoré môžu pri našich osYetO\·~·eh zariadenibch zohra( rozhodujú cu 
úlohu pri získavaní dospelého koncertnf>h o poslucháča; 

6. V prípadoch zyláštneho zreteľa hodn~·ch zabezpečiť rast a sústavnú prácu vý
značnÝm koncertnÝm sólistom alebo súborom v ytyáraním inštitúcie sóli s
tov aiebo súborov. pri orchestroch prípadne kultúrno-umelC'ck)-ch zariade
niach ai v kraiovom meradle. 

l ·té je, Že sph~enie predpoklado\·. ktoré vyplynú z nánhov listu ÚV KSC 
bude YVžadoYat od každPho dôkladnú p t•ipravcnosC. l' koncertných umelcov 
pôjde \; pr\·om rade o to, aby naplnili úlohy Y;-' lNf'né ~tanovami S\·äzu čes
koslovensk)•ch skladateľov činorod~·mi skutkami. 
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0.'a p rvom mieste treba ho\-ot·i( o ueustálom ujasúovaní a upevúovaní kri
térií umeleckého majstro,·stva v interp1·etárii z hľadiska tvorivej podstaty 
koncertného umenia. 

Bude treba i naďalej slcdo,·a( tvol'lm súčasn~·eh skladateľov českých a slo
\·enskt~h a vy~:~snaži.ť ~a s čo naj\·ä?~ím_ unwleck)·m majs_trovstvom a čo naj
ver~eJ SlC tlmocJt dnesnemu posluchacovJ skladateľov zápis. - V tejto súvis
lost~ sa vyná1:~ m,o~nosť _in_tímuejšej spolupráce skladatel'a a jeho int~rpreta. 

1reba vyuzt\·at co naJVIac všetko hodnotné kultúrne dedičstvo a diela kla
sika\· n?rodnej i svet~vej hudobnej k';llt~ry, zapojiť funkcne do vytvárania 
rozmn~1eho, rozhľadenebo, pn' vec socta hzmu oduševnf'lťho a bohatvm cito-
y)·m žtvotom žijúceho človeku . • 
. Hodnot~n~m ná~odn)·ch I'eprodukCn)·ch tradícií in~·ch národo\· a vrcholných 
J?lerprC't_acuych v;-·konov dneška z oblasti našej národnej tvorby ujasňovať 
SI teo:eltc~é a praktické zákl ady národnej reprodukčnej školy. V tomto prí
pade 1~e vsak o dlhodob)· proces, ktorý by však nemal živelne plynúť, ale mal 
by hyt procesom uvedomelým, slván\ovan)•m tvoriv)rm spôsobom. 

~-apok~m. sa javí_ samozrej~osťou posilňo,·ať všestranne zväzky so SSSR, 
kraJm~nn_ t.~bora ~nteru ~ko UJ s pokrokovými umelcami západného sveta tak 
V lVOľlVCJ Cl t1nOSl! ako UJ Spoločensky. 

~\by m~hli koncer tní umelei splniť všetko, čo od nirh \·yžaduje a ešte bude 
vyz~d~vat . nasa_ spoločnosť . budú musie( pracovať predovšetkým na sebe. 
!=>nesne ;r~a?cme _vysoko vyzdvihlo ttml"lca a " spoločnosti mu prisudzuje 
J Cd~o z celnych miest. Treba, ahy na tomto mieste stál ozaj čeln<r predstaviteľ 
svoJho odhom. A tak)·m je človek - majster v odbore svojo~ . široko roz
h~aden~ \: odh~roch in)·eh, politi cky na adekd.tnej (trovni stoja~í, ktorý ho
r_uco _tmluJe_ sv?J~ \·] asť, kto~}· sa yo\·ažuje za člena obrovskej rodiny socialis
~~-~keJ a_ P: Jslusmka neprehľadneJ masy pracujúeich ľudí na svete, túžiacich 
ztť v mien. Perspek tíva. k torú načrtla Strana a \·lftda si zaslúži zapojiť všetku 
našu ak liviLn na jej realizo,·anie. 

Socializmus otvoril núliónovým masám prístup ku vzdelaniu a kultúre 
a rým zároveň vytvoril nebývalé predpoklady pre rozkvet všetkých 
odvetví kultúrnej a umeleckej tvorby . Pre ·všetkých hultúmych pra
covnikov z toho vyplýva záväzok ešte tesnejšieho zomkn11tia so socialis
tickým dneškom a bttdúcnosťou nášho ľudu . Naša strana venovala najmä 
v poslednom obdobi otázlwm rozvoja socialistickej kultúry zvýšenú 
pozornos{. Zdôraznila zál;ladné princípy socialistického umenia - najmä 
jeho ideovosťou a ľudovosť. čo sa určite prejaví v novej tvorbe n~šich 
spisovateľov a umelco1•. 

(Z listu Ústredného výboru KSC) 
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Síla osobnosti a vedy 
(K osmdesátinám Zddíha Nejedlého) 

Ja. ro mír P aclt 

"V elký človek jest zjev nej vzácnejší, k jeh ož zosobnení tl~eba nej rozmanitej
ších podmínek . Sama 1>eli/wst jest poahá abstralrce, id svU.j m.ravní ~·ýznam 
dos lá vá te prve lidstvím svélw predstavilele. Ve všeobecností tohoto lidství 
jest právé lwren ~·elikosti. Proto velký člm,ek jest prede1•ším c e l ý č l o v é k, 
vyhranený do posledních zách't'th•U. svého vniti:ního živ ota ... svým celým 
lidstvím ční do oblasti, jež iest viditelna všem, kdož kdekoli a kterým.koliv 
smerem hledí do vúše." Takovými myšlenhami otevíra Zdeneh Nejedlý S't'OU 
stať o českém fílologovi a vlastne - tah charahterisoval - patriarchovi celé 
české vedy Janu Cebaurovi. Napsal ji pi·ed 50 lety . .1 sám už tehdy započal 
velké dílo a velký život vedce, jimiž nejpľíkladnejí naplnil v lastní slova. 

Z Nejedlého nevídane intenúvní, bez mála šedesátileté a do všech ume
leckých oblastí rozvetvené v edecké práce, pripomínám nejprve aspoň díla 
hlavní, jako jsorl tfi pronikavé a zcela obje1mé pohledy do českého (a vííbec 
evropshého!) hudebního a kultumího stredoveku v Dejinách pred- a husitshého 
zpevu (vyd. 1904, 1907, 1913). To již púsobil na filosofiché fahulte. l\ofezi tím 
pro tisk pripravoval své znán1-é uni·versitní extense Zpevohry Smetanovy (1908) 
a Ceslwu moderní zpévohru po Smetanovi (1911) a zároveň publiko't•al znnícene 
psa1wu monografii J. B. Foerster (1910). Po 'Pálce se obje·;;uje rada monumen
tálních prací Zd. Nejedlého: čtyrclílná umelecká monografie nového typu Bedrich 
Smetana (1924-1934), skvelá analysa fílosofické a politické osobnosti bur
žoasní epochy T. G. Masaryk (1930-1937), nekonečná galerie českých pevcú 
·v Dejinách Národního divadla od jeho otevrení až do prevratu (1933), intímni 
~>yličení ži~>ota a tvorby " wnelce zítrkn" Ota/wm Ostrčila (1935), první česká 
a svým rozsahem snad i pn>ní sv etová monografie o nejvet.~ím. proletáŕském 
revolucionári a mysliteli Leninovi (1937). 

To jsou díla základní a nejznámejší, v nichž je ovšem uloženo vše, co Ne
jedlého spojuje s klasiky vedy domácí i svéto~'é. Ze stovek nejzapadlejšich 
recensí, stati, článkú zásadních či úvah si však vyberte kterouholiv a váš dojem 
a úsudeh nebude o mnoho slabší a jíný, než pi·i četbe a studíu del monumen
tálních. 

Co treba Nejedlého pŕita.ho1>alo k postave a umeni tahrka neznámého básní
ka Jar. Langra? Vždyť sám ho nazval epigonem Celakovského, s verši, prípo
mínajícími papírov ou anakreontilw. A prece pátrá po všech pramenech, zprá
vách současníku i pametníkU., k.riticky je samozrejmé proveruje' a porovnává 
s básníkovým dílem a skromnou lwrespondencí, navštívi místa Langrova pobytu, 
nakonec se zadumá i na svahu pi:ed bohdanečským hrbitovem, a to vše proto, 
aby rozptúlil (u nás po prvé) hustou mlhu okolo tragichého ž i v ot a autora 
Ceských krakováčhu. Ponor do zdánlive ohrajového tematu je jedinečný jako 
typický. Se stránek langrovských statí (1906, _1907) snadno odv odíte všechny 
princípy Nejedlého historické vedy a pracovní m etody. A zabúvá se "' nich, 
neprehlédneme, obrozenslwu postavou a krajem v ýchodních Cech, tam u Lito
myšle, rodište Smetanova, kde dlouho llČÍl a psal svou rozkošnou Filosofickou 
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historii Jirásek beseduje s vesnichým lidern a po::;nává pNrodní záhou.tí kolem 
Choteboi:e, Cfu:udimi, Klicperovn Hradce, Kr~lové s b_lízh~m D?lnív~ Pŕín;;em, 
kde zas Fibich komponoval velkou i:ást !\ evesty M essmshe, Ratzbonce B ozeny 
Nemcové, Jiráskílv I-ll·onov ... Langrovs/-;é state jsou zároveň drob':ou, al~ 
organickou sou části téme/· dvaceti!eté mat.er~á!.m'é r:ľípravy k, obrovzté pr~CL 
0 Smetanovi, jenž 1nu byl v X IX. st. neJvetszm z1evem u TUlS . (" Je tu. szce 
Palacký, ale i ten, jeho pojetí českých dejín, ie obsažen ve Smetanov z. Ne 
'Však Smetana v Palackém." ) T o už je i iejich hlubši smysl! 

Všimnete-li si pozorneji dal uvedených del, jiste vám neunikne, že Nejedlý 
pracoval vždy současne na nekolilw tematech r (cmé povl!hy. Tato vžitá metod~ 
simultánni 1-'edecké práce ·však nijak netfíšti 1\'ejedlého žzvotní t·pm·bu. Na pr·vnz 
pohled v ní poslrehneme určitý zámer: v y t v o r i t d e i i n y č e s k é h o 
n ár od a! Husitská doba - ohrození - současnost - toť rozložité a pevné 
pilíre koncepce, která vnítfne spojuje .a sjednoc~zje vše, čemu Ne[edlý venova~ 
nejvíce pracovní a myšlenkové energze. Proto 1en z nepochopem se mu kdysz 
mohlo predhazO't>at, že zanechává práce nedofwnčené ... 4ni vecne taková ná-
mitka neobstojí. . . 

.Okol obrozenských lidí trvá dále", napsal Nejedlý v r. 1907. A z to fC 
'Vý~ok osobne n závazne cítený a v J.wždém onom "torsu" dU.sledne a systema
ticky konkretisovan1}. Predstava nwcné národní a společenské síly obrozenské 
vedy Safaríkovy, Jungmannovy a zejména Dobrovského a Palackého tanula 
mu na mysli pri všem, k čemu pristupoval (sr. záver P fedmluvy k II. dílu 
B. Smetany!). I on - a v tom se úplne rozchází s Gollovou školou, zníž v yšel 
- citli ... •é spojoval svou nepret.ržitou védeclwn činn~st. s _živo~em., ~ejinný~ 
osudem a tužbami národa, i on pozvedl českou hudeonz lustorwgrafn na sve
tovou úroveň (což ocenil i H. R iemann, J. W alf, I-I. Kretzschmar, A. Brilckner 
a j.), i on - jako pravý obrozenskú buditel - vybízel a dastní píli strhával 
k společnérnu dílu ostatní, jimž byl svedomitúm učitelem a ochotnúm rádcem, 
aniž by se kdy vyhúbal umBecké i mimoumelecké praxi. Právem tedu mluví 
historik V . Flajšhans hneď po vydání Dejín pred!wsitshého zpevu v ťechách 
o renaissanci doby hérojské". Ovšem - dodávám já - renesanci na novém 
vJ~ším již stupni vedecké práce, zálwnite smefující k dialektickému a historic
.kému materialismu. 

Bez tohoto obrozenského pojetí a v1]beru v edeckých úkolí't a pocitu zodpo
vednosti vedce pred národem bychom sotva mohli hovoFit o jedinečné síle, 
jaká záhy prúštila z každého verejného činu, ba z pouhé novinárshé kritiky 
Zdel'ílw Ne jedlého. O síle. tkv ící ne v siláctví slov, nýbrž v pravde často drob
núch fahtu~ vypozorovan~ých ze života a umení. Speci'alisaci neznal. Uzná1•al 
BÍCe jejÍ prednosti, ale videl V nÍ též nebezpeČÍ pro vedechou práci, nebo{ "jen 
pronikavý duch, schopný rozletu, rnuže proniknouti až k vlastním koremim 
vedy". Proto mohl psát o skladatelích, o hudbe, ale i o básnících, poesii a Zite~ 
rature, o výtvarnících . .. I vážnost a autorita Nejedlého "' umeleckém a po
zdéjí i v politickém svete byla vslwtku obrozenská. Jeh•J vedecké a kritické 
dilo blahodárne piísobilo na všechny, hdož byli účastní na historickém procesu 
vývoje národní kultury. Ceshé umení xx. stol. je plné jeho m ouclrého tvurčího 
ducha, aniž bychom museli ľíkat vúslovne: Za to bojoval Nejedlý .. . 

Rád buch se rozepsal, jakým opravdovým pľítelem slovenského národa 
a jeho hudby byl Nejedlý! Od prvních dnu samostatného státu CechU a Slo-
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váku se pozorné a konkretné zabýval "~polečnou ideo_u um,éní českosloven:~ké
ho" pri zachování svérázr1ých základu .a rysú obou r~;aro~ntch ~ultur. A pnpo: 
mínal, jak to bylo v dobé Smetanove, kdy se " hrala t roze~zr?'la s~ove~ská 
díla se zvláštní horliv ostí, kdy na príklad Bella byl se samozreJinostt zarazo
ván k nejvetším našim skladatelum: To mu však nyní scházelo a tento .. duch 
mu nenahmdily ani oficiální koncerty slo1>enské hudby l ' Praze za pntom
nosti presidenta, ministrú atd. Odsuzoval pri tom, dosavadní " lehký, povrchní 
zp1isob hdy Slovensko znamenalo u nás slovenské písničky a po slovensku 
zname~alo zpívati tyto písné hodné hrube a hl:il..zave neb zase plačtivé". A ž;á
dal: Bude treba :.mocniti se ž i v ot a slovenského, jeho duše, jeho krare, 
a pr~'meniti jej "'e vyšší hodnoty wnélecké. Cest:u k tomu ?1táme již naznače
nou - jsou to Vít. Nowíka Tatry ... " (Ceská Stráž .'22. v. 1919. Z. N.: Slo
'>'enský konce1·t.) 

Cas je soudcem všeho. Pak je vhodné zno'>'LL si uvédomit, že klasická pod
stata Nejedlého '>'édeckého a hritichého clíla odolává desetiletím. A dnes, kdy 
vytváŕíme estetiktt nové hudby, melo by se stát dtivémým společníkem a spo
lehlivým kompasem našich snah, neboť jsou v nem zobecn~ny uméleck.é z~~
šenosti z celých dejín hudby . Ríkám to proto, že dosud rsme dovedh sptse 
pohodlne odľíkávat, než apliko'>'at a ro:.praco•·ávat Ne jedlého myšlenky, jak 
se to naposled stalo s priiatým heslem : "Učte se hudbou. mlnvit", z nehož takto 
:.ustal pouhý oficiální i1~1perativ, jakýsi tírední pľílwz, zbavený svého bojov
ného realistického obsahu .. 
Končím, jak jsem tuto krátkou jubilejní stať začal. T entokrát mušlenkou 

z r. 1921 jež se mi zdá stejné moudrá a pro Ne jedlého príznačná jako aktuální: 
" I tu (v' hudební tvorbe - J. P.) musíme si býti vedomí, že dnes naprosto 
nejde jen o to, je-li toto neb ono dílo o trochu lepU nebo horší, nýbrž že dnes 
musím.e se povznésti nad toto pouhé klasifiko'>'ání k vyšším úkolií.m, k hledání 
cest clo bucloucnosti, za novými pravdami a nm•ými cíli. Nic nám totiž dnes 
nepomií.že, rozmnožíme-li to, co tu již jest, o daW desítky, sta a treba tisíce 
nových clel ... Tady kapitalistické hromadení wneleckého »bohatst'>'í« podle 
množstd umeleckých del je docela bezúčelné. Hla'>'ní vecí jest ž i v á my š
len 1~ a, která muže býti jediná, prost.á, osamocená, a prece fest více než 
všechno to bohatství." 
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Ceski súdruhovia mô.óu byť šťastní, že majú Zdenka ~ejedlého; no n,emôf_u s~ na 
nás hnevať keď si aj my prisvojujeme a učíme sa od neho. V com obzvlasť st ~e
rieme radi' od neho príklad · je otvorenosť a priam l~dová jednoduchosť ?ezpo~er
stv a. Jeho vedecl<é dielo nám uka:;uje, .óe možno robz.ť exaktnrí vedu plnu novycl~ 
a cenných myšlienok bez toho, že by sa pritom sypal piesok. do očí, že v u~není ~t 
možno udržať zdravý pohľad aj proti módou riadenému snobt:;mu; slovom, ze moz
no dúfať vo víťazstvo :;dravého rozumu ale - a to je hlavné - že treba za to bo
jovať! Toto je odkaz diela, ktorého pô~odct; slávi 80 rol<.ov ž~vota. Sir~~ý ohla~ a 
víťazstvo je najlepším dokumentom sprát>neJ cesty . Z váacnostt k doteraJs~emz.: .dtelu 
~eláme alwdemikovi prof. dr. Zdenkovi Ne jedlému ešte veľa rokov plodneho zwota. 

(Z referátu doc. dr. J. Kresánka na vedeckej konferencii o diele 
Zdenka Nejedlého 7. II. 1958 v Prahe) 

.T A N RACEK 

Janáček- dramatik 
II. 

Janáček bol rodený dramatik. J eho živelný dramatický pud sa uplatňoval 
u neho vždy a za v5etkých okolností, lebo dával intenzívne napätie a prudký 
rytmu s každej látke a forme, ku ktorej pristupoval ako človek i ako tvorivý 
umelec. Tento sklon k dramatickej koncepcii nachádzame vo všetkých tvori
v)'ch i ľudských prejavoch Janáčkových: " udalostiach j eh o rušného a drama
ticky bolestného života, v prudkých literárnych a kritických polemikách, v jeho 
svojhlaYej hudobnoteoretickej činnosti a najpodstatnejšie v hudobnej tvorbe. 
Janáček bol čl ovek dramaticky nekľudn)·, doslova posadnutý stálym drama· 
tick)·m nruchom geniálne tvorivého umelca. J eho myslenie bolo typicky hu
dobnodramatické. Veď takmer vo všetkých formových útvaroch jeho diela, 
od jednoduchej piesne počínajúc až po rozsiahle spevoherné dielo, pulzuje 
Jramatický živel Janáčkovej hudobnej reči. Janáček dramatizoval všetko, na 
čo vo svojom živote narazil, predovšetkým život ľudi, prírodu, lásku, ľudskú 
reč ("nápevky mluvy") a všetky ostatné vnútorné i vonkajšie životné podnety. 

Posledná strana tlačeného libreta G. Preis
SO''ei h Jej pastorkyni s Janáčltovými 

poznámkami 

Písané v dobe smrteľného zápasu Janáč
kovej dcéry Oľgy 

Už na začiatku svojej tvorby sa zaobe
ral problémami hudobnej drámy a 
týmto problémom zostal verný až do 
posledných momentov svojho života. 
:\1ôžeme preto smelo povedať, že pro
hlémom Janáčkovho životn bola h u
dohnft dráma. 

V Janáčkov)rch operách , zhruba po
\·edané, sa stretáYUjú podivuhodným 
spôsobom dva protikladné extrémy: 
LVt·do realistická hudobná dikcia s bo
lestn~-m slovansk)·m lyrizmom. Z dra
matického konfliktu týchto dvor.h ex
trémov rastie tiež elementárne v}·bušná 
dramatičnosť Janáčko'-"''ch hudobno
dramatick)·ch útvarov. Syntézu týchto 
dYoch dramatických elementov Janáč
koYej hudobnej reči nájdeme dokonca 
aj v jeho piesňovom cykle Z á p i s
ník zmize l é h o (1917- 1919). 
Aj v tej to pomerne malej forme sa 
prejavil Janáčkov eminentný zmysel 
pre dramatickú koncepciu námetu 
a textovej predlohy, takže pri počutí 
Zápisníka chápeme toto dielo ako 
hlbokú psychologickú drámu dvoch 
jednoduchý ch ľudí. Už tu v malej 
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forme piesúového cyklu je celý , poved~l by som, kozmos .Janáčkových spevo
herných útvarov : panteistický démon prírody, osudový pľ\·ok , citový lyrizmus 
a erotická vášeú prudko expresívne vyjadrená. Tiež široko koncipovaná kóda, 
záverečná katarzia, ktorou cyklus končí, pripomína Yeľké finálové kódy a ka
tarzie Jauáčkových opier. Teda už v tejto malej forme piesúového cyklu preja
vil Janáček schopnosť divadelno-dramatického zvládnutia textového námetu 
v scénicky premyslený obraz. <':o napokon vyplýva i z JanáčkoYých poznámok 
k scénickému predvedeniu Zápisníka jednak v jeho zachon tnf'j korešpondencii. 
jednak p1·iamo v partitúre tejto skladby.8) 

Hudobne zobrazenie a yyjadrenie Y Zápisníku sa teda celkom kry je s drama
tickým poňatím a zvládnutím dejovej osnovy a textovej predlohy. Zápisník 
je priamo klasický m dokladom toho, ako Janáček dokázal v tejto malej for
me pies1'íového cyklu úsporn~·mi jednoduchými a neobyčajne náladovo kon
centrovan)·mi výrazov)·mi prostriedkami docieliť maximum dramatického 
účinku, čo už geniálnym spôsobom dokázal vo svojich Yeľkých hudobno
dramatických prácach. V Zápisníku prejavil Janáček tiež zvláštny zmysel pre 
monotematické stvárnenie daného motivického materiálu, čím dosiahol nielen 
pevnú formu a stavebnú koncíznosť, ale aj podivuhodnú nálado\·ú jednotnosť . 
Veď Zápisník je vo svojej tematickej práci založený na niekoľkých v)-razo
v)·ch motívoch, ktoré " podstate vyvierajú z dvoch motivických prototypov, 
jadier, ktor)·ch nápevná typičnosť je vo vrchnej a spodnej čistej kvarte a ná
slednej vrchnej alebo spodnej veľkej sekunde.9) 1 V Zápisníku došlo tiež ku 
geniálnej syntéze Janáčkovho hudobného realizmÚ., opretého o českú hudobno
dramatickú tradíciu, s prudkými inšpiráciami impresionisticko-expresívnymi, 
teda k niečomu celkom podobnému, čo je charakteristickým znakom vrchol
ných hudobných clrám z poslednej Janáčkovej tvorivej periódy. Ešte aj. v Zá
pisníku sa uplatúuje vplyv Smetanovho kompozičného princípu a jeho hudob
nodramatického vyjadrovania. Janáček totiž podobne ako vo svojich hudob
I1ÝCh drámach, aj v Zápisníku používa veľmi svoj sky a typicky , aj keď· 
v duchu smetanovskom. kvmtsextový druhotvar, najmä tam, kde Janáč
kovi ide o zin Lenzívnenie a zlyrizovanie hudobného prejavu. U Janáčka tieto
kvartsextakordy potom nasledujú za sebou spravidla paralelne alebo v sek
vencii. Obja\'ujú sa napríklad hned~ v prvom čísle Zápisníka pred nástupom 
ff v klavíre. Veľmi typicky použil Janáček smetanovského kvartsextakordu 
v X L a XII. čísle. Odtiaľ dosahuje Janáček tiež " Zápisníku najmä v lyric-

8) Janáček v partitúre Zápisniku (prvé vyd. u Pazdírka v Brne 1921) dôrazne upozomil, 
že si želá scénické p redvedenie. Xa javisku má byť podľa Janáčka prítmie, niektoré 
čísla majú byť bezprostredne za sebou predvedené, iné zas po kra tšej prestávke._ Počas 
čísla VIII. má podľa Janáčkovej žiadosti vystúpiť nenápadne na scénu spev<ička. Zenský 
trojhlas v X. čísle sa má predviesť za scénou ako vzdialená tichá ozvena . V X I. čísle 
má speváčka nenápadne zmiznúť z javiska a p ri pred,·cdeni Zápisníka má byť javisko 
osvetľované reflektornú zfa rben)'lľli na červeno. Podľa tých to Janáčkových intencii bol 
prvýkrát Zápisník scénicky p redvedený dňa 28. ok tóbra 1926 na scéne Núrodného di
vadla v J~ublani v réžii Zdenka Knittla. Viď lis t Ant . Balatku z l:ublanc Janáčkovi 
zo 16. X L 1926 (Janáčkov arclúv, sign. : D 747) a list Knittlov Jan{•čkovi zo dJ'ía 25. fcbr. 
1928 z Belehradu (Janáčkov archív, sign. : D 633), v k torom okrem iného píše, že čítal: 
v novinách oznámenie o Janáčkovom zámere Zápi~nik dokonca zd ramatizoYai! 

9) Na monotcmati~nosť Zápisn lka dôrazne upozornil Bohumír St čd r o r1 v štúdii ".Ja
náčkl•v Zápisník zmizelého", k torá vyšla v publil<ácii Zápisník zmizelého v Kra jskom 
naklada leľst\'e v Brne 1956 (s tr . 29. a ď.) . 
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Janáčkov rukopis v cvičnom parte opery OstLd 

ký·.ch partiách .úč~_nnosti. kvarlsextakordu priam lyrickej nežnosti smetanov
skeho r~du, n~Jma pr~?Ika~o dochádza k tomuto sm etanovskému zvrúcneniu 
hu?obne?o prudu v CJsle XIII. v klavírnej medzihre v D-dur. V týchto vše
tkych P:;Ipadoc?. J_anáček podobne ako Smetana so zvláštnou obľubou, priamo 
s ro~koso? spoc1rue _na kv~text~lwrd~, l_ebo považuje tento harmonický dru
h.ot\ ar. a Jeho akordicko vazobne spoJeme za vyvrcholenie a zvukové zinten
ztvn~me hudobného výrazu, za akordickú istotu, čo dokázal už vo svo· e · 
:~neJ tvorbe a z?:tal tomuto typickému spoju verný až do konca svojt~ 
: n:o_ta, ak~, to mozeme dokázať napríklad v jeho Glagolskej mši (zvL v V. 
casti "Svet Moderato Ad C). 

, V Zápisník.u nápevný a zvukovo-harmonick)' charakter Janáčkovho hudob
n~ho myslema nepra~1ení len z nápevkov)rch prototypov moravskej ľudovej 
Pies.~e a . ~.arm.omckeJ základne modernej českej hudby, ale okrem iného 
srO<:IV~ lt:z V uplne nOVO~ll ZVU~m melodicko-harmonickom, ktorý má Ímpre
SlO~U~~I Cky charakter !l miestam! d~sal~uje výrazu až hudohi~o-expresívneho, 
~aJina .taJ~ , _kde docha~za k di:amatic~e~:nu ...-yhroteniu dejovej osnovy. Tento 
lmpr~swmsLicko-~xpre~JVny .vyraz . Zapisníka bol p redovšetkým spôsobený 
oso~I.tou harmo.mckou strl;lkturou te]to skladby. Janáček v Zápisníku s obľubou 
pou~"-a. n~novyc?, undecnn~vý·.ch , tercde~imov)rch , polozmenšených a malých 
ak01d~)\ · K. sm elym harmom~kym komplikáciám dochádza nielen vertikálnym 
usronadannn a~wrdov, ale aJ. h or izontálnou skladobnou cestou, predovšetkým 
re~~~ym vedeJ~un hlaso~, naJmä. str~dných. Janáček využíva úplne tak vte
d aJSIU modernu harmomku ako JU aJ samostatne a osobite obohacuje svojím 
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Janáčka;· kladr· ~~ jeho praco1•ni 

svojráznym h armonickým hudobn)·m m yslením, kto~é mu je pr~·otný:11 zdro: · 
jom jeho priebojn)rch hudobno-vyjadrovacích prostnedkov.10) Tieto su _veľmi 
podobné v tedajším impresionistick)·m n hudobno stvúrňovacím a harmomckým 
y\rrazovým prostriedkom. Omnoho v~ znamncjsia pre impresionistický výraz 
J~núčkov<-c:h skladieb sa stala celotónová stupnica. Janáček používal celo tó
novú stupnicu v období komponovania Zápisníkél. no snáď najprenikavejsie 
neskôr v Lí~ke Bvstrouške, o com dôrawe hovorí pri zmienke o tejto opere. 
Ale všeLky tieto l{uclobno·Y~-razovŕ prvky, lepsie povedané melodicko-harmo: 
nickŕ C'lemen ly nesmieme posudzo,·at izolovane, ale v kontexte JanáčkoveJ 
h udob11ej reči. teda cdko,-e a v spojitosti s jeho celkovou harmonickou väzbou, 
lebo samy os~he by, praYda, nic neznamenali a tým by tiež nevytváral i št)·
lo,·ú podstatu Janáčkov)·ch skladieb z tohto v~·vojového obdobia jeho tvorby . 
A tak už v JanúčkoYom Zápisníku môžeme konštatovai. že tu ide predo
všetk~·m o umelecky najvyšsí a naj štylizo,•a twjší ty p dramatického zbudob
nenia texto,·ej predlohy . V tomto sa zaracľuje Janáček medzi najpozoruhod
nejšie h udobno-dramatické zjaYy českrj a svetovej hudby . V otázke hudobného 
prehodnotrnia n dramatiek<·ho znásobenia dejo,·ej osnoYy textu sa Janáček 

10) Na priebojno smelú harmonickú štruk túru Zápis1úka I?oukazuje __ tiež Do~. S t e d r.? ň 
v hore citovanei štúdii, L c., str. 49 a ď . Zvlášť zdôrazi\.u je, že J nnacek napr·tklad pouZiva 
malý nonov)' ;kord v čísl e VIII, nonoYý akord v XIV. čísle, tercdecimový potom 
y Il L čis le a polozmenšen)· eis, gis, h, dis" l. č ísl e toh to dramatického piesňového cvklu.. 
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Janáéko v 1•/astnoručný náčrt k programu symfoniclwi básne Taras H~tlha 

blíži k Smclanovmu hudobno-drnrnatieki>mu typu, hoci , . ~kladobn<'.i trcbnikP 
sa od neho diametrálne lisi. 

Janáčkova hudobnú dráma sa , . .'.ZJJacu je neohyčajnnu kondzn osťou a zhus
tenou sústredenosťou dramatickej akcie, kho Jauúček vie t\·ori ť ,-eľké hudobno
dramatické srf.ny jasne, konhétne svojou lapidárno-<lr·dmalick ou skratkou. 
V záverečn)·ch kódach JalláckoY~Th opier nachádzame Yždy skoncentrované 
psychické jadro úsleednej dmmalickej myslienkv celého diela (problém Ja
náčkoYej opernej katarzie!). \ nirh sa sústrecľuje dr-amutická akcia libreta 
a do nich ústi všetok dynamick<- nruch opery. Zá' ercčné kódy a nádherné 
hymnické finále tvoria etickú katarziu jeho opier. _\k~·m clôlrzit~·m clramatic
k)·m pn·kom J anácko,·ej hudb~,- sú zán:rf'čné kódy jdw upier. o lom S\·edčí 
napr. zúverečná katarzia Pastorkynf'. Kúti Kabano,·ej. Líšk;. Byslrousk:v, \"eci 
~ Iak.ropulos, a najmä lwmnirká kódu ,. 'lí-Lvom dome. Zán'r·ečn \·m hvnmom 
slobody v 'Iŕtvo~1 don~e sa dostal Janáček do bczprostef'dnPj blízko;ti opti
m istick)·ch kód Beelhowno,·~·ch (Fidelio. Deviata symfónia) a Snwlanov)·ch 
(Dalibor, Libusa). Tieto typick<" sloYanské katarzi e Janáčkov}·ch finálnych 
kód pramenia zo súcitu s ľ udsk~·m osudom základn)·ch jm·iskov)·ch postáv jeho 
hudobn~-ch drám. Y tom sa za~ blíži smetanonkcj hudobno-dramatickej 
koncepcii (Dali bor-). T)•milo ústredn~·mi postaYami jeho opier ú ženy a ich 
vnútorn)· psychický život. Ich (·isto ľudsk á tragika sa stáva prameňom drama
tického napL-ilia Janáčkov)·ch opier. SpomeúmC' si len 11a Yášnivú Sárku. bo
lestnú ll'ngirKú Jenúfu. nešťnstnú pani ;\!ílu ,. Osud(•. dusn)·m spoločensk)·m 
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Rukopis Janáčkovho feuilletonu Tvurčí mysl. 
K stému výročiu narodenín B. Smetanu. 
Vy tlačené v Líd. novinách, roč. XXXII, 

čís . 112, 2. III. 1924 

prostredím uštvanú Káťu a mysticky 
tragickú Emíliu Marty vo Veci Makro
pulos. Vnútorný psychický život tých
to ženských postáv usmerľiuje celé 
dramatické napätie Janáčkových opier. 
Len v Mŕtvom dome je nahradená táto 
individuálna javisková postava tres
taneckým kol ektívom, ktorý je nosíte
r om dramatickej akcie opery. 

Celkom z-..-láštnu otázku yytvára 
lyrizmus a tragika J anáckoy)·ch hu
dobn)•ch drám. Obyčajne tam, kde 
narazí Janáčkova hudba na otriasajú
ce duševné konflikty, zvrúcňuje srdeč
ným lyrizmom, ktorý sa stáva u neho, 
podohne ako u Smetanu, žiYlom dra
matického stupňovania. A práve v tom
to jeho plnom, dramaticky nosnom 
lyrizme je črta českej , lepšie poYeda
né, slovanskej hudby. Znúcnenie hu
dobného prúdu je u Janáčka spôso
bené nielen melodicky , ale i harmo
nicky. Pri bližšom rozbore t)·chto ly
rických zvrúcnen)·ch miest poznáme, 
ako pri všetkom tvrdohlavom odpo
re k hudobnej tradícii rástol aj 

y tomto smere Jan;.1ček z českej hndohno-dramaticl-:cj tradície. nadodetko zasa 
zo Smetanu. A napokon lyrizmus sa st.ánl u Janáčka , podobne ako u Sme
tanu, Lak isto pramei'iom jeho tragiky. J p lo zas typická sloYansk:'1 osudová 
tragika, ktorá prestupuje cel)·m spevohern)·m dielom Janáčkovým. Touto osu
dovou tragikou je poznačená výrazne Sárka, Pastorkyňa , Osnd, Kála Kaba
nová, Vec i\1akropulus a do urči tej miery aj MŕtYy dom. \" tom sa zas líši 
Janáckova hudobná dráma od hudobnej drámy SmetanoYej. Yeď dramatič
nosC Janáčkových opier nenesie sa melodicky zjasneným lyrizmom optimistickej 
pohody ako napr. u Smetanu, ale je hnaná ži,·el nou silou ehmúrnej osudovos
ti, vybi čovanej až na samotnú hranicu Yeľkého fyzickéh o a duševného utrpenia 
hlav ných postáv d1·ámy. V tom je zas Janáček blízky rusk(•wu osudovému 
tragizmu, ako ho nachodime ,.o vcľk)'ch románových skladbách Dostoje\·
ského, dramatick<>j tvorbe OstroY kŕho alebo v :.\1usorgského Borisovi Godu-
nOVOVl . 

Janáček hromadí zožierajúce psychickt· konflikty drámy a t)rm dokazuje 
dôsledne vybudovanú tragickú líniu. Odhaľuje jednotlivé :>cen~· drámy az na 
špik ich tragického konfliktu, aby vystupi'ioYal ich akčnú silu na samotnú 
hranicu vrcholného dramatického účinku a sptídu. Tu sa najviac uplatňuje 
popri melodickom živle pôsobivosC JanáčkoYej harmónie, ktorá prispieva 
svojím disonantným napätím k dramatickému zvlneniu hudobného prúdu. 
Zvlášť časté uzmierovanie t)·chto dramatick)rch napätí a konfliktov ~iroko 
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Tozvinut)•mi plochami zvrúcneného lyrizmu tvoria jeden z dôležit)rch zdrojov 
Janáčkovho hudobného dramatizmu. 

Dalším zdrojom jednoty dramatického vývoja Janáčkových opier je dôsledne 
prevádzaný m ó n o t e m a t i z m u s, o ktorom sme sa už zmienili pri struč
nom rozbore Zápisníka zmizelého. ~Ielodická línia a harmonick)r plán jeho 
opier je podmienený základným náladov~·m charakterom diela. To možno 
zvláš ť dobre postihnúť v orchestri, ktor)' motivicky stmeľuje výstavbu Janáč
kových hudobných drám, kým melodick)· materiál spevných hlasov sa vyvíja 
z intonačného spádu h ovorovej reči, aj kecľ Janáček neuzatvára široko vykle
nutú arióznu melódiu, aby t)rm docic.'lil väčšieho stavebného zopätia vokálnej 
línie na scéne. 

Janáčkove opery sú tvorené jedným dychom, preto pôsobia tak útočne dra
maticky, nekonštruovane a bezprostredne živeln e. V0ď Janáček tvoril svoje 
opery vo chvíľach prudkej a okamžitej inšpirácie, z pálčivej vnútornej potreby, 
l ebo bol priamo posadnutý živel nou nutnosťou vysloviť SYoje hudobno osobité 
dramatické koncepcie. Odtiaľ pramen [ tiež ich spontánny citový vzruch a pri 
všetkej zdanlivej stavebnej rozbitosti mohutná dôsl ednosť ich dramatickej 
výstavby. 

(Pokračovanie) 

JO ZEF SAMKO 

Pohľad na syrnfonickú tvorbu Ján a Zimmera 

Vzhľadom na nedávne uvedenie.' Zímmerovho Concerta pre klavír a slá
čikový orchester op. 19 (1954-55) na celoštátnej prehliadke novej tvorby 
čs . skladateľov v Prahe považujeme za potrebné oboznámiť širokú hudobnú 
verejnosť s niektorými novšhni skladbami tohto v)'razn6ho predstaviteľa mla
dej slovenskej skladateľ skej generácie. Ak iba letmo prejdeme Zimmerovou 
tvorbou, vidíme v)rv inový charakter jeho skladateľskej osobnosti v tom zmysle. 
že programovos( jeha tvorby sa prejavuje dvoma -..-ýrazn)'mi prúdmi. 

Do prvého kompozičného prúdu môžeme zahrnúť skladby: I. klavírny 
koncert op. 5 (1948-49), Klavírne kvinteto op. 6 (1950), Concerto grosso 
op. 7 (1950-51), Il. klavírny koncert op. 10 (1952), Koncert pre husle a or
chester op. 15 (1953), Sonáta pre dYa klavíry op. 16 (1853-54), Rapsódia 
pre klavír a orchester op. 18 (L954). Conct>rto pre klavír a sláčikový orchester 
op. 19 (1954-55), Tri prelúdiá pre kladr op. 20 (1954). Koncert pre sólový 
klavír op. 23 (1956). Uvcden~·mi skl adbami autor stvárúujc d,·e zvrchované 
zložky umelecko-tvorivej práce. a to zložku kompozičnú a in terpretačnú sú
časne a tieto na seba závislé- zložky aj suver t>nne vyvažuje. Ako niekdajší 
absolvent klavírneho odboru na hratislaYskom konzervatóriu (v triede prof. 
A. Kafendovej 1947) nezanechal koncertnú činnosť, naopak, prejavuje sa 
sústavne najmä v interpretácii svojej Ylastnej t,·orby s koncertantným klaví
rom. Už samotná skutočnos (. že Zimmer je v:-.' nikajúci klavírista a práve 
preto je v jeho dielach tak významne zastúpen)· klavír, núka sa nám ako 
jedine správne v)·chodisko pre anal)·zu i h odnotenie jeho kompozičnej práce. 
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Vnútorná umelecká potreba výkonného umelca sa u Zimmera prejavovala 
už v jeho 15. roku pri vstupe na org;mo,·é oddelenie Státneho konzervatória 
v Bratislave. Neznamená to však, že hy mlad)r skladateľ len týmto spôso
bom vyjadroval svoje hudobné myslenie. 

Ak berieme do úvahy druhú stránku Zimmero, ·ej tvorivej činnosti, t. j. 
stránku vyslovene programového cítenia, dospejeme k uzáveru, že nielen 
klavír a koncertná činnosť je prvoradým činiteľom jeho tvorby. Veď skladby, 
ako Plač - balada pre ženský a mužský sbor op. 8 (1951), ~1agnificat -
kantáta pre miešaný sbor a orchester op. 9 (1951), Tatry - suita•pre klavír 
(1952-5:~) , neskôr zinštrumentovaná, Mier - symf. báseň pre miešaný sbor 
a orchester op. 14 (1952-53), Povstanie - kantáta pre mužský sbor a or
chester op. 17 (1954), Prvá symfónia op. 21 (1955), Slávnostná predohra 
k oslobodeniu Bratislavy op. 22 (1955), Pamiatke Ľ. Stúra - symfonická 
báseií. s recitáciou op. 24 (1956) a druhá suita pre klavír "Tatry" op. 25 (1956), 
tiež zinštrumentovaná s klavírnym slohom okrem I. a II. sui ty "Tatry" ne
majú nič spoločné-ho. 

Concerto pre klavír a sláčikový orchester op. 19 Yzniklo r. 1955 pôvodne 
ako Sonáta pre dva klavíry, neskôr skladateľ prepracoval sonátu na Concerto 
pre klavír a slá<iikový orchester. 

V prvej časti Concerta skladateľ zachováva formu predklasického barokovéh o concerta, 
má viac formu prelúdia, kde sú spracovan é na základe dvojitého kontrapunl< tu dve m yš
lienky: 

io.A IIegro ma non froppo 

.~ · F [ ,; 

Druhá časť (Andante) pôsobí dojmom fantázie, no prejavuje sa v nej ti·oj'dielnosť JH'J 

návra te k variačnému spracovaniu témy : 

~ b i1: 

r : 
Tempo di minuetto nelíši sa od klasického minueta, ale polyfónne vedenie hlasov po

tvrdzuje jednotnosť kompozičného štýlu skladateľa. Opäť dve témy vystriedajú sa v or
chestri i klavíri: 

56 

3. b. 

l J 

J a Ttmpo di minc:e tro 

!í 
l 

Stvrtá časť (Adagio) má opäi r;\z ,-ohwj f:mtázie, uved!'rwj trojhlas)·m Iugátom. Stredný 
diel je yystaYaný na ostiná tc : 

4. A aogio 

Posledná časť (Allegro con b rio) má trojdielnu veľkú picsiío,·ú formu s dvoma myšlien · 
kami, z ktor~'ch dr·uhá je inšpirovanú ľudoYou melodikou a '-TCholi v zltverc Concerta: 

S.a A. lltgro cen bric 
~ 

C:::f l a ta~ 
5.h. pcco meno 

Treba poznamenať, že Con certo nie je komponova né vyslovene pre sólový klavír, k torému 
by orchester slúžil iba ako sprievod, ale je to dielo, kde sólový nástroj a orchester sú 
rovnocennými a vzájomne sa dopliíu júcimi zložkami. Dielo svojím zámerom a charakterom 
možno začleniť medzi sk ladb y neoklasického charakteru typu Stravinského a Hin demitha, 
o ktor),ch je známe, že z vnútorných pohnútok mali záľubu tvoriť v štýle star)·ch majstrov. 

Premiéra ZimmeroYho Husľo,·ého koncertu op. 15 bola 4. mája 1956 
v Bratislave (sólov)' part hral koncertný majster Slovenskej filharmónie 
V. Gabriel, dirigoval Ľ. Raj ter) . J e to prv)' husľový koncert v slovenskej 
hudobnej tvorbe, napísaný ešte r . 195:3. Ako prednosť vystupu je do popredia 
jeho stručnosť, koncíznosť formy a pekne vyhranené kontrasty myšlienok 
najmä v pn·ej a tretej časti . 

Technické ťažkosti diela spočívajú v kvartoYých a k vintových intc~·valoch, k tOl'é sa 
Y husľovej hre u žívajú menej často a pre h uslistu (najmä v I. časti kadencii, v tretej 
<'asti a v III. k adencii) sú značne obtiažne. I keď na p rvé počutie má prvá časť kon cer tu 
istý nádych exotičnosti (spomen uté b-:intové a kva rtové chody) , živ)• rytmický p ohy b 
a č.:-tsté zmen y taktov vyvažujú nczvyklosť št),lovosti tejto hlavn ej témy. 

atd' 

Druhá časť zaujme poslucháča svojou lyričnosťou a u Zimmera zvlášť radostne p re
kvapujúcou spevnosťou : 

;~ 

l l 
~ t ~ (.2 l l 

a fd~ 

Kadencia po druhej časti, ktorú je spoj i, ·om s časťou poslednou, je ďalším tvrdým 
orieškom pre sólistu, pre tože po 1úekoľkých pasážach nasledujú trilkované ok távy, ktoré 
s tronú obtiažnymi lomenými akordarni spájajú druhú a tretiu časf. P o týchto lomených 
akordoch n astup uje tutti orch ester živým tempom s témou tretej časti. Po niekoľkých 
taktoch nastupujú sólové husle, ktoré akordickou hrou až po prv·ú vedľajšiu myšlienk~ 
dominujú nad orch estrom. Vedľajšia m yšlienka má v yslovene ch arakter slovenskej ľudovej 
.melodíky a vyznieva hneď na začiatku Y sólovýd1 husliach: 
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V tretej časti nastupuje druhá vedľajšia myslienka sólovými husľami s témou prvej. 
časti ktorá pokračuje oktávami sólových husieľ a neskoršie v obvyklých kvartových 
a k~tových chodoch pokračuje. V repríze hlavnej myšlienky v tretej časti, ktorá P?
hyblivým rytmom vyúsťuje do III. kadencie s neobyčajne ťažkou pasážou, nasleduJ«: 
naj~rajšia ~asť koncertu v l!l. kadenc~i , ktorá je stava.ná, bezprostl'edne na 1Il?tív? tre leJ 
čast! a vy\,era vlastne z celeho melodického a harmoruckeho bohats tva tl'e teJ cast!. 

Koncert vrcholí spevnou kódou, v k torej skladateľ otvoril dokorán svoje s~·dce a ?a! 
sólistovi i orchestru v reminiscencň na druhú časť vyspievať naplno krásu t eJtO zdariieJ 
pomalej druhej časti. Dielo končí plénom orchestra (Allegro viYace) s b ravúrnymi ry t
mickými údermi tympán. 

Na prehliadke novej slovenskej hudobnej tvorby v decembri 1956 v Bra
tislave po prvý raz odznela Zimmerova Prvá symfónia, dielo 21, v podaní 
orchestra bratislavského rozhlasu pod taktovkou Ladislava Slováka. Dielo· 
vzniklo r. 1955. Na sväzovej diskusii o tomto diele skladateľ povedal, že mu 
šlo o vvjadrenie Ynútorných citov a zážitkov k oslave práce, hcroického boja 
násho Ýudu za šťastie a mier medzi národmi. 

Svmfónia je dYoj,·etá, no pritom členi sa na štyr i časti, ktoré. sa navzájom spájajú 
cyklickým princípom uvádzania a p repracovania jednotlivých myšhenok. 

Prvá časť začína pomalým úvodom prinášajúcim základnú tému, ktorá sa neskôr va
riačne pepracuje vo forme vedľajšej myšlienky eli..'JlOzície: 

Po úvode nastúpi hlavná téma expozície, ktorá je výbušného a dramatického charakteru: 

a t d' 

'i l 

Krátka medziveta spája hlaYnú tému s témou vedľajšou, po ktorej nasleduje záve
rečná myšliellim. 

V prevedení sa po prepracovaní tém z expozície uvedie nová myšlienka, ktorá je 
základnou témou pre pomalú - druhú časť symfónie: 

Uvedením tejto témy vzniká súvislosť a jednoliatosť medzi pn·ou a d ruhou, časťou 
symfónie ktoré - ako sme už uviedli - tvoria prvú etapu. Po prevedení sa uvadza na 
začiatku ' reprízy vedľajšia téma a nie téma hlavná, . al~o je bežne zau.živané~ čím ch~e 
skladateľ vyzdvihnúť nielen závažnosť obsahu vedľeJŠeJ témy,. ale . robt to .aJ _Pret?, ze 
v predvedení sa prepracovala. predovšetk~n; h~avná té~a. R eprtza Je. zakoncena kratkou 
medzivetou, ktorá nás prevedie do druheJ casti symfóme - do A<~ agta. . . 

Adagio je veľká trojdielna piesňová forma, ktorej druh~ myš!íenk~ ~e ~stav~n~ m• 
ostináte. Toto ostinát.o sa v obmene vyskytne ešte raz vo Fmalc !>lvrleJ casti symfome: 
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Druhá veta má dve časti: Scherzo, allegro Allegro agitato. Po \n·ode do Scherza 
nastúpi h ravá myšlienka vo flAute, k torú neskôr p1·eberajú sláčiky : 

1.3. Scht.rt o A fif gro 

> ) ) o l. l.. ) • > l > 
l>~ bf- 0~ ~4 o~ op. 

l - - ! t i:. . l i 
atd! 

Trio uvádzajú akordicky štyri lesné rohy, po ktor)•ch uvedú myšlienku drevá so slá
čikmi. Scherzo a Finale sú V7.ájomne spojené niekoľkými akordami. 

Stntá <'As( (Alleg•·o agitalo) je rondo tretej formy (ABAC Coda). Pr\'á myšlienka stojí 
-v;ac samostatne a jej charakteristikou je synlwpickj· pohyb: 

lf. All~ gro con spirifo 
b ) . ) 

§ľ ~~ ŕ !. rJ F ť Pj l r· 
Túto myšlienku sprevádzajú sláčiky osminovým pohybom . 

V prvej a druhej vedľajšej myšlienke počujeme reminiscenciu na témy z p rvej vety 
symfónie. Okrem toho v d ruhej vedľajšej téme nastúpi nová myšlienka chorálového 
charakteru, ktorá sa stane východiskom pre codu záverečnej časti a ňou symfónia vrch olí. 

i5.Andanft 1osl~nufo 

h.oncert pre organ, sláčiko,·~· orchesler a bicie nástroje, dielo 27 vzniklo 
r. :1 957.*) Dielo v trvaní asi 15 minút odznelo na premiére 5. decembra 1957 
na abonPntnom koncert e SF za dirigovania Ľudovíta R ajtera, na organe hral 
aut0r. Skladba má tri časti. J e prvým slovenským organovým koncer tom, 
Ylaslnc pokiaľ ide o rozsah, azda skôr concertinom. 

Pn ·á časť (Fantázia) je vybudovaná na dvoch myšlienkach kontrastujúceho 
charakteru , z ktor~'ch čerpá skladateľ materiál a j v ďalších častiach: II. 
(Toccata) a Ili. (Prcludium a íuga), kde téma je dastne len rytmicky p ozme
nená hlavná myšlienka z T. časti. 

Koncert nás zaujme jednol iatosťou u sldbenosťou svojej stavby, voľbou 
obsadenia sprevádzajúceh o orchestra a sólov5'm partom, vďačným pre vše
stranné uplntnenie sa koncertného umelca. 

Po prvom predvedení Zimm~rovej symfónie kritika dostatočne n edocenila 
závažnosť diela ani pre samotn~· v)·vin skladateľa, ani jeho hodnoty, ktoré 

•) Rozhor tohto diela p rinesieme v niektorom z ďalš ích čísel uášho ča~opi su. 
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tkvia , - realistickom stYárnení ži,·ot.a a práce násho čl oveka. l\Iožno mať azda 
v)-hrady proti prevahe myšlienok medi tath·ncho charakteru, ktoré zda niivo 
akoby zatláčali do úzadia jasavo rozospievané témy tohto ináč myšlienkove 
hlboko prt>žitého diela, ale dielo svojou myšlienkovou účinnosťou samo doka
zuje svoje jednoznačne pozitíYne zameranie. •) 

Hannonické myslenie Zimmera v s:'·mfónii proti jeho predchádzajúcim 
skladbám neprinása podstatne nič nového. I v tomto diele vyskytuje ~a často 
tetrachordúlnc n..í jomm'· spájanie dvoch tónin. naproti tomu však jasnosť 
harrnonickM10 myslenia je tu evidentná. Tonálny charakter s~·mfónie je zrejmý, 
nemožno tu teda hm·oril o nPjak)rch ex tr(•m nyeh zásah och do tonál ncho 
systému: 

{/S 

!~ -e-

/y rlický t.frachcrti 

-- e .. ,; o ll 

Zntko\-é efekty '" niektor)·ch miestach symfónie Yymykaj ú sa z rámca 
zvyčajn~·ch spôsobov melodirkého i hannon ickt'-ho myslenia. no ,- tvorivej 
pe<>dst:n-iYosti skladateľa sú odrazom ži, ·otnľho pulzoYania : 

Homofónny sloh sa Zimmerovi prelína s polyfóniou ako samozrejm~· postu
lá t jeh o hudobný rh v)-razov)-ch p:-ostricdkov , čím dosahuje kompozičné 
majstl'O\"St\·o. Formotvorná zložka symfónie jr lapidárna a jej dvojvetosť 
si vyricsil aulOI' dômyselne. Dielo je vybudované na podklade monote~a
Lickej práce a cyklického princípu. Instrume~tácia Zin~me~oY~'ch skla_d1e~ 
vyniká hraYúrnym yyužitím j eduotliy~·ch nástro:wv a farbttostou orchest~:1lneJ 

palety. J eho partitúry, najmä jeho symfoni~k~·c~ diE' l. . z~-e~eľne ukazUJÚ; ž~ 
skladateľ disponuje Yeľkým talentom, ale Je este v stadm. kde ml~dtcka 
dychtivosť. bohatstvo invencie sa ešte nestačí vyrovnať s ekonomickým 
zvláclnutín~ materiálu. čo je celkom prirodzené. J eh o posledn{· skladby však 
dolwzujú. ze znamenite ovláda hudovanie a rozvíjanie formy. 

J(--

Dolcrajsia tvorba Jána Zimmera javí sa ~ d_,-o~h stránol~: na j_ednej st!ane 
sú tu diela s nespornou invenciou, no medz1 nmu op. 7-2o s malo obsaznou 

., Sú kritici, čo majú azda niektoré výhrady proti myšlienkam. ktoré sa ~nažia _stvárňovať 1 
radostnú budovateľskú tematiku, keď sa im zdá, akoby skladateľova mvencm ~' tomto 
smere nevedela ešte celkom prenikať emóciami dnešnej realit~. _No n~ drul~eJ . strane 
i tito kritici vysoko hodnotia veľmi cenné a u~nclccky záva~ne _pa1t1e lyncke resp. 
lyricko-meditatívne a úseky, v ktorých vystupUJe do poprcd1a Z1mmerov sarkazmus 
ako jeden z rysov autorovej povahy . 
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virtuozitou. ~a Strane druhej. keď Sa mu podarÍ udrie( na tÚ CaSť SVOJeJ 
tvorby, kde sa vedel vymanil z málovravných efektov, čakajú ho krásne 
perspektívy. J e naším želaním, aby sa jeho tvorba uberala týmto smerom. 
Ak tu a tam počujeme, že Zimmer vo svojej poslednej tvorbe nadväzuje na 
svoje Concerto grosso, tak iba na jeho kladn1; muzikálne h odnoty a nie na 
idealistické zameranie. Preto jeho tvorba nie je nánatom , ale vzniká na 
novom kvalitatívnom stupni. J e však charakteristické, že Zimmer vo svojej 
dotera jšej bohatej tvorbe pomerne múlo zasiahol do oblasti vokálnej a hu
dobno-dramatickej. Pri jeho zrelosti, skúsenostiach a p o doteraj ších výsled
koch jeho skladateľskej práce by sme mu nele odporúčali, aby svoj talent 
najbližšie uplatľíoval a j v pirsňovej tvorbe a pristúpil i k dávnejsic zam>·šľa
nej práci na opere. 

ZDENEK XE ,J EDL~~ 

Richard Wagn er 

Dnes uplynu lo práve štvrť sto
ročia odo dňa, keď Richard Wag
ner :zomrel. V utorok l3. februá ra 
1883 práve na obed dožil 70 roč
n~' starec sYoj búrlivý, drsn osťou 
boja tak často zakalený život, 
v krásnom paláci v Benátkach, 
v sladkom ovzduší Talianska, kto
rého hudobnej sláve zasadil naj
smrteľnejšiu ranu . Tu, na Canal 
grande, naposledy vydýchol muž, 
ktor)r patril k najväčším ľuďom, 
ktor í k edy žili. Zpráva o jeh o 
smr ti odrazu prenikla svetom. T ež
u nás vzbudila živý ohlas, hoci 
nikto netušil , že dni nášho maj
stra, ktorý chápal Wagnera tak 
hlboko, ako iha niekoľko málo 
najvyvolenejších, sú už spočítané. 
Po 13. februári 1883 prišiel 12. 
máj 1884 . . 

Po štvrťstoročÍ" divame sa dnes 
určite na všetko to, čo sa vtedy 
stalo, kľudnejšie a možno aj 

R ichMd W agner. kľudne. Celý Wagnerov život 
Olejomaľba od Franza von Lenbacha (detail) . 

stal sa už súčiastkou histórie, 
ktorá k núm hovorí jasne, presvedčivo, bez rozporu a preto kľudne. Komu 
ešte dnes nie je jasno, na koho strane v tých veľkých bojoch bola pravda 
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a právo, s t~·m by sme sa (azko dohovorili o pokroku a modernosti v umení. 
Najlepším merítkom prr veľkosť človeka je práve t <>n obraz, ktorý nám po 
rokoch podánt história. Každá doba má aj svojich , .veľk~·ch" ľudí, ktorí sa 
po rokoch stávajú pravý mi piadimuzíkmi. vzbudzujúcimi útrpný úsmev. 
Takto história všetko spravodlivo v~rrovnáva. Cím kľudnej si e a z väčšej vzdia
lenosti hľadíme na Wagnera, t)·m viac nám rastie jeh o v~·znam aj celá jeho 
osobno ·( do v )·šky . Z celého dlhodobého v~·voja umenia môžeme menovať 
len niekoľko málo umelcov, ktorí by boli umeniu t~·m, čím mu bol Wagner. 
O tom, že \\"agner vytvoril rad veľkých umeleck~·ch diel, patriacich do naj
vyššej oblasti dramatickej hudby, nechcem sa ani zmieúova(, o tom dnes 
vôbec nie je spor. l najkonzervatívnejší hudobJJík dnes hovorí o umelcovi 
Wagnerovi s rešpektom. Avšak vytvorením di r l sa \Vagnerov život nevyčer
páva. To najväčšie, čo \Nagner svetu prinir sol. je on sám , jeho celá osobnosť 
u diela sú len jej súčiastkou . Celý \i\-agner je až teraz ten silný činiteľ, k torý 
dal hudbe druhej polovice 19. storočia svoj vlastný ráz. Avšak ani vtedy, 
keď vymedzíme všetky odbory Wagnerovej činnosti , jeho spisovateľstvo, jeho 
veľkú hudobnosť, jeho veľké reprodukčné umenie atď., to všetko nám nepodá 
\i'lagner, ak sa nedívame na neho ako na celok. P1·áve v úplnej jednotnosti 
t)·chto všetk)·ch stránok spočíva \YngneroY epochálny y)·znam. 

Waguer je v pravom slova zmysle univerzalny dramatický génius, u kto
rého Yšetko vyrastalo z jedného korei'ía a odtiaľ prejavovalo sa navonok 
všetk)•mi smermi, ktorých bolo k uplatneniu základnej myšlienky zapotreby. 
Dokázal napísať libreto básnickej hodnoty, dokázal ho vyjadriť hudbou tak 
sugestíYnou, akú skôr svet nepočul a dokázal ju predviesť v takej všestrannej 
dokonalosti, že jeho predstavenia sú n edosažiteľným vzorom pre predvádza
nie dramatického diela. To všetko mu Yšak nebolo zoskupením umeni, ale 
jedno pravé umenie, v ktorom všetko je dôležité, či je to psychologická mo
tivácia v deji alebo náladový chod ak01·dov v príslušnom sfarbení orchestra. 
alebo vý1·azný posunok herea - to všetko sú len prostr iedky pre fednu dra
matickú ideu. 'Cž t ~·m musel mať Wagner ohronin)r vplyv na celé dramatické 
umenie, najviac vsak práve na hudbu. Opera v obyčajnom zmysle je umelecké 
dielo, ktoré vždy počíta s nedostatkom vkusu v tom alebo onom smere. Stará 
"opera" sa nikdy neobracia k celému človeku, pretože apeluje len na w·čitý, 
jednostranne protežo,·an~' zmysel poslucháča. Ak žiada opera, aby som ju 
napr. počúval len ako hudobník a len pre jej hudbu. núti ma k obmedzenej, 
jednostrannej inteligencii a k popreniu inteligencie v inom smere, napr. 
v literárnom, y~·tvarnom a pod. Preto " opera" lak rada tiahne k nekultúrnosti, 
áno, v o svojej Yäčšine znamená azda nafnehult!Írnefšie umelecké dielo vôbec . • 

Ja proti tomu prichádza \Yagner s požiadaYkou všekultúmef hudobnej drá
my, t. j. dramatická hudba má byť vnútorne pra·vdivá, pr~rodzená.' ce~á n?á 
vyrastať z jednej dramatickej myšlienky a tá sa má všetk)·nn smermi vypdn.f. 
Tvorca hudobnej drámy nesmie byť len hudobník, ale najmä dramatik 
vo všetkých smeroch. Tvm skôr hudobno-dramatické dielo dostáva svoje vyš
šie posväteni e, lebo dostáva svoj pravdi~ý sloJ~. Wagne_r ni~ je ovš~~. je,diný 
hlásateľ tejto idey, naopak všetci majstri praveJ dramatickeJ hudby Ish tymto 
smerom: Monteverdi, Lully, Gluck, :Mozart, Smetana atď . Z nich mnohí snáď 
v jednotlivostiach stoja aj nad \Vagnerom, avšak \Vagner znamená najvyrov-
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11anejší celok z nich Ys.ctk~·cb. _ Ano, ~Vag~er nedo_šiel k l~~~~obnej_ dráme . ani 
:z hudbv. ale z celkom me] stranky . \io Vvagnerovi od zacwtku drlCmala Idea 
všeclra~ľatickí·ho diela a h fadal preú prostriedok y~·razu. Hudba ho nelákala, 
v nej nevie!(') prav)' v~-raz idey. Za to venoval sa štúdiu reči s takou horlivosťou. 
že v ií.om viddi rodenM10 filológa. \ Vagner vsak študoval práve schopnosť 
reč i vY jadrovať \· nútorn~· žiYot čloYeka. Až vtedy, keď počul Beethovena, 
otca YŠ~tkél 10 pokroku v h udbe 19. storočia, keď počul jeho symfónie, h ovo
riace celkom nov<·mi id eami, poznal v hudbe novú reč, výraz práve pre to, 
.čo nemožno slova;ni vvjadri ť . Tak Y poézii a hudbe našiel dva v~·razy jedného 
\"1\Útorného zivota a ;ž t)·m nasiel možnos( Yýrazu pre SYOjU vlastnÚ dra
maticl;:ú ideu. \Yagner nic je väčším básnikom r~ko hudobníkom, a~i väčším 
hudobníkom ako básnikom. ale obidvoje je u neho zlú čené vo vyššm drama
tickú jednotu . Z predpokladaného filol óga a z predpold.adaného nepriateľa 
hudby (rozumej: starej absolútnej hudby) stal sa dramatik. 

WaO'ner Yšak ďalej cítil nemožnosť dokonalého predvedenia diela na prie
m ern<;'m javisku starej ,.opery". Predvedenie diela zn~menalo pre neho _do
vŕšenie diela nie menej dôležit<" ako vlastná kompozícia. Komponovať d1.ela 
novej kultúrv bolo v ieho moci, preto to robil bez ústupkov a bez boJOV 
podľa sYojh~ presvedč~liia. Avšak operné javisko nemal v moci. ta~ vládo} 
s tarý šlendrián neobmedzene. P~cto nmsel .nabra.ť odva~y pre b~J , kto;y 
prudko zúril dlhé roky. Bol to Wagnerov bo1 protL n:elw lture ol?ernych seen:, 
YČetne obecenstva. \\'acrner bol presvedčený o takeJ skazenosti spoločnosti, 
ktorá vytvára divadclntpomery a vo veľko~ politickou~ .a s?ci~lnom p:evrate 
očakával spásu pravého drmnalického umema. J eho pohticke nazory dosled~e 
vypl)'Vajú z tej to túžby po ,.regenerác_ii" ľud stva pr~. ve~'ké, pravé umeme . 
.Za tieto názory musel v\"agner veľa trpiCť_, stal sa pohtick~n~ pisateľom, rok~ 
žil vo vvhnanstve. A predsa aj v tom to v1del \Vagner svoj z1sk: ,.opovrhnuty 
.a prena~l edovanS· n<'mu~el som brať f- iaclny o_hľad n~. lož, lebo .s~m o~ ~veta 
nič nečakal" . Y dobe keď trpel núdzou, Wagner z1l len svoJCJ myshenke 
0 budúcom a })J'avom ' umení a v tejto túžbe vyt,·oril s~ plán zvláštneh o di
vadla, kde hv sa predvádzali diela nľké v najkul túrneJŠOm predvedení. Ne
možno sa pr~to čudovať, že swt pokladal \\"agner~ za ozajst~ého bl~zn~: ke~ 
v úplnej chudobe a vo vyhnanstve myslel na podmk, na k.tory b~ a~t mihonar 
:\IeYerber nestačil. A predsa mal \Vagner toľko obrovskeJ energie, ze dvadsať 
rok~v po týchto ťazký<'h bojoch ideálne divaclio skutočne stálo ... 

Bolo celkom prirodzené,_ ~e pro~i tomuto na~šené~u hlásat~~ovi .kult~rnost~ 
v hudbe a v opere postav1h sa vsetky nelwllurne ~lVly, kto1e bo.Jovah p~~ti 
\\ agnerovi najhan ebnejším spôsobom, ohováračkann, . lžo~I a p_od. Wa~er sie~ 
kľudne ďalej a zvíťazil. lebo SYetlo \·ždy musí pren~lmuť. Zapas kulturnos_tJ. 
s nekultfu·nvroi živlami v hudbe je práve hybnou silou p okroku, vyskytuJe 
sa ešte pred. \Vagnerom a bude žiť ešte po .ňo~. U nás Smelana b~l v~stavený 
tomu istému zápasu. V žiadnom umení me Je toľko remeselnosti a J e~o vy
znavačov ako v hudbe a títo nekultúrni h udobníci sa vždy budú brámť vyš
šiemu posväleniu hudby, lebo do tý chto v)•šin r íše je im vstup ce~kom za~rá
nen)'. Preto budú v hudbe "antiwagner.iáni" .tak dlho~ do~iaľ __ ~ neJ nevymizne 
úbohos ť šablóny , proti k torej Wagner zv1edol naJohnn·eJSI. protest. D~e~ 
však hlbok~: kultúrny v)•znam \ ,Yagnerovej myšlienky premkol a premka 

63 



. l 
l 

celou dramatickou hudbou a podlieha mu nj predpokladan)r odporca . Sú 
myšlienky, ktoré sa pozdvihnú nad spor ~ trún, smerom a klík, ktoré žijtL 
samostatným životom, lebo sú vtelené do pr;l\·dy a svetla. Takou je myšlienka 
\Vagnerova, ktorá svojou vnútornou pra,·divosťou obja,·ila umeniu nové 
svety, nové drúhy a žiadna mladosť ľudstva ich Yiac nezaHic. Sú to víťazné 
idey, &toré už dnes rozdrvili v~ctko, čo im stálo v ceste. Všetko, čo sa v hudbe 
druhej polovice 19. storočia dialo, žije svojím pomerom k ' Vagnerovi či tak 
alebo ináč, a to je práve jeho najväčsie víťazstvo, ktoré mohol dokázať Jen 
veľký umelec a veľký človek. Dnes, pri dvadsiatom piatom Yýročí jeho sml'ti. 
klaniame sa v úcte veľkému géniovi veľf..ei tnyšlienky! 

Den TJ. č. 43. 13. februára 1908 

K YOKO H ANI 

O japonskej hudbe 
(Napísané pre časopis Slovenská hudba) 

Podať celkový obraz o súčasnom, japonskom hudobnom živote v krátkom 
článku nie je ľahká vec. Ako je známe, v Japon~;ku už asi 70 rokov ex istujú 
vedľa seba paralelne európska a japonská hudba bez toho, že by sa vzájomne 
dotýkali. 

Umelá hudba japonská, podobne ako čínslw, je v jej formách pomerne· 
vyvinutá. Pre jej porozumenie sú rozhodne potrebné odbomé znalosti. 

Mne chýba lw ždá predstava o tom, čo môže európskeho čitateľa zaujíma( 
o japonskej hltdbe, čo by tento chcel 1' eclieť a pod. Preto prosím čitateľov~ 
aby prepáčili, heď moje vývody budú iba všeobecné a subjel~tívne. 

Mala som šťastie byť už dvakrát v CSR .::; príležitosti Pražskej jari. Veľký 
dojem som získala z poznatku, že česhoslovenshá hudba je v ľude hlboko 
zakorenená, v iac všah zo sl~utočnosti, že če.skoslovenský ľud čerpá z hudby 
jeho celú duchovnú i buclovateľshú silu. Mu i otec, ktorý nie je hudobníkom, 
precestoval pred rokmi Európu, tah Západ aho aj Východ. Pri príchode clo 
Japonsha pýtali sa ho novinári na letisku, htorý dojem získaný či už na 
Západe alebo na Východe bol najsilnejší? Jeho odpoveď bola: Zážitok 
z predstavenia Smetanovej Predanej nevesty v CSR. Dalo sa to pokladať 
najviac za diplomatick ý žart, lebo v dnešnom živote Japonslw zaujíma hudba 
ďaleho menšiu úlohu aho kdekoľvek inde. 

Som presvedčená, že japonskí hudobníci môžu sa veľa učiť od takých 
krajín, kde, alw napr. v CSR, hudba je nero:::.lučiteľne zrastená so životom 
človeka. 

1. Hudobný život v Japonsku, t)·kajúci sa európskej hudby. 
Od r. 1868, teda od tzv. Meiji·reštaurácie, začína sa Japonsko v yvíja( 

v moderný štát. Tah ako šatstvo, jedlo, parlament - v ~;kutočnosti všetko 
- bolo zariadené podľa európskeho vzoru, tak. aj európska hudba musela 
sa hrať a počúvať. 

Málokto si vtedy robil starosti, či všetko, čo sa z Európy doviezlo, zodpo
vedá danosti vecí hrajiny. T ento anorganický prevrat prešiel v celom živote. 
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Rozhodli zaloziť štátnu. akadém iu pre hudbu ako ai symfonický orchester 
v Tokiu a v ľudových ~kolách za~'iedli spev európskym .spôsobom, teda 
v dur-mulovej stupnici. Ako poradcovia a učitelia boli pozvaní hudobníci 
z Európy, hlavne z !V emecka. Jeden z nich skomponoval dokonca národnú 
hym.nu. l keď Japonci sú v napoclobovaní veľm.i zruční, predsa len m uzi
círovanie po európsky m uselo robiť ťazlwsti vteclajšint hudobníkom. Známe 
i e, že intervaly japonskej hudby sú celkom iné ako temperovaný tónový 
systém európshy, čo znamenalo pre nás veľké ťažkosti v prekonaní nečistoty 
intonácie, nehľadiac ani na ťažkosti vyplývajúce z veľkého rozdielu mentality. 
Veľ mi pomohlo, že ·vtedy veľ a ľ uclí cestovalo clo cudziny. 

Tak dosí.ahla európsl>a hudba v Jap onsku dndné niveau, ktoré na sedem
desiatročný vývo j je celkom slušné. 

Dnes iestvuje v Japonsku 6 veľkých symfonických orchestrov, z čoho 
4 sú ~· Tokiu (Tokio má asi 8 miliónov obyvateľov). Po poslednej voine 
patria tahmer všetky rôznym rozhlasovým firmám, ktoré ich finančne pocl
pow.jú, <~o predtým, nebolo možné, lebo jest~·uvala iba jedna polooficiálna 
rozhlasová spoločnosť. Najlepší a najväčší z nich je Japonský symfonichý 
orchester: l.;,torý za svoj kvalitný výcvih ďakuje nemeckému dirigentovi Jo
;;,efovi R osenstockovi (po v ojne v New Yorhu). Ten istú orchester dirigoval 
pred dvoma rokmi. Herbert v . Karaian na svojom turné po Japonsku. Také 
orchestry rnajú n.aiča~;tejšie me~;ačné abonentné 1\oncerty, na ktorých možno 
počuť ~>Šetko - od B acha až po Stravinského - čo sa tak v.~eobecne v Európe 
pozná. Obľúbení sú B eethoven, Cajlwvsh.ij, Dvofálwva z Nového sveta, 
I. symfónia Brahmsova atď. 

Zistila som, čo sa zdržujem v Európe, že programm'ý výber rozličných 
koncertov v Tokiu je pomerne veľký . Napr. u nás mo~no počut viac fran
cú::;skej hudby ako ·v Nemecku a -viac nemeckej hudby ako vo Francúzsku, 
•·iac mshej a sovietshej ako v Itálii atď. Menej porozumenia nachádzajú 
diela Bruclmera, R . Straussa a sčasti vVagnera. 

Oproti vzrastu symfonick.ý ch orchestro1• vývoj opery ;;,austal, pravda hlavne 
:::. finančných príčin. I heď v láda Meiji-reštaurácie bola tak veľmi žiadostivá 
európsliei v.:::delanosti, prehliadla z " omylu" (tak predpolrlacláme my) zalo
ženie operného divadla. Zato v šak jestvuje 5 či 6 súhromných operných 
spoločností v Tokiu a Osake (druhé najväčšie mesto v Japonsku). Bez akej
koľvek srtbvencie a osobitnej buclm' y môže však každá taká spoločnosť 
predviesť ročne iba feclno-dve predstavenia. Za kasové kusy počítajú sa diela 
ako sú Madame B utterfly, Trav iata, Carmen, ktoré stále predvádzajú. Zdá sa 
ale, že odvážni japonskí muzilwnti sa pred ničím neľak.aiú. Najnovšie pred
viedli napr. Othello, Turandot a Peter Crimes, i heď mnoho významných 
klasických opier nepoznáme. Smetanova Predaná nevesta mala asi pred pol
druha rohom premiéru ~' Tokiu. 

r1k sa nechceme uspokojiť so špičkovými výkonm,i jednotlivých sólistov 
a dúfame, že európska hudba stane sa ma.jetliom širokej vrstvy ľudu, musíme 
sa omnoho vážnejšie zaoberať s problémami opery. 

Ten, kto od nás nebol ešte v Európe v opere je ochotný úlohu opery 
v európskej kultúre podceňovať. H ovorí sa u nás žartovne, že keď nestačila 
na vybudovanie operného divadla reštaurácia., tak musí prísť revolúcia, aby 
~;a lwnečne nc1.~e túžby splnili. 
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Skladateľov ktorí f1ÍŠtt po európsky je tiež dosť. Tým, že toto od't-·etvie 
< ' • ľ . l d' ::.ačalo sa rozvíjať neslwršie ako ostatné, skladatelia sú väčšmou ve rm ma t. 

S ilní stí ,, pies1lovej a programove j symfonickej tvorbe. Z~stupujú .rozličné 
hudobné s1nery, htoré sú v zásade fili,álkami európ.skych v wc-"!'ene1 os:ve~
i'ených firiem. Všeobec.n~ však možno _určiť ~ve roz~tčné záhl~dne stan;ovzs~~; 
jedni chcú sloh čo na,vwc oslobodeny od 1aponshe~? Jw~ontu, dn~ht ~nazza 
sa dať (:o možno najv iac japonských prv kov do SVOJICh drel. Problem JC po
chopiteľne velmi chúlostiv'IÍ. Prv ý ; edie ča~to predsa len. lw .prehrr;memU; 
abstrahtnérnu Jwmponm,amu. Druhy naprotz tomu vytvonl nzektore lacne 
kompromisné diela, ktoré by mohli azda v cudzine vzbudiť z~ztjem. Pre .nás 
v šak boli zriedl-whedy presvedčivé. Tu skutočne platí príslov ze: nech lwanú 
.stovliy nt.:;í. Naši sk ladatelia nemali by tiež zabúdať, že umením je i kvety 
iných úprimne obdivovať, lebo oní sa často stáva.;ú na svoju šl~odu sektármi. 
Keď som bola ešte doma nebolo mi to tak jasné ako teraz, že fC a bolo veľa 
ciest, po ktorých veľkí r~ajstri Zápa~nej hud.by dospeli ~ ro":nakémtt. cie.ľu. 
N amiesto toho, aby sa naši shladateha stm·ah o vnutornn vy1adrovacm stlu, 
do omrzenia diskutujú, htorý je vlastne najpokrokovejší kompozičný smer. 

2. Hudobn)r zivot týkajúci sa japonskej hudby. 

Be;:; toho, že by sa človek dopustil veľkej chyby, možno japonskú hudbu 
zatriediť do troch velkých častí: 1. gagaku cisárskeho dvora čínskeho pôvodu; 
.2. jav isk ová hudba h No-hrám a bábkovým hrám, neskoršie tiež kabuki-hrám, 
htoré sú zväd a hudbou rytierstva, a 3. ľudové piesne. 

Dôležité nástroje sú: brnkacie nástroje, ako koto (13 strunový) a šamisen 
(trojstrunový), rôzne dre~'ené dychové nástroje priečne a dlhé, potom rôzne 
druhy bicích nástrojov. . . , . . , 

Japonshá hudba, ako Je známe, Je vybu~ovana ~a pcn~aton!ke: pncon: 
.sa hovorí, že čínsha hudba je bez poltónov a Japonska s poltonovymt krokmt. 
Hranica sa tn všal; nedá len tah určiť. Viachlasovosť naša hudba vôbec 
nepozná, jej intervahJ nie sÍt rovnako veľké a od celkom inakších P_Omerov 
ako v európsf,ej hudbe. To clo~azttj.e častý vý sky t tzv .. ~eutráln'f!ch t~rczí a P?d. 

Dalšie ťažlwsti sa v yskytuJu pn pokusoch zachyttt do europsl>-ef. par.t~turY_ 
starú hudbu, jestv ujúcu len v " ústnom" podaní. Tu stroslwtáv~J~ a1 naš~ 
m oderní shladatelia keď sa pok úša jú použiť v ich skladbách melódm JaponskeJ 
hudby . v.~ethy dmhy umelej a ľudovej hudby sú charakteru silne rY_tmickéh~ 
aho v ôbec vsade v Oriente. Melódie sú všeobecne bohaté na meltzmy. Pn 
vyššie citovanej druhej časti, te~a javiskovej vhudb~, ~ie je možné _do~re 
hovoriť o m elódii a speve. T o m e Lba preto, ze eptck e charaktery su v tac 
rozprávané a recitované, ale aj preto, lebo v tedy všetky úlohy mohli spievať 
iba m uži. Tým v lastne nastal ten znetvorený, neľudshý zohav ený hlas. Skoda, 
že dnes prevláda takáto hudba nad všetkými druhmi umelej hudby. 

* * * 
V šetlw , čo som v yššie pov edala o európsliej hudbe, odohráv_a sa len v. nie

Jwľkých veíhých mestách. Pred nedávnom o t~to J~r:dbu !a u-~ter~sovah .Ler: 
Jtudenti a intelehtuáli. Teraz však, keď sa veľka kraJLna stale vrac mdustnalt
zuje, podielajít sa na nej v o vzrastajúcej miere aj pracujúci. Veľké o~bo~1! 
.organizujú pre sv ojich členov zľa't-•nené abonentné koncerty , usporaduv a1u 
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hodiny pre sborový spev, hurzy úv odnej teórie pre túto hudbu a pod., pri 
ktorých ochotne spolupracuje nemálo význačných hudobníkov. Pritom sku
točnosť je tá, že ešte stále väčšina obyvateľstva zostáva stranou. To potvrdzuje 
i pohľad do našich rozhlasov ých programov. Tu je dvojahá najpopulárnejsia 
hudba: šlágre a tá (pre domácu potrebu zjednodušený druh tradičnej hudby), 
ktorá sa spieva k rôznym javiskovým hrám. Nástup šamisenu, ako nástroj 
meštiackeho domu a dievčaťa v hostinci - gejši, dopomohol k tomu, že táto 
hudba rytierstva stala sa ponwly majetkom meštiacl'l-'a. Tomu, že táto hudba 
je medzi ľudom najpopulámejšia, pomohol podstatne rozmach rozhlasu. Je 
však zaujímavé, že nik nie je prívržencom šlágrov a zároveň tradičnej hudby. 
Lebo kto si hlas pri predwídzaní tejto hudby znetvorí a zohaví, nemôže v iac 
.spievať šlágre. 

Samozrejme ľudové piesne sa spievajú, ale už len pri určitých príležitosti.a.ch: 
pracovné piesne pri vylw návaní urcitej práce, napr. pri rybolove, alebo pri 
práci na ryžových poliaci!. Potom piesne a tance, ktoré sÍt nepostrádateľné 
pri domácich slávnostiach, ako sú pohrebné slávnosti, alebo pri púťach. 

N a poli vedeckého bádania. ľudovej piesne bolo zatiaľ málo urobené. 
Prenikanie tanečnej hudby je oveľa väčšie a dôkladnejšie, než by sa pred
pokladalo. Ona nie je už len vecou určitej časti mládeže. Ohromujúca je 
~iadostivosť po tomto druhu hudby aj v najodľahlejšej dedine. 

Tak jestv ujú u nás v pestrom nesúlade rôzne druhy httdby. Casta stoja 
proti sebe nepriateľsliy; tak prívrženec tradičnej umelej hudby nevie spievať 
šláger a pri vysielaní európshej hudby rozhlasom ;-ýchle vypne rádio, aby 
nemusel počúvať "nečisté" inter~•aly, alebo hľadá "-'lm1: na ktorej sa vysiela 
šanúsenová hudba.. 

2iaden z túchto rôznych dmhov hudby nemôže si nárokovať stať sa roz
hodne najnáročnejším. O to väčšia je naša túžba po takej hudbe: ktorá by 
nás v edela sprevádzať na cestách života, radosti a starosti, biedy a úspechov. 
V tomto zmysle chceli by sme mať národnú hudbu, bez akejkoľvek primie
šaniny - žiaľ, teraz sa to často stáva - ktorá by bola zrozumiteľná aj pre 
človeka inej kultúry. 

5 DE N KA BOKE S OV Á 

O hudobnej kritike 

U nás. v oblasti hudobného umenia, bola kritika donedáv na len v začiatkoch. 
Nemala hneď odborníkov, a preto sa opierala o nadšených neškolených znal
cov hudobného umenia. Aj súčasná slovenská tvorba zrazu vyrástla na európ
-sku úroveň, volá po dobrom raste kritiky, ktorá by riešila zásadné problémy 
núšho hudobného diania, a ktorá by súčasne zasahovala do každodenný ch 
udalostí umeleckého života, na ne vplývala a s nimi rástla. Preto aj súčasný 
slovenský hudobný život, ktor~· sa začína pozoruhodným spôsobom rozvíj ať, 
volá po žúrnalistickej kritike. lebo potrebuje, aby bol zodpovedne hodno
tený a aby boli takýmto spôsobom rozširované znalosti o ňom medzi náš ľud. 
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Od kritika požaduj eme, aby dokonale poznal predmet, ktorý posudzuj <' 
vo všetk~·ch jeho zložitostiach a vzťahoch. Ak považujeme umenie za jednu 
z foriem poznania života človeka a jednu z foriem spoločenského vedomia, 
je nutné. aby kritik bol nielen odbomíkom vo '"·ojom odbore, ale aby bol 
aj dokonalým znalcom ži,·ota ľudí, ich citov a myšlienok, ich snáh a ~·zájom
ný·ch vzťahov. Preto v kritike umeleckého diela musí byť súčasne vyjadrené 
hlboké preniknutie do vnútorného sveta človeka , do spoločenského vedomia. 
preto kr itik musí mať schopnosť svojím vnútorn~·m životom pretaviť pozna
nie umeleckého prejavu do citlivého spoluznenia so spoločenským kolektívom. 
Z tej to schopnosti kritika, ako schopnosti základnej, v yp l)'va aj celková ideová 
orientácia krilil<a a jeho v)•chovný vplyv ako smerom na7.ad na umelcov, tak 
smerom von k spoločnosti. Tak základný vzťah kritika k umelcovej tvorbe 
je usmPrľiovaný a formovan)· kritikov)·m svetonázorom a jeho vlastný m 
životom, čo všetko sa prirodzene musí odrážať ako v jeho názoroch, tak aj 
v metódach jeho kritickej praxe. Keď ide kritik s pokrokom, keď je spolo
čensky zakorenený v socializme, bude sa pozerať na tvorbu a všetky ume· 
lecké snaženia z postoja socialistickéh o človeka a socialistickej spoločnosti. 
keď ide so spoločnosťou spia točníckou, reakčnou. bude sa to prejavovať 
taktiež v jeho vzťahu k umeleck)·m prejavom ako aj v ich hodnotení. 

Neslobodno zabúdať , že kritik sa nemôže odosobniť a preto všetky jeho 
charakterové vlastnosti odrazia sa ai v metóde a v spôsobe hodnotenia. So
cialistický kritik je hlboko mravn)·.' hude mať za každých okolností k ume
leckému dielu umelecky i ľudsky zodpovedn)· vzťah , lebo si váži každú 
ľudskú prácu, bude však pra,·dovra,·ný a bojon1e a čestne pôjde za pravdou, 
bude s rovnakou vážnosťou pristupovať k národn~·m tradíciám a ku každej 
umeleckej indi,·idualite, bude vo vyjadro,·aní pri d;etkej . pravd~ vravnosti 
a otvorenosti slušný• a bez zákernosti, Lude v styku s problémami umelcov 
a bude hľadať cestu ako ich riešiť a bude poctivým snahám pomáhať, bude 
sa ustavične vzdelávať a rozsirovať svoj obzor a vo svojej cieľavedomej 
kritickej práci bude vždy mať na mysli v)rvoj jednotlivcov i celku smerom 
k budúcnosti bude konečne s rovnakou zámernosťou hľadať cestu od umelca 
k poslucháč~,·i a k umeleckému prejavu. Zvlášť ziada sa mi vyz~vi~m~ť 
potrebu skromnosti, ktorá je ostatne jedným z hlavných znakov socrahstic
kého človeka a ktorá musí sa prelnúť aj do práce kritika. J edným z podstat
ných znakov socialistickej morálky je práve ľudskosť, pravdivosť a skromno~ť . 
Týmito vlastnosťami musí dýchať každý kritický preja,~ , k?ž? é h~dnote~n.e. 
či kladné alebo záporné. Z takýchto vzťahov k umeleckeJ prac1, ked sa kntik 
vie oprieť ešte aj o veľké všeobecné a odborné vzdelanie, keď má dar pre
svedčivého vyjadrovania, vyrastá potom v dobrého . k:it~~· Vieme p;eds~ 
z minulosti , že niekedy aj neodborník, ale hlbo~o crthv?' clovek, zapa~en~ 
pre umenie, so schopnosťou presvedčivého vyjadrovama, vede~ pom~hat 
umelcom prebojovávať ich pokrokové zámery, pravda ~ sám. bol 1deolog1Ck~ 
na výške p okrokových snáh toho um elca, za ktorého d•elo bojoval. A. naproti 
tomu možno hovoriť aj o takých prípadoch, keď odborník. sa s~al zabrano~ 
vývoja, lebo bol spiatočník a ako taký stál na strane .reak.cJe. Ty~1 sa neprl
hoYáram za neodbornú kritiku, ale práve tak sa nepr1hovaram am za. ~db or: 
níčenie. Nie, potrebná je odborná kritika, no treba požadovať od kr1t1ka aJ 
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ľudskosť, progresívnosť a schopnosť vedieť zapáliť a ,·edieť bojovať za pravdu 
a proti zlu. 

Nie som kon ečne toho názoru, že je správne oddeľo\"tt L odbornú hudobnú 
kritiku v odbor·nom časopise od refe•·ent.skej zprávy v dennej tlači . V jednej 
i druhej styli zácii kritiky je hodnotenie umeleckého preja\·u, a to je závažné. 
Odlišujú sa ]pn formou spracovania. k)·m prístup k práci je v obidvoch prí
padoch rovnak~·. Ba často písať o hu dobnom diele alebo in terpretácii hu· 
dobného diela do denníka pre šir·ok~· okruh čitateľo,· je oveľa ťažsie ako 
napísať odbornú kritiku na podklade odborného spôsobu vyjadrovania. Od
borne posúdi( umelecký prejav nie jP totižto ani v najodbornejšej kri tikE' 
jedinou úlohou pisateľa . Kecf má kritika spl n iť s\·oje poslanie. či je písaná 
vedeck~·m štýlom, alebo zurnalisticky, musí vždy poslucháča presvedčiť 
o správnosti názoru , musi pre n ·c zapúliť alebo odviesť od n ej pozornosť. V tom 
je práve zvlášť dôležitý a ďalekosiah l y význam v~·chovného poslania kritiky. 
a to znova opakujem, aj smerom k umelcovi, aj smerom k poslucháčm·i. Keď 
kritika t~nto v~·chovn)· cicf nesplní, kecľ nepresvedčí c• svojom obsahu, 
prestáva byť kritikou a je alebo ,·edeckou anal~·zou. alebo novinárskou zprá
v ou. A tak pristupujeme k tomu najvúzncjšiemu poslaniu kr itiky . totiž, že 
sa stáva sprostredkovateľom medzi umeleck)·m dielom a jeho tvorcom na 
jednej strane a medzi konzumentom umenia na strane druhej. Táto úloha 
je vari najdôležitejšia práve v hudobnom umení, nakoľko hudobné dielo 
sprostredkováva sa posluchMovi pre,·a7.ne cez interpretáciu, žije a pôsobí 
len v čase tejto interpretácie, n pt·C'to kritick~· súd môže · kontrolovať iba 
priamy účastník predvedenia hudohnL•ho diela, kým ostatnú časť čitateľov 
je kritikou bezprostredne ovplyu'íovanú. T)'m väčšia jP závažnosť, tým 
s väčšou vážnosťou a zodpovednosťou a s pocitom mravnej istoty musi byť 
tvorená. Preto nie je ľahké byť hudobn)·m kritikom. Hudobn~· kritik, ktor~
sa tak stáva bezprostredn~rm poji tkom medzi umelcom a obecenstvom, musí 
byť natoľko citlivý a súčasne ndelan)·, že musí vedieť, kedy m á byť na strane 
umelca a kedy na strane poslucháčov. kedy toliz umelec ide smerom k pokroku 
a kedy od tejto vývojovej línie ho odťahuje poslueháč, oleho naopak, kedy 
musi ísť s poslucháčom a proti umelcoú. Ved ieť Y tak)·chlo okamihoch správne 
rozhodnúť, vedie(, na ktorej strane jC' pnn·da a progresivita . to predpokladá 
práve tak hlbokú znalosť celkovej hudobnej t,·orby n intPrpretačného umenia. 
ako aj podrobnú znalosť toho·ktor(•ho prednášaného diela a spôsob jeho 
interp1·etácie : t o vyžaduj e YSeobecn~· prP-hľad, dlhoročné skúsenosti a poctivé, 
trpezliYé sledovanie každodennej prúce umelcov, ako uj snaženie v oblasti 
hudobn{oho ŽÍYota. Lebo eo dnes pod Yplyvom rôznych okolností je nedokonalé, 
zajtra môže byf vynikajúce, lebo ked· dnes som sa p omýlil ako umelec. 
inokedy môžem náj sť správny spôsob vyjadrenia. V tomto podrobnom, in
tenzívnom sl<'dovan{ hudobného diania. v tejto každodennej drobnej práci, 
vytvára sa profil rastu umelcov, vytvára sa osobnosť kritika a dáva rnu pred· 
poklady k vytváraniu syntetick)·ch súdo,·, ako aj analyzujúci ch štúdií, dáva 
mu predpoklady vedieť čo na jlepšie posudzovať slrčasuos( na základe boha~ých 
skúseností z minul osti a t~·m aj Yedicť prédvídaf a usmeriíovať v~·voJ do 
d"alsírh rokov. 
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MICHAL POTEMRA 

Sloven ské knižnice a hudobná literatúra 
(PI'ispc, ·ol, 1.nihoYníka k hudobnej osvete) 

Úspechy sucasnej slovenskej hudby ' )'Volávajú v každom našom kultúrnom človekovi 
·radostné pocity a záu jem širších vrstiev obyvalefst,·a nielen o slovenskú, ale a j o hudobnú 
kultúru vôbec. V našich knižniciach sa často stretávame s ľuďmi, ktorí by radi čítali 
o našich skladateľoch, o prenikaní slovenských hudobn)·ch skladieb do zahraničia , radi by 
porovnávali slovenskú hudobnú kultúru s hudbou ostatných národov. Nemožno však 
povedať, že by tento počet záujemcov dosahoval počet primeraný umeleckej v)·ške a po
četnosti tvorby našich skladateľov, pekným výkonom našich hudobn)'ch telies a sólistov 
a výsledkom našej hudobnej vedy. Naša hudobná tvorba hľadá ešte vždy protipól: kul
túrne hudobné obecenstvo, spotrebiteľov rcprodukovaného hudobného umenia a čitateľov 
hudobnej vedy. Nie je tajomstvom, že sa nám ešte nepodarilo, najmä na vidieku, vytvorif 
pre hudobné podujatia ani početne, ani vzdelanostnou úroVI'íou nové hudobné obecenstvo. 
Netreba vidieť zatiaľ v tejto veci krízu alebo nešťastie. Rozhodne však treba venovať 
dostatočnú pozornosť odstráneniu tohto nedostatku, treba ')'naložiť na hudobnú osvetu 
podobné úsilie kompetentných činiteľov, aké sa vynakladá na hudobnú n·orbu a na hu
dobnú vedu. Sme na začiatku hudobnej osvety a preto máme možnosť vytvoriť takú 
hudobnú osvetu, akú naša spoločnos( potrebuje, 1·esp. lH\ :~kú finančne a mr:wnc stačí. 

Yo svojom článku nechcem sa dotýkať 
všetkých odvct,·í hudobnej osvety : napr. 
hudobnej výchovy, činnosti Cs. rozhlasu, 
organizovania koncertných podujatí atď. 
Ako knihovník chcem rozobrať problém 
hudobnej osvety len na poli knihovníctva, 
na poli nadväzovania s tykov medzi hudob
nou literatúrou a čitateľom. V našich pome
roch sa t ejto otázke nevenovala žiadna po
"omosť. A neslobodno túto otázku pouce
t'íovať, najmä s prihliadnutim na pomery 
mimo Bratislavy, kde sa hudobná kultúra 
šíri väčšinou len prostredníctvom Cs. roz
hlasu a dobre j hudobnej literatúry. 

V súvislosti s hudobnou osYetou na poli 
knihovníct,·a treba sa dotknúť problému 
slov!'nskej hudobnej literatúry, jej z..'lslúpe
nia v slo,·enských knižniciach, schopnosti 
slovensk)-ch knihovníkov pracoYať s touto 
litcratw·ou a nakoniec prohlému schopnosti 
našich citatefov sledovať sloYenskÚ hudobnú 
literatúru. 

Všetky tieto otázky vyrástli pred našimi 
knih<n-níkmi pri základnej p ráci na zesta
veilÍ ' ZOl'O\·ého ka talógu pre okresné ľudové 
kniínirc. Ide o podujatie, pri ktorom slo
venskí knihovníci robia Ylastne generálnu 
p reYierku, čo v našich knižniciach z jed
notli,·)·ch odborov je a čo by v nich malo 
byť, ak majú splniť základné poíia~avky 
pri plnení svojho politického a výchovného 
poslania. V odbore umenia a Leda i hudby 
dopadla prvá nárazová previerka toho. čo 
v knižniciach v odbore umenia a teda i 
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hudby je, viac ako nepriazni,·o. Slovenskí 
knihovníci p ripraYili predbežný zoznam li
tera túry, ktorá hy v našich okresn)·ch ľ u
doy)·ch knižniciach mala byť a z navrho
v:mých 279 publikácií v odbore umenia sa 
v skúman)'Ch knižniciach nachádzal len mi
nimálny počet: Y OĽK Bánovce 17, v OĽK 
Ilava 7, v OĽK Hnúšťa 11, v OĽK Pm·ti
zánskc 6, MĽK Holíč 12, v ~1ĽK Veľký 
Snriš 7, v KOB Sučany 8 a v KOB Draš
.kovce 2. Predsta"V'Tile si potom, koľko ti
tulov môže z tohoto minimálneho počtu 
pripadnúť na hudobnú literatúru. 

Xemáme snáď dosť a pre OĽK prístupnej 
hudobnej literatúry? Možno smelo povedať, 
7.e slovenská hudobná literatúra početne i 
svojou úrov1'íou vzrástla tak, že taký pro
blém by sme nemali mať, veď predbežný 
zoznam hudobnej literatúry pre norov)· 
katalóg OĽK prináša 56 titulov, Yäčšinou 
sloYenskcj hudobnej literatúry. V roku 1937 
podobný vzoro'-ý katalóg pod názvom Zo
?Oam slovenských kníh Yhodných pre obce
né verejné knižnice, vydaných v rokoch 
1931-1935, uvád za jedinú hudobnú knihu 
(Fischer J.: Dejiny hudby YO SYetlc Yývoja 
a v)•razu, Trnava 1933). Námietky by sme 
však mohli rrmť proti prístupnosti sloven
skej hudobnej literatúry naj širším vrstvám 
čitateľov, na ktorých sa zameriava činnosť 
OI:K. Tu možno povedať na základe skú
seností knihovníkov, že slovenská hudobná 
litť'ratúra ešte neprekročila hranice hudob
nej Yecly smerom k hudobnej osvete. Väč-
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sma slovensk)·ch hudobn)·ch publikácií sa 
zameriava na čitateľa s vyšším vzdeianim, 
s ak)·m môžeme počítať u čitateľov OJ%. 
Len kvôli ilustrácii poukážem tu na 
s{,riu monografií o žijúcich slo,·enských skla
dateľoch. Máloktorý národ s takou mladou 
hudobnou kultúrou sa môže popýšiť podob
nou sér·iou publikácií ako slov('nsk )·. Tieto 
publikácie však nepa111ä tali ani len v po
známkovom aJJ<lráte na čitateľa bez väči;ie
ho h udobného ndelan ia. My, lmihovníci, 
to považu jem za chybu, lebo práve " dô
sledku zanedbávania hudobnej v)·chovy 
v minulosti, ale i v posledných 10 rokoch, 
p1·icháclzajú do knižníc čita telia s veľkou 
snahou poznať slovenskú hudobnú kultúru , 
diela slovenských sldada teľov, no často pre 
Pcdostatok hoci len základného hudobného 
vzdelania im nemôžeme v·yhovid. Bolo by 
nesprávne vysvetľovať si moje slová tak, 
že naši hudobní vedci majú písať v prvom 
n•dc populárne pojednania o hudbe. Viem, 
že predpokladom popularizácie v každom 
odbore je vedecká spisba. No myslím, že 
pri takej populárnej sérii, ako sú monogra
fie o slovenských hudobn),ch skladatcfoch. 
sa pri zachovaní všetkých p ra, ; diel vcdcck<:i 
práce nemalo zabúdať a ni na čitateľa z naJ· 
širších Yrs tiev obyvateľstva, t)•m skôr. že 
sa pripraYujc okrem m alých monografii aj 
vydmúe veľkých štúdií o živote a d iele na
šich skladateľov, napr. o Suchoňovi. 

Aj pri úctyhodnej početnosti slovenskej 
hudobnej literatúry musíme konštatovať, že 
o n iektori·ch otázkach nemáme na kniznom 
trhu slov~nské publikácie ani vo vedeckom, 
mú v populámom spracovaní. Ide predo
, ·šetkým o publikáciu o všcobeen)'ch deji
nách hudby. Vyda,·ateľstvo Osveta p ripra
vuje na rok 1958 len L zvi.izok všeobecných 
deÍín hudby od dr. Viery Scdivej, pravde
podobne so spracovaním látky po klasiciz
mus. Nevedno zatiaľ , kedy pride na rad 
d ruhý zväzok tejto publikácie s tematikou 
klasicizmu, romanti:r.mu a moderny, o čo 
sa súčasný čitateľ najviac :r.auj!ma. Podobne 
nemáme publikácie z dejín českej, soviet
skej hudby a hudby susedných národov. 
V návrhu na vzorový katalóg práve preto 
uYádzame vysokoškolské učebné te}.:ty, roz
množené len rotaprintom a v obmedzenom 
náklade, s t~·m, aby sme '" knižniciach 
mohli uspokojiť aspo•'í náročného čitateľa. 

Osobitnú pozornosť by si zaslúžila aj 
literat(u·a p re mládež. Svojho času začatá 
séria ži,·otopisov (Mozar t, Beetho,·en, Schu
bert) mala veľmi dobrý ohlas. 

Y súvislosti s celkovým obrazom u štruk
túrou slovenskej hudobnej litcralúq vy
rastá ako samo1:rejmá požinrlnvka zostaviť 

perspektívny plán pre ')·dávanie slovenskej 
hudobnej literatúry a podľa možnosti sú
strediť vydávanie tejto literatúry v jednom 
hudobnom vydavateľstve. Dnešný stav ro:r.
llieštenosti vYdávania hudobnej literatúry 
na Slo,·cnsku "je príčinou toho, íc nám slo
venská hudobná litera l úra neposkytuje uce
lený obraz. _ . . 

Doteraz sme sa dotkli l<'n teoretickeJ 
l mdohnej literatúry. O notoYOn\ materiáli 
v nnsich knižniciach takmer nemožno ho
voriL Komisia pre zostavenie vzorového 
katalóg11 ruú len nep•·ipust.ila myšlie~ku: 
aby sa do vzorového lmtnlógu z~:wnuh ~J 
zúklndné zbierkv notov.:·ho rnntermlu s yy
~~imkou zálJadn~j zbierky Slovenské ľudové 
piesne (SAV). Tento stav i ná~or s~oven sk)· c.h 
knihovníkov je výsledkom lnstor1ckého vy
voja záujmu s lovensk~·ch knižníc o lmdob
JÚ.nv~ ale i ukazovateľom nedostatočnéh? 
hud~bného ,-zdelania v uujši•:· ich v rstvárh 
obyvatl'ľstva. {Na 'n!lšom vidieku sa _naj
i'astejšie pestuje r udový spev, a preto l za
nj!'m o notový materiál S:\ mmamálne za
nwriava na ľudo,·é pi<'sm•.) S tak)·mto sta
vom sa však nemožno uspokojiť, najmä keď 
si u ,·edon1íme, na akej úro,·ni hudobn~ho 
ndelania stojí (stálo?) obyvateľstvo českych 
krajov. Len pre porovnauie uvediem, že roku 
1938 vypracovalo hudobné oddelenie i\lest
skcj knižnice v Prahe núnh. ako má vyze
rať hudobné oddelenie mal}·ch knižníc, ktor,> 
chcú mať len 10- 50 titulo,- hudobnej lite· 
ratúrv. (Základ hudebního oddiHeni ve ve
rejné. knihovne. P mcí hudcbniho oddelení 
l jstrední knihovny hlavního mčsta Prahy. 
KnihY a čtenái'i, roč. 1., 1937- 1938, str. 73-
81.) j de v podstate o podobnú prácu ako te· 
rajši návrh vzorového kat. p re Oľ.K. Je za· 
ujímaYé, že v p ražskom n{tvrhu sa z celkove 
navrhovaných 50 titulov uvádza len 8 teOI·c
tick\·ch a 1..2 notových publikŕ•cii. V skupine 
tcor~tick-í•ch publikácií sa uvádza všeobecná 
n{mka Ó hudbe, prť'hľadné dejiny českej 
a svctoYcj hudby, populárne životopis~· 
Smetanu. Dvoi'áka a Fibicha, sprievodca 
opernou ' tvorbou a nn koniec P:~zdú:kuY 
Hudcbni slovník náučn<·. Z hudobnín sa 
odporúča najmä česká tt zákbdná sv~tová 
t,·orba pt·e husle, klavír a spev, ako aJ kla
~irne ~-<-ťahy českých opier. Možno pove
dať. že ·tento ná~Th vychádzal z Ytedajších 
pot~ieb českého obeccnstv:1, ktorého záujem 
o aktívne pestovanie hudhy stál na vysoke] 
úro,·n i. Bude treba aj v na~ich pomeroch 
vykonať veľký kus práce. aby sa požičia
vanie hudobnín z našich Oľ.K pre aktivne 
pestovanie hudby stalo samozrejmou vecou. 

Hudobná literatúra je len základom 
k zakti,·izovaniu naši<'h knižní··· na poli hu-
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dobnej osvety. Rozhodujúcim činiteľom 
bude tu predsa človek - knihoYník. Dnes 
možno na prstoch spočítať pracovrukov na
šich knižníc, ktori maiú aspoň pasívny 
záujem o hudobné tm1;.nie. l'\emožno sa 
tomu diviť, vecľ knihovník je tiež len vý
sledkom priemernej vzdelanostnej úrovne 
n:.íi:ho obyvateľstva. l'lajmä mladší knihov
níci nedostali v školsk.:•ch rokoch ani len 
základné predstavy o - hudobnom umení. 
I to možno považo,•af za p<·íčinu nedosta
točného záujmu knižníc o hudobnú litera
túru. Veď zloženie fondov knižnice a práce 
s nimi je priamym obrazom knihovníkovho 
vzdelania a záujmu. Na ospravedlnenie tohto 
s tavu treba uviesť. že pracovníci našich 
knižníc majú toľko aktuálnych úloh. že 
snáď ani nestačia na doplľiovanie svojho 
vzdelania a na rozširovanie svojho záujmu 
aj o hudbu. Takýto staY v~ak tn·ale nemÔŽI' 
byť. Treba vykonať ,-eľa. aby sme na poli 
hudobnej osvety zakth·izovali našich kni
hovrukov. A tu treba úprimne povedať, že 
i niciath·u nemožno ča.kai z našich knižnic. 
lebo nemôže viesť ten , kto sám musí by i. 
~sp?1'í. ~a. začiatku, vedený. ~epochybujem, 
ze m.tCJatl\'a napr. Sväzu slovenských skla
datefo,· alebo PovereníctTa školstva a kul
l ú ry - odboru umenia nájde porozumenie 
u našich knihovníkov. ktorí už toľkokrát 
dokázali nt•všedné od{t~!'vnenie za krásnu 
vec umenia. 

V zahraničí sa hudobnú os,·cta v knižni
ciach spája vrľmi často so z;u·.iacľovaním 
sa•noslatn)•ch hudobn)-ch knižníc. 1\fvslím. 
že v našich pomeroclľ takáto myšlienka hy 
bola dnes veľmi odvážna. Budem považovať 
za veľký úspech, keď sa zaktivizujú aspoň 
hudobnú oddelenia Cniverzitnei knižnice 
v Bra tislave a Stútnej vedeckej lmižnil'f' 
v Košiciach a keď naše KJ:K a Or:IC budú 
pracovať s hudobnou literatúrou - teore
tickou i notovou - primerane v)•znamu na
šich okresn.:reb miest , . slovenskom hudob
nom živote'. A t.."lké mest{•, ako je napr. 
Trnava, Trenčín, Rnžomberok, Lipt. :'11iku
láš, Poprad, Levoča, Bardejo,-, :\Jichalowf' 
atď. nesmú byť z hľadiska hudobného kul
túrnol!- púšťou. O našich kra jsk)·ch mestách 
už aru nehovorím. Úloha školsk\·ch knižníc, 
napr. pri YS:.\-Iu, Stál. konzerv-;ltóriu, vyš
~ích a zi1ldadných hudobn)·clt školách je na 
poli hudobnej osvety pre širšiu verejnosť 
obmedzen;\. Starostlivosť o školské knižnice 
v~ak by rozhodne mala byť väčšia ako do
teraz. V ceT často nezachovávame v školských 
knižniciach ani to minimum, čo nám za
chovala i nie celkom priazniYá minulosť. 
Napr. Hudobná škola v Košiciach mala do 
roku 1918 jednu z popredn)rch školsk)-clt 
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knižruc vo v tedajšom Uhorsku s ,·efmi 
cenn),n materiálom, najmä so staršou no
tovou literatúrou. V posledn)·d1 rokoch sa 
táto knižn ica neodborne delimitovala medzi 
Vvššiu a Základnú hudobnú školu v Ko
ši~ia!'h a does zbierkv leito knižrúce nie sú 
pdsLupné verejnosti ·ani· len výberove. A 
'" Košiciach by táto kružnica bola veľmi 
t·!'nným doplnkom hudobných zbierok Stát
nej vť'deckej krúž1úce, ktorú má najmä 
no vši u litera túru a staršie veci len ťažko 
získava. Nedostatočnú starostlivosť o škol
ské hudobné knižnice vypl)'\·a z nedosta
točnej p1·ipravenosti učiteľov hudobných 
~kôl starať sa o tieto zbier·ky. Spolupráca 
~kôl s knižn icnmi by tu mohla veľmi úr:inne 
pomôcť. 

O problematike gramofónov~·eh platn~ 
a ich význame pre hudobnú osvetu sa uz 
písalo. '1'11 chcem spomt>núť len toľko, že 
rozšírmúc gramofónov)·ch platlú medzi 
oby...-ateľstvom vytvára nový druh spotre
hilť'fo,· hudobného umenia a noV.:· druh 
l1udobného vzdelania bez znalosti n~tového 
písma. Na toto by sa dnes nemalo znhúdať 
pri písaní hudobnotcoretick~-ch prác. 

Dotkol som sa niekoľk~·ch otázok hudobnej 
lite<'alúry v našich knižniciach. Ne,-yčerpal 
som reli1 problematiku najmä po stránke 
odbornej - knihovníckej. Tá patrí skôr do 
knihov rtfckeho časopisu. Tu som len chcel 
poukázať na niektor(· vzťahy slovenskej 
hudobnej literatúry s čitateľmi, ako ich 
,·idíme my v knižniciach. ~1oje pohľady 
sú zamerané azda len na jedm1 stránku 
prohltmtu. :\Iyslím však, že nebolo by 
spdt,·ne ju podceňovať. Knižnice nie sú je
dinou, ba ani prvoradou ustanovizňou hu
<lobnt>j os,·ety. V riešení celého komplexu 
otázok hudobnt>j osvety však aj knižniciam 
má pripadnúť určitá úloha. A ide o to, 
nby smt· si čím skôr uwdomili rozsah tejto 
úlohy a aby v pra,·om čase knižnice mohli 
splniť svoje poslanie aj oa tomto poli. Dnes 
naše knižnice na túto úlohu ešte nie sú 
pr·ipravené. 

Bukurešf. Známy dirigent Constantin Sil· 
,·estri, národn)· umelec Humunskej ľudovej 
republiky, bol za svoju naluávku Cajkov
ského VI. symfónie (His 1\iaster·s Voice) 
odmenený vo Francii cenou "Grand Prix 
du Disque". 

Na koncertné turné do SSSR boli pozva
ní ~'znamní západonemeckí hudobníci. 
\ledzi nimi sú klavirista Wilhelm Kempf 
sopranistka Erna Berger a "Cappella Colo~ 
niensis" , sbor kolínskeho rozhlasu. 

ROZHĽADY 
====~ ==================== 

Uvedenie Smetanovej opery 
v opernom štúdiu VŠMU v 

Dve vdovy 
Bra tisla ve 

Operné štúdio \"ysokej školy m úzických 
unv~ní v Bratislave uviedlo dna 5. dec.,m
bra 1957 v rnai•·j sieni H.cduty ~mt:tanovu 
operu Dve vdovy. J e tc- šiesta premiéra 
operného štúdia VS:\1U za dobu jeho štvor
ročného tn·ania, no význačná je tým, že sa 
na scéne školy prv)· raz objavila naša do
máca opera. Doterajší reper toár štúdia ur
čo,·alo vždy úsilie vystačiť s vlastný.tni si
lami školy a s techrúck)-mi ruo:lnosťami 
jej malého divadielka . Len preto sa tento 
repertoár pohyboval takmer výlučne po lí
nii opery buffy. Ycdenic katedry opernej 
reprodukcie pri VS:\IU v súhlase s druhým 
vedúcim profesorom operného štúdia :\filo
šom "-·asserbauerom si stále väčšmi uve
domovalo. že z V.:·chovného hľadiska bude 
nevy hnut;:.é voliť · pre operné štúdio taký 
;tudijný materiál, ktorý hy študentom po
skvtoval možnosť c,·ičiť sa v kantilénovom 
~peve a vytvárať z•h·ažnejšie postavy, b lízke 
typom, prevládajúcim na našich domácich 
operných scénach . V dôsledku toho sa práca 
operného štúdia YS:\1U prestala zameriavať 
na vonkajšiu okázalosť a hodiny, w·čcné pre 
prax v opernom šlt'!diu, sa venovoli nácviku 
vhodných opemých úselwv, pričom výcho
diskom sa stala česká klasika. Opcrué štúdio 
YS.\1 c sa yzh ra dom k Vl' re inosti sice od
mlčalo na cel)· študijný roi, 1956/57, no 
tým iutenzivnejšia bola jeho študijná čin
nosť, dokumento,·;má ITomi interný mi p rc
hrávkami, zosta\·en~·mi z úsekov českej a 
ruskej opcmcj klasiky, pri ktorých spolu
pôsobili všetci - teda okrem vyspelejších 
aj menej vyspeli ~tudcnl i spe,·u a opernej 
réžie. Výsledkom take jto celoročnej práce 
je prá,-e uvedenie Smetanovvch D\·och vdo,·. 

RealizO\·ať na scéne hociktorú zo smeta
no,·ských postáv nic je ľahkou úlohou pre 
Yačínajúcich mladých spevákov, no operu 
Dve vdovy pokladajú za ťažkú a j rutino
vaní operní herci. Konverzačná fak túra to· 
holo náročného Smetanovho diela vvža
duje od každého účinkujúceho neustále• na· 
pätú pozornosť a rých le rcagovttnie na v tip
né zvraty dialógov, zákl11clnú serióznosť 
a hlbka smetanovsl<ýeh postáv dnk pritom 

vylučuje . akékoľvek uplatnenie buffonj 
šablónv. Co sa týka Smcttlllovho vokálneho 
slohu, · vieme, Ú je dokonal!' spevný, no 
určený pre zrelé a technicky hotové hlasy. 
Z tohto hľadiska práve lt'cba hodnotiť jed
notlivé výkony študentoY VS:\IU, z l'torých 
na prvom mieste sloja diplomové práce 
1úekoľkých ahsoh·cntov. Clohou Anežky 
absolvoYala u nás .. pohostinsky" študentka 
brnenskej JAMU Emilia .JirgJoyft, žiačka 
prof. J. Yálka. Jej ,~-kon bol po každf'j 
~tr·ánke - hereckej i spe,·áckej - veľmi se
riózny, z•·elý a prcsvcdi·i,'")• . .Jej partnerkou 
v úlohe Karolíny bola :\filiea lVIačuhová, 
študen tka III. l'Očnika YS:\Iľ z triedv .A . 
Hrušo,·skcj. Ukázala na tejto náročne] po
stave značnú hereckú i <nuziliúlnu pohoto
,·os(, hoci hlasove nie Í<' pre Smetanu ešte 
dosť zrelá. Je to pochopitE'fné, keď 'eznw
me do úvahy, že :\Tačuhovii je z tých štu
dentov, ktorí prišli na YS:'In; bez predbež
ného hlasového v)·cviku, a že po štvor
rocnom štúdiu (,·čítane prípravky a zmeny 
metódy na začiatku III. ročníka) bola nútemi 
% nedostatku iného vhod ného sopránu na 
škole vvtvori( jednu z na i ťažšírh smetaoov
ských post:.ív, ;.hodmj skó.r pre absolventk u. 
Clohu Ladislava spieva l a . h. v lai\ajší ah
>oh·ent YS:\IF - tcn1z už znám\· sól ista 
opery ND - :\U<ln·j Ku<"hR<·sk~·. \ 'yh·oril 
túto postavu ako svoj posledn~· titudentsk)· 
.<áväzok ,·oči škole, ktorú mu dani z ne
dostatku inej prílt·žitosti umožnila absolvo
,·ať iedn.ou z jeho úloh v ~D. Jl•ho prvé 
zoznúmenie so Smetanom , -vznl'lo ,. každom 
ohfade oriazni,·o n mv vt'rfme. že táto skú
senosť bude na osoh ·jeho cfaiŠej umeleckej 
dráhe. Krásnv v-\·kon v úlohe :\1umlala 
podal absolve;tt .ÚojY Kubít' ck z triedy A. 
Korínskej. Prck\·npil nielen príjemným 
zvučn~·m basom, bezl'hybnou technikou a 
dokonalou výslovnosťou. ale aj prepraro
vam:•m hereckým v~·konom. Vidiecky pár 
- Toníka a Lidlm - rralizovali s patrič
ným pôvadom Pavol Gábor z Il. ročnilm 
a r:_udmila Stambed<ovú z I. rol'níka, obaja 
z tľledy A. Korínskl'i. Prcmiém predstavenia 
dirigoval Viliam Srhi\frE'r'. d irig-PnL opery ND, 
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j edinú reprízu (20. dcc. 1937) absolvent 
V SMU Miroslav Smíd, ktor~- tý mto svojim 
t emperamentn)·m výkon om predviedol svoju 
diplomovú p rácu Y odbore dirigovania. Re· 
žis("·om predsta,·cJÚa ])O[ obsoh-eu t opernej 
réžie Jú lius Gyermek. Jeho diplomo,·ó prá
ca sa ,·yznačo,·ala svedomitou príp nn·ou 
a preb ·a pila niekoľk:)·mi originlilnyini ná· 
p admi. V)•pravu oper y vytvoril študent lV. 
Točnika scénického výtvarníc tv a Stefan Bun 
ta. Pri obidvoch p red staveniach spoluúčin
kovali sb or i orchester XD. Posledný z nich 
- azda pre nedostatočný počet skúšok -
n epodal tak)r v )·k onJ aký b y sme očakávali 
<:Jd telesa poprednej slovenskej opernej scé
n y . Choreograf František Sládeček vk usne 
vyriešil tanečné \')•javy na maličhom škol
sk om iavisku. 
Bole~ťou všetkých pred stavení opernéh o 

štúclia VS:\1U ie nedosta tok renríz. v dôsled
k u čoho štude~ti nema jú mož~osc' dohotoviť 
svoje v)rkony n a scén e ich opakovaním pred 
očami verejnosti. Hlavnou príčinou je finan· 
čná otázk a (honorovanie sboru a orch estra) . 
Opernému štúdiu VSMC by iste veľmi 
prospelo. keby m ohlo disponovať podob ne 
a ko pražská AMl .: vlastným stálym orches
t rom a sborom. čo b y ' )'Tiešilo veTa orga
nizačných ťažkostí, súvisiacich s dočasným 
nn~ra~ovaním externÝch síl, a lebo - k eby 
VSMU podobne akÔ in é vysoké h udobn é 
>koly n adviazala užšiu spoluprácu so Stát
n y m k onzervatói'Íom, k torá by p re obidve 
školy mohla byť veľmi plod ná. 

Liubn Jfalwvicluí 

Diaľkové školenie dirigentov súboroY ĽUT. 

Cž druhý rok organizuje Slovenský dom 
ľudovt>j umeleckej tvoriv osti v Bratislave 
diaľkové školenie dirigentov súborov ĽUT. 
Uka:r.uje sa , že je lo jed na z najsp rávnejšírh 
foriem pri zabezpečovaní ďal šieho, najmä 
k valita tívn eh o rast u našich súbol'ov ĽUT. 
Ich umelecká úroveň závisí t otiž v najväč
šej miere od schopnosti a vyspelosti ich ve
<lúcirh , dirigen tov, sborma jstrov <1 vychová
vateľov. Dn ešný vývoj smeru je čoraz viac 
k tomu, aby títo ľudia boli ideove, politicky 
<1 odborne na výšk e, aby v ed eli 7.vládnuť 
n ároky, k toré kladieme pri výb ere reper· 
toáru ak o aj pr i j eho interpretácii n a súbory 
ĽUT. 

Za t)rm to účelom konali sa v minulosti 
viaceré interná tne !;koJenia vedúcich súbo
rov ĽUT - týždenné alebo dvojtýždenné 
lmrzy . Ich v )•sledok neb ol však uspokojujú ci. 
Tieto ty py školenia u7. od samotného za
-čiatku n emali a ani vo svojom prieb ehu 

74 

nenadobudli ch arakter vážneh o, opravdivého 
a systematick éh o štúdia. 

Túto vážnosť , sys tcmatičnos( a perspek
t h·nosf mal na mvsli SlovenskÝ dom ľudo
' ej umťleckej tv~rivosti v Br~tislave, keď 
zorganizoval v minulom i v tomto školskom 
roku s v s t e m a t i c k é d i a ľ k o v é š k o· 
l e n i e · d i r i g e n t o v s ú b o r o v ľ u
tl o v e j u m e l e c k e j t v o r i v o s t i. . 

V minulom šk olskom roku (1956-1957) 
p rebiehalo toto školenie v 13 konzultačných 
strediskách , rozmiestených p o celom Slo
vensk u. Raz do mesiaca sa v každom stre
disku sch ádzali poslucháči n a pravidelné 
konzultácie, n a k to1·)•ch sa vysvetľovala a 
p reb erala učebná látka ll dávali metodické 
pok y ny pre vyp racowi vanie domácich úloh. 
Ako lek tor i v jedn otli\ých konzultačných 
s trediskách pracovali poväčšine v práci so 
súbormi ľudovej mneleckej tvor ivosti skú
sení učitelia rôznych hudobných škôl, v k to· 
r )·ch je záruka, že dirigentov súborov ĽUT 
niečomu naučia. 

J e len samozrejmé, že tento druh škole
nia vyžiadal si tiež vydanie početn:)·ch prí
ručiek z jed notlivých vyučovacích p red me· 
tov (všeobecná náuka o hudbe, harmónii, 
atď.) , špeciáln e zameran ých k jeho povaht> 
a účelom. Vy dávaním potreb ných učebníc 
a príručiek v Slovenskom dome J:UT v Bra· 
tislave, vytvorili sa zároveň predpoklady 
pre vypracovanie jednotn ých a záväzných 
učcbn)'ch osn ov, platiacich pre všetky kon
zultačné stTediská toh to šk olenia. Táto jed
notnosť a záväznosť je p ri tak rozsiahlej 
a zodpovednej akcii skutočne potreb n á. 

Po ukončení k aždého ročníka diaľkového 
školenia dirigentov súborov ľudovej ume· 
Ieckej tvorivosti, kt01·é je rozvrhnuté na tri 
roky, robia poslucháči skúšk y z učebnej 
lá tky, ktorá sa v tom-ktorom ročníku pre· 
berala. O ich úsp ešnom absolvovaní do· 
stáYajú patričné "Osvedčenie" od Sloven
sk éh o domu ĽUT v Bra tislave. 

\' uply nulom šk olskom roku absolvovalo 
skúšky z učebnej látky tzv. prípravného 
ročníka 128 poslucháčov. Títo sa nielen 
šk olili, ale v rozsahu učiva predpísanéh o 
pre p rípravn)' ročníl; nadobudli a j p rime· 
rané vedomosti. Učebným cieľ01.1 p ríprav
néh o ročníka bolo, aby si poslucháči dô
kladne osvojili všeobecnú n áuk u o h u db e 
a základy taktovacej technik y . Samozre jme, 
prednášali sa a j iné yyučovacie pred mety. 
Všetci tí, ktorí úsp ešn e absolv ovali prípravný 
roč1úk, budú pokračovať vo svojom štúdiu 
ďalej . V Il. stupni sa bude preberať lá tka 
z tých to učebných predmetov: slu chov á a 
rytmická výchov a, všeobecná n áuka o hud-

bc, náuka o h arwón ii, náuk a o hudobn )·ch 
nástrojoch , transpozícia, dirigovanie a h ra 
na klavíri. 

V začiatkoch celébo toh to školenia azda 
naj,-iac obáv bolo z preberania všeobecnej 
náuky o h udbe. Yäčšina poslucháčov je 
totiž z radov " h udobníkov - prakt.ikov", 
ktor)'m sa obyčajne všeobecná náuka o hud
be zdú na p rv:)r pohľad nezúživnon. P rie
hc·hom školenia však takmer všetci dosp eli 
k názoru, že bez i<'i dôkladne j znalosti sa 
nemôže zaobísť nikto. k to to s hudbou váž
nejšie m yslí, teda m{i Inulobnik - amatér. 
.\ aj p ri skúškach , na jlepšieho priemeru 
známok dosiahli poslucháči p r;he zo vše
ob ecnej náuky o hudbe. J e to do istej m iery 
p1·ek vapujú ce. lebo n a jlepšie výsledky vzhfa
dom n a to, že väčšina p osluch ái'o,· je z rado,· 
vedúcich, dirigentov 11 sbormajsh·o,· súb o
ro,· ľ.UT dali by sa očakáva( pl'úve zo zá
kladov dirigovania . Toto akési "uprednostne
niť" všeobecn ej n{•nky o hu dbe zaiste ni<' 
je celej veci n a škodu. Práve n aopak: 
Dôkladná znalosť všeobPcnej n áuky o h udb<' 
j e základný m a nevylm u tný m pl·edpokla
dom, aby poslucháči poch opili a porozumeli 
u\!i,·o predn ášané ,. náuke o harmónii, zá· 
ldodoch dirigo, ·ania atlľ . 

I keď medzi poslucháčmi systematického 
·d iaľkového škol t•nia dii'Ígen tov sú bol'O\' ĽUT 
sú zastúpené tal<Jner vše tky vekové gene
!'Úcie, p redsa b y h olo žiadúce. aby sa n a 
tomto školení zúčastňovalo ešte viac mladých 
r ud.í, konkrétne di ri ge ll to v s v ä z á('· 
k y c h s ú b o r o v . 

Veríme, že všetk v vedomosti a skúsenosti, 
ktoré vedúci súbor~v, d irigen ti a sbormajstri 
nn školení nadobudli a nadob u dnú , u platnia 
do dôsledkov aj pri svojej výchovno-uči
tE'ľskej práci p riamo v súb ore, lebo toto j<' 
l1ln\'nvm cieľom c,•lého školenia. 

Jozef Žák 

D ve divadelné premiéry v Brne. 

1\:eď sih · umlča( Maist1·a Jána H usa na· 
dohudli p~evahu, roku .1415 vzplanula v a t· 
J'O \' Kostnici. aby spálila osobnosť en ergic
kú a mravne dôslednú , iste a j k tajnému 
obdivu t),ch, čo ho súdili a vydali na smrť. 
Slávn a husitská epocha nemohla zoslať b ez 
OZ\'eny v českom umení. Vôbec n eprekva
puje, že myšlienková sila h usitských p iesní 
pomáhala utláčaným najmä v ťažkých d o
bách p obelohorsk ých . posilňovala mladú 
českú buržoáziu aj v revolučných rokoch 
llle!·nôsm ych n usmernila rozvoj českého 
hudobn ého myslenia na niekoľko storočí. 
Pieser'\ "Kd ož jste b oží b ojovníci" stnla sa 

nielPn hy mnou husitsk:)-ch vojsk, ale jej 
ideová symboličnosť sa stala politicko-ná
rod ným p1·ogramom Čťskej novodobej hud
by. Je ,·šak čudné a zaujíma,·é, že to bol 
Talian .\. Tessnro. J.aorÝ v Padove okolo 
r·. 1886 zložil operu (;io,;~nmi Hus s ústred· 
nou p os ta,·ou koslnic.kého mučeníka, hoci 
h usitsk á tematika časte_jšie našla svojich 
slvárľiO\'atcľov v hudobno-d r·amatirkej tvor
ht• domácPj. 

Kazateľ Betleh emskej kaplnky a kostníc
k\· h rdina stal sa hlavn)· m námetom v čes· 
kej opere až v diele br~enskt'oho skladateľa 
Kfll·la H ork ého, ktor)' na text V. Kantora 
z pôvodnej jt>dnoaklo,·ej verzie na ra du 
Zdeľi ka Chalabalu vytvoril mohutnú, troj
d ielnu kolektivislickú drámu, v ktorej só
listi<·ké postavy sú iha zástupcovia skupín , 
slavO\·, tried, kňazskej hierarchie a feudá
lo,·. Op era nám predstav-jla Husa väznené
ho, ut)Taného ldíazmi a márne so obhaju
júceho pred pápežským koncilom. H oci 
hudb n K. Horkého užila Yokálne dobové 
tPmy, nearchaizovala zbytočne, ale zmoc· 
ňovaln sa látky ,. du chu realistických ten· 
dencií dneška. Skladateľ si po premiére uve
clomil, že dielo mú nesprávne dramatick é 
p1·oporcíc aj ideove nejednu myln ú m oti
,·úciu, preto sa k nc·rn u znova v rátil a v n o
\ ' OilJ rúehn hudobnom i v pozmenenej dra
matickej koncepcii Jl!'edost.rel· ho brnen
sk ej Yerejnosti v dt•cembri minulého rok u 
,·o vzornom naštudovaní Františka Jílka a 
s pr<'svedčivým tlmočením hlavnej postavy 
Y. Bauerom. Ak postava H usa alw tribún a 
ľudu spÍňa požiadavku, k torú kladieme nn 
typ kladného hrdinu, spoločenské dianie je 
nep lastické a bolo iste ťažkým režijným 
problémom pre vynachádzavého a p rem)·š
ľavého O. Linharta. Hudba je síce štýlove 
nejednotnú, ale opl)·, ·a melodickou mnoho
tvúrnosťou, živelnou ry tmik ou, výraznou 
deklamáciou, je precí tená hlbkou zážitku, 
ale hez výbojov a revolučného gesta, bez 
,·ervn ého úsilia o novátorstvo, aké badáme 
,. slov<'n skej opel'Jlcj t,·m·be. 

V útrapách a biede žalára písal M i
g u e l d e C e r v a nt e s svojho Dona Qui
jotta, román o človeku odvážneho srdca a 
vysnených ideálov, obmz chu dého rytiera, 
sed iaceho n a vyziahnutej Rocinan te s hro· 
zivo napriabnutou kopijou. Yšetky n asle
d ujúce epochy nachádzali nové a nové k la
dy na t om to vtipnom a realistickom diele 
a povýšili ho na piedestál svetových ume· 
leckých diel. Qu.ijottovsk)· motív nepatrí 
minulosti, ako d odnes neskonči la tematika 
donju anská a faustovská. Ceské umenie 
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vzdalo pamiatke geniálneho Spaniela hold 
<lrámou Y. Dyka a baletom .T. Doubrav u. 
DouhraYo,·o dielo, odmenen(> pn·ou cenou 
v jubilejnej súťaži ses a CH F o t'Pll\l Os
kara ='íedbala stalo sa kultúrnou p r·PdYia
nočnou udalosť on hnH'uskí·lro Janáčko' ho 
divadla. Hudba, sama ost>be lroduot ná, ne
korešponduje ddy s t ~·m, i'o vyjadruje 
scéna Y p lnej hfbke t';ino,· a onov dohro
drulw .. deruw boj ujúct'lrO so Yticdnou sku
toi'nos(ou. Xapokou Ircha s Ycrakou occn.if 
úsilie brnl'llSkPj dr·umalurgiP. žt• sa statoč
ne borí o výraz. hľudít niečo nové, využí
vajúc v tomto p ripadC' skwlé technické 
schopuosti tant'l·n icC' Y . . \n-atoYcj, :\I. Hoj
dysa. ehoreografa .f. :~l'rmula, v:)·tvflr'lúka 
J. Adamitka a dirigenta J . Pinkasa. Bol to 
statočnÝ z:ínas nmcleo,- s hurlhou rtaozaj 
quijott~,-sko-u. Trr. 

Deoombrové :tbsoh·ent sklí koncerty 
na vš.:nc. 

H udobnir fakuh·a \' y:;okej skoly HlllÚC
k) ·ch umer) Í prip nrYila ht·atislnvs.kému obe
censl\·u ,. <lect•mln·i d , -a príjemné YCČe•·y. 
.\bsoh ·ovali na nich .klm·irista l~udo.-íL .Uar
cinger· (koncert t.ltta 16. X l!. ) z lr·iPth· do
centa R. :\facudzir•ského a speváci - Cu
dov ít Bud!la a Pŕemysl Chudoba (k onre•·t 
18. XII. ) z t•·iedy prof. _\ . 1.-\orínskej. Yysoká 
úroveií a svieži umeleck)· prejav na obi
d,·och koncertot·h ,ú n:ím zárukou, že náš 
naj ,·ystii hudohn)· úsla,- zodpo,·edne plní 
SYoje poslanie. Z umclc•ckej lminy YS:\IU 
rok co rok vychúdzajú kvalitné m11elecké 
sily, ktoté sú z:'n·ukou tfalšieho r:astu a Z\'Y

;oY:.Inia ÚI'()Vl1(' l):Í~hO hudobného ZlVOta. 
ZvlMt oeetútefu~- je ten fakt, že úroYeň 
absolwutsk,;·ch kmwer·tov YŠ:\IT; sa neustále 
zvySuje. l:o" nc·uJl dokn zujú 7\· lt1~l d(•ecrn· 
hro\·{· nhsoh en t, kt'· konrcJ·•,. 

P•·og•·mn ahsoh·,·nt,;kého ·konr\'rtu [udo
víla :\-1'.-m·iuger·n n:ím Jll't•cll,ladal v cl11·onolo
giekom porad i u iľ ,,~,,-oja lda,·í.-nej lYOl'by. 
.\ko Íl\·odn ú skkulbu s i mlad~- intcrprét 
zvolil Hondo U-uur od .\. HC'ichu, českého 
skladateľa z prwj polo,· icl' xrx. st., žijú
ceho vo Fr·anr-úzsku. Po iiom nasledovala 
~on(r ta Fis-dur, dielo íS L11<lwiga ya u 
B••••thon:na. Poslt•dné (·i!<lo pl'\·ej polo,·icc 
, -.,(·cr·a hola í.hopinon• Son:i l:\ il-mol. Po 
prcst:i\'l,e sme poi-ttl i skhrlbu Cí·za ra Francka 
Prélude, _\ria et Final a no ne i Baladickú 
suitu E ugena Suchoiía. P1:og-ram uzat:Yúrali 
dve prclúdiá (G-du r a a -mol) Serg<'ja nach
man.ino,·a. I len pri INmom prezreli obsahu 
diplomoYej pritC'C badáme, že úkol mla clt:bo 
absoh-enta nehol n ijako ľahk\-_ Okrem obi
d,·orh okrajo,-~-ch " nwn~ich . ~klndi!'b sú 
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všetky ostatné diela programu tvrdým 
orieškom a skúšobným kameňom klavírnej 
techniky. Marcinger svoju úlohu bezchybne 
zvládol. J eho najväčším kladom je vynika
júca prstová technika a pevný úder, čím 
dokáže mať sk ladby po technickej stránke 
v rukttch úplne suverénne, pri prednese je 
potom kľudný a vrcholne sústredený a plne 
~a môže zamerať n a prednes a urnelcck:)
v)·raz. Zvláš ť. v Chopinovej Sonáte, ako aj 
v malom prídavku (Chopin : Valčík) sme 
obdiYovali zmysel pre jemnú lyriku, ktorá 
v ChopinoYom diele hrá dôležitú rolu. Tiež 
kondične a fy zicky veľmi namáhavý Franck 
bol skvele zvládnut)·. To isté možno pove
dať o všctk)-ch ostatn)'rh skladbách , pre
dovšetkým o Su chor'lovej Baladickej suite. 
Snáď Lt•ocha viac ohňa a temperamentu by 
sa no niektor)'ch 1niestnrh zišlo. Celkové 
resumé koncer tu je veľmi radostné, p retože 
hoci dobrý výkon bol očakáYan)·, nad to 
p rekvapil a prel,onal očakávmúe. :\iurcin
·gerov talent, usilo,·nosť a sPriózn y pomer 
k práci opt·ávlí.njl' n:'ts Ykladal' doňho tie 
najlepšie nádeje. 

Druh)· koncert hol spoločným y·ystúpcním 
mlnd)·ch adepto1· spe, -u J:udovíta Buchtu 
a Premysla Chudobu. Ohich·aju silne zapô
sohili v~-borno11 hlaso,·ou tech nikou, uvoľ
neným a pres,·ecli·iv~= prejavom a tiež 
,-oľbou mnohostranného repertoáru. Na pro
grame boli piesne 11. á rie od Caldal'lla Cac
ciniho až po Debussyho :1 Stravinského. 
Hlavne moderni autori sú prínosom, pretože 
sa s nimi doteraz málo stretávame n a na
šich konccrtn)·cJ, pódiách a hla,·ne u spe
\'áko,-. 

Premysl Chudoba vlastní mohutný hla
so'~' fond , s ktor)'m vie pracovať a ktorý 
,-ic podl·ohif požadovanému v-ýrar.n. Pri 
iutN·pret.ácii piesni a árií Caldaru, Mozarta, 
Beetho,·ena, Schuberta, Schumanna, DYorá
ka, :\'[usor·gského, !\fasscneta, Ki'ičku a Ka
(endu bolo tohto ozaj treba. Chudoba vedel 
~loho,·e správne ocldifcrencoYn ť prednes 
jet! notliYých !Jiesní. 

T:urloYÍt Buchta, tenorista, vlastní tie isté 
klad~-. o ktorých sme sa zmienili u Pr. Chu
•lobu. Spieval piesne a árie í.acciniho Bee
thovrna, Schuberta, Schurnanna, Dvoľáka, 
='ío,·ú.ka, Foerstera, Kafcndu, Debussyho a 
Strav inského. 

A ešte iednú črtu si ti·eha u našich mla
tl~·ch a bsolventov všimnúť: majú vrelý vzťah 
k slo,-enskej t1·orbc. Každý z absolventov 
hral, resp. spieval aj slovenských autorov. 
_\.j lo je dôkazom, že naša mladá, nastupu
júca umeleck á generáeia sa ,;c Yyrovnať 
aj s dormícon tvorbou a nadšt>ne ju pro
pag·ovaC 

Klavírny konc~rt La1llslava Holáska. 

Len zriedka mo~no počuť mlad)'ch absol
ventov klavírneho odd. YSMU po skončeni 
ich štúdia na koncertnom pódiu. Yeimi čas
to zamestnanie (pedagogické alebo korepe
títorské) neposkytuje im dostatok času prE 
systematické, samostatné a tvorivé rozví
janie základných prvkov klavírneho ume
nia, ktoré získali štúdiom na šlwle. 

Ladislav Holásek, absolvent prof_ ;\'[acu
dzinského na svojom recitali 20. januára 
v Divadelnom štúdiu VS:\n; n esporne do
kázal svoju schopnosť i reprodukčné k lcali
t y , ktoré ho zaraďujú medzi našich m lad)·ch, 
talentovaných klaYiristov. no~i Holásek nie 
je vysloveným typom sólist.u, dopracováva 
sa pozoruhodných výsledkov p rYkami, ktoré 
u viacerých sólistick)·ch individualit sú za
tláčané do pozadia: pracovnou húženla
tosťou, cieľavedomosťou a pri hre veľkou 
koncentráciou v)-razu a techniky. Holásek 
nevlastní "zázračný dar" technickej a inter· 
pretačnej invencii'. an.i bezprostrednú bri
lantnosť, ľahkosť hry; charakter jeho ,~-
konu je značne podmienený jeho y]astným 
zápasom s časom a zamestnaním, neustálym 
tvorivým hľadaním a veľkou pracovnou ini
ciatívou, ktorá mu pomáha zvládnuť tech 
nické a štýlové problémy jednotliv)·ch diel. 
P ráve z tohto hľadiska je neobyčajne sym
patické, ako sa Holásek úspešne YyroYnáva 
s materiálom i rôznv-mi mimoumeleck"Vmi 
činiteľmi, alw húžev;ate prekonfrm u;čité 
technické indispozície. Holáskovn hra za
ujme solídnou, premyslenou interpretačnou 
s tavbou, kázňou a l'itlivosťou k slohu pred
vádzanej skladby bez akéhokoľvek nad
sadzovania, riskO\·ania a efektnej osln.iYosti. 

Zaujímavo zostavený p rogram mal z hľa
diska interpretačnej kvality takmer dve roz
dielne polovice. Prednes Mozartovho Adagia 
h-mol a Beethovenovej Sonáty As-dur op. 
26 bol charakterizovaný znakmi opatrnej, 
takmer úzkostli,·ej hry s " rozohrávaním sa" 
a zbaYovaním počiatočnej nc·istoty. Tým 
utrpela najmä Beethovenova ::ionáta , ktorá 
y yznela dosť b ezvý razne, s nedostatočne vy
hradeným myšlienkovým profilom, keďže · 
k lavirista sa prevaiine sústrecľoval na zvlád
nutie technických momento,·. Plnšie ume
lecky vynikol ~ž pl'i Brahmso,; (Intermezzá 
op. 117 č. 2, op. 119 1'. 3, op. 118 č. 1 
a Rapsódia op. 119 č, 4), kde zaujal najmä 
p rednes Intermezz so všetký·mi odtieňmi 
ich n áladove mnohotvárnej atmosféry. 

Druhá časť koncertu nám predstavila Ho
láska už z d ruhého svetla. Odpadla počia
točná ncistota i zbytočné detailizovanie, pod 
ktorým sa s trácala kon cepcia, výkon mal 

všetky znaky bezpečne zvládnutej hry bez 
technických problémov, s bohate diferen
covanou v),razovon škálou, temperament
ll~·m podaním a hlbolwu zainteresovanosťou. 
Najmä jedinečné poňatie Prokofjevov~·ch 
Sarkazmov (č. j, 2 a 3) poukázalo na všetky 
prednosti HolúskoYCj hry, ok•·cm inéh o i na 
to. že rnlad.~mu umeh•oy i neobyčajne "sedí" 
~úi'nsnú l<.la,·ima li teratúra. To potvrdila 
i y)·stižná, jemn a interpretácia Cikkerovej 
série klavírnych sklndbičiek "Klavirne akva
rely" . Z Debussyho "Prelúdií" (Vres, Gene
ral La,;ne - excentrik) upútalo skôr ryt
mick y 11regnantne podané druhé prelúdium. 

Koncert Ladislava Holásk a bol peknou 
ukážkou i previerkou umeleckých ambicii 
mladej slow·nskej interprctai'nej gencr<icie, 
ktorá uapriek rôznym ťažkostiam hľaJá i 
nachádza cf'stu dotYÚrania osobnosti nielen 
v samotnom. wneleckom ' -ýkone, ale i pro
gramovej zložke. Holáskov koncertný pro
gram, tak charakteristick)· pre sn aženia t ej
to generácie, môže sa stať pre ďalších na
~ ledovníkoY, z radOY m ladých , príkladom. 

- vs-

J uhoslovansk )' skladateľ Nikola H e r c i
g o n j a zhudobnil dra matickú báseň černo
horskélto básnika Petara Petroviča N j eg o
' a. Skladbu (oratóriwn) nazval "Veniec 
vrchO\·" . Ora tórium uviedli po prvý raz na 
oslav;írh 13. výtočia oslobodenia Belehra
d~ - oo 
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Organový koncert J. Cernockého. 

V nedeľu, 5. I. 1958 sa konal prvý kon
cert v novom roku: organové matiné brnen
ského organového umelca, prof. Josefa Cer
nockého, na k torom spoluúi:inkovala sopra
nistka Drahonúra Cernocká. Program obsa
hoval diela J. S. Bacha, G. F. Händla, 
C. Francka, J. Blatného, I. Hm·nika, a F. 
Kašpera. Obaja umelci podali vysoko mu
zikálne v)•kony. Zaujala najmä starostlivá, 
až komorná registrácia Cernockého a ohybný, 
veľmi príjemný hlas speváčky. Znova treba 
pripomenúť už toľkokrát vyslovenú potrebu 
revízie zvukovej tvárnosti i technickej apa
ratúry \" koncertnej sieni SF. 

f K ) 

Juraj Onlščenko debuto,·al Y opere Carmen. 

Umelecké Ycdenie opery ~árodného di
Yadla, v snahe o omladzovanie umeleckých 
kádrov, umožnilo audičné vystúpenie mla
dému sp evákoYi Jurajovi Oniščenko"i, žia
kovi VSMU, v úlohe Escamilia. Pr·edstave
uie, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 13. ja
nuára t. r., možno hodnotiť veľmi priaz
nivo. Oniščenko je technicky dobre pripra
vený spevák, s veľkými hercck)-mi dispo
zíciami a pekným hlasovým fondom, a pre
to dá sa predpokladať, že bude posilou 
nášmu opernému súboru. 

Pri predstawní o celkoYC dobrý priebeh 
sa v plnej miere zaslúžili hlavne Nina Ha
zuchová v úlohe Carmen a dr. Gustáv Papp 
ako Don José. Predstavenie dirigoval J. V. 
Schiiffer. 

Významný koncert Státní fllharmonie 
v Brne. Scstý abonentní koncert brnenské
ho orchestrálního telesa, konaný 19. pro
sinec 1957 v sále Stadionu, prines! porad 
nevšedni závažnosti. ejsilnejšim zážitkem 
bylo provederú koncertu pro dva smyčcové 
orchestry, klavh a tympány od Bohuslava 
:\-Iartinu. Dílo atmosférou svého vzniku, oh
J..ivuhodnou slohovou sevreností a ryzí hod
notou umeleckou tkvi v dčjinách moderní 
české hudby jako památník tnirčího vze
petí intensity zcela m imorádné. Hudba nic 
nečerpajici z literatury, prece však vyslo
vující programní myšlenku nezvyklou si· 
lou, opírá se pŕedevšfm o stylove nerozpol
cenou soudohou invenci i mislrné vršerú 
velkých ploch. Dirigent koncertu, zaslou
žilý umelec Bret. Bakala, pojal dílo pone
kud mekčeji než jsme zvykli zejména z re
produkcc zahraniční, orchestr prcs určitou 
nejistotu podal zdc y~rkon nejlepší v celém 
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vci:eru vi'tbcc. , - Ra \"Cl ove klav.irnim kon
certu G-dur najdemc vedie výrazného ná
padu· dost h ledané apartnosti i stavebných 
rozpaku. Sólistka Eva Bernáthová neoslni
la, avšak pl·ece byla její h ra v lecčerns zna
menitá. Pojala R avela spíše suše (úsporné 
užití pravého pedálu !). než aby pŕehnanč 
zdúrazl'í.ovala impt·csionistickou mekkost 
sk ladatelovy myšlenky. .Musorgského slav
né Obrázky z výstavy pln)rm právem žijí 
i Ye své podobe orchestrúlrú; Gorčakovova 
instrumentace, kterou jsme slyšeli, zdaleka 
, ·šak nedosahuje zvukové svežesti a jiskfi
vosti úpravy R aYelovy. Ostatne GorčakoY 
~e v ncjlcpších partiích o Ravela opirá -
jindc o\·šem prii.bojnú myšlenka Musorg· 
ského je ve svém vyznční otupena, nebo 
'"l tontunentálnost l'Ozmelnčna v efekt a pa
thos. Xezvyklost úpravy pak patrné zpii
sobila jistou rozkolísanost v nást.upech . .Ti
nak OYŠel11 výkon fjJharmoniJd! meJ ob
yykJ.ou vysokou úroveľi. Shrnuto - pofa
dem i reprodukční ÚTO\'ll.Í dustojné zakon
\-cní koncertní činnoHÍ v roce 1957. 

l ••an Poleclňáh 

" /'Prešovská spevohra Y ~lartine. 
~a jednotvždennom zájazde po považ-· 

ských divadÚch (Považská Bystrica, Žilina) 
hosťovala spevohra Divadla J onáša Zábor
ského z Prešova v dľíoch 8. a 1 O. januára-
1958 v Armádnom Ji,·adlc S~P v Martine. 
Pred takmer vypredaným hľadiskom (bolo 
pomerne vysoké ntupné) predviedli Pre
~oYčania komickú operu D. F. Auber ta Fra 
Diavolo, k torú dir igoval Anton Buranov
sk)r v r{•žii Kolomana Cillika. 

Vystúpenie súboru bolo p re poslucháčov 
príjemn)rm pobavením a vysoko kultúrnym 
zážitkom. Orchester (slabo obsadený) sta
čil spre,·ádzať kultivo,·ané sóla i ensembly . 
Bravúrne herecky a j spevácky zahrala 
Zerlina (E. SárioYá) , Lorenzo (S. :.\-Iarton), 
Fra Diavolo (J. Hotok) a Lord Kookburn 
(J. Piussi) . No aj os ta tni účinkujúci boli 
p latnými členmi súboru. Obecenstvo nad
~ene a srdečným potleskom odmeňovalo 
ich výkony a Prešovčanov rado pri"l-ita aj 
v budúcnosti. 

Pri tejto príležitosti treba vyzdvihnú( zá
ujem martinského obecenstva o vystúpenia 
tohto druhu a súčasne tlmočii jeho požia
davky na založenie spevoherného súboru 
,. Armádnom divadle v Martine. Ziadamc 
hudovať spevoherný súbor s dosta točne
veľkým orchestrom pre pracujúcich nového 
priemyselného ct>n tra , . ~-Iartine. Ľ. J. 

' 

Y opere Národného divadla v BratisJan, 
dúa 11. januára t. r. pohostinsky vystupo
yal v titulnej úlohe \Vagnerovho Blúdiace
ho Ilohll1ďana .J. Bauer, sólista brnenskej 
Státnej opol'ry . Tento mladý nádcjn )' spe
, ·ák podal \ 'Šak v náročnej úlohe Holanďa
na len priemerný spcnícky Y)'kon. Svojím 
nie ph1e dramatickým hlasom viaceré mies
ta nestačil priliehavo zv)Tazniť, a preto 
a j v celkovej úlohe sme pociťovali nedosta
tok napätia. Po hereckej stránke priniesol 
niektoré nové pn 'ky , ale ani t iel o nestačili 
zaokrvť ieho umelecky málo životn \· vý-
kon. · · · -

Divadlo hudby a j y J'Iartlne '! 

P o štvJ.t)·krát začali činnos( priatelia 
hudby z gramofónov)·ch platní. keď dl'í.a 
15. 1. 1958 ich krúžok DII pri ZK St.alino
Yec dal príležitosť vypočuť dvom desiatkam 
záujemcov Seherezádu Rimského-Korsako
va a Xovosvetskú svm(óniu od :\.. Dvorá
ka. J e potrebné, aby: pra,ideln C' a vytrvale 
pokračovali v tejto činnosti. Tak sa z toho 
môže \')'Yinúť inštitúcia, ktorá prispeje ku 
kultúrnemu živo!u v meste. Ľ. J. 

Spevácky sbor slovenských učiteľov 

koncerto-ral Y Jlartinc. 

Vrele p r ivítaný obecenstvom a p redsta
Yiteľom ONV diia 17. januára 1958 vystúpil 
SSSU v AD v :\iartinc. Zo sYojho bohaté
ho repertoáru prip ravil poslucháčom pro
gr·am z kla sických sborov a z upravených 
ľudových piestú. Obecenstvu sa najviac 
páčil M. Schneidcr-TrnaYSký (Kač, kač, ka
čena) , E . Suchot'i (sbor z cyklu O horách) 
a L. Revúcky (Zasvistali kozačenlti) . Za di
rigovania sympatického mladého dirigenta 
J ána Valacha SSSU citlivo interpretoval 
program a pripravil poslucháčom nezabud
nuteľný večer estetický ch zážitkov. 

Obecenstvo odmeňovalo učiteľov nadše
ným potleskom a zástupca Stalinových zá
vodov, ktoré mali nad koncertom patronát, 
odovzdal in1 po koncerte pamiatkový dar
ček. Veríme, že SSSU nebol v Martine t. r. 
posledn)'krát a prispeje k rozdúchaniu kul
túrneho diania v Martine. 

SSSC je vo ' ')'nikajúcej interpretačnej 
forme, a preto navrhujen1 za mnohých 
účastníkov koncertu, aby sa jeho umenie 
čím skôr nahralo na gramofónové platne 
a tak rozšírilo medzi pracujúciclt , ktorým 
jeho umenie p rávom patrí aj " tejto po
dobe. L Januška 

Z činnosti tvorivých komisií Sväzu. 

Hudobno-vedecká tvorivú komisia pri 
SYäze slovenských skladatdov zvolala na 
dcľi 8. januára t. r. S\'Oju pravidelnú pra
covnú schôdzku, na ktorej okr-em inéhQ< 
odznela p rednáška dt·. Jozefa Tvrdo1'ia na 
tému: .Janáček a SlO\·cnsko. Prcdnäska bola 
v lastne \-)'ťahom z autor'OYej okolo slo strán
kovej štúdie, v k torej sa poukazuje na Ja·· 
náčkov osobný i umelecký vzťah k Slo
vensku a jeho fudu. Tvrdol'í. uviedol VQ< 
svojej prednáške mnoho dokladov - dosiaľ 
nepubliko,·an)·ch - ktoré neYdojak upo
zon'iujú aj na '-)"'in jeho hudobnej reči. 
Prítomní si prednášku, ktorá je prvým 
príspevkom k tohoročn)·m janáčkovským 
oslaYám, ,~·počuli s , -cfkým záujmom. 

31oskva 

\")·bor p re udeľovanie Lcninových cien 
pri rade ministro,- SSSR uYerejnil zoznam 
umeleckých diel, navrhnutých na toto vy
znamenanie. Z hudobných skladieb sú 
v t'íom uvedené opery "Skt·otenie zlej ženy" 
od V. Sebalina a " :'lfatka" od Tichona Chren
niko,·a, XI. symfónia "1905" Dimitrija 
Sostako,iča, II. symfónia O. TaktakišYiliho 
a Chačaturianov balet "Spartakus". Z vý
korm),ch umelcov sú medzi navrhnutými 
Emil Gilels a David Oistrach. 

Xl. symfónia D. Sostako"iča hola pred 
nedávnom predvedená v Londýne Kráľov
sltým filharmonickým orchestrom pod tak
tovkou Malcolma Sargenta. 

Filadelfsk)r symfonický orchester vystúpi 
tejto jari na niekoľkých koncertoch v So
vietskom sväze. Dirigentom bude E ugen 
Ormandy. 

Známy dirigent Hans Schmidt-Jsserstedt 
pôsobiaci v Hamburgu stal sa od konca 
tn.inulého roku šéfom Stockholmskej filhar
mónie. 

Státna opera v Berlíne uviedla balet sú
časného skladateľa V. Brunsa ~o v á Od y
s e a. Balet vzbudil pozornosť v kruhoch 
divadel níko\- pre svoje vysoko humánne 
myšlienky. Príbehom je tu námet z posled
n)·ch rokov druhej svetovej vojny . 

-as-
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N OV É K N IH Y 
A H UDO B NINY 

Mikuláš Moyzes (1872-1944) 
Dňa 6. decen:lb ra 1957 bolo 85. výr-oči" 

narodenia Mikuláša Moyzesa, slovenského 
hudobného skladateľa, spisovateľa, orga
n istu a pedagóga. Iste bude najvhodnejšou 
spomienkou, keď rozoberieme obsiahly prí
~pevok Zdenky Bokesovej v l. zväzku Hu
dobnovedných štúdií SA V "Mikuláš Moy
zes - klasik slovenskej hudby", ktorý dosiaľ 
na jdôkladnejšie zhodnotil celoživotné dielo 
tohto záslužného činiteľa slovenskej hudby . 

Obširna štúdia Z. Bokesovej s bohat)-m 
poznámkovým a parútom je vlastne mono
~n-afiou na 150 stranách a bolo by býval.o 
vhodne jšie "-ydať ju ako samostatnú publi
"káciu a tým tiež zdôrazniť význam postavy 
~Iikuláša Moyzesa v dejinách našej hudby. 
Autorka sa podrobne zrwherá nielen skla
dateľ ovou životnou dráhou, ah• aj jeho pô
v odom a politickou situáciou, za ktorej vy
rústol a dozrieval. Dozvedá me sa z nej, že 
skladateľova rodina je od Zvolena, že jel10 
·otec bol kantorom-učiteľom vo Zvolenskej 
Slatine a tam sa mu narodil 6. decembra 
1872 syn Mikuláš. Svoje detstv o prežíval 
v Div ine a tam mu bol učiteľom hudby 
T eofil F rimmel. Gymnaziálne vzdelanie 
7.ískal v Banskej Bys trici, kde študoval sú
časne hru na lda ,.; ,. u Márie ;\fartinkovičo
vej. Od r . 1889 vid i1 11 e .\Iikuláša i\Ioy zesa 
na učiteľskom {•stave v Kláštore pod Znie
,-om, kde sa sl{•va a j miestnym o,·ganistom, 
d irig uje študentsk~· spevokol a orchester a 
.pestltje l<omornú h udbu. Uči teľskú <lráhu 
l:o ·koro opúš(a. od r . 1895. je organistom 
v J :Jgr i a venuje sa výlučne hudbe. SLu
duje h udbu u Ernó Lányiho a vidine jeho 
národnú maďarskú orientáciu " zatúžil aj on 
t ,·or iť slovenskú h ud bu". 

Od roku 1897 je vo veľkom Yaradine 
. -agy-Yárad ako organista, klavirista, pe

cl.ngóg a shorma jsle•·· Začína komponovaL 
'Zo začiatku podľa potrieb ka tedrály pre
,-ažne cirkevnú hudbu. Základom ~1oyze
sovej tvorby bola Bachova hudba. V pies
ti ovej a neskôr v klavírnej tvorbe nemecký 
romantizmus. Po niekoľkoročnom poby te 
v Curgovc na juhozápadných hraniciach 
Uhorska vracia sa r . 1904 na Slovensko do 
Kláštora _pod Znievom. Zložil tu Vewe c slo
venských národný ch p iesní pre miešaný 
sbor so sprievodom veľkého orchestra. Od 
r. 1908 je Mikuláš ?11o~-zes v Prešove. Ok•·em 
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svojho povoln.nia ako organista a profesor 
hw1hv 7;> n ni ;l sn 111 clo hudobného života 
i a ko kla>-irista. hudobu<· referent a sklada
teľ . Vychádza · jeho .-~eobecne uznávaná 
Skola hry na organ, v:-dáva jú sa jeho Hu
dobno teoretické záldach-. Skladá mužské 
sborv na slová PetiHih~. Tompu a iných. 
Pre · s, ·oju š tátnu sk úšk;_. z hudby zložil 
r. 1916 Scl1e1'ZO p re o•·chestcr a Sláčiko.-(· 
kvarteto. 

Po orCHate r. 1918 MoYzcs sa stal pred
sedom- )<úrodného ,-(·boru ·v Prešove. Ak tív
ne zasahuje do budo,-ania slovenskej kul
túry. Vydáva školské učebnice a hudobno
teot·etické príl'llčky. Skladá piesne, melodrá
my, skladby p re organ. Vznikajú suity pre 
veľký a malý orchester . 

Po odchode do penzie r . 193? rev-iduje 
a vyd{tvn svoje sboro,-é úpravy Iudových 
piesní. Roku 1934 zložil Dychové k>-inteto 
a Dycltové sexteto a začína pracovať na 
svojej najv~·znamnejšej skladbe, na Male j 
n chovske j symfónii, ktorá bola dokončená 
a nredvedená r. 1937. 

Švoj plodn~- a mnohostranne činorodý 
život ukončil Mikuláš Moyzes 2 . apríla 1944. 
J eho život bol vyplnený usilovnou prácou 
a snahou čo naj"V-iae slúžiť svojmu národu. 
J eho čelné diela zasluhujú , ab y neboli za
budnuté, aby aspoň pri jubilejný ch osla
vách pripomenuli nám tohto slovenského 
klasika. 

Stúdia Zdenky BokesoYej m{m predsta
Yuje celoživotné dielo l\.fikuláša Yloyzesa. 
borbu o uplatnenie sa, boj s nepriazniv}-mi 
pomermi, s nedôYerou, s nepochopením o 
malichernosťou. V štúdii zozbierala autorka 
mnoho cenného neznámeho materiálu a 
osvetlila !\foy?.e~ov význam zo všetkých 
strá n. :\fohol by sa jej vytkn ú( azda iba 
nedostatok určitej koncíznosti, k torá by 
bola štúdiu spravila hutnejšou po slohovej 
i obsahovej stránke, a j keď na úkor kvanti
ty, a postava .\Iikuláša .\foyzesa by sa nám 
zja, ila eš te plastickej~ ie. 

Z. H. 

H o rt u s m u s i c u s . 

Y zemiach nemeckého jazyka je domáce 
pred ,·ádzanie hudby pre malé nástrojové 
súborv veľmi obľúbené. S ú'vi sí to so starou 
hudobnou kultúrou a tradíciou. Pestovanie 
hudby je tam medzi hudobníkmi amatérmi 
samozrejmosťou, pri čom tieto p rodukcie 
bývajú na veľmi pelmej úrovni. Zvláštnej 
pozornosti taký ch to súborov sa teší hudba 
starých, predldasických a klasických maj
strov. - P •·edovšetkým pre tieto amatérske 
združenia vydáva hudobné vydavateľstvo 
Bärenreiter Y Kasseli niekoľko sérií skladieb 

p re rozličné inštrwnentálne zlo~enie, nem .1. 
aj so spevom. :Xa jpozoruhotlne jšia v)·berom 
skladieb i ich redakciou je séria H o r t u s 
mu s i c u s. ktorá yzu.ikla začiatkom trid
sia tych rok,ov a počíta dncs už nn 150 zoši
tov. Séria je venovaná hlavni' ma jstrom 
barokovej a renesančnej huduy : popri 
Bachov)'ch a H ändlov}·ch sklad bách na
chádzame tu aj :'.·forleyho Fan táziu pre dve 
gamby, Sweelincko,·c tluely "ztml Singen 
und Spielen", ale a j Scheidtove Cnnzony, 
Lassove Fantázie, renesančné bicínia a zo 
skladieb príslušnikov českej hu<lohnej emi
g rácie skladby Zelen ku , Sticha, Sta mica a 
Za~ha . - Súdiac podľa spomC'mrt~·ch bicí
nií, Telemannovcj zbierky " Der gctreue 
Musikmeister" a niekoľko ďalších, publi
kácie sú sta rostli,·o prip ravované a opatrené 
historicko-estctick~·m komentúrom a repro
dukčno-technickými vysvetlh-kami. 

Táto bohntá séria slúži teda niC"lcn pre 
amatérske i odhorné pestovanie staršej 
hudby, ale je cennou antológiou starej 
hud by aj p re hudobného his torika, pretože 
sprístupňuje mnoh.:·, dosiaľ neznáme, ba a j 
neuverejnené skladby. .\.Ied zi redaktormi 
publikácii nachádzame početné mená zná
mych nemeckých hudobn)'ch vedcov. 

z 
Hudobníci spominajú. 

Pamäti a spomienky vynika júcich hu
dobníkov patá li .-žtly k tomu d ruhu hu
dobnej literatúry, ktorý sa s tretával s veľ
k)·m záujú10m nielen v odborn)-ch kruhoch, 
ale i hudobníkov. Spomeiíme v tejto súvis
losti len na Stravinského Kroniku môjho 
života, na Saljapinov Môj život, na Berli
ozove P amä ti a mnohé iné, k torých liter:irny 
úspech ďaleko presiahol úzky okruh hu
dobne vzdclan)•ch čitateľa,-. Všimnime si tu 
niekoľko význa1m1ýeh novi.tliek tej to hudob
nej memoárovej lit!'ra tú.t·v ktorá vvšla 
Y zah1·aniči. "'' .., 

Darius ?llilhaud vydal knih u " Notes san.~ 
musique" (Paríž, H.ené J ulliard), v k torej 
rozpráva o svojom živote a diele až do 
skončenia II. svetovej vojny. Stúdium na 
konzervatóriu, priateľstvo s básnikom Clan
delom a poby t s ním v Brazílii, cesty po 
Spojených štá toch i po Európe, stretnutie 
so Sostako,;čom, v tedy ešte š tudentom kon
zeiTatória v .Moskve, pobyt v Amerike 7.a 
posled nej vojny a tiež' celé nedoceniteľné 
bohatstvo autentických oznámení o jeho 
skladbách - t:Jlc možno aspoň zhruba na
značiť obsah jeho spomienok. Ich znam e
nitým nepostrádatcfný m doplnkom je kniž
né vydanie Milhaudových rozhlasový ch 

rozho,·orov s kritikom Claudom Hostandom 
z roku 1952 z priležitostí skladateľových 
sesfdesiatin pod náz,·om " Entre t.iens avec 
Claude Rostand" (Paríž, René Julliard). 
.\Iilhaud v nich rozpn1va mnoho zaujíma
vého nielen o svojom živote, ale najmä 
o sYojich názoroch, o ti \-ojom pomere k i n)·m 
skladateľom, o s\·ojich stykorh s hudobnik· 
mi a litPrátmi, o sYojom pomere k dodeka
{ollÍzmu atď. Najmä táto drul1á kniha dáva 
hlboko nahliadnuť do tvorivej osobnosti 
.\Iilhautlovej. To, čo sa povedalo o nej, plati 
i o druhom zväzku tejže zb ierky, v ktorej 
sa spo, ·edá iný , -)·zmtnmý člen "Sestky" 
F rmwis Poulcne zo svojich názorov, sympa
tií i :mtipatii a v ktO I"OOl veľmi pútavo 
ohjasúuje sYoje umelecké názory komento
vaním Ylastných diel. Milhaudove i Poulen
rove •·ozhlasoYÍ! rozhovory sú knihami tak 
bohatými a zaujínta,·)·mi, že m ožno si len 
priať . aby ďalšie z.-iizky nasledovali čo na j
skoršie. 

Podobného pôvodu je i kniha " Les sou· 
•·enirs de Georges Enesco" , ktorú podľa 
rozhlasov),ch ho, ·o•·ov s umelcom napísal 
Bernard Ga.-oty a ,-ydalo parížsl<e nakla
dateľstvo Flammai"Íon. Vynika júci husľový 
>-irtuóz, skladateľ i dirigen t spomína ,- nej 
na štúdia v Paríži u .\fnrsicka , Masseneta 
a Faurého. na svojic}- spolužialtov Cor tot.n., 
Thibauda a Ra'\·eln, a obšírne 1·ozpr>'•va 
o svojej tvorbe, na jmii o opere Oidipus. 
Zaujímavé sú i jeho zmienky o jeho žia
kovi, dnes svetove p t·esHvE>nom huslistovi 
Yehud i ?1-Ienuhinovi. 

Spomienky slánwho francúzskeho huslistu 
J acqua Thibauda , ktorého pod n:izvom "Un 
' ·iolon parle" (Pa ríž, del Duca) usporiadal 
J ean-Pierre Dorian, rozprávajú najmä o jeho 
mladosti, o štúdiách na lwnzervatóriu, o 
stretnu tí so slávnym Y sajom, o pôsobení 
Y orchestri pod dir igentom Colonom atď. 
Skoda, že nezahrnuj ú i neskoršie roky, keď 
Thibaud patril k popredným svetovým "V-ir 
tuózom a keď s Pablom Casalsorn a Al[redom 
Cor totom Yyh ·oril i nezabudnuteľné trio, 
o k torého vvkonorh hovoria dnes. bohužiaľ. 
už len graffi'ofónové dosky. · . 

Zdenek V ý borný 

Vydavateľstvo Slovenskej akadémie v ied 
p ripravuje publikáciu " Problémy estetiky 
hudobne j interpretácie", v ktorej autor Eu
gen Simúnek podáva teoretický systém kri
térií umeleckej inte•·JwetáciE' . 
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Xový hudobný slovník. Po západonemec
kom vydavateľstve Bärenreiter, ktoré za re
dakcie p rezídenta Nemeckej spolkovej spo
ločnosti pre bádanie o hudbe, p rof. dr . 
Friedricha Blumeho vydáva monumentálnu 
cnryklopédiu "Die m usik in Geschichte und 
Gegenwart" (vyšlo už šesť z plánovaných 
12 zväzkov) rozhodlo sa a j známe francúz
ske Yydavateľstvo Larousse vyda( svoj hu
dobný slovník v novom rozšírenom a pre
pracovanom vydani. Redak torom nového 
dvojz,·äzkoYého slonúka je opäť profesor 
dejín hudby na parížskom konzervatóriu 
Norber t Dufourcq. Oba zväzky (prvý už 
vyšiel) ma jú mať spolu 1200 strán veľkého 
formátu s asi 12 heslami, ilustrovaný mi 
' 'YŠC 1000 obrázkami. V p rílohe budú tema
tické analýzy významných skladieb, biblio· 
grafia a diskografia, ako aj dve dlhohra
j úce p latne s nahratými ukážkami zvuku 
jednotlivých hudobných nástrojov a hudob
nými iJustriáciami hlavných hudobných 
pojmov. .\ ko samostatnú prílohu tohoto 
slovníka vydala firma Erato 8 dlhohra jú
cich platni s uk ážkami h udobných foriem 
od najstarších čias p o súčasnost Laroussov 
nový slovnik vychádza ako p rvý z troch 
veľkých slovníkových akcií francúzskych 
muzikológov, k torí zrejme chcú dobehnúť 
náskok svoj ich nemeckých a anglických 
kolegov (v najbližšom čase vyjde doplnkový 
zväzok k poslednému vydaniu Grovcho 
slovníka) . Dúfa jme, že venujú primeranú 
pozornos( a j našej hudbe, o ktmej západná 
verejnosť nevie temer nič. Z nasej strany 
je zasa nevyhnutné, aby tie to slovníky: 
l<toré sú ncodmysliteľ nou pomôckou pri 
vedeckej prár i, boli pristupné aspoň vedec
kým p r-ncoviskám. Doteraz tomu ta k - hor· 
r ibile dictu - vôbec nie je. 

Kniha o súčasných skladateľoch. 

Jeden z popredných talianskych muziko· 
lógov Quido Pannain , známy i za hranicami 
ako autor významných hudobno-vedeckých 
knih a šlúdn, uve.rejnenýeh v časopisoch, 
' "Ydal pod náz,·om " Musicisti dei tempi nu
ovi" (Milán , Edizioni Curci) \')'ber svojich 
clúnJwY, UYerejnených v časopise La R as
segna Musicnle za poslerlných päťadvadsia
tich rokov. Ako názov knihy naznačuje, 
nejde tu o súbor rôznorodých článkov, ale 
o výber tých, ktoré sa týkajú najvýznam
nejších predstaviteľov moderne j hudby, 
najmä Ma urice Ravela, Richarda Straussa, 
Arnolda Schonberga, Igora Stravinského, 
Albertn Roussela, Paula Hindemitha, Arthu
ra Honeggera a pod. V jednotlivých profi
loch autor sa neuspokojuje len povrchným 
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pohľadom na osobnosť a dielo, ale snaží sa 
pr<'niknúť ku koreňom ich osobnosti, vy· 
svetliť duchovné zdroje ich tvorby, jej vý
vojoYÚ líniu, jej zlomy i experimentá~e 
výk")"-y a predovšetkým jej zmysel. ~ eJt? 
knih e nič nie je vzdialenejšie ako nezáž1vna 
suchosť s ktorou bývajú podobné témy 
mnohokr át p reberané. J ej stránky sú ~o~até 
na duchaplné postrehy a charakten stlky , 
podané hockedy až básnicky . Tak napr. 
hudba Richarda Straussa je definovaná ako 

majstrovská technika zo štý lových prvkov, 
~eschopných p1·emeny a nového života", 
Stravinský je oznnčený za "bnrbara, vycho
vaného v škole čistej formy" atď. Zo slo
vanských skladateľov je v knihe vysoko 
horlnotcný Karol Szymanowski, k torého 
auto ~ naz)rva "čarodejom s rukami Liszto
v) ·mi, m ozgom \Vagnerovým a srdcom De- . 
bussyho" a z jeho diela si všíma najmä 
III. sonátu pre k lavír , obidvoch husľov)·ch 
koncer toY, opery Kráľ Roger a sk ladby 
Stabat mater. Pannainove state, rozptý lené 
po starých ročníkoch časopisu, právom si 
zasl\1žili tohto knižného v-ydania, lebo i dnes 
maj ú vn ímavému a premýšľavému čitate
ľovi čo povedaf k téme tak živej, ako je 
súčasná hudba. Zdenek V ý borný 

Z korešpondencie ::ua.xa Regera. 

Našu h udobnú verejnosť iste bude zaují
mať, že v Bratislave sa uchováva jú d va dosiaľ 
uverejnené listy chýrneho skladateľa Maxa 
Regera, písané v marci 1910 a adresované 
otcovi koncer tného p ianistu Rudolfa Mncu
dziúského. Adam Macudziľiski (1879-1953), 
žiak husľovej triedy Josepha Joachima 
v Berline, bol dlhoročným koncertným maj
strom l\Iestsl<ého divadla v Brne a stálym 
členom orchestra Bayreuthsk)'ch slávnost
ných hier. V mladších rokoch účinkoval pod 
slávnymi dirigen tami Fritzom Steinbachom 
v 1\.Iein.íng-en a Gustavoin lVIah lerom v Ham
hurku, konrcrty lcornornej hudby hrával a j 
so skladateľom Maxom R egerom, ako sa 
dočítame v spomenutých listoch. 

Prehlad prvého list u znie : 

Prof. Dr. Max Reger Leipzig 15. III. 1910. 
Kaiser-vVilhelm-Strasse 68, I. 

Veľavážený pane! 
Váš list som obdržal: sobota 9. október 

sa m i velmi dobre hodíi ohľadne honoráru: 
môžem prisť, ak obdržím 700 korún ho
rloráru, nalwlko odtiaľ do Brna je príšerná 
ce.~ta. Na organe nech potom hrá pán Bur
kert; ja nem ôžem hrať na organe, nakoľko 
som už 20 rokov nesedel na žiadnej orga· 
novej lavici. 

Predvedieme potom ešte moje najnovšie 
klav írne k varteto op. 113, litoré vy jde 
v septembri t. r· . u Bote & Bock; potom 
sláčilwvé kvarteto op. 109. piesne s orga· 
nom - a nádherný program je hotový. 

Pretože som už teraz pr·eťažený lwncert
nými ú1,äzkami pre budúcu zimu, prosim 
Vás o rýchlu odpoveď na tento list. 

S mnoh ými srdečnými pozdravmi Váš 
.oddaný Dr. Max B.eger 
Dňa 18. marca píše Max Reger už ďalši 

list na odpoveď : 

Veľavážený pane! 
V poriadku; prídem teda za 500 korún; 

ale ako je to s dátumom: V y píšete, že 
v sobotu je 9. októbra; v sobotu mám e však 
.S. októbra, 9. je až v nedeľu. 

Napíšte mi, prosím, či koncert m á byť 
v sobotu 8. ok tóbra alebo v nedelu 9. ok
tóbra. Bolo by mi m ilšie, heby koncert mo
hol byť v sobotu 8. ohtóbra. 

S program om: 

l. Klavírne hv arteto op . 113 
2. Piesne 
3. Sláčihový kv artet op. 109 

4. K vÍnteto f-rnol 

} "''" 
Brahms 

-:", ., _ 

wm úplne zro:;wnený. Klavírne lwarteto 
určite vyjde l. septembra u Botc & Boclt 
(Berlín). 

Zajtra odcestujem, vrátim sa n€1 prvý 
veíhonočný sviatok večer a prosim Vás, 
aby ste mi na tento list istotne tak odpove
dali, aby som Vašu odpoveď určite obdržal 
na 3. veľkonočný sviatok. 

M y slím, že tera:; je všetko v najlepšom 
poriadku. S prosbou, aby ste koncert sta
novili na sobotu 8. októbra, posielam 

pozdrav, Váš oddaný 

Dr. Max Reger 

Manželia Sylvia a RudoU Macudzúiski 
in terpretujú na svojich koncertoch pre dva 
k la•iry (p red nedávnom a j v P rahe) vrchol
né diela Maxa Regera (Variácie na Beetho
venovu a na Mozartovu t ému). Tento ich 
pomer k majstrovskej tvorbe má svoje ko
rene v dávnych osobných i umeleckých 
vzťahoch rodiny ku skladateľovi. 
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YziÍcny propagátor slovenskej hudby. 
Jubileum Jána Pešata. 

Hiaditeľ hudobne i skolv dr. L. Janáčka 
'" Ostra,·e-Yítko\'icia-ch a dlhoročný vynika
júci p racovník Y ostravskom hudobnom ži
vote, Jún Pe š a t, oslávil nedávno s,·oje 
65-ročné jubileum. ~a Ostravsku i '" celo
štátnom hudobnom zivote je známy nielen 
ako pedagóg, ale aj ako dir igen t Komorného 
orchestra hudobnej školy dr. L. Janáčka 
v Ostrave-Yítko,·iciach a Orchestrálneho 
združenia zú,·o<lného klubu vo Yítkovických 
žclcziarľtach .Klementa Gottwalda (býv. 
Ostravskú filharmónia). Je zakladateľom 
obidvoch orchPstro\· a pri dirigentskom pulte 
dmhé·ho orchestra oslantje tohto roku spo· 
lu s týmto orchestrom 35 rokov tvorivej 
prftcP. Orchestet·, ktorý bol númy pod me
nom Ostra,·ská filharmónia. , .y,·íja pravi
delnú <'iinnosť v propagúcii symfonickej 
hudby. \'o s\·ojich radoch má ,-cľa učiteľov 
hudby a dosiahol mimoriadny stupeti v)·
kotulosti. Yo SYojom rPpertoári má nielen 
diela starších skladatef ov, ale aj súčasn)·ch 
autoro,- a vcfkú pozornosi venuje sJo,·en
skej hudbe. ľvádzamc len niektoré pred
\'edenia rliel .\.. ..\Ioyzesa : ~ikola Suhaj, 
Serenáda pre malý orchester, J. CikkNa: 
Concertino pre klaYír <> orche~ler, E. Su
('\,oňu: Serenáda p re slM·ikový orchester a 
iné. S obidvoma orchestrami účinkoval už 
celý rad naštch Yynikajúcich wnelcov, 
medzi ktorými ,-eľký úspech dosiahol 
v Ostrave najmii prof. H.udolf ..\'Iacudziils],i. 
Pešalova prúca t akto pripravila dohrú pôdu 
pre činnos!' novozaloženého Ostravského 
svm fonického orchl'slra. Jeho touto sústav
n.ou prácou sa pm•tupn~ yyrho, ·alo koncert
né publikum. Pcša t sa však neuspokojil len 
s prácou \" Ostt·ave, ale s orchestrom ab
solvoYal mnoho zújazdoY aj " tých najod
fahlejších mestách. ~ajmä v dobe okupácie 
zaznieYala Smetanovu ..\'Iá yJast v predYeden.í 
Ostra\'skej filhat·mónic takmer YO všetk)•ch 
\·äčších mestúch severo\-)·clwdnej ..\Ior:wy 
a Sliezska. Za túto urácu dostal Ján PPšat 
čcstnú cenu mesta Ôstra,·y " roku 1946. 

Boha tá a lYoriYá je Pešatova pt·úca v hu
rlobnom školstve, kde s,·ojimi nápadmi, vy
nikajúcou pedagogickou kvalifikáciou a veľ
kými skúsenosťmni prispel k zdokonaleniu 
organizí•cie h udobného školstva ako inšpek
tot· lm d. škól a aj k celkoYému zvýšeniu 
út·ovne pracov-ných V);.sledkov v hudobnom 
i'kolst.ve. Yeľmi často účinne zasahoval na 
celoštátny\!h poradúch o hudobn)·ch skolách 
v našom štáte, najmä v odbore husľovom 
a v odbore súborovej h ry, kde na základe 
ľešatovho nánhu boli vydané prvé ueebné 
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osno,·y pt·e tento nový predmet hud. škól. 
Za túto i'innosť dostal Pešat čestný titul 
"Zaslúžilý učiteľ" roku 1956. Tiež v rámci 
práce na hudobn~·ch školách je Pešat inten
zívnym propagátorom slovenskej inštruk
th·ne j hudby, ktorú najmä YO ,-ítkovickej 
škole zal'Uúuje do školských programov 
(husľové diela ..\.. "\.!brechta, Ľud. Rajtera, 
klavírne diela R . .:\Iacudzu'tského a i.). 

Jubi lantoYi prajeme ešte veľa muzikan t
sl<ého nadšenia, ktoré doposiaľ charakteri· 
zovalo Pešatovu činnosť a ktorú vtlačilo 
každému dielu, ktoré odznelo pod jeho tak
tovkott pel'ai spontánneho hudohnH•o ci-
tcnia. 

T.adislav O/šar 

Ladislav ftanček sa 1ložíva šesťdesiatky. 

K uus<'j staršej skladatefskej generácii patrí 
absolvent brnenského konzervatória L a d i
~ l a v S t a n č e k. Hudbe sa začal učiť už 
doma, u otca, známeho prievidzského hu
dobJúka. Po absoh-oYatlÍ strednej školy a 
štátnej skúšky z hudby, pôsobil na učiteľ
skom ústa,·e v Lučenci a Turčianskych Tep
liciach. Dalšieho hudobného vzdelania sa 
mu dostalo na b rnenskom konzervatóriu. 
Organ študoval u Treglera, skladbu u Petr-
7elku, ili1·igovan.ie u Xeumarum a inštrumen
táciu n Chlubnu. Po návrate na Slovensko 
pôsobil na bratislavských hudohn)•ch uči
li i<t iach, kde dll:o nezotrval. R oku 1935 pri-

jal miesto profesora h udby nH ui:ilP[skom 
ústave v Spišskej Kapitule, a neskorŠÍC' 
v Spišskej Novej Ysi. Ccl)·ch dYadsať na j
plodnejších rokoY svojho života dal Stanček 
Spišu , výchove ui'iteľsk~·ch k{tdrov a kom· 
ponoYaruu. 

LadislaY Stančck popri dYoch knižn~·ch 
prácach o hudbe (Organ, jeho dejil1~· . slaY
ba, zostrojenie a zachádzanie s JÚlU r. 1941 
a Kapitolách o hudobnom u mení z r . 1944) 
napísal cel)' rad článkov a recenzií. Yytvoril 
okolo sedemdesiat skladiPb. Z orrhf:'s trillnej 
tvorbv ie to sui ta Lesk na vodŕtch a Pod 
oblôčl~o~. Vokálno-inštnmtť'ntá lna tvorba 
je zaznačená dvoma kantúlami, Slá\'nosfou 
na horách, na slová !VL Lajčiaka n Nad mo
jou zemou holubica lie ta, na slov{t J. Slzu. 
Komorná tvorba je známa Dorick~· rn kvarte
tom a Sláčikov)•m kvartetom Es-< hu·. Stanček 
napísal niekoľko skladieb Yokálnych a upra
,·il yefa slovensk)·ch picstÚ pre sbory. Z or
gano,·ej t\·orhy zHsl (tži si pozomosf Sláv
nostná predohra a StaroslO\·ansk~· Očená~. 

Dnes žiie Stanislav Stanček v PrieYidzi, 
kde sa 7 .. februára 1898 narodil. Pri prilc
žitosli ,·zácneho jubilea želáme mu zdraYia 
a Yeľa úspecho\· do cľalších roko\' -as-

Jozef šamko 50-ročnj· . 

J e vžité v povahe ľudí, že pri päťdesiatke 
umelcov a vedcov preveru jeme ich žiYotnú 
prácu, zam)·šľame sa nad ich životn)'m~ 
túžbami, márnymi snahami i closiahnut)•m1 
cieľmi . P reto chceme dl'ía 15. februárn pri 
päťdesiatke dr. Jozefa Samku aspoň zdra
vicou a niekoľkými slov::nni vzdať úctu za 
to, čo na pracovisku výchovy a osYety vy
konal. Tento rozvážny pracovník, naroden~· 
,. !V[ojrnirovciach pri Nitre Ako syn kolára. 
politicky prcsvedčPn)• o potrebe slovensko
ČPskPj vzájomnosti. so zmyslom pre plne
nie mnohých povinností. kde ho život po
sta,·il: v Nitre. Dednskej ~oYej Vsi, Sura
noch, ,. Trenčíne a " BratislaYt'. Bol sprYlt 
ui·itcľom, potom inšpektorom, profesorom. 
os,·eto,"S•m pracovníkom. Yeno,·al sa d.irigo· 
,·ani u Akadem.icko spPYúckcho združenia a 
l'Obotníckeho speYokolu Tatl':ln. Roku 1936 
n ·konal dôležiié uoslanie na mcdzinároduom 
k~ngrcse p t·e ln;dobnú ,-~·chovu , . Prahe. 
O dva rokY neskôr orga.nizoYal celoštátny 
sjazd o ľudo\'ej piesni " Dratislave u 
" Trené. Tepliciach. Popri tom pracoval 
'\·sk umne a nublicistick Y. Potrebnú erudi
cfu dala mu F~lozoJieká fakulta Komenského 
uni,·crzity ,. Dratishl\·c, kde roku 1944 na 
zúklade diser lácie H nrlba a hudobnosť v spo
loi'nosti promoYal. 

Jozef Samko ako , -<'del' ,. ~túd ii o Ko
m('nskom, uYerejn rn<'j r. 1942 ,. T'E'rlago
gi<:kom sborníkn :\rati<'t" s]o,·l·nskej. navr
hO\·al nulnosi yysokoskolsk(•ho yzdelarúa 
nášho učiteľstva. Bolo lo , . dohc lZ\' , slo
,·f:'nského štátu, kedy poZiada,·ka šit·okého 
,·edn~ho rozhľadu našich učiteľo,· nebola 
potrebná a priamo provokovuln. Y knihe 
IIndLa a spoločnosť cmpi~·ickou metódou 
a dôkladn)·m v)' skumom dotazníkov)'m si 
Jozef Sa mko overil sta,· a kvality hudob
nosti našej ml;\deže a predostrel novátorsk~· 
ná\'l'h na- utYot·cnie tz,·. lmdobn, ·ch stred
nÝch škôl. Y<·skumo111 lnulohno:o,ti dosjwl 
],· podohn)·m ~islcniam ako brncnsk)· \'edec 
Fn.1.ntišek L)·sek. Y profile· o JánoYi Cikke
rm·i ;l \' osobitnom rozhor<' opc•ry l3c~~:a Ba
jazida preukázal znHiosť l\'orh~· popredného 
s}o,·enského skladateľa . . \ko ,-.,díll'i redak tor 
SloYenskej hudby m(t za sehon zukladatci 
>kú prúcu J. roi-níka. kommú hl'Z ohľadu 
na jcj povahu a i'as. ktor~· si '~·ziadala. 
\"t-ľa zd1·avia k päťdPsiatkc tomu. kto bu
duje . .Jozp[o,i ~:~mko\'i bl'Z poch~·lry: 

T,· 

~'{a noy \· rok holo tolllu l OO rokov. čo 
odw<>li p~ pn·)- raz tóny )Joninszk~Yej 
opE'r\' n a l k a YO Vnr~aYC. 
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K piifdesiatke Ctibora Lensk.>bo. O rok 
bude tomu dvadsaťpäť rokov, čo sa zrodi
la prvá slovenská tanečná pieseň, prvý slo
venský šláger . Stalo sa tak r. 1934 v Bra
tislave, kde vyšli tlačou a v Prahe na gra
mofónových platniach prvé tanečné piesne 
mladých slovensk)·ch skladateľov Gejzu Du
síka, Dušana Pálk u a Ctibora Lensk ého 
(vtedy Lengyela) . Prvý raz zazn eli v cu dzí
mi šlágranú zamorenej Bratislave sloven 
sk é tanečné piesn e, k toré sa akoby cez noc 
s tali šlágrami a majetkom mladých. 

Už prvé p iesne Lensk ého: ":'\ezaslúžiš" , 
.,Prečo nemáš trochu lásk y p re mňa", "Su 
llajko" a ďalšie, mali prenikavý úspech. 
No. r·oku 1938 pod tlakom politickej per· 
zekúcic m usel sa Lensk ý aj ako tvorivý 
pracovník odml čať . 

Až oslobodenie našej vlasti otvorilo ďal
šiu cestu jeho piesúam. Z jeho n ových pies
ni vyniklo tango "Prečo sa ma nikto ne
opý ta" a pozonthodné b oli jeho b udova
teľské piesne "Rozmarín zelený", "Sv etlá 
nad Oravou" a .,Za mier", ktoré boli odme
nené v rozličných súťažiach. Z posledných 
jeho úspechov tr·eba spomenúť tango "Xe
bolo to náhodou·', pomalý valčík "Po cel)· 
dcr'í sa teším" a fox "Tak sa mi zdá". 

Osobitne treba spomenúť Lenského vzCah 
k umeleckej hudobnej t ' ·orb e, najmä dra
matickej. Sotva sa n á jde v Bratislave taká 
b ohatli súkromn á d iskotéka, akú Lenský 
za roky s nevšcdnou pilnosťou zozbieral. 
Táto diskoték a obsahuje iflabrávk y všet
k ých svetových spevákov v sólových i en
semblov)'ch partiách, b a i v c.elýc.h operách . 
Značné percento opernej hudby , vysielanej 
bra tislavsk ý m rozhlasom, bolo p rebrané n a 
p ásy práve z tej to diskoték y . 

Lensk ého vzťah k r.ábavnej i umeleckej 
h udbe je rovnako kladný a úprimn )' a Yy· 
viera zo skutočnej lásky k h udbe, k torá sa 
u neho p rejavila uz Y mladosti. Bola silnej
šia než , ·zCalr. k novolaniu. J eho otec si 
na!r.h o, ako na ntl;dého právnika, stále s(a· 
žoval: .,Xič ho nezau jíma, len a len muzi
ka!" 

Zelá rne nášmu jubilantovi, aby táto Iás· 
ka k h u db e žila v ir.om aj naďalej a po· 
mohla llHL k <f a lšim tvor·iv~-m úspechom! 

- ok. 

Benátky. Z priležitostí 75. výročia snu·Li 
H icharda \ Vagnera uskutočni sa vo feb ruári 
niekoľko z,·láštn ych pred stavení opery "Tri
stun a Isolda" . Účinkovať b ude súbor Bay
reuthsk ých sláv nostných hier· s dirigentom 
vVo\fgangom Sawallischom a režisérom vVolf
gangom Wagn erom. 
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OHLASY NA KRITIKU 

Pripomienky učitefoy Hndobnej~školy 
v Košiciach. 

Učitelia Základn ej H ud obnej školy v Ko
šiciach s pozornosťou sled uj ú články časopi
sov Iludební rozhledv a SloYenská hudba. 
~iekloré články týk a júce sa práce učiteiov 

h u dobných škôl sú p rediskutované a j n a 
metodických p or·adáclr. 

V šiestom čísle' Slownskej hudb y s. p rof. 
Kafcndová podáva str·učný referát o súťaží 
žiako,· základn ých hudob. škôl na Slovensku. 
1\enúlo sme boli prekvapen í, že z našich 
žial<o,·-ldavir istov nni jcJen nie je VJ·zdvih
nut)' , hoci sa umif'stn ili na popredn),ch 
II J. iPSI(lrh. (Z piatich zúčastnených jeden na 
·f.J r·vom, d,·aja na druhorn, jeden na treťom 
a jec!en na štntorn mieste.) Podľa nášho 
n ázoru bolo by Yilan é, keby v budúcnosti 
nielen jednotlivci b oli vymeno,·aní, ale všet
c i účastníci súťaže. 

V šiť'stom čísle Slon~nskc i hu db v čítali 
sme tiež ta te s. ilr. R. HyČhlu: "Ďo boja 
za YYŠSÍu umeleckú úroveii hudobnÝch 
škôl.". P ripomienky a doplnky k tom"uto 
N<ín ku, ktoré nap ísala s. A. CetTcňanská za 
uc. kolek tív I. Hudobn ej školy v Bratislave, 
boli uverejnené ,. ckojčísle 8-9 Slovenskej 
hudby. K tomu člún1u si dovoľujú učitelia 
Základnej Hu.dohncj šlwly v Košiciach po· 
mamcnať nasl!'do,·né : (Pn·dodetk~·m jed
nohlas!\e sa stotožr\ ujeme s JWipomienkami 
s . .\. Cer,·cňanskcj .) Základné hudob né ško
l~' v organizácií skolstva sú skoro, žiaľ, ako 
jej ncvlastné de ti. Hudobné školy nic sú 
uznané ani za školu II. stupiía, ani za od
bornú školu - prečo? Na Li-rh to šk olách vy
učujú tak ·isto učitelia, ako na literných 
školách , pričom však musíme pripomenúť, 
7.e od učiteľa hudobnej šk oly sa vyžaduje 
okr-em YŠcobecného vzd elania ai v zdelanie 
hudobné. Hudobné vzdelanie ;,ôže nado
budnúť iba ten, k to má k lomu predpo
klady a sice : dobrý slu ch , rylmick~- cit. 
hudobnú pamäť a má trpezlivosť YO C\"Íčcní . 
Po skončení YS~[ľ. konzcn·atória. nlcbo 
\ "yššej h~dobnej školy k aždý môže , is( v-y
učovať? Ano, a le učiť b y mal isť iba ten. 
kto okr·cm uveden~·ch predpokladov má a j 
lásku k pedagogike, učiteľskému po,·olaniu 
a má rád deti. • 

Mladý učiteľ často zápasi s rôznymi pe
dagogickými a rnetodickýnú p rob lématni. 
k toré sa Iahšie riešia v o väčšom kolektíve. 
a le čo keď je na škole sám - n apr íklad 
klavir istom? Tu vidief, že veľmi postrádame 
dobrú, ob razmi vybavenú , m odernú slo
venskú metodiku klavírnej hry . Myslíme, že 

• 
v budúcnosti bolo by treba aj o tak)·chto 
pomôckach uvažovať. Ale čo do tej doby ? 
Možno niektorí učitelia si povedi~, veď má· 
me školenia, načo nám knihy!? . \.no, Pove
reníctvo školstva a kultúry usporadú va 
skolenia pre nás, l<toré sú veľmi vitané 
a osožné. Pred sa by sme radi čítali dobré 
rady pedagogické a metodické Y Sloven~kej 
hudbe. Sme presvedčení, že naši vy nikaJÚCI 
p edagógovia ako s. prof. Kafcn dová, Heite
rová Lackn erová, Pap poYá a iní vďačne by 
odov'zdali n ašim uči teľom klavírnej hry svoje 
b ohaté skúsenosti. 

S. Dr·. H. Rychlo ,·o svojom článku o 
pla tovej otázke učtieľov základných h udob
u )'ch škôl p íše, že "zvýšCIÚe platov je možné 
len na základe ich vlastn)·ch pracovn)-ch 
prínosom pre pozdvihnutie kultúrn ej úrovne 
ich práce". To znamená, že litem ý m učíte
Tom a učiteľom Vyššej hudobnej sk oly preto 
upravili platy , lebo mali uvedené predpo
klady splnené? Ci učitelia základných 
hudobn)·ch škôl nemajú pracovné výsled· 
kY? Ich práca po odbornej a umeleckej 
fuovni sa nedá hodnotiť ? :.\Iyslíme, že žiacke 
výchovné a učiteľské kon certy sú cenn)'m 
prínosom k pozdyjhnutiu kultúr·nej ú1·ovnc 
nášho národa. Veď kto vštepuje lásku k 
hudbe, keď nie učitelia hudobn)·ch škôl. 
Veď cehslovenská sú(až jasne dokázala, že 
úroveň. čo do kvality výkonov n ašich >:ia
kov sa dvíha, ako o tom píše s. p rof. Ka· 
fendová. 

Zí.kladné h udobné školy okrem toho p ri
p ravujú svojich žiak ov pre prácu v l~UT a 
p re ďalšie štú dium n a konzervatóriu, a leb o 
Vyššej hudobn ej škole. Tu by sme mali po· 
známku, a to - kecľ žiak prechádza z osem
ročnej školy na škoht lTI. stuptr.a, m usí mať 
posud ok o svojom chovan[ a predošlom štú
diu. Učiteľa, ktorý viedol žiaka n a zákl. h ud. 
škole ani sa neop)·tajú, či žiaka odporúča na 
ďalšie štúdium ! i\Iyslíme, že v tomto smere 
b y mala nastať príslušná náprava. 

:\a niektorých hudobn)•ch školách sú p ra· 
videlné metodické porady (kde nie sú , je 
žiadúce ich za,.-iesť, lebo najviac odbor· 
n)·ch otázok možno tam Y)Ticšiť a t5-m úro
vel'í. školy dvíhať), potom sú u ž ·pomenuté 
odborno-politické školenia. 

Yäčšina učiteľov zák!. bud. škôl je si 
plne vedomú svojich n edostatkov a ťažkosti, 
no i napriek toľkým prekážkam SYedomite 
a s láskou vyk onáYa svoju t ak Yeľmi zod
p oYednú p rácu. 

Ycríme, že vyr iešenie plato...-ej otázky uči
teľov ZHS ešte viac zvýši inicia t[vu odbor· 
Ill'j p ráce, ako aj umeleckej činnosti ! 

Stefan Drozdek, za kolektív Z<Íkladnej 
hudobnej šholy v Košiciach 

Pohľ ad do z a hr ani č n ý c h 
hu dobn ýc h casop i sov 

Soviet Ekaja muzyka sa v deeembroYo1n 
i:ísle 1957 sústreďuje na problémy súčasnej 
so viets ke j tvorby. L. Danilevič analyzuje 
-.-)·znamné dielo D. Sostakoviča, it. sym
fóniu "1905" a Ju. Kremlev novú Chrcn
nik oYovu operu ,)[atka", komponovanú na 
námet slávneho románu ~I. Gorkého. Vý
voj C krajinskej soviet~l<ej republiky od 
OktóbroYej revolúcie liči Y. Dovžcnko a !VL 
Ľruk načrtáva obra7. tvoe.i,·ého vývoja ~Ia
nan a K ovala. V. Dogdanov-Derczovskij h od
notí hudobný festival pribnltských náro· 
dov , l<tor)' sa k onal od 5. do 15. októbra 
Y ľl.ige. Casopis ďalej prinľtša rozbot·y dvoch 
skladieb m ladých k omponistov, "Concerta 
grossa" Estónca E. Tambergn a 1. sláčiko
y(•ho b·:uteta K. Orbcljana . 20. v-ýročie 
únu·tia ~1. Ravela pripomína v zaujíma
, ·om čUnku Ju. Krejn. 

Ruch muzyczny pr·inasa ,. poslednom 
( J 6.) ,;is lc m inulého r·ol'níka d ,.,l príspevky 
o :\1aurice R;welo,.i (S. Kisiel<>wski, V. J an
k•'lé,itch) , zprávu Vol. Kamiúského o Me: 
dzinárodn ej súťaži husliar·ov, konanej pr1 
príležitosti Medzinárodnej husľovej sú(aže 
U . W ieniawského. Najväčši úspech vo veľ
mi siln ei konkurcneii dosiahli čcski husliar i, 
k torý ch- nástroje dostali l., III. a IV. cenu, 
pričom plná polovica ich nústrojov postú
p ila do ll. kola. K. :\Ieissnerová zaujímavo 
glosuje fran cúzslm diskusiu o chansone, 
ktor)· je ohrozen)· preni)<nním americkej a 
taliansk ej tanečnej hudhy. 

V 1. t ohoročnom čislc je pri p r iležitostí 
100. ,')-..očia premiéry :\foniuszkovej "lial
k i" I!Yerejneni· prchľnd jej domácich a za
lrranil'n'\·ch inscenácii (chvba medzi n imi 
našt.udo·, ·anie v Koširiacl;'. B. Schäfrer 
v článku Od dodekafónic k f'lektronickej 
hudbe (úryvok z pripra,·ovancj knihy) vy
svetľuje obsah pojmov dodckafúnia, séria, 
seriá lna hudba, punktualizmus a elektro
nická hudba. Z tohoto i:'ísla S(l tiež dozve
dáme. že 26. decembra t l).)7 zomrel v Kra· 
k ove · jeden z n a jv5·znamncjších poľských 
súl'asn~·ch skladatciov a pedagógov, profe
sor krako,·skej a l<atoYickej Yysokej hu
dobnej školy Artur :\Ialawski . :\fnlawského 
dielo pa trí k najcennejším hodnotám poľ
skcj povojnovej hudby. K smútk u poľských 
hudob níkov nad prC'rir'asn~·m skonom vý
znanmého umelca a l'!ovPk;t sa pripája 
i naša hudobná olwc. 
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Musik und Gesellschait (12i 1957) prmasa 
dôležité príspevky k ideologick)-m otázkam_ 
Tak odtláča ruskusné príspevky N_ Noto
vicza a E. H. Meyera, prednescné na kul
túrnej konferencii SED a článok E. Hcb
linga "Dejiny hudby ,- SYetle marxizmu·'. 
L. Lcsznai ie a utorom článku o Z. Kodá
lyovi a znitmy rumunsk\' skladateľ A_ 
Mendelssohn o hudobnej t~'orbe v Rumun
skej ľudovej republike. 

Schweizerische 1\.fusik::eitwzg pnnasa v L 
čísle no,·ého ročníka rad drobných príspev
Kov. Tak sa R. Tenschert zaoberá v článku 
.,Sonet v opere R. Straussa Capriccio" vzťa
hom medzi veršoYým metrom a h udobnou 
frázou. H. L Schilling uvažuje o voľbe naj
vhodnejších nástrojoY pri predvádzaní ha
rokoYej hudby s continuom. A. Havlík pí
še o adekvátnom notovarú ry tmick)-ch a 
metrických foriem a C. Delahaye o ume
IC'ckom kréde Andréa Joliw ta. 

Kritická glosa . .'\1yslim, že kritici nie sú 
••iibec vstave postídiť gramatiku shladatela. 
Se<•idia_ aho ie t;.•orencí hudobná myšlienka, 
nevedia, ako sa hudba píše: nemaiú potu
chy o tec:hni/,e stíčasnei hudobnej reči . . . 
Kritici :.vád:.ajú publikum a bránia sku
točnémtL pochopeniu. Oni stí na v ine tomu, 
že mnohé cenné diela stÍ spoznané onesko
rene. Aho často čítame posudky o premié
rach no'<·ei , t. j. ne:.námej hudby, v htorých 
hritil~ chváli alebo haní predvedenie . .. 
Ako m6že kritik ~·edieť, c~i bolo jemu nezná
me dielo prt'dvedeué dobre alebo :.le? 

(Autorom kritickej glosy nie je žiadny 
slovenský skladateľ, ale Igor Stravinskij) . 

······••&••••········································ 
KO:'iKĽRZ. 

Hiaditeľst,-o CeskosloYenského rozhlasu 
v Košiciach v-ypisuje konkurz do Košického 
ro7.hlasového orchestm na tieto mie-sta: 

konc-ertného majstra pre husle, pre vio
lončelo, ďalej 1 hráča na l!'sn )- roh a fa
gotistu. 

Prihlášky zašlite riaditeľstvu Cs. rozhla
su v Košiciach, J\IoyzesoYa í fa, do 1. III. 
1958. - Konkurzné podmienky oznámime 
uchádzačom na požiadanie. Ceskoslovenský 
rozhlas Ltl11·ndí c~stovné iba pri jat)·m uchá
dzačom. 

CHIICIII& Il •aea••••••••••:~~e•eaaa•••••••••••••••••••••••• • 

------------------
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GRAMOFONOVY KL UB 
\" edícii nc,·ozaloženého k lubu bud•j vych:idzai na dlhohrajúc:ch doskách v)·zna mné diela nai<ej 

i s\eti.lvej hudo::,nej h·orby. starostl:,·o ,·ybecané z celoročnej edic;e Gramofónových závodov n. p. 
oo,ky sa budú ,-ydá,·a f ,. d\·och radoch - zikladnom a vj·bero,·om. Jedinou podmienko:~ člen~!-ia 

je splnenie pcwinného ročného odberu pJi dlhohrajúc:ch dosiek. a to podfa \'lastného ' 'iberu zo 
z.1kiadného ro~du cdic:e kl ubu. Po splneni tejto podmienky má člen n:irok na nep:-edajn\1 člensk ú 

prémi u. 

Výberový rad 

Edičný program 1958 

Zák ladný rad 

l. Antonín Dvof<ik: Symfóni a č . 9 e-mo! .. z nov<·ho " 'ela"' 
2 Ludwig van Beetho,·en: Symfónia č . 6 F-dur .. Paswrál na· · 
3. Jolef S nk: Zníni 
4. Franl Liszt: Tasso 
.:;. R:chard Strauss : Smrt a vykúpenie 
5. o ;mitrij Sostako\·ič : Symfónia č. l .,Lenll1grad .... kii" 

Bohu~la,· ,\\artin u: Koncert pre d\·a slJč ikové orchestre 
G. Frederyk Chopin: Kla,·irny koncert č. l e-mol 
i. Bedrich Smetana: \")·be- najkrajších opemich scén 
8. Eugen Suchoň: 2a lm zeme podkarpatskej 
9. Claude Debussy: Sonáta pre husle a k ladr 

Leoš Janáček: So náta pre husle a klavír 
IO. Wo lfgang Amadeus Mo zart : Lovecké rondo pre lesný roh 

Johann Sebastian Bach: Toccata a fúga d-rno\ pre o rgan 
Antonin o,·orák: Rondo pre violoncello 
J ot.ef Suk: Pieseň Usk;-. k lavírna skladba 
Ciaude Debu::-.sy: Synnx. iantázia pre flautu 
Zdenčk F:bich: Selanka pre k larinet 
ľ.rnr't Chausson: l'céme pre husle a orchester 

l l. J úlius Zeyer -. Jozef Suk: Radút a ,\\ahul :ena (celé dielo - 3 dlhohrajúce doshy) 
l2. Leoš Janá ček : Liška Bystrouška (celá opera - 2 dlhohrajúce dosky) 
13. Peiec Ilj ič Cajkovskij: Labutie jazero (na jdôležitejšie scény diela · · 2 dlhohrajúcr dosky) 

Clenská prémla 

Klavírne dielo Ludwika \' an Beetho\·ena: 
S oná ta č. 4 Es-dur 
Sonäta Es-dur, ,.Les adieux· ·, op. 81a 
Rondo, o;J. 51. č. 2 

Za č lena gramofóno,·ého klubu sa môže prihi<Ísif každi· jednotliYec a lebo organizácia. Clenom 
sa stane po yyplnení členskej prihhišky a po objednaní g ramofónmi·ch dosiek bežného ročníka. 

Gramoióno,·ý kl ub potH dí člensh·o poslaním legitimácie a člensk)·m číslom. Cien Gramofóno,·ého 
klubu neplatí zápisné ani príspevky, po doručení zaplatí len cenu gramofónovej dosky. ktorú si 
záväzne obje dnal. Gramofónové dosky klubm·ej edície budú špeciálne ,·ybavené a opatrené etiketou 
klubu. \" členskom roku 19.>8 budú ,·ydané len pre členov klubu. Vo vj·berovnm r a de budú zaradené 
vybrané reprezent atívne komplety dosiek. opatrené bohatou adjustá žou . 

\"ed[a smjej edičnej činnosti bude klub postupne rozvíja( ešte ďalšie akcie a poskytovať členom 

rôt.ne služby. Bude ich ďalej pozývať na S\•oje spoločenské podniky (výstavy, predn:iSky, prehrovky 
s d:skusiam i). umožn í im návšte\·u Divadiel hudby, vedených Gramofónovi•mi závodmi, poradí 
im pri náku pe reprodukčni•ch prístrojo ,· a pri ich údržbe. zariadi pre nich požičovňu dosiek s me· 
dziná rodncu v~·mennou s lužbou a bude ich informovaf o hudobnom ží,·ote. zv l:išf o všetki•ch 
novinkách z g ramofónového odboru. rôznymi pub l ikačnými materiálmi (letáky , bulletin, časopis). 

Dalšie in iormúcie a č lenskú prihl<iškn obdržíte v ktorejkorvek predajni Gramofónov)ch zá 
vodov n . p . 

GRAMOFÓNOVÝ KLUB, Palackého ulica l . Praha 2. Telefón 249251 
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SLOVENSKÁ NARODNA GALtRIA 

vznikla ako dôležitá kultúrna vymoženosť nášho ľudu zákonom Slovenskej národnej rady 
roku 1948. Je vrcholnou celonárodnou zberatel'skou inštitúciou výtvarného umenia, 
ktorej je zverená starostlivosť o maliarske, sochárske a grafické diela na Slovensku. 
Hlavnou úlohou SNG je predovšetkým starostlivosť o záchranu, zber, vedecké spracova
nie a popularizácia najzávažnejších výtvarných pamiatok našej umeleckej minulost i 
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. Doterajši 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 výs tavné miestnosti 
pre prechodné výstavné podujatia. 

V Slovenskej národnej galérii buduje si náš ľud významnú vedeckú ustanovizen, 
národnú klenotnicu výtvarnej kultúry. 

ČASOPIS SVAZU SLOVENSKÝCH SKLADATEľ.OV 3 
Ročofk IL Mar~ 1958 CenaKčs3,-



Slovenský hudobný fond 

oznamuje záujemcom, že pre Hudobný archív SHF rozmnoži! 
tieto ďalšie komorné skladby slovenských skladateľov: 

Ladislav Hrdina: 

Dezider K:=J.rdoš: 

Július Kowalski: 

Aladár Móži: 

Eugen Suchoň: 

Druhá klavírna suita 

.Etudy pre husle (4. poloha) 

Zahrajme si, malá suita pre husle a klavír 
Prvý koncert pre troje husieľ a klavír 
Mládežnícke concertino pre husle a klavíľ 

Drobnosti pre husle a klavír 
Rapsódia pre husle a klavír 

Obrázky zo Slovenska pre sláčikový kvartet 
(súbor), partitúry a h la.c;y: 
a) Keď sa vlci zišli 
b) Preletel sokol 
c) Sonatína 
Dychové kvinteto 
Fantázia (sólový part husieľ) 

Bartolomej Urbanec : Piesne o horách :pre tenor a k lavír 

Využite služieb Hudobného archívu Slovenského hudobného fon 
du. Objednávky posielajte na adresu: 

Slovenský hudobný fond 

Bratis l ava 

Gorkého 19, telefón 259-10 

Redakčná rada: dr. Teodor Hirner, šimon Jurovský, doc. dr. Jozef Kresánek, prom. 
hist. Ladislav Mokrý, Andrej Očenáš, dr. Eugen Šimúnek; dr. Jozef šamko (vedúci 
r edaktor). d r. Michal Palovčík (redaktor). Elena Faltinová (tajomníčka redakcie) 



K ·· (Stelina ). z premi éry Suchoňovej oper y Krút -
Alfred Herzog (Ondrej) a Hans ramer 
ňava v Lipsk u. Záber je zo IV. ob razu. Fot o: Helga Wallmliller 

S L O VEN S KÁ HUDBA 
ROČNÍK II. MARE C 1958 číS LO 3 

J U RIJ K R E ~'l LEV 

Prístupnos ť a obsah hudby 

Otázka prístupnosti umenia je jednou z najdôležitejších otázok pokrokového 
umenia vôbec a zvláš ť umenia socialistického. L'menie, ktoré sa tvorí pre 
mnohých musí byl prístupné. 

Co treba rozumie( pod pojmom prístupnosti umenia? Jeh o schopnosť 
bezprostredne zapôsobiť na mnohých ľudí, poskytujúc im umelecký zážitok. 
Iba tieto tri,. tu zdôraznené faktory spolu plne vystihujú prístupnosť. Umenie, 
ktoré priamo zapôsobí iba na obmedzený kruh ľudí (a pritom poskytuje 
umeleck5· zážitok) ešte nemožno označiť ako prístupné. Ani také umenie, 
ktoré pôsobí na masy a početným konzumentom poskytuje umelecl'ý zážitok, 
no pri tom sa ťažko osvojuje, nemožno označiť za prístupné. A nakoniec 
umenie ani vtedy nie je pr ístupné, keď bezprostredne, ale pritom negatívne 
pôsobí na široké kruhy poslucháčov, alebo divákov. Iba skutočne kladné 
a bezprostr edné pôsobenie na mnohých ľudí svedčí o prístupnosti umenia. 

Aké sú reálne predpoklady prístupnosti umenia a čiastočne aj prístupnosti 
hudby ? Vieme, že nemožno si predstaviť také prostredie poslucháčov, v ktorom 
by úroveií. estetickej kultúry a stupeň umeleckej vnímavosti u v-šetkých bola 
rovnaká. Rôzne n stvy spoločnos ti majú rôznu estetickú kultúru a rozdielne 
prijímajú hudbu. Socialistické zriadenie však kladie si naliehavú úlohu roz
siahleho a všestranného zvýšenia kultúrnej úrovne najširších más poslucháčov. 
Na druhej strane však aj v spoločnosti s neprekonanou kultúrnou zaostalosťou 
niektor)·ch vrstiev poslucháčov sú predpoklady pre existenciu skutočne prí
stupn~:ch umeleck~·ch diel. 

Skúsme lepšie Yniknúf do " tajnosti" prístupnosti . 
Predovšetkým treba odm ietnuť dosC rozšírenú a falošnú mienku, že vraj 

prístupnosť je v priamej súvislosti so stupňom technickej zložitosti umelec
kého diela. 

Y skutočnosti taká bezprostredná súvislosť nejestvuje. Cmelecké dielo 
môže byť technicky veľmi zložité, ale zárovei'i veľmi prístupné, obecne prí
stupné. Napríklad známy ohraz Dominika Skuteckého "Trh v Banskej 
Bystric i" (Slov. národná galéria) je technicky veľmi zložitý, s vysokým 
majstrovstYom kompozície, rukopisu a farby. Predsa však tento obraz j e 
veľmi prístupn)· a ľahko mu porozumie aj nepripravený divák. 

Podobne je to aj v hudbe. Hudobné diela (napr. opery, symfónie) môžu 



mať veľmi zložitú faktúru a zároveľí mozu s Yefkou silou zapôsobiť na 
široké kruhy poslucháčov. Diela hudobnej klasiky rôznych dôb a rôznych 
národov obsahujú práve tieto vlastnosti zložitosti a prístupnosti. 

Nie je ťažko pobadať, že technická jednoduchosť faktúr·y vôbec nepodmie
ňuje prístupnosť toho ktorého diela. Početné diela formalistického umenia 
technicky sú jednoduch é, ako napr. kresby maliarov-fom~alistov, alebo pri
mitívne hudobné hry skladateľov-formalistov. Predsa však najčastej šie aj naj
primitívnejšie z nich sú úplne nezrozumiteľné. Divák, alebo poslucháč je 
núten)· mimovoľne vykriknúf "čo to znázorňuje", alebo "čo to vyjadruje?" 

V čom spočíva skutočná podstata prístupnosti umeleckých dieľť Len 
v určitom obsahu týchto diel. 

Je jasné, že najprístupnejším a zároveľí schopn~·m zapôsobiť na najširšie 
masy poslucháčov bude také dielo, ktoré prirodzene a pravdivo vyjadruje 
všeobecné a najviac zovšeobecnené ídey o skutočnosti. Môžu to byť vedúce 
politické idey (napr. idey boja za mier), alebo najzrozumiteľnej šie a najprístup
nejšie predstavy o citoch a postupkoch človeka, predstavy o kráse, o sile 
a o veľkosti života a prírody. :Môžu byť tieto idey vyjadrené aj najzloži
tejšími technickými prostriedkami, ale keď sú prirodzene a pravdivo vyjadrené, 
široká prístupnosť umeleckého diela (včetne aj hudobného) je zaručená. Ale 
keď umenie (a teda aj hudba) vo svojich obrazoch sa uchyľuje od týchto 
zovšeobecr\ujúcich ideí, od všetkým prístupných a zrozumiteľných pocitov 
a myšlienok, a odoYzdáva sa citom myšlienkam oddelen)·m, subjektivistic
kým, plytkým, izolovaným od toho, čím spoločnosť žije, diela takého umenia 
sa stávajú katastrofálne nepl'Ístupn)·mi, hoci fakturno-t«>chnicky nie sú vôbec 
zložité. 

Pochopiteľne bolo by veľmi nerozumné žiadať od všctk)·ch umeleckých 
diel rovnak)· stupeň prístupnosti. Nie je to možné už preto, že samotné ži
votné javy sú tiež zložité a ni e všetko čo v živote vzniká, možno s rovnakou 
ľahkosťou porozumieť. 

V tejto súvislosti možno napríklad poukázať na veľký rozdiel m edzi tzv. 
"ľahkou" a tzv. "vážnou" hudbou. Aj jedna aj druhá môže pochádzať od 
význačného umelca a môže byť komponovaná s použitím najzložítejších 
prostriedkov. Ale "ľahká" hudba preto sa aj volá "ľahkou", lebo vyjadruje 
nezložité, nehlboké prežitky, a "vážna" hudba sa preto volá "vážnou" , lebo 
jej predmet - prežívanie - je oveľa zložitejší, oveľa blbší. V dôsledku toh o, 
že málo zložité je ľahšie prístupné, ako zložité, , .ľahká" hudba v poro,·naní 
s "vážnou" hudbou vždy bude prístupncjšia. 

To však vôbec neznamená, že "vážna" hudba má nejaké výsadné právo 
byť málo prístupnou a že sa nemá snažiť o prístupnosť . Umenie (a teda aj 
hudba) nikdy za žiadnych okolnosti sa nemôže prirovnávať k nejakým od
vetviam špeciálnych vied (ako napr. k Yyššej matematike, k teoretickej fyzike. 
alebo k biochémii). Tieto a podobné oblasti z mnoh)rch príčin nemôžu byť 
obecne prístupné, no konečn)· cieľ každého pravdivého umenia je obecná 
prístupnosť. Speciálne vedecké disciplíny sú len prechodn)·m ohnivkom vo 
všeľudskej praxi a preto majú aj právo zotrvávať vo svojom ohraničenom 
rámci. Um elecké obrazy naopak sú pre všetkých a nemôžu si nárokovať právo 
na úzku špecializáciu pri prístupnosti. To poslanie, ktoré má umenie ako 

90 

~čiteľk? živ? ta, na~áda každú . pokrokovú hudbu jednak k maximálnej 
Jasnosh a vyraznosh obrazov a k tomu, aby cestou ŠÍI'okého ideového zo
všeobecnenia odhaľovala podstatu životn)·rh ja,·ov a týmto spôsobom zlo
žité :Íe?nodu šil~ ~ ~obila ~o ľ~hko prístupn)rm a teda aj osvojitefným. 
Reakcn_e f~rm~hsti?ke ume~lC stale s~ motá v hodnotení životných javov 
a posl~a~a Ich Jas~e a. hlb?h hodnoteme. Preto stále komplikuje jednoduché, 
~~temnuJe a rob1 neJasnym cesty, ktoré ,-edú k pravdiv&mu vystihnutiu 
ZIYOta. 

_ ~·orm~listic~í ,.?ovát?.ri" .dok?Iw~. predpokla?ajú,, ŽP čím neprístupnejšie 
JC 1:~ dwlo, Ly~n Je l~ps1e. i\azdavaJ u sa, ze to Je pnznak hlbk y a obsažnosti 
~~y~Iu.·no~ obsia~nutych Y úom. Títo v sk utočnosti nechápu podstatu so
c~altstiCl<eho novatorstva v hudbe. leh novátorstvo odpútava od života od 
spoločenskej (hmotnej a duchonH'i) l\·orbv m ás vôbec. Preto skutočné' no
vátorstvo v socialistickom umení nemôže b)·ť neprístupn ým. Veď také nová
torstv? v~jad~~je nie s u~j ekti~·istické v)rmysly umelca, ale zmeny, ktoré sa 
odohravaJu v z1vote, ktore t\·o:·w masy socialistických pracujúcich. Prirodzene 
že skutočné n_ovátorstvo v so_cialisti?kom t~mení široké masy pri jímajú vrel~ 
a keď. sa ~rot1 n_emu vyi't~puJe. robia to me masy, ale zaostalé, socialistickej 
sp~l?~nostJ _ nepna~eľs~é . ŽI_vl~. ,.Nová!orstvo:: takého druhu, ktoré sa pokúša 
, ·nu~ll masam sub.Je.ktl\'JSticke .. ,expemnenty .. v oblasti umenia, je falošným 
novator·stvom, ktore v podmienkach socializmu nakoniec ie odsúdené na 
neúspech a pol'úžku. · 

Socialistická kultúra neustá le dvíhajúc hmotnú a ducho,·nú úJ·oveú ži,·ota 
má , približuje masy k umeleckému dedičstvu minulosti a umeleckému 
bohat~tvu príto~nosti , vytvil~a priaznivé podmienky pre skutočnú prístupnosť 
umema. J e povmnosťou ma_1strov socialistického umenia pestovať túto prí
stul?n_osť . PI'av divým odrazom zivota , riadiac sa pritom ideami marxizmu
~~111~~.l.zmu, , ktoré u~?žľí~iú ujas.ňovať a _I'Ob_iť všeobecne prístupným najzlo
ZiteJs!e otazky naseJ sucasnost1. Nadame Je veľká vec, ale iba skutočne 
pokrokov)· svetonázor dá nadaniu pravdivú. uvedomelú a rc,·olučnú silu. 

J A X RACEK 

Janáček - drama tik 
III. 

Prelo=.il: Ľ. H. 

Po tomto všeobecnom zis tení základných zdroj ov Janáčkovho hudobno
d~~mati,ckého princípu zastavme sa pri otázke slohovo v)·vojovej krivky Ja
n~ck~vych opier. Už v úvode som zdôraznil , že nemožno otázku slohového 
V~VOJa celého Janáčkovho hudobnodramatického diela zviesť na úzko ohra
mčený pojem hudobného realizmu, aj keď tento je dominantnou slohotvornou 
z~kladňou , ktorá· sa zákonito vinie takmer celým jeho skladobným dielom. 
Latkod oblasť Janáčkov)rch hudobn)·ch drám je dozaistA prevažnou mierou 
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realistická, ale jej hudobné sLvám enie je štýlovo omnoho komplikovanejšie. 
Objasníme si túto otázku na jcdnotliv:)rch jeho operách v rámci troch v)·vo
j·ových epoch Janáčkovej tvorby. 

Y Janáčkovej prvej t\-orivej perióde približne do r . 1895, ktorá je v zname
ní hudobného tradicionalizmu, sa vyvíja Janáčkova hudobná reč v romanticko
klasicizujúcom a hudobno folkl orisLickom št)·lovom okruhu. Preto sa Janáček 
vo svojej pn·ej opere S á r k a (1887 -1888) slohovo opiera o tragick)' operný 
typ Smelanov (zvl. L ibuša, scéna pri mohyle) a Fibichov (Nevesta mesinská), 
kým Zeyerov textov~· námet smeruje do slohového okrulm neskoro novoro
mantického (Wagner).ll) :\áladová koncepcia tejto opery je dôsledne tragická. 
Vo vášn i, ·om dramatickom pátose sa tu blíži Janáček Smclanovmu hudob no
dramaticl<ómu typu, ale v o všeobecnosti je tu hudba Janáčkova omnoho ek o
nomickejšie a stručnej šie trak t.ovaná, je dozaista úsečnejšia a dramaticky kon
cíznejšie lraktovaná ako u Smetanu, predovšetkým svojou motivickou uza
vreto ťou a daktorými motoricko-melodick)·mi ostinátmi. Nájdeme tu celkom 
istotne už prvky ne koršieho hudobnodramalického v)Tazu Janáčkovho , ktorý 
sa p oslupne kryštalizoval už v jeho predchádzajúcej tvorbe sborovej . ZYlášť 
novoštylizovaná spevná melodická línia v čom-tom smeruje už k slohu Pastor
kyne. Sárka je teda diPlo v mnohom smere už celkom osobité, prezrádzajúce 
vyhranenú individualitu budúceh o hudobného génia a hudobného dramatika. 
Cel)·m dielom už vanie nov)· dramatick)· charakter, doteraz neznámy v českej 
hudobnodramatickej tvm·be. Tento základn5· náladov~r ráz Sárky vystihol 
pekne Janáček vo s,·ojej autobiografii výrečnou skratkou: .. ~1á Sárka? 
Všechno v ní je tak hlízké mým poslednim pracím! Cvod vášnivý, chmury 
hvozdu nevykáccných čpí mcrhcm."12) 

V druhej svojej spevohre v jednoaktovke Po č á t e k romá n u (1891), 
ktorá vznikla na libreto Jar. Tichého podľa poYiedky G. Preissovej, opúšťa 
Janáček romanticko myt ologickú t.ematiku Sárky a tým aj jej prevažne ro
mantick)· slohový charakter a zhudobňuje tu ľudovo realistický námet, hoc 
sa aj tu ešte čiastočne opiera o hudobnodrama tický princíp smetanovsko-dvo
rákovsk)·.13) Ale v hudobnodramatickej charakteristike jednajúcich osôb, 
v melodickej šLylizácii a v orchestrácii tu narazíme už na typicky j anáčkovský 
hudobnodramatidi:~· \"~Taz. Počátek románu je slohoYou prípravou Pastorkyne, 
lebo sú tu nž naznačené st~· J o,·é princípy, kt.or (· sú potom h ·oriv)'m spôsobom 
domyslené· a dot,·orPné Y Paslot·kyni. 

11) Podrobnejšie o št~· l o,·ej podstate Sárky , . stúilii \"lad. ll c l r e r t a. Janácko,·e IH'· 

známe oper~· . I. Síu·ka. ll. P oNll<·k rom{m u - Osud ( ITud. rozhled y L 1.924-25, 48 a ď .. 
164 a ď.) a '" jeho kni h~ L. Janáček , Obraz ži.-otního " umčlecl<ého b oje (Brno 1.939. zvl. 
na str. 361 a <ľ . ). Yiď til'Ž Fr. Pa l a v š túdii Jc,·i;:tní <lilo L. JanMka C\lusikolo,!Úe l ll , 
1955, 61 a ď.) a Jan R n c P k v š t (Jd i i L . .:J anáček v ' horn íkn Ccsk(• U JiltoiÚ d ramat ické. 
Zpčvohra (Praha 191, l). 

12) Adolf Y c s e l ~-. L .J anáček. pohlcd do zi,·ota a tl ib ( p, ... ha l fl24. str. 93) . 

13) O tejto opere máme dotPraz jedinú m onog1·a fickú prácu, ktor{J napí~ala Ent II o
,. o \ ' IÍ pod názYOJn Opl'J"n Pot·á tek romáJi lt a j<'jí Y-;\·wam j.II"O Y:\·vojovou linii hndebn i>
dr:tm a tick éh o d íht L. Jn náčka (Brno ·tfli)6. diplomo vú j.II"ÚI'a , s t rojopis) . 

92 

..,...>c -

.:: .. : 

Z Janáčkove; rukopisnei partit.úry k opere Káťa l\.aúanowí. 

93 



Až v dmhej tvorivej perióde, ktorou začína ,·znik a tvorba J e j pa st or: 
k y n c (1894-190:~) na libreto Gabriely Preissovej, do~lo. k ~ôslednej štýlo;eJ 
kryštalizácii a kanonizácii Janáčkov~o. hudobno re~hstiCkeho _dramat1?l5eho 
princípu na podklade fudovo folklonstiCkom. Ale u_z lu nad?buda Ja~ackov 
folkloristickv sfarbený realizmus '~'ššicho psychologického a mtrospektlvneho 
charakteru. · vzdialeného akejlwľvek statickej popisnosti.14) Ako významná 
skutočná zÍo7,ka sa dostal do Pastork:'·nt• realisticky videu)· a vnútorne precí
ten)· sociálny prvok, ktor)· neskoršie preniká este s väčšou dôraznosť.ou a na
liehavosťou do JanáčkoYei Káti Kabanovej. Ale už tu v Pastorkym sa pre
javuje základná črta n~skoršieho J~n~č~o~·h.o . l~u~ob~1odrama~ick~ho š~)rlu_: 
syntéza hudobného reahzmu s prudo<ymi mspiraeiami expresn·neJ PO' ahy, 
zvlášť v scénach zožiernjúcej tragičnosti. 

Folkloristicko-realistický, dramatick)· žiwl Pastorkyne sa už podst~t.~le 
mení vo štvrtej opere Janáčkovej O s u d (1903- 1904) na námet L. Janacka 
a v dramatickom spracovaní Fedory Bartošo,·ej. Táto št)·lová zmena bola 
spôsobená predovšetkým látkovýn'l nám_eto~ l~bre.ta, ktoré je vza!é z _neľudo
vého mestského spoločenského prostred1a.1<>) \ teJ tO opere sa obJ~.~-uJe .u Ja
náčka nový hudobný pn· ok graciózne konverzačné~o slohu . ~v~l~1kovy . ryt
micky a tempový pohyb v prvom dcjst,·e), aj ked ~óny vasmveho patos~ 
a dramatického vzruch u poul azujú spät k Pastorkym. ale bez onoho rudi
mentárneho realistick~ho nádychu ľudového ovzdušia. 

Dalšiu ,-)·,:oj~vú etapu v. sl ohov~j _ h~dobnod~·am_a~ic~ej 1l~nii Ja~áčk?ve~ hudobnej reč1 znamená konucko satmcka operna b1log1a \ Y l e t ) P a n e 
Br 0 u č k 0 v y (1908- -1917), ktorá vznikla na námet ?vato?luka Cecha 
v libretist.i ckom spracovaní Fr. S. Procházku a za spolupracc VIktora _Dyka, 
Karola Maška, Zikm. Jankeho, Fr. Gellnera, Jiľího Mahena a J~s . ~oleh?-:6) 
V tejto opere naväzuje JanáčPk na českú lyrickú hud?bnodramatl?~'-: tradí~m, 
ktorá tu, pravda, tvorí veľmi pôsobiv)' kontrast .žt~'elne st~huJ~Cl ko~1ke 
groteskného zacielenia. V modulačnom pláne. kto~y casto vyusť ~J e do ~oso: 
bivo vystupňovan)'ch dramatických g•·adá~ií, a do Šll'.oko r~z~muteJ melod1ckeJ 
línie, znovu sa prikláňa Janáček k českeJ hudobneJ ~rad1cn! pravda, celkom 
novo a osobitne prehodnotenej. Realistick)· element m1estam1 sa dostal do po-

14) O štýlovej podstate Pastorky ne a jej p s?·chologickom ~~tarakLei'C h?~;orí y~ad: H c l
f e rt vo svojich dvoch štúdiách. Neco. o vzniku opery "J~l.' pastorkyue (Dn·. hst .IX: 
Brno 1933-34, 65 a ď.) . Yiď h e7. l:Uchard Gor e r, Janacek and J en_ufa (Tlw L•ste 
ner, má j 1951) a Bohumír St e d r o 11, .Tmlítl'kova Pastorkyúa (Praha J!b4) · 

15) Dokumenty o chystanej prcrni('re Osud~ v J3I~l:c U\·ercji1~je Art. H. ckt o r Y s v pub
likácii Dopisy L. Janáčka Ar t u ši Rektorysov1,_ Jana~kov arc~1~v, z,-. 1,. ~ed. -\~ad. Jlelfert 
(Praha 1934, "106 a ď.) a y druhom vy d. teJtO .k~l~ty, Jamt~·~OY archh , z~ . . 1, rť'd . _Ja_" 
Racek (Praha 1949, zvl. 174 a ď. ) . Podrobn)·m stndiom .lanacko,:ho O~udu sa_ zapo.di~"a 
Th. Straková (v i1J jej štúdiu .Janái:kova opera Osud, Cas . ..\Tor. muzea :XLI, 19<>6, sit. ~09 
a ď ., tiež sep .). 

16) O vefmj sp letitej h istórii n niku libreta k oper<' \")•lely p. Broucka rol:_uje koreš
-pondencia L. Janácka s libretistami V)' I_etov ~rou~k.ov?•ch, Janáčkov ar?~ív, zv. ~' re~. ~an 
Racek a vyd. Art. H.ektorys (Praha 19::>0). yJ(r !lez Fr<ml. Pa! a ,_}anackovy Vylel~ pant' 
Broučkovy. Vý klad (Pt·aha- Bmo 1938, Kmhovn a hud. rozboru, c1s. 25) . 
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zadia prvkami hudobno inpresionistickými, najmä vo Y)rlete pána Broučka 
do mesíce. 

Tretiu periódu tvorivôho a skladobného procesu otvára opera K á ťa K a
b an o v á (1919- 1921) k textu A. l\. Ostrovské-ho drá my Búrka (preklad 
Yinc. Cen ·inka). \' Káti sa Janáček zasa vracia k dôsledne tragickej spoločen
skej téme osudo,·ého námetu z mestského prostredia, podobne ako lomu bolo 
,. opere Osud a dotvára i dom)ršľa slovanský realistický sloh Pastorkyne, 
pravda, nielen na celkom inom látkovom a tematickom základe, ale aj na inej 
základni slohového a skladobného stvárnenia daného námetuP) Káťou !\.aha
novou ,·stupuje Janáček do oblasti svojich \Tcholný·ch hudobnodramatických 
diel, v ktor)·ch dochádza k slohovo Yeľmi pozoruhodnej syntéze realizmu 

pľ\·kami hudobno expresíYnymi. ktoré sú tu prejavom až pudovo vitálnej 
sily emocionálneho charakteru. Už týmto spojením realistického základu 
s prudko emocionálno expresívnymi prejavmi sa, pravda, diametrálne odlišuje 
od rozkladného nemeckého expresionizmu viedenskej školy Sch onbergovej. 
JAnáček predovšetk)·m tu podmal'iuje poslucháčO\· S\·oj ou v)-razovou j edineč
nosťou, ktorá je práve tak vysoko oceňovaná v zahraničí. Možno teda pove
dať , že už v Káti Kabanovej dostúpil Janáčko,· realisticko psychologick)r a ex
presívny štýl svojho vrcholného vypätia . 

Veľmi zaujímavú etapu v tvori,·om v )'voji Janáčkovom tvorí vznik jeho 
Lišky Bystroušky. Zastavme sa preto pri tejto opere trošku podrobnejšie. Opera 
Príhod y L i š k y B y s tr o u š k y (1921-t923) vznikla podľa rovno
m ennej poviedky spisovateľa · a básnika Rudolfa Tčsnohlídka. J ej ústrednú 
dejovú myšlienku tvorí nádherná panteisticl'á oslava prírody.18) Janáček skla
dal túto operu v čase, keď písal rad svojich dojmovo prchav)rch, impresionis
ticky koncipovaných fej tónov na prírodné námely z hub·aldského a brnen
sl<ého krajinného prostredia. Týmto dojmove nestálym impresionizmqm sa 
t iež vvznačuie Janáčkova hudobná reč v Líške. Janáček mal veľmi blízko 
k tom~to zmyslovo dojmoYému impresionizmu. čo už skôr dokázal vo svojej 
klavírnej tvorbe (sonáta 1. X. 1905, Po zarostlém chodníčku z r . 1901-8, 
cyklus V mlhách z r. 1912), neskôr vo svojej komornej tvorbe (Mládí z r . 1924, 
Concertino z r. 1925, Capriccio z r. 1926. Ríkadla z r . 1925), kde sa preplieta 
zásah ľudového živlu s prudk~·mi impresionisticko-expresh·nymi emóciami.19) 

17) Dosiaľ na jpremkaYe jsit' sa zap odieYal sp oloccll,kou " sloho,·ou problematikou 
Kt\te Josef Bu r j a ne k v štúdii .Janát·k ov a K:Ha Kaban ovú a Ostrovsl<ého Bouľe (Musi· 
kologie liT, 1955, 3r. 5 a ď.) . Hudobn)• rozbor K áte podal Fr. P a l a v p ráci .Janáčkova 
Káťa Kabanov á (Praha- Brno 1938. K nihovn a hud . rozhorú, čís. 20). Yiď tie7. W int.oo 
De a n, Janáček and Karia Kabano":a (The Li~tener, London, máj 1954) . 

18) Svojím n>un etom sa hliži d ramati ckej básni Edmonda Rosland<J Ch<mt<'der, k torá 
vznikla z p odnetu staroÍJ'an cúzskeho zvieracieh o eposu a bola po p rvý raz p redved ená r . 
1910. Námet b ýva porovnávaný tiež s :\Iauriceom ~Haetcrlinckom, k tor)· sa zapodieval 
štúdiom života včiel (La vie des abeilles 1901), inteligenciou h ·etov (L' intelligen ce des 
fleurs 1907) a organi záciou termitov (Yie des termites 1927), a s revuálnou komédiou 
b ratov Capkov Zo ?.ivota hmy zu (1921.). Porovnanie s operou epigonského no,·oromantika, 
skladateľn Walthera Braunfelsa (n ar. 1882), Di<' Vogel, nlebo názor, že tu ide o námet 
]llystick o-symbolický . nie je sp rávne n v ecne udržateľné. 

19) Ka imp t·Psionist iek 6 prvky ,. Líške som pouk{tzal už vo s,·ojej ~títdii • 'c\kolik sloY 
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Hudba k Líške je zložená z celého radu drobn~'ch genroYých obrázkov a ná
ladov)·ch scén, ktorých celkové ladenie je lyricko impresionistické a básnicko 
maliarske, takže sa tu dokonca ponúka zroYnáYanie s malia rskou pointilistickou 
technikou. A práYe v Líške nájdeme isté oh lasy Debussyho impresionizmu.20) 
i\fôžeme Leda povedať , že formoYanie hudobnej myslienky, jej štylizácia, d"alej 
harmonická väzba aj práca s motivick)·m materiálom '" Líške sa nápadne pri
bližuj e kompozičnému princípu Debussyho, hoci sa od neho odlišuje svojou 
špecifično ťou , ktorá u Janáčka je daná príklonom k intonačnému spádu českej 
h ovorOYE'j reči, najmä ľudovej , nárečoYej. čo je t u hudobne vyjadrené ná
pcvkami reči a tiež aj iným zvukovým timbrom. ktor)' je zas daný osobitou 
harmonickou predstavi,·osťou.21) Môžem celkom zodpovedne a záväzne po-

o vz niku a slohové po, ·aze Janáčkovy Lišky IJystl'oušky (~ár. J i,·adlo XIY, t 936-37, č. 
15, 2 a d'. ; taktiež v knihe L. Janáček, Olom ouc 19aS, 52 a ď . ) . Tohto problému sa do
týka tiež Radovan C í g l e r vo svojej diplomoYej práci Janái:kovy príhody Líšky Bystro· 
ušky (Bmo 1956, strojopis) a v štúdii Janáčkovo libreto a Brodúv preklad Lišky Bystro
ušky (Hudební rozhled~, X, 1957, č. 18, 746 a ď.) . 

O 20) Janáček sa dostal do intenzívneho styku s tvorbou Cl. Debussyho už na začiatku 
tohto storočia , keď u nás došlo dosloYa k inY:í:r.ii diela Debussyho. R . 1908 boli v Prahe 
pred vedené klav. skladby Debussyho, toho istého roku sa uskutočnila v pražskom nemec· 
kom dh·adle premiéra Pelléasa a Melisandy, zač. r. 1910 predviedla Ceská filharmónia 
Debussyho More, zač. r. 1911 lbériu. Piesiío,-ú tvorbu Debussyho u n:ís súhornc pred
viedla r . 1909 speYáčka Doubravka BranbergeroYú-Cernochoq) '" Spolku pro pestod.ní písní 
v P rah e. Janáčka veľmi zaujala Debussyho symf. báseň More (La :.Ier z r . 1905) a jeho 
piesňové skladby . Dňa 1. XI. 1909 píše dr. Jan Branhergcr Janáčkovi a ponúka mu na 
výber tri piesňové koncerty svojej budúcej manželky. Prvý mal obsahovať 14 p iesní De
bussyho a Charpentiera, druhi· Schubertov cyklus Spanilá mlyn árka a tretí Schurnanno,· 
cyklus Frauenliebe a výher :r. diela R óberta Franza. :\a túto pon uku odpovedal Jan:íček 
listom zo dňa 16. X L 1909, v k torom okrem iného píše: "Kazd)·rn zpúsobem byl bych pro 
Debussyho" . Neskôr Janáček podrobne študoval Debussyho klavírne skladby Suite berga
masq ue z r . 1890, klavírne Arabesky z r . 1904 a najmä klavím u suitu Children's Co•rner 
(1908). Dve posledné skladby sa zachovali v Janáčkovej knižnici. V k lav. suite Children's 
Corner nájdeme mnohé Janáčkove poznúmk ~' o hannonickej štruktúre Debussyho. Do
konca niektoré nápevkové a r·ytmické ú tvary Debussyl10, najn1ä , . slái:ikovom kvartete 
g-mol, op. 10 (z r . 1893) a v suite Children's Coruer, kt01'Ú študo, ·al pred vznikom Líšky 
B ystroušky (v r . 1920-21), pripomínajú hudobnú reč Janáčkovu. Som úplne presvedčený 
o tom, že Janáček, ako vidno z jeho poznámok, mnsel túto sl,ladbu podrobne študoval , 
takže dokonca tu došlo k myšlienkovým filiáci:ím, podobne ako nájdeme spoločné body 
s Janáčkom v Debussyho kvartete g-mo!. P ý tame sa, čo mol.Jo zaujať Janáčka na skla
dobnom princípe Debussyho a jeho hudobnom výra;-.e? Predo,·šetk)·m Debussyho mo ti· 
v iclcá práca, jeho drobné moth·ky, plné mihotajúceho sa života, motívky {•porne ostinátne 
sa opakujúce, často vyúsťujúce do chYejúcich sa t•·ilkov a p ráca na z:íklade sek~·cncovi
tého prenášania mal)·ch moti,·ick5·ch skupenstiev o poltón a o ccl5- tón Yyššie. Dalej tu 
zaujali Janáčka často použh·ané alteroYané und<'cimové akord y, ol,olo kto t·)·ch sa zosku
pujú melodické tóny, potom veľmi časté figurované p rodlcvy a prcdoYšetk )·m yyužitie 
zvukového timhru celotónoYej stupnice, čo je veľmi blízke lcompoúčnému princípu Janáč
kovmu , . jeho tretej skladateľskej perióde, teda v dobe, keď kompono,·al Líšku Bystro
ušku. Toto všetko muselo celkom prirodz<'ne dráždiť a pl'i faho,·a( jemné senzití vne skla
dateľské cítenie Janáčkovo. 

21) Tento lypick)· janáčkovsk)· impresionizmus Lišky tiež spt•:ívne vystihla Yiedenská 
kritika pri premiére Líšky YO v iedni r . 1956. Tak napr. ltudobn)· kritik časopisu Neues 
Osterre.ich konštatuie v kritike Líškv dňa 16. XII. 1956. že tu ide o zdôra:r.nený folklo•·is· 
tický element, pre~escný do debus.syovského impresiotÍizmu v moravskom poiíatí ("Na
turalismus beseelt, aber auch durch DPbussy ins l\Jälnische metamorphosiert<'n lmpressio
nismus h indUJ·rhgegangen") . 
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vedať, že som doposiaľ nenašiel v svetovej hudobnej lite1·atúre v tomto vý
vojovom období Janáčkovom tak blízke nápevkové, motivické a kompozičné 
koincidencie ako práve med~í Debussym a Janáčkom. Bude potrebné túto 
otázku ešte detailne prepracovať a preštudovať. l'iajmä Janáčkov sklon k štú
diu všetkých a tmosfericko-klimatických prírodných javov, vystupľíovaný 
zmysel pre analýzu subjektívneho zmyslového vnímania, predovšetkým v jeho 
vypŕchajúcej premenlivosti - to všetko smerovalo u Janáčka v dobe kompo
novania Líšky k impresionistickej štylizácii nielen hudobnej vety, ale aj vety 
slovesnej, alw na to poukázal už Vl. Ilelfert a A me Novák pri rozbore Janáč
kovej hudobnej a slovesnej díkcie.22) 

r:Tanáček celý svoj život hudobne experimentoval, najmä vo zvuku, ale tento 
experimel)t bol kladne konštruktívny, neformalistický, naplnen)' horúcim 
tvorčím životom, stále hľadajúcim nové, hudobne tvárne a vyjadrovacie mož
n osti, teda novú hudobnú reč. Tu sa javí Janáček ako zjav neepigonský a ne
tradičný, a predsa stále naväzujúci na českú, predchádzajúcu tradíciu. L'ž to, 
že Janáček celkom úmyselne rozbíjal pevne ustálený tradičný tematický ma
teriál a jeho stavebné spracovanie v čiastky drobn)rch motivických skupen
stiev, často po sebe sa opakujúcich, smerovalo k impresionistickej koncepcii. 
Veď najmä v Líške nastupuje u Janáčka miesto dôslednej motivickej práce 
mozaika rovnoprávnych a stručne aforisticky formulovan)rch hudobných myš
lienok, i keď celok je podivuhodným, skoro monotematickým spôsobom zvia
zaný niekoľkými ústrednými hudobný mi myšlienkami širokého nápevkového 
rozpätia, tak typicky českého a janáčkovského zamerania. V tomto smere je 
Janáčkov impresionizmus osobitý, odlišný od nejasne zahmleného francúzskeho 
impresionizmu, a to preto, lebo aj tu sa stále opiera o reálny základ štylizova
n)rch nápevkov rečí, teda o špecificky domáci, dokonca krajový nápevkový 
materiál. Veď Janáčkove motívky nie sú v Líške ako u impresionistov ry tmic
ky neurčité, zahmlené, do seba náznakovo zaklbené, ale ry tmicky neobyčajne 
pregnantné. Aj tento impresionizmus je Janáčkovým špecifikom, ktoré nemá 
podoby v celej súčasnej svetovej hudbe, tým viac v hudbe dramatickej . Odtiaľ 
táto štýlová exkluzívnosť Líšky v svetovej opernej literatúre ! 

Tak ako Janáček dospel vo svojom hudobnom vývoji celkom organicky 
a logicky k tejto syntéze realisticko-impresionistickej, tak zasa dospel celkom 
ústrojne od impresionizmu k osobitému j anáčkovskému expresionizmu, me
novite v dvoch posledn)·ch operách V e c i M a kr op u l o s (1923-1925) na 
text Karla Capka a Z m ŕ t v e b o do mu podľa F. M. Dostojevského Zápis
níka z mŕtveho domu. Osobitosť Janáčkovej hudobnej reči sa vo Veci Makro
pulos a v Mí-tvom dome tiež prejavila v stále viac stupľíovanom subjektívnom 
prístupe a postoji k daným látkovým námetom. Najmä sa to javí, v tónoch 
kŕčovite extatického pátosu a v ďalšom rozklade harmonickej väzby, ktorá 
je tu výsled nicou súzvulm niekoľkých melodick~'ch hlasov a nie je tu feno
ménom primárnym, ako to bolo napr. v Líške Bystrouške. Atomizácia moti
vického materiálu tu ďalej pokračuje a stáva sa nositeľom vybičovaných ci-

22) Vlad imír HeUert, Kofeny Janáčkova kritického stylu a Arne Novák, Leoš Janáček, 
spisova tel. Obidve štúdie vyšli v knihe Jana Racka a Leoša Firkušného, Janáčkovy feuille
tony z Lidových no vin (Brno 1938). 
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toYých_vzrucho,v až p o samú hranicu nat~~listick~j drastičnosti , ktorá dosahuje 
menovrte. v . ~rtv om do~ne v kontrapoz1cu s lyľl ckými zvukovými plochami 
a . expreswmst~cky konc1povan~mi scénami siln"ej drama tickej presvedčivosti 
~re nepo~ob~y_mi .~apr. d:amatJcl~ém_u výrazu Bergovh o Vojcka, hoci tu zasa 
1~e ? typiCk~ Janack?vsky expresromzmus, ktor): nemá nič spoločné s expre
sw~Izi?o_m_ ~1e~enskeJ ~chônbcr.govej školy, pretože ~a Lu Janáček znovu opiera 
? ~ ~~hstiCl~~ zaklad. napevkovycl~ typov slovanskeJ proveniencie.2.3) A takto 
Janac~onky expre~rvn_y výraz n~kde nezabočuje do atonálnosti alebo poly
to?ah ty,, ~~opak Sl s~ale z~ch?vava vyhrlfnenú tonálnu istotu. Aj v tomto 
stal~~ usih po . tonahte ~ľl vsetkej smelosti hudobného výrazu sa prejavil 
J~nac~wv zdravy ~udob~y zmysel pre konkrétnu dramatickú a životnú. prav
drvost. Id~ tu, hoci to zme dosť paradoxne, o ďalší stupeľí Janáčkovho hudob
n~ho reahzn: u, p~avd~, v zmľ_:.le jeho osobitého yríslupu k danej skutočnosti, 
al~o _sa to zdorazmlo uz vo vyssw povedanom defmoYaní pojmu janáčkovského 
reahzmu. 

(Pokračovanie) 

M I R O S LA V FILIP 

Filmová hudba Šimona Jurovského 

Pr.edov~etkým by som c~cel poznamenať, že člán ok si nevytkol za cieľ 
analyzu f~lmov s hudbou Stmona Jurovskélw akýmsi lexikálnym spôsobom 
chronologiCky s. vyčerpáv~júcim tematickým rozborom a pod. Má sa pokúsiť 
-.podľa prrama samotneho skladateľa - o načrtnutie niektor)rch všeobec
neJŠÍch znakov jeho filmovej hudby . 

Dvodo_m niekoľ~o ~yš~ienok o filmovej hudbe vôbec. Dnes už nikto· ne
pochj bUJ.e o to_m, ze fr)~ Je. samos~atným, _plnoprávným, umeleckým druhom, 
kt~ ry rm~ svvOJe vlastne vyraz~ve prostn edky - _svoju špeci.~ickú filmovú 
r_:~c .. N1e Je vsak. ďaleko za nam1 doba, kedy sa o kmematografu diskutovalo, 
cr JC len t~~hru?ko~ hračkou, či lacn~u zábavou, alebo náhradou divadla. 
~nahy o sucasny zaznam a reprodukciU zvuku a obrazu sú tak staré ako 
frl:U samotný·. , (P~vé pokusy E. Reynaud 1894, Th. A. Edison 1889, ' prvé 
kratke v zvu~ove ftl~y _O. Messter 1903 v berlínskom divadle Apollo, prvý 
c~l?_vecern~ ~vukovy vfll m "Jaz~ový _spevák" 1926 v USA.) V praxi sa vec 
n e.stla ob.y caJne tak, ze zvukovy spnevod sa k nemému filmu realizoval až 
pn prem1~taní, a tu za~e hola kvalita odstupľí.ovaná podľa možnosti podni
kateľa. Zriedka to bol malý orchester, niekedy organ s tremolom (donedávna 

•2~> ."f'!a slohovú P?dsta~~ t)·ch t? ?boch poslcdn)·ch opier Janáčkových som poukázal 
V: ~tudra<;h Na okraJ J anackovy v ecr .:\1akropulos (Div. list XI Brno 1935.36 86 a ď · 
trez v kn h L J · • k Ol 1938 ~7 ' ' · ' z . 1 e · <maee ·, omouc , o a ď. ) a .. K brnenské premiére Janáčkovv opery 

mrtveho ~on~u (Index Il, Brno 1930, 36 a ď. ; t iež v knihe L. Janáček. Olomo~c 1938 
62 a ď.). Vr'! ~~ž Frant. P ~ l ~' Jan~~kova Vec .:\Iakropulos (Praha-Brno ' 1938, Knihovn~ 
h1 udd. rozboru, crs. 24); ten rsty, Janacek, Z mrtvého domu (Praha- Brno 1938 Knihovna 
l U . rozhorli, č. 18) . .' · 

99 



bol y pouzlvaní uázov kinoorgan), casio musel diváko,- uspokojiť klavirista, 
sprevádzajúci scény filmu na rozladenom nástroji. Cmrleckú úroveň produkcie 
ľahko posúd ime. k ed' si uvedomíme, že uie zriedi-a mal ,- repertoári iba dva 
hudobné úr·yvky : j<'den , .n•sel~-" a jeden "smutný" . 

Pre dHeim ŕho filmon~ho divál\a je to minulost uz ~koro neu,·eriteľná. 
Roz,·oj techniky dal do rúk tvorcom filmu nové možnosti a prostriedky 
umeleckého sl\·árnenia skutoči1 os1i v podobe zvukoYých filmov. A tu postupne 
vzniká n o,-:;- žáner hudobný - filmov:) hudba, ktorá i pri mnohých spoločn)·ch 
znakoch ::; inými formami má s\·oju osobitos ť a šp ecifické vlastnosti, vyplý
vajúce z jej poslania a syntetického chara_kteru zvukového filmu, ktoré treba 
rešp ekto,·af. Predovšetkým musíme si ozrejmiť , že film ako umenie nie je 
iba popisom Yonkaj ~ích prejavO\· skutocnosti. Z toho, že primárnym výra
zoy)·m proi>ll'i<'dlwm filmu sú vizuá lne podnety. nemožno dedukovať , že 
filmové umenie je obmedzeni' len na zachy tenie a reprodukciu viditeľných 
javov . (Y scvolod Pud o' kin hovor·í, že strih a m ontáž fi lmu sú tou silou , 
ktorá vyt ,·ára kiuemntogTafickú realitu, príroda dodáva surovinu.) Populár ne 
povedané. filmo,-é umt'nie nekončí zobt·azením toho, ako sa osoby vo filme 
pohybujú , oko sa tdria n čo ho,·oria; ak film prolr('dníctvom týchto preja
vov skutoťnosti n evie nič po,·cdať o jej vu(ttorn~-dt vzťahoch, o jej podstale, 
o p sychológi i svojich p ostáv, ak tieto zostanú p ohybujúcimi sa, no neživými 
figúrkami - nie je realis ti ck~-m umením. (Prirodzene. osobitnú kapitolu 
tvoria filmy so špeciálnym úžitko,~·m zanwra ním a tiež s popularizačn~-m 
zámerom sfilmovaná opera .) 

Film nie je odsúden~- iha k fot ografickej repi'Orlukcii viditeľnej a počuteľnej 
stránky skul·očnos ti a nie je odkftzan~- nn to, aby " to, co na obraze nevidno", 
m11sela vyjad r-ova ( budha. T~·m hy sa však zdal o, že znižujem úlohu hudby 
''0 filme. práv<' naopak: tak<'•tn chápanie hy hudbe pri súdilo iha pomocnú, 
druhoradú funk ciu. 
- Teda Ztl\'el'Oll1 treba si u vedomii, ze hudba vo filme je z 1 o ž k o u i ll

t e g r á l n e h o p ô s o h e n .i a c e l é- h o u m e l e c k t' h o d i e l a. Ne
mo žno p odiel hudby YO filme redukovať na podmaľovávanie, vonkajšie dopl
ňova nie akoby mimo nej prt'bieha júceh o deja fi lmu, degradon( filmovú 
hudbu na pl'\·ok ilustračn)', " 11áladotvom)-'' . ~emožno však na druhej strane 
preceni ť jej úlohu. :\"áh ľad: "kde ohroz nestačí, pomôže hudba" je nesprávny; 
ak výrazov)•mi prostriedkami filmu nedok áže tv orca vyjadriť ideu a zoslane 
deskriptívne na p on chu, je film zlý a nepomôže mu ani hudba. Zvukov~· 
film užíva vnímacie crsty dvoch najdôležitejších zmyslov - zraku a sluchu 
- a je známou p sychologickou skutočnosťou. že vizuáln e zážitky sú za 
normúlnych okolností silnejšie ako audi th ne. 

J an Kučera p íše: " Zvuk v dnešnom filme m ft zase len j ednu hlavnú 
úlohu: zvyšovať silu obrazu, činiť ho mocnejším. ~ eslúži teda obraz zvuku, 
nie je mu však alli rovný, ale zvuk slúži obrazu." Hneď v šak pociťuje potrebu 
presnejšie sa vyjadri(, aby ncdo~l o k om ylu: "Ak slúži vo zvukovom filme 
zvuk obrazu, neznamená to, že nemá iný úkoL ako byť jeho sprievodom. 
Zvuk vo filme je práve tak s a m o s t. at n o 11 t v o ri v o u z l o ž k o u, 
ako pohyb alebo S\"etlo." 
Toľko t eda o funkcii filmovej hudby. 

100 

Spôsoby konkrétneho riešenia kom
pozície filmovej hudby m ôžu byť veľ
mi rozmanité. Filmová hudba doteraz 
takm er vôbec nebola predmelom roz
borov zo sl r·any huclobníko'·- Teda 
metodika jej analýzy ni t> je vóbec 
rozpracovanú. I keď nic je J1l avnou 
tt'>mou toh to článku všeobt'cná ín·aha 
o film ovej hudbe. považujem za nutné 
pokú sit sa o vyt)·cenie nid<tol'\'-d1 zá-
kladll )·rh znakm- či typov. . 

Konkr{'tna, j edi nf'čnú Jorma fi lmo
n'j huclhy je dôsledkom (nie kópiou !) 
formy fi lmov(>ho diela, l<torého jl' čas
ťou. Táto zasa jP ntvfty·aná til:'ž indi
, -iduálne v súlade;, obsahon1. YsPobee
nc možno o fm·n 1e filmo vej hudbv 
povPclať toľko, že je prc~hocln)'~1 
Stádio rn (aJe nÍC VO \ ' ) VOjO\'Oill ZI1WS

Je ~) medzi formou l i n e á r n ~ u 
a c ~· k l i ck o u. Pod lineárnou for-
mou rozumiem postupnosť, i::asový Simon Juro.,sk ý 

sled, l' ? Z l i Č ll )r Ch fo~mov)·ch dielov, teda bezrcprÍZO\'OSf ci nepi'Ílom
n? ·t. v nan~Lu ; ~od cyklickou formou opak. Y konkrétnej hudobnej forme 
su. vzdy dmlekt1cky prítomné o!>id"e polárne ln·ality v rozličnej miere. Za 
~rt~la_d Ior_m~· _s ~platnei~ím ohi_d'·?rh prin cípo'~ - lineámosti i cykličnosti 
' l~:nak~J. hantlte mozno uvresl typ coupernu)\·skéh o roncla. :\1a.ximum 
cykhcno~tl Je _vo _formách typu ababa, prílisná lineámosť vedie k rozpadu for
m y. Z ~hal ekt1ck~ho vzt'ahu ohoch kvalí t ''YPl~·va, že nemôžu existovať samo
statne, IzoloYane. J~dna sa prejavi vždy len za prítomnosti druhej. 

y~,. , ·ojove stanovme tri základné typy fil movej ltUdby : 

. l. ty p je h istori_cky ~odmienen)r ~ sú_ to už" spomínané sprie,·ody k nem)'m 
fdm?m a hudobna stranka zvukovych filmov, pokiaľ sa od predc-hádzajúcich 
k\·aht~Lh-ne neli> J ej ~odstat.n)·m znakom je, že u e b o l a k 0 m p 0 11 o
v a n a k d a n ~ m u f 1 Im ll - musí teda dochádzať k istej kolízii obsahu 
a f01·m y. 

~ :\'apr:.iek tom~ l,nvôže P!'imerane spl~~ť _n~enšie nároky . Používa sa aj v sú
casn~slt napr. v lyzdenmkoch a p od. Zanst od umeleckej Ynírn a,·osti a vkusu 
oz,·ucovatef a. Prevažuje lineárny rys. 

ll. ty p je f~~mo,:á hu~a s ce r~ t ~·,á l no u p i e·s ú o u (termín J. Pilku). 
J e ho~ln e, rozsrr.cny, spoctva v pr1bhzne rovnomernom zt1stúp ení lineárneho 
l cyk~rck cho prmcípu. V západnej kinematografickej produkcii je typickým 
n~gat!vny r~1 . ryso~ komerčné , ·y užitie tohoto lypu, kedy daná centrálna 
Ptesen_ - slager SI podmaľíuje všetko ostatné vo filme a je násilne vsúvaná 
do d<>Ja vsctkými možnými a nemožnými spôsobmi, súča sne s uvedením 
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filmu dávajú sa na trh gramofónové nahrávky piesne atď. Osvedčen)r spôsob 
našiel horlivých nasledovníkov po celom svete. Ako príklad z nedávnej doby 
spomeňme fi lm Ohňostroj. 

Tento typ môže mať tiež kladné uplatnenie, závisiace od ideologickej 
pozície tvorcov. 

III. typ by sme mohli nazvať I? re k o m po no v a~ ý. Je. určen)' naj
vyšším umeleckým nárokom. SvoJOU podstatou n ezapne súvislosť s .cha~ 
rakterizačným princípom wagnerovských Grundthemen. Spočíva v tematickeJ 
(motivickej) typizácií postáv a situácií filmu za predpokladu istého jedno
tiaceho účinku motivického jadra v celkovej mnohotvárnosti. J e tu teda 
dialektika hudobnej formy najvšeobecnej šie vyjadrená vzťahom l ineárnosti 
a cykličnosti . Na rozdiel od predchádzajúceho typu, kde cykličnosť je statická, 
mechánická navodená mimoumeleckými činiteľmi, tu musíme konštatovať 
cykličnosť dynamickú, meniacu sa v súhlase s povahou zobrazovanej sku: 
točnosti, so vzťahom osôb a prostredia a p . Okrem spomenutej príbuznosti 
s vVagnerovými Grundthemen natíska sa zrovnanie s berliozovskou idée fixe 
a Franckovým cyklickým princípom. Vec sa ujasní, keď si uvedomíme, 
že uvedené javy sú vlastne konlirétnym riešením spomenutého dialektického 
vzťahu lineárnosti a cykličnosti v hudobnej forme. Keď hovoríme o formových 
zákonitostiach, pokladám za samozrejmé, že utváranie konkrétnej hudobnej 
formy v realistickom diele sa deje v závislosti na obsahu. J e jasné, že len 
týmto posleclným spôsobom môže skladateľ k realistickému fi lmovému ume
leckému dielu vytvoriť rovnomocnú hudbu. 

Menujme ako príklad Jurovského hudbu k . filmu Pole neorané, ktorú už 
podrobila rozboru dr. Z. Bokesová (HR VU/9, str. 367). Už vyššie som 
spomenul prioritu zrakových zážitkov pred sluchovými. Ze z toho nemožn~ 
vyvodiť podradnosť hudobnej zložky f~lmu, vyplýva aJ z predchádzajúceJ 
klasifikácie typov filmovej hudby, kde d1vák vedome registr?Je hudb~ bezpo: 
chyby najviac v prípade druhého typu. V in)rch prípadoch s1 hudbu casto am 
neuvedomuje. Napriek tomu z hľadiska umeleckých nárokov tretí typ ďaleko 
prevyšuje druhý. 

Výchovný význam filmovej hudby a jej .vplyv na vkus chápel?e vá,žnej~ie, 
keď si uvedomíme, že denne u nás sleduje flimové predstavema snaď v1ac 
ako milión obvvateľov: okrem toho - ako upozorňuje Jiľi Pilka - - pre 
mnohých film~v)'ch di~áko\· v zahraničí je naša filmová hudba reprezen
tantkou nášho hudobného umenia. 

Zo slovenských skladateľov zatiaľ najväčší podiel filmovej hudby vytvoril 
Simon Jurovský. Sám 7dôrazňuje ešte jeden znak hudobnej zložky filmu, 
a to je jej internacionálny charal;;ter, z ideového hľadiska obdobný charakteru 
filmového obrazu na rozdiel od textovej zložky. 

Jurovsk\r ako .komponista citlivo reaguje na vnútornú atmosféru filmu 
a ľahko vytvára jej odraz v hudbe. Sám hovorí: "Filmová hudba je žánrove 
odlišná tak, ako je žánrove odlišn)· jeden film od druhého ... " (televízna 
relácia 22. l. 58). Preto najvlastnej ší je práve vo fi lmoch, kde sloY~nský, 
presnejšie ľudový námet a prostredie diktovali rnu výra~ové prostnedky, 
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vyrastajúce svojimi inšpiračnými koreňmi z ľudovej pôdy. Myslím tým 
trojicu filmov Varuj, Pole neorané, Zena z vrchov:) 

Pokúsim sa sledovať niektoré ukážky v oblasti melodickej a harmonickej. 
Melodicko-harmonická štruktlira Jurovského hudby k spomínaným filmom 
v najširšom slova zmysle vyplýva z modálnej základne. Stretneme sa často 
s charakterom lydickým, frygickýrn, tiež dorickým a mixolydickými závermi. 
Melodika pramení z ľudovej piesne, modálna harmónia vyrastá z nej. Mo
dálnosť harmónie je tu synteticll:ým javom chromaticky rozšíren)rch (nie 
rozrušených) foriem diatoniky. Pohľad z inej strany nám ju ukáže ako 
obohatenie durmolovej diatoniky novými tvarmi v starých vzťahoch a starými 
tvarmi v nových vzťahoch. Menlivosť modálnej podstaty je ti ež odôvodnená 
charakterom ľudového hudobnéh o prejavu v zmysle Krcsánkových transmu
tácii a transgenerácií. (Slov. ľud. pieseň zo stanoviska hudobného.) Z tohto 
hľadiska odlišný je fi lm Partizáni, kde sa skladateľ necháva inšpirovať melo
dicko-harmonickým svetom ruskej partizánskej piesne. 

Jurovský nie je skladateľom stojacim osamote, izolovane v prostredí svojho 
okolia. Naopak, je členom skupiny skladateľov, generácie, ktorá buduje slo
venskú hudbu v povojnov)rch rokoch; teda isté výrazové prostriedky, konšta
tované v jeho diele, nemožno chápať ako výlučne jeho, ktoré by sa nedali 
nájsť v dielach j eho súčasníkov, či predchodcov. S t)·m vedomím treba 
posudzovať rozoberané ukážky. J e to odôvodnené spoločnou základňou ľu
dovej kultúry. 

Zvoľme niekoľko priklado,·, kde môžeme sledoYa ť z ,;acerých strán rysy autorovho 
t\"Orčieho postupu. Je to téma Judky z filmu Zena z vrchov. Pr. 1. (Jej zárodok sa , ·šak 
vyskytuje už Y predohre.) :\'ajjednoduchšia je v tomto prípade harmonická str<inka, tvo
rená jediným akordom. Jurovský často užíva na umocnPnic psychologi<'k)'ch situ{tcií po
dobné ustrnuli!' harmonického p rúd u na jednom bode so značným hnrmonickým poten
ciálom, ktorého nemennosť v čase spolu s jeho dynamickým charukterom vy tváraj ú Yeľké 
napätie. Aby sa potenciál stagnujúceho dynamického akordu nevytrácal , musí tu existo
vať vnútorný pohyb. Tento obyčajne skladateľ dosahuje figuratívne, opisovaním niek to
rého akordického tónu alebo intervalu. (0 psychologickom ú l'inku v~···uzo,·)·ch prostried
kov sa môžeme názorne presvedči(, ltecľ pozornjeme, kedy obecenstvo súi'asne vydychuje 
Y súhlase s dramatickou krivkou diela.) 

Y spomínanej téme je harmonickým základom , . rozlohe 12 taktov w fki· ~eptakord 
h-d-f- a so silne zdôraznen)·m kvartovým prieťahom e. Tým vzniká vlastne spočiatku 
kvat·tový štvorzvuk f-a-b- e. Harmonickým fažiskom akordu je silne expanzh-na malá 
sekunda a- b , v ktorej inštrumentačné zdôraznenie osciluje ~tricdavo medzi a a b. Melo
dirké ťažisko tvorí tritón e-b, moth-ické jadro, ktorého okrajové tóny sa stáYajú dočas
nými centrami vplyvom opakoYania. metrickej pozície (b na ťa:i:k~~ch cloh~!'h) , harmonic
kej pozície (prieťah e - koníliktný pn·ok) n. vyph'iovania iute1·valu. 

Stály nekľud (vnútorn~- pohyb) vyvoláva nj ostinátny trilok na a. a ef alej ryl mick)· 

prvok {J. . n•ľmi čast~· u Jmo' ského. l'ríwa<''ný je a j moment gmdúl'ie, dosiahnutý 

koncentráciou pohybu (štnťová s bodkou, osmičky. sestnástinon·· sextoly: taktová štruk
túra 2, 1, 2, 1) . Za povšimnutie stoji, že k vyjadreniu dramatičnosti za lllýsľaného obsahu 
sa lu spája interval s najväčším hnrmonickým potenciálom - malá sekunda a-b (v zmy
sle školskej náuky o harmónii by sme hovorili o disonantnosti) s melodickým in terYalom 
tritónu e-b s podobno u vlastnosťou. 

*) Nehľadiac na filmo,·ú hodnotu posledne rnenovanťho cl iela, ktor·é bolo podrobené 
kr·itike dávnejšie. 
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K vyjadreniu akej m yslienky smeruJ '' tieto v)Tazové prootricdky "! 
J e to nielen úžas výkrik v zúfalstve, momentálna p sychicltá ;;itnácia die ,·(>atka .Judity, 

ktoré strnie v hrôze' po páde kravy, je tu naznačená celá matti trngúdia dwmús f•·~čnej ~<i
rotv bieda život ,. službe n mä•iara. ktor\· ju hije .. . Tŕma ~prt>,·itdza po,lant dJe,·i'atka 
aj ~falej, j~ jej osudom. -

" 
,... ~ - _f":. . . ,. 6 6 ,m:rrl .. 

" 
c.l ~, 

"1 .ja•. "1 J. "1 J. -

J 
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~ f r f' ir l 

.l~ ~ ± ~ 
l t: 

~ l 

cl 

l_;,·cden~· gradačn5· pros triedok - koncenlo·úcia poh ybu je príznačný po·e Jurov-
ského melodiku. Dochádza k n ej obyčajne ku koncu t aktu, čím sa vytvára napätie, uYoľ
ňujúce sa v ťažkej dobe Jlasledujúcel1o taktu. Tým ...-znikajú menšie gt·adačné v lny so 
vzostupnou tt>ndenciou a ich obaloYou kri,·kou je potom v)·sledn:í grarlál'ia. vyúsťujúca 
obyčajne do ďalšej tém y . 

P r. 2, 3, It z filmu Varuj . 

2. (Odchod zo sulo Šo) 
Adagio 

1\t 

3. (Boj s medreáomJ 
Con moto 

~2 ~l i {1JiJ tJ?J j. 
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4 (5rifank ) 
Andante c.8 - · -...-..~ atď. --:-- ------.._ ~ ~ ~ ---- n::=-= 
-&tt I t~· s==;::~~--=~~~~ -~~ J. ~ - ~- o:===:El ___...... -~. ~ -· -

C: T- 5° T (O) S =::::: s• O s• O T 
T 

O spomenutom charakteristickom ryse Juro...-sltého melodi.ky môžeme snáď vysloviť 
domnienku, že pochádza z ľudovej inštrumenLálncj hudby, s ktorou je skladateľova melo
dická invencia úzko spätá. 

Podobne môžeme hodnotiť aj jav príbuzný p redchádzajúcemu, teda koncentráciu po
hybu n a začiatku taktu, v oblasti hlavného akcentu. Je taktiež ty pická. 

Pr. 5. z filmu Yaruj. 

5.W bani). 
Andante 

~t~_a7Jé1[@EJ~ [d !!l vd!f~ 

l 

O modálnom charaktere melodicko-harmonickej jednoty a jej pôvode v ľudovej piesill 
už bola reč. Pokúsme sa o náznaltový rozbor h armonických prostriedkov zo začiatku 
predohry Zeny z vrchov. (Pr. 6.) Celok je jasne tonálne založen )' ako frygick é a-mol 
so zreteľne vyznačeným tonichým centrom, ktoré je podopreté e&tc ostinátnym A v kontra
base a harfe. Melodická línia z..'lse nápadne vyzd,rihuje dominantné centrum. Stavba me
lódie vykazuje členenie 5 + 6 taktov. Predvetie strieda jeden takt tonický a jeden n e to
nick ý . Netonické takty sú vypln ené smernými akordmi vždy k jednému zo spom enutých 
centier: druhý takt k tonickému a š tn-tý takt k dominantnému. Altcrovan)' dominantn)· 
septakord v druhom takte spája v seb e stúpa júcu tendenciu smerného tónu harmonickej 
diatoniky (gis) s klesajúcim smcrn)·m tónom frygirkej (b ), obidva k tonickému centru. 
To je jeho dostredivá funkcia. Protik ladná stránka - odstredivá funkcia je spôsobená 
týmto : Je dobre známe, že frygirk é alterácie dominantnej k vinty sú IWJkčne dvojznačné 
- prislúchajú tonikám v pomere tritónu (e-gis-b-d ku a, fcs- as-h- d ku es) ; dorru
nanlný vzťah predchádzajúceho akonlu k centru cs je ešte zdôraznený prítomnosťou f. 

Podobne štvrt\r takt má dostreJin't funkciu ako alternoYan\· akord l, dominantnému 
centru (dis- f- a..:_c ku e) , známu u z , . harmónii klasicizmu, a ' je j p rotip ól - odstredivú 
funkciu ako dominantný seplnlwrd k fry gi<'k6mu akordu (f-a-c-es ku h ) . Ako som už 
uviedol, druh)' a štvrtý takt harmonicky gravitujú do centier a- e, teda l;sinto,·e pribu~
n)·ch. Ich odstrediv)' charakter ich priraď uje ako smerné (dominantné) akordy k centrá m 
es-b, teda zase kvintove príbuzným medzi sebou, spolu s priznačn)· .m fr·ygickým vzťa
hom k tonike a-mol. 

ZáYetie (rozšírené proti predYctiu o jeder• tak! ) začína a konči tonikou, v strede sa 
harmonicky vykláňa do akordu g-b-d-I, vlastne Irygich ého VII. st.., zaujímavého tým, 
že ~-t,·á ra s tonikou l!·ojzvukový paralelizmus . .Teho dostredivý (smer·ný) charakter je 
podporený dominantným E Y kontrabase. 

9tovaná téma je ú strednou myšlienkou celej hudby k filmu. Po obsiahlej expozičnej 
čash sa viackrát cyklicky vracia v ždy v novom osvetlení. Spočiatku je to tvrdý údel 
"Zeny z vrchov" ::viarky K edro,·ej, n esie v sebe Yšak u ž a nticipáciu celého jej vývoja 
v pozdejších premenách, či je to vôfa a odhodlanosť, čl hlbka osobnej tragédie v m::tnžel-
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stve a boj 0 dieťa. Tým téma poznaml'náva posta,·ou ženy z vrchov vlastne celú hudbu 
k filmu. 

Pr. 6. 

6. 
Antlanlt con moto c.S - - - · - - atď.· ...---.... 

= 

r r 

Vynasnúil som sa v harmonickej ?nalýze z_dôrazniť VI~úto i'I~é viacnásobn~ 
súvislosti. ktor)·ch súhrnné pôsobeme vyvolava celkoYy do~em . sklbenost~ 
a logiky hudobného prejavu. J e prir~dzené, _že všetky , zá~omt~st: h~d?hn<:J 
formv v najširšom slova zmysle sú d1ktovane obsahovy mt tvm:n·ymi silami. 
Preto. ako som spomenul na začiatku, Jmovs_kého h~db~_, svoJOU. P?dstatou 
prameniaca z kvalitatívne pretaveného folkl~ru, naJie!?s~e umocnuJe (t~da 
nie iba ilu struj e!) ideovú a dejovú stránim ftlmov, spatych so slovensky~ 
ľudov)·m prostredím. Spomellme ešt? frygick)r za~ia tok predohrr ~aruJ , 
pochmúrny, elegický , no prezrádzajúc1 skrytú energm, frygiCko-doncku _cha
rakterist iku hôr z toho istého fi lmu. začiatok hudby k Poľu neor~uemu, 
ktorá nepopisuje len vonkaj šiu tvárnosť krúsnej krajiny, .al~ vyh~sľuJC cel.ú 
drámu ľudí, žijúcich v tomto prostJ't>di, dopredu naZJlacnJe tragiku bezna-

dejnosli i vzdor. . • . . 
Nakoniec si este všimoelll e JOŠtrumentacneJ stranky. 
I keď miestami užíva bežné charakter istické p rostriedky (ep~zóda s medve- · 

ďom vo fi lme Yaruj, predtucha nesťastia - tremolo, u~i_,·ame harfy a _p.), 
nemozno prehliadnu ( autorov~ zret~ľnú snahu .neuchyhť. s.a do. lacn~~ho 
m anierizmu. tak častého vo filmoveJ hudlH'. [nstrumenlaena stranka Jeho 
prejavu je ~- súlade s ostatnými vždy obsaho,·e o~ôvodnená.. . 

Zvlás( chrC'm upozorniť na priekopnícky expenment \ ' O f1l m~ Zem;ansk~ 
čes( ],de namiesto obYyklého symfonického aparátu prípadne 1 vokalnynu 
partlami si skladateľ vytkol úlohu vystačiť pre ct>lý fi~m s ľ~dovou_ kapelou 
o pomerne malom počte hráčov (15) v obsadení: 2 ki~;met~, ~arog;a_to, ? cym~ 
baly, husle (L 2., kontra), viola. čel o, kontrabas. Zaupmave Je uzitJe tarogato 
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v dobre znejúcej hlbokej polohe a hlavne riCsenie slávnostného záveru 
v inštrumentálnom obmedzení bez nátrubkových nástrojov. 

Rozumie sa, že vždy, keď podrobujem anal)•ze technickú stránku skladby, 
vyjadrovacie p1·ostriedky, pokladám ich za dôsledok a spôsoby realizácie, 
odrazu obsahovej stránky skladby. nikdy za samoúčelné, formalistické kom
binovanie zvukových m ožností. 

Záverom sa znovu odvolávam na vopred určen)· charakter článku, a snáď 
nie je neskromné vzhľadom na rozsah a poslanie časopisu Slovenská hudba, 
keď článok považujem iba za začiatok riešenia tf.my a parciálny pohľad na 
filmovú hudbu Simona Jmo,·ského. T)·m odô,·od1'lujcm aj väčsí počet úvahy 
d;robt>cného chmaklcru. :\akofko zo slovcnsk~·ch skladateľo,· práve Jurovský 
sa najviac zaujal tvorbou fi lmovej hudby, myslím, že by bolo vhodné 
podrobil ju detailnejším rozborom z hľadiska súbPžnosti rozsoja, filmového 
deja a hudoLn)·ch m:-·šl ienok v jednotliv)rch dielach. (Ako som už uviedol, 
s fil mom Pole neorané sa už podobným spôsobom zaoberala dr. Z. Bokesová.) 
To je ovšem úloha, ktoní čaká na hudobného ps~·chol óga a estetika. 

V dodatku uvádzam prehlad najdôležitejších prác Simona Jurovského v oblasti filmo
vej hudby. Pri názve filmu je vždy rok vzniku a meno režiséra : 

Celovečerné filmy (hrané i dokumentárne) : 
Varuj, 1947, M. Frič. - Oceľová cesta, 1949, V. Bahna. - Lazy sa pohli, 1951, P. Bie

lik. - Pole neorané, 1953, V. Bahna. - Zena z vrchov, 1955, V. Bahna. - Partizáni, 1956, 
Barabáš. - Previerka lásky, 1956, J. ?\1edvťď. - Poslednú bosorka, 1957, V. Bahna. -
Zemianska česť, 1957, V. Bahna. 

Stredometrážne filmy: 
Xa troskách vyrastá život, 1945, Kadár. - Kormoráni, 1946, Bielik - Hviezdoslav, 

1955, Kubenko. - l\·Iajster Pavel z - Levoče (poctený prvou cenou Biennale r. 1956), Kud
láček - a mnoho krátkych filmov. 

ZDE!\EK XOVAČEK 

Július Kowalsk i : Rozprávka pri praslici 
(Dramatw·gické poznámky k rozhlasovej premiére) 

Pomernr licho pn•sla rozhlaso,·á prem iéra Kowalského detskej opery H.oz
právka pri praslici, kto,·ú " Cs. rozhlase naštudoval dirigen t Tibor Frešo so 
;:ólistami opery ::\0 a rozhlaso,·)·m symfonick~·m orchestrom. Spevohra, ktorú 
sldadatef vyt,·ori l v spolupráci s libretistom Lud om Zeli enkom, hovorí o úkla
doch zl<'j ma\'ochy proti nevJastncj dcé-re Zlatodáskc a o dobrých ľuďoch, 
ktorí ZlnloYiáske pomohli. Zdit>nka op isoYal dej rozsiahlym libretom, v ktorom 
j<' n-ľa dejov~·ch drohnoslí a odbočení. V dôsledku toho skladateľ zhudoblluj e 
len niektoré mi<'sta textu n ,. ope1·e ponrcháva veľa hovorenej prózy. 

::\apísa( d<'lskú operu je ncz·.-yklá úloha, nakoľko skladateľ musí rešpekto
Yat dctsk(• h udobnt'> skúscnosl i a rity blízke detskej duši. 

Vivo b b P 
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Spevohra sa zacma typicky roz
právkove - bah•Lom zakliat~ch ľudí 
,-o zvieratá. Skladateľ melódwu cha
rakterizuje jednotliv(> zvieratá, pričom 
vystihuje i pocit bezmocnosti zaklia
t\·ch (pomalé tempo, prevaha molo
, :\,ch akordov. inštrumentácia v tmav
sich farb» ch a' pod.). CYod nás zavedie 
hneď k etick<•mu jadru spevohry. 
Zaklia li nevinní ľudia predstavujú 
, . spe,·ohre svet dobra. proti ktorému 
\' ys túpi carodcjnica. J ej , ·ystúpením 
je nast.olen)· základný hudobnodrama
Liek\r konflikt opery, dva kontrastné, 
proti sebe stojace svety. . 

Carodcjnica (J era) je charaktenzo
vaná predovšetk)'m veľkou áriou, 
ktorá ide v línii tradičných klasických 
opern)·ch charakteristík "zlých bytos
tí" a oproti predchádzajúcej tanečnej 
hudbe prináša do opery hudobno-dra- . •. 
malické napätie. T~·m, že sa Kowalskén~u poda~·tl hneď n~ . zac1atk_u ostr~
hudobn~· kontrast, získava pn·é dejst,-o élJ dramaltck:-' na zaUJtmavostL 

Kaž-dá du-sa tem ~ nôt éier- na, 

IJ Ul•r t}IJ :Q I=r r ll 
os-taň sfa - rej Je· re ver-ná.:. 

K Jere si prichádza p1•e radu kráľovná, ktorá sa chce zbaviť _nevln stnej 
Zlatovlásky . l~ráľovná, prav da, ne,·ie, že ju sleduje Detv:mček so ~aJkom J-~?p
sasom. Tieto d,·e osoby skladateľ dobre hudobne uvádza. _I ], ed tu. n~uztva 
svoje vyspeU· kompozi(·né umeni<" . darí sa .mu _sl<ron~ný;nJ hudoh~y1m pro
striedkami hudobná povabokresba. Ich yystupentm pnchndza na srcnu m~lo
dicky, rvtmicky i charakterove nová hudba. ktorá je účin~á prá_ve SVOJOU 

básnicko"u detskou náladoYosCou. Z y~·sti :i.n{·ho hudobného vypdrC'ma ~elYan
čeka a znika môze si i malý didk domyslieC zC' Y spcYohre predstaYU.JU klad
n~·, symp-ati ck~- s,·et. 

Modtrof• 

" • 

~l11: Ach, ach, ach, ja mám veľ- ký s frach'4: 

~t 
~ .---;;:-.. .. Ir=--

~ ~fl- ~ ~c::..-1---
-'-1---

J 

"''· sfz ...,.,... 

.... t. - --+---

~ - ::...---· "" c- 1' 
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Hady čarodt:>jnice knUO\'l1ej prebiehajú prevažne ,.o forme melodrámy. 
J ej účinnos( sa diak uká:i.c až pri scf>nickom predvedení. Hudba melodrámy 
pracuje nenáročrw. azda nz invf'nČne príliš skromne s knrikovan)·m motívom 
Jery a príznačn~·mi molíYmi DctYančeka a Hopsasu. 

DejoYá stavba prináša uz L<'raz skryté perspektl\·y a v)'hľady k budúcemu 
d fazstvu dohra. Det,·an<'·ck a Hopsasa sa dozvedeli, že čarodrjnica dala krá
fo,·nej zakliaty lm•bd i. ];:tor~· môže zakliať Zlatovlásku. fludobn)·m vygrado
vaním naznačuje sklada teľ mst dramatičnosti situácie. 

Druh t> dejst,·o sa odohráYa na kráfo,·skom hrade. Shoro,-á pi eseň vojakov 
o d asti prináša do spevohry nov)· melodický materiál. Tcnlo úvod predsta
Hlje " opere najrnaso,·ej; iu a najľudowjšiu SC'énu . Rozvláčnosť textu \'Šak 
neinšpirovala k sústredenejšej invencii. I kecľ sa stále spieva o Ylasti a toto 
miesto ma lo hyť azda jednou z najYiicších ídeov)·ch deYÍZ spevohry, nevychá
dza tak účinne ako autor zamýšľal. 

Viac umenia ukazuje Kowalski v ďalšom priebehu, keď Zlatovláska hovorí 
o prirodzenom strachu pred Jnl'lcochou a zlou sestrou a shor dievčat jej nežne 
odpowclá . Tu hudba pt·evyšujr s,·oj Iiterúmy podklad. Sme lu zrejme v ohnis-

Sbor/i1rlal: ~~ l0f' d Jt Ť t ,, 
1

J. 
Bo - - li sme na ho - rách, 

, fťrfjw.p~ p3~ 
na sladkých Ja- ho-dách ... 

ku skladatcľo,·ho lvor iví•ho úsilia. 1-::owalski tu rovnocenne k spevu rozvíja 
orchester, získava orchestt·om viac cito,-)·ch odtienení a väčšiu šťavnatosť 
melodick~-ch nápadov. Csek vyúsťuje trocha násilne do milostnf>ho doroz
umievania veliteľa vojnkov I3ranka so Zlatodáskou. Brankova ária je melo
dicky zauj ímavá, plná úprimného muzikanst,·a. Harmonicky však pracuje 
až úzkostliYo s najjcdnod uchsími prostriedkami. Yšetci na hrade sa dozvedajú, 
že macocha chystá úklncly proti Zlatovláske. Skladateľ tu akosi ľahko pre
necháva hlavné slo,·o trxtu a fin:He obrazu spriada len z drobn)' ch hudobných 
nápadov, nie však z gradovaného a rozvíjajúceho sa celku. 

PoslednÝ sa o úkladoch dozvedá sám kráľ . Hudba sa lu dostala k zaslúže
nému upl~tncn iu. Skl adateľ charakterizuje kráfa no,-~-m hudobným mate
riálom. Rovnako ako v literárnej predlohe, chce aj v hudbe vytvoriť obraz 
kráľa - slabocha. Pn·ky majestátnosti sú tu rozličn)·mi spôsobmi skarikované. 

Teraz začína v opere dramatick)· zlom. ľ všctk)·ch pritomn)·ch prebúdza 
sa pocit vziať Zlatovlásku pod ochranu. Hudobná drobnokresba a ostré hu
dobné rozlíšenie jednolli,· ~·ch typo,- ustupuje v prospech jednoliatej hymnič
nosti. J e však už neskoro, lebo medzi l~'m kráľovná použila hrebeň a Zlato
vlásku premenila na žabu. \'šetci sa ,-ydajú za zakliatou Zlntovláskou. Vlastný 
záver má veľa dobr(•ho hudobného materiálu, ktor~- je však len zoradený, 
ako gradačne a uvedomele finálove spracovaný. 

Kompaktnejšie si počína sk ladateľ, kecľ dostane na začiatku III. dejstva 
priezračnej ší, idylický a prírodou dýchaj úci text. Vystupujú tu opäť skutočné 
rozprádwvé bytosti - vetrík, rusalky, zvončeky a tď. Skladateľa tu netlačí 
prudké nahustenie textu a preto i jeho kantiléna má väčšiu voľnosť, rozlet, 
vnútornú medita tívnosť a logiku. Vystť1penie rusaliek nie je v Kowalského 
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le ... 

hudbe zaťažené pátosom. Hudba je tu až lan<'rne uvoľnená, cenná naJma 
svojou ry tmickou vynaliezavosťou. Tent o úsek sólove vystupujúcich, avšak 
i v malom ensembli sa zdržujúcich oby,·ateľov lesnej ríše. patrí k najlepším 
miestam spevohry. i'lálady textu sú tu yyjadrené s určito~ťou, okrem toho je 
tu pevná skibenosť formálna. Celé hudobné ri E>šcnie sa veľmi dobre pribli
žuje predstavám detského publika. 
Ďalší úsek je opäť melodrámou, ktorá je ,·ytvorená prost)·m, azda až veľmi 

zjednocl ušcn~'m spôsobom. J e to viacmenej len podloženie textu akordami, 
ktoré svojou statičnosťou nepodporujú smutné meditácie v texte. Hudobne 
upúta pieseň Zlatovlásky . Oproti predch<~dzajúcim arióznym miestam je v tejto 
árii n iekofk o hudobn)·ch novostí. Predovsetk~·m má väčsic melodické rozpätie 
a virtuóznejši e vysti'Ojenie, počíta priam s rutino\·~·m umelcc:k)rm prevedením, 
ba i vokálnym efektom. Aria Zlatovlásky nás wclie opäť. k ústrednému deju 
opery. 

Sosfenufo 
~==::.. 

- J J 
• de . tá 

Zdá sa, že ,.rusalky' · najldadnejšic vplývali na E.owalského invenciu. Do
svedčuj ú to i ďalSie vy túpenia rusaliek s vodníkom. Yo veľkej a veľmi pek
nej árii vodníka, nie je t ento vykreslcn)• baladick)·m spôsobom, ale skôr ako 
dobrý otec lesnej ríše. Y jeho speve je Yeľa nežností, mäkkosti a vľúdností 
a perspektívy pre š ťas t"né riešenie deja. Do tanečnej veselice lesných obyva
teľov prichádza Detvančck a Ysetci ostatní z hradu, ktorí idú hľadať Zlatovlás
ku. Blíži sa záver, ktorý je však pripraveii.ý veľk~·m množstvom hovorenej 
prózy . 

Vo finále spevohry sa stretáva ZlatoYláska s Brankom. Skladateľ tu pod 
nový text podkladá stále novú hudbu. Toto trošku znižuje pravé finálne vy
zneme. 
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Kowalského hudbu charakterizuje piesňo\·osť . I tam, kde použíYa recitatív 
volí spemú dikciu. Y snah<' priblížiť sa k detskej duši vyhýba sa prudším' 
kontras~m~, harmonickej vynaliezavosti, a dômyselnejšej práci s motívom. 
Pre_to aJ d1elo pô obí viac dielčou muzikálnosťou, ako presvedčivou tvorivou 
logikou . 

Ycelku možno pon•da(. že '" opere je veľa cenného a každý skladateľ 
ktorý si " budúcnosti zvolí podobnú prácu, bude sa môcť poučiť z Kowalskéh~ 
p~iekopnírk_ej_ p~ácf' . ~a~e deti majú teda svoju prvú operu. Dúfajme, že ju 
mE>I~edy uvJdJa 1 na pnsku. kde ·a až potom rozhodne o jej pravých hod
notac:h. 

Ra lph Vaughan Willi ams 

12. októbra minulého roku oslávilo 
Anglicko jubileum jedného z najväč
sích svojich skladateľov. Ralph Vaug
han Williams, v~·značný pracovník 
na poli anglickej ľudoYej piesne, sa 
dožil 85 rokov. 

Písací stôl skromného timelca ·bol 
prcplne:iJ)r gratuláciami z najrôznej
ších končín sveta a jeho myseľ sa 
n<'vdojak zatúlala do minulosti. -
Veru, ako sen prel<>teli roky odvtedy, 
co ako osemnásťročn)r vstúpil v Lon
d~·ne na Kráľovskú h udobnú koľaj, 
aby sa venoval štúdiu hudby u skla
da tt>ľov Il. Parryho, Ch. Stanforda 
a Ch. ' Yooda v Cambridge. A čo dok
torát hudby v Cambridge? Označoval 
snáď jeho rozhodnutie venovať sa 
hudbe iba teoreticky? - Xebolo by 

. an~ diYné. keby sa bol ako mlad)• 
vzd~! skladby,, veď bol . k~aJne ne~po k~Jn)· s prvotinami svoj ej tvorby 
a_ stale nenachadzal svojsky hudobny vyraz, ktorý od mladosti hľadal. A za
llaľ už skladby jeho spolužiaka SamuC'la Coleridge-Taylora odzneli na festivale 
v ~ Ianlcy . '~aug~an W illiams nebol "zázračným dieťaťom" , ako Benjamin 
Bntten, k tory zacal komponovať už ako 5-ročný, ale s nesmiernou trpezlivos
ťou _sa ~opr_ac~wal k zhudobneniu t.o~o, čo ?-Z dávno odznievalo v jeho vnútri. 
Hoci prt st~d.m n~zabudol .n~ tr~chcm klasllwv, p redsa to neboli skladby hu
dob •~yc:~l gc~Ho,·, ~? ho pnvte~h ], ~ytúženému cieľu, ale melodické piesne 
angh~k.C'ho l u?u. :'\1e nadarmo JCh zbieral v NOI·folku, veď plodom tejto práce 
neboh 1ba deswtky zaznačených piesní a tancov, ale najmä Norfolská rapsódia 
cl)'chajúca krajom. ktor)· ju inšpiroval. Tiež Suita anglickej ľudovej piesne s~ 
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opiera o odkaz britskťho ľudu práH tak, ako Tr·i prelúdia pre organ, napísané 
na podklade melódií Walesu. 

Potom už skladba nn~ledontla sk ladbu. Sc·mienka ľudo,·t•ho rytmu a me
lodiky , zasiate vo Yaughan \Yill inmso,·ej mysli, prinášali boha tú úrodu. Skla
dateľ už nepísal práce zaloit>né priamo na ľudo,·~·rh nápe,·orh. ale jeho hudob
ná reč už niesla r )·dzu pC'cať anglickosLi. ako napr. , . StRr~· kráľ Cole··, choreo
grafia ktorého ncsntie zabúdal na t:vpický anglick~· tradi čn~· tanec morris ako 
i na tance ľud ové . . \.ked' skladntC'ľ pri príl ezitosti :\'iu·odn(•h o festivalu spevu 
napíše pre žensk)· . hor kantátu T:udovÉ' piesne štyroch rocn~·ch období, pre
sved čí vsetk~ch posl ucháčov o q•f kt>j láskC'. s akou spraronh·al jednotlivé 
ľudoYé piesne. 

Yaughan \Yillium s nezabudol na tvorbu ani vlt>dy. ked' ho pn·á SYC'tová 
vojna postavila do radov anglich•j luáfo,·skej nl'mády. S o\'t·ľa vih~ším elánom 
sa jej venoval po náwalt> do y)asti, kde pre n<'ho začal int!'nzíYnejš[ ži,·ot ako 
pred rokom 1914.. 

S tal sa profesorom Kráľovskej hudobnej koľaj<' . neskôr viedol aj Lond)·nsky 
Bachov sbor, pričom neustávala skl adatcf o,·a rinnos( " Spoločnosti pre angl ic
ký ľudový tanec. K práci sa však družil i úsperh a uznanie. Oxfordská univer
zita udelila Vaughan WilliamsoY i ČPstn~· doktori\t hudby u kráľ Juraj V. ho 
odmenil Hadom zásluhy. AYšak najväčšou odm Pnou jubilanta je iste pohľad 
na vyt,·orené dielo. Symfónie, dramatické p1·ácc. hudba chrámová, komorná, 
piesnP, sbory, a tď. , to všetko hovorí o lom. že skladateľ obohacoval svoje 
inšpirácie čerpané pohľadom na prírodu neustálym štúdiom ľudskej podstaty . 
J eho symfónie potvrdzujú, že bral veľmi Yážne radu, ktorú dal mladým anglic
kým skladateľom: ,.Hľadajte inšpiráciu okolo scha".i) 

Pn·á symfónia, .. ~Iorská", je odrazom \'aughan '\ťilliamsovho pohľadu na 
smaragdovú pláň , k torá viac-menej podmiei'íuje ži,·ot Angl ičanov. Jeho druhú 
symfóniu .. Lond)·nsku" inšpiruje hJa,·né meslo. Lond~rn. tre tiu. "Pastorálnu" 
opäť vidiek rodného kraja. 11oci j eho (falšie tri symfónie nehovoria svojím 
nadpisom o obsahu skladby, ale uspokojujú sa púhym označením f-mol , 
D-dur, e-mol , predsa majú svoj program a spracovánjú určitú myšlienku. 
Pre siedmu symfóniu. ktorá vznikla dastne na podklade hudby pre film 
o Antarktide voli skladateľ názov .. Sinfoniu Antarctica" . J ej hudba v)'stižne 
načrtá,·a boj človeka s nPúprosnou prírodou. ktorá akohy žim·livo strážila 
oblasti nedotknuté stopou človeka. 

7-e ymfonická tvorba hola Vaughan Will iamsovi blízka. dokazuje i jeho 
posledná, ôsma symfónia, ktorú skladateľ dolwnčil roku i956 ako 84-ročný. 
Ak táto p ráca svedčí o nc,·ädHúccj sile velikáša, Romanca pre harmoniku 
a .orchester a kompozícia Yízia lietadieL ju ešte pot,Tdzujú. I<~'m pri tvorbe 
mohutn)·ch skladieb vedel sa Yaughan Williams poihraC s jednotliv)'mi ná
strojami, ich skupinami, alebo rozozvučať ich všetky hlasy v mohutný súzvuk, 
jeho piesne opäť dokumentuj ú silu m elódie, k torá nesie akoby na krídl ach 
verše rôznych básniko,·. 'ľazko po,·edať , ktoré z nich sú najpútavejšie, či 
cyklus piesní p re tenor a sláčikové kvarteto "~a okraji '\'enlocku", alebo 
"Ti ché poludnie", ktoré si ihneď získalo veľkú popularitu. 

1) Frank Howes : The Music of Ralph Vaughan Williams, str. 2. 
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Yaughan \Yi!Jiams vie hudbou powda( všetko čo cíti. \'ie zachytiť krásu 
klťudnej oblohy. porozpráva( o živote veľkomesta ako i o hrôznch vojny. 
i\ Iožno ho eharnktcrizovaf ako umclC'a. ktor~· sa nezháľía po efektnosti , ale 
píše iba to. co cHi c<>lé jeho ja. Tak ako bohatú ?iJ,álu jeho inšpirácií predsta
vuje množst,·o hudobn~Th m~·sl ienok naj rôzncjsích sk ladieb. ich formálna 
stránkl:J. ho,·o•·í o neob, ·yklom ich spraco,·aní. YAuglwn \\'illiamsa treb-a hod
notiť ako prvomcl ého melodika, ktorý využíva hlaso,·ú techniku práve tak, 
ako bohatú rôznorodosC jcdnolliv)·ch nústrojo,·, ab~' pomocou nich dosiahol 
nevšednú farebnosť orchPstra. 

Patrí do rarlu veľl<~·ch skl adateľov. k tol'Í rerpali z ná•·odnej studníc<> umenia 
ľudu a preto jd10 skladby ho,·or·ia rečou prístupnou širol,5·m masám britského 
ľudu. blízkeho i nám. ~ľozno po-vedať. /.e svojím ocenrním a prakti ck~·m vy
užitím anglickej ľudonj pi<'SHC' kladie Yaughan \\'illiarns základy anglickej 
n:1rodnej školy. čím sa pripájn k t~·m skl adateľom kontinentu, ktor:\rm patrí 
zásluha za \'Ytvorenie míroduc.i školy rusk<'j, českej a macľarskej. l\Iôže byť 
vzorom ,·šelk~·m súčasn~·m skladateľom s\·ojou neolwozrnou vierou ,. kraj
šiu budúcnosť ľudu. 

Iloci pri svojich štúdiách u ~L H.a,·ela v Paríži a ~[. Brucha v Berlíne 
mohol podľuhnúť vzorom cudzej hudby , predsa zostal vern)· pôvodnému 
zdroju s,·ojho osohnl-ho š t~· lu , angl ickej fudo,·cj piesni. ahsorbO\·aním ktorej 
YCdel zúrodnil jej nesmierne hodnoty , .o SYoj ich počrtn~·rh skl adbách práve 
tak , ako napi'. .-\ . DYorák alebo B. Bartók komponovali na podklade ľudov)' ch 
piesni svojich národov. T ~rm, že Yaughan \Villiams vytváral skladby v duchu 
hudby ľudovej, nezabúdajúc pri tom na tradíciu klasikov, tYorí dielo zhodné 
s celko,·~·m vý\·ojom tvorčicho proresu ostatných pokrokov)'ch skladateľov 
našej doby. 

::\'apriek tomu, že Yanghan \Villiams je Y prvom r::tdC' symfonikom, napísal 
i Yiacero prác dramatick~·ch. z ktor~·ch možno uvirsf operu .. Poháňač Hugo", 
.. Otrá,·en~· bozk" alebo " Cestu pútnika" . Komorné skladby sú skôr zatienené 
kompozíciami pre sólové nástroje s or·chestrom, napr. kladrny, husľový, ho
bojový konrert, suita pre violu, atď . 

\'aughan Williams nt>váhal napísa ť tiež skladby k róznym príležit.osliam. 
Tak z príležitosti ukonČPnia druhej svetovej vojny napísal pre Britsk~· rozhlas 
skladbu "Vďaka za víťaz ·tvo", ktorá bola pod zmenenvm názvom "Spev 
vďaky" nahratá na platne. K jubileu Henry Wooda r. 1938 vytvoril Serenádu 
hudbe a Korunovačné fanfáry odzneli na počesť korunovácie kráľa Juraja VI. 
a kráľovny Alžbety r . 1937. 

I keď nie je možné uviesť YŠetky diela slávneh o jubilanta, predsa stručný 
prC'hľad un.'den~·ch skladieb podáva obraz jeho bohat~·ch inšpirácií a jemnej 
originality, ktoré ani jeho vysokým vekom nestrácají1 na svojej intenzite. 
A preto, ak Ralph Vaughan Williams dožije aspoň vek J. Sibelia. obohatí 
anglickú hudbu ešte o viaceré skladby . ktoré zavŕšia pomník, čo umel ec po
stavil svojmu národu. 

Použitá literatúra: David Ewen: The Book of ~Iodern Composers, A. Knopf, New York 
1950. - Grove's Dictionary of Music and Musicians, Macmillan and Co., 1945. - Frank 
Howes: The Music of Ralph Vaughan Williams, Oxford University Press, 1954.. 
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ROZHĽADY 

K otázke hodnotenia súčasnej slovenskej hudby 
Otvárame diskusiu k otázkam metódy hodnotenia slo;·enshej hudby. Riešenie problému 

hodnotenia súčasnej slovenskej hudby stalo sa akútnou- úlohott po u1-·erejnení niekoľkých 
pokusov zachytiť súčasný stav slovenskej lwdby. Otázka je o to naliPhm•ejšia, že sa vyskytli 
i velmi jednostranne zaujaté stanoviská. (Redakcia) 

Clánkom L. Bm·lasa "Myšlienky o vý
vine národnej hudby" uverejnenom v 2. č. 
Slovenskej hudby, v ktorom sa konštatuje, 
že už "niekoľko rokov pociťujeme v štýle 
slovenskej hudby prešľapovanie", ďalej prís
pevkom E. ZaYarského. kde sa autor okrem 
iného od,·oláv-:J na tento citá t L. Bw-lasa, 
ďalej kritilwu P. ;Dubovského na poslednom 
zasadnutí úV KS o ideologických otáz
kach, ktorou tieto názor~- označil za revi
zionistické, otázk:t a problematika hodnote
nia súčasnej slovenskej hudby sa posunula 
do popredia, stala ~a ústrednou otázkou pos
toja k slovenskej hudobnej tvorbe, ktorá 
yznikla za posledné desaCročie. 

St~'lovú stagnáciu možno vtedy bez rizika 
konštatovať, kec:ľ tYOrivá predstava kritika 
v)'Vojove správne pt'E'dstihuje daný stav, 
keď štýlová v~-,·ojo,·á situácia z hľadiska 
celkového spoločť'nského ,-~-vinu je už akút
na a 1keď .sa nenesie 1·iziko predčasného kon
štatovania vzhľadom na to, že ''Ý' ·ojový 
stav predstavuje to, čo ~a ,-o vedonú sklada
teľov rodí a nie to, čo už je hotové, lebo 
táto hotová tvorba v?.hľadom na to, čo sa 
rodí, vždy palt·í už minulosti. K bezpečné
mu konštato,·aniu stagnácie treba preto vždy 
vyčkať mcitú dobu. o lo viac, že psycholo
gicky zákmúté .,piato" vo v~Tine možno len 
,. akútnom sta,·c označiL za stagnáciu. A prá
, -c v t ejto súYi~losti prichádza núm hneď 
poznamenaL, ŽI' ak dnes - po pol roku -
Burlas zast{"-a názor, že túto stagnáciu slo
venská hudba prekonáva, tak sa zdá, že 
''zhľadom na povahu umeleckej tvorby bolo 
azda predčasné túto stagnáciu konštato
vať, že bolo by bývalo taktnejšie - ako sa 
mu to aj dodatočne ukázalo - radšej ešte 
vyčkať ... 

:\o odhliadnu<' od tohto, musíme pozna
menať, že š~·love hodnotenie nepredstavuje 
a nemôže vyčcqnlť plne umelecké hodno
tenie. Ak by sa št)·lov)•m hodnotením úplne 
vyčerpalo hodnotenie umenia ako umenia, 
tak podľa takéhoto p t·incipu by napr. Bach, 
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:Mozart, Beethoven nrrnohli predstavovať 
umeleckú hodnotu , lebo štýlove sú už dávno 
nečasoví. Hodnotenie ak má byť úplným
a opra,·dov-\,m hodnotením t. i. tak-\'m hod
notením. ktoré obsiahne ec!(; a ;kutočnú 
hodnottľ predm!'lu hodnotenia, tak nutne 
musí uplatni i také hľadiská a v takei širke, 
abv sa reálne hodnotv docenili. Pri d~cenení 
hodnotiace hľadiská ~ajú byť dané hodno
tami samotného predmetu hodnotenia. Ne
môže byť niečo plne docenené, ak sa pri 
hodnotení uplatní len úzke hľadisko, ktoré 
tvorí len jednu časť plného hodnotiaceho 
hľadiska. l:menie ak sa má doceniť ako ume
nie, tak sa nutne musí skúmaL alw umenie 
a 1úelen jedna prípadne aj to leu jeho 
menlivá stránka. 

Z hľadiska plného a reálneho docenenia 
nlllcleckej tvorby štýlové hľadisko predsta
,·uje tiež len takúto jednu súčasť plného 
hodnotiaceho hľadiska. Uplatnenie takéhoto 
í•zkeho aspektu (a to nielen pri negatívnych, 
ale i pri kladných uzáveroch) môže sa po
ciťovať ako jednostranné ohodnotenie ume
leckej tvorby. Obzvlášt to platí na jedno
stranné Madisko štýlové, lebo práve štýl je 
t)·m relatívnym momentom, ktor~- sa v)'Vi.
nom un1enia neustále mení a pri skúmaní 
umenia ako umenia skôr ide o trváce hod
noty, o estetickú dokonalosť a majstrovskú 
lwdnotu a to štýlove vždy svojho druhu. 

Stýlové hľad.isko pri hodnoteni je nutné, 
no ak sa chce umenie doceniť ako umenie, 
nPmožno toto hodnotenie redulwvať len na 
štýl, len na to, čo je relatívnym momentom 
v umeleckej tvorbe, ale sa musí· sústrediť i na 
hodnotenie toho, čo ,. tvorbe práve nie je 
relath·ne, čo tvorí jej trvácu hodnotu ako 
umenia. Relatívna nezávislosť umeleckej 
hodnoty na štýle, možnosť estetickej doko
nalosti tvorby v rôznych štýloch hovori o 
tom, že štýlová kritika 1Úe je ešte úplnou 
umeleckou kritikou, nevyčerpáva umeleckú 
kritiku. Hľadisko umeleckosti je širšie ako 
hľadisko štýlu. Totalitu hodnotiaceho hľa-

<liska 'Tžaduje totalita tvorby ako umenia. 
Len v rámci tohto sa môžu uplatniť parciál
ne hfadiská - ak ide o celkové hodnotenie. 
J e iné a k sa štýlovú stagnácia konštatuje 
o sebe a môže tak to vyznieť ako nedostatoč
né hodnotenie a ie iné. ak sa konštatuje 
popl'i docenení um~lecl<ej hodnoty a kvality 
tvorby, relatívne nezávislej na št),Je. Zdá sa, 
že keď Bw-las hovoril o národnej hudbe 
otózka umeleckei dokonalosti sa mu mala 
s tať tiež ústredno-u otázkou tak. abv nezostal 
dlžn~- odponďou, či S<l naši skl~datclia ,. 
rúmci svojho št~'lu zdokonaľujú, či sa nezdo
konaľujú umelecky (ci mu išlo predsa len aj 
o majstrovské, mnelť'cké zdokonaľovanie a 
takto sa mu pojem štýlu a majstrovstva 
stotožnil?). K vôli jasnosti miesto paušálneho 
vÝroku mal Burlas hovoriť veľmi konkrétne 

n indi,riduálne. Len otvorenou a do očú hovo
J'enou mienkou bude n1ožné veci si ujasniť. 
Len touto cestou bude rnozné riešiť i otázku 
slovenskej hudobnej kritiky lebo sa zdá, že 
jej hlavná choroba netkvie '" tom, že nP
cxistuje, ale skôr v nedostatku plnej otvot·e
nosti, konkrétnosti n snahy o spoločnú cestu 
v ujasňovani problémov v záu jme celkového 
spoločenského napredovnnia. 

P•·oblém hodnotenia súčasnej slovenskej 
ll udby p rináša vlastne so sebou neobyčajne 
komplikovanú problematiku umeleckého vý
voja vôbec: 

PôvodnosC je životn5·m princípom umenia 
ako mne1Úa. Schematickú t,·orbu nemožno 
po,·ažova( za umenie. Yo svojom príspevku 
"Vzťah tm1eleckej techniky, pôvodnosti a 
a majstrovstva" (Slovenská hudba č. 1. roč. 
1958) snažil som sa poukázať na 
to, že pravú umelecká tvorba je vždy Y ur
čitom zmysle pôvodná a táto pôvodnosť sa 
viaže na nanredovanie skladateľovho este
tického ideál~ a maistrovstva. Bez tohto na
predovania skladateľ nutne m-iazne v sche
matizme. l'lanredovanie ie životnou otázkou 
jeho tvorby -ako umcniä. P1·avda možnosti 
t·ozvoja i jedn)·m smerom skladateľovej indi
viduality sú tak nevyčerpateľné, že tvorba 
nemusí ústiť do slepej uličky schematizmu. 
Tento fakt však nijal<o neoprávľíuje nepo
čítaL s cľalším vývojom hudby, ktor)' sa ne
úprosnou zákonitosťou Yalí vpred s ďalším 
spoločensko-historickým vý,·inom. 

:\k majstrovská tvorba je tvorba jedi
nečná a nevyhnutn)-m predpokladom maj
>trontva je jedinečnosť pôvodnosti, tak cent
rálnym problémom umeleckej tvorby zostáva 
otázka majstrovskej umeleckej jedinečnosti, 
otázka tvorivého momentu a jej kvality . Ani 
no,-á t echnika, ani nový štýl o sebe nikoho 
JlCspasí ako umelca, ak nedosiahne so svo-

jon tvorivosťou fu·oveň umeleckej a maj
~trovskej jedinečnosti. Neobyčajne kompli
kovanú vzájomnú podmienenosť štýlu ale
bo techniky s tvori~-m m omentom nemožno 
s obídenim ma jstrovstva zred ttkovať len na 
otázku štýlu alebo len techniky . Pokiaľ 
pôjde o umenie ako mncnie, nebude mož
né preto jej problematiku pretriasať bez 
stavania ako centrálnej otázky požiadavky 
majstront,·a práve tak, ako nie je dnes my
sliteľ nt; hodnotiť bez zreteľ a na to, akú spo
ločenskú úlohu zohrala v minulosti tá-ktorá 
L\·orba. ~ikoho nespasí št~l alebo technika, 
ak nebude mať tvorivú potenciu na úrovni 
jedinečnosti. 

Domnievam sa, že Burlasov článok nebol 
by vyvolal u skladateľov toľko protestov, ak 
by sa nebol obmedzil len na št)·lové hľadis
ko. Hľadisko š týl u - už aj vzhľadom na 
protesty, k toré článok v radoch skladateľov 
vyvolal - ukázalo sa hľadiskom úzkym. 

Dalšou p roblematikou, ktorá sa vynorila 
v súkromn)'ch diskusiách vo veci ďalšieho 
v~Toja slo,·enskej hudby, je problém, ktorý 
sa objavuje i '" BurlnsoYOm článku, keď 
viackrát spomina otázku "syntézy technic
kých výdobytkov s národnými prvkami" . 

Riešenie vý,·ojovej problematiky sloven
kej hudby- s programom syntézy už exis

tujúcej hotovej techniky s mírodnou špeci
fičnosťou, aj al<o v)'Vojo'~' program, aj ako 
hodnotiace hľadisko tiež sa zdá úzkym. 

Odliaclnuc od toho, že každý špecifický 
národný materiál vyžaduje špecifick~' spô
sob umeleckého zvládnutia a preto vyža
duje i špecifickú individuólnu techniku -
ltla,·nou problemaLikott tu zostáva, sl<ôr na 
akej umeleckej úrovni sa táto špecifičnosť 
zvládne. Preto program .,syntézy" už existu
júcej hotovej techniky s národnou i.ntoná
riou, nezdá sa práve tým najšťastnejším 
programom, ktorý by plne vystihol celú vý
vojo,·ú problematiku. Keď národná hudob
ná špecificnosť vyžaduje špecifick)· spôsob 
zdádnutia, keď pri národnej hudobnej tvor
bc ide o zvládnutie tejto špecifičnosti na 
vyššej a adekvátnejšej úrovni, o dopraco
vanie sa úrovťíou a hodnotou tvorby k vyš
ším a vyšším umeleckým hodnotám na pod
klade ''ÝPätia i vlastných priekopníckych 
l vot·iv)·ch síl, prečo potom koncepcia len 
syn tézy? Nemá zmyslu znovu objavovať 
.. ameriku", ale prečo našich skladateľov od
ká?.ať len na " ameriku", prečo len na to, čo 
iní poskytujú v technike na syntézu? Sami 
nemajú právo na objavnú tvorbu, či len po
tiaľ, pokiaľ to vychádza zo syntézy? Prečo 
n('nechať pri formulovaní p rogramu našim 
skladateľom viac otvorené dvere? Prečo ich 
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odsúdi( a obmed zo,·a( len na SYntézu tlŽ 

existujúcej hotovej techniky? Podceňujeme 
ich, či skutol'ue je rakticky stav tak~-, že sú 
sl'hopni len na syntézu už ex istujúcej tech
niky s národn~·mi pn·kam.i ? Prečo nenechaL 
hoci len prog•·amo,·é možnosti ďalej napre
clo,·ať od tejto s~·ntéz~-:> Ci na toto majú ná
rok len ruclzi n my len čakal na to, kedy 
~tt nám niečo poskytne ,. technike co bude 
možn{• ~yatctizo,·aU 

.\k !>a len syntéza bcr.ie ak o program (hoci 
l<'n za dan~·ch podmi enok) a tak sa z tohto 
hľadiska hodnotí i existu júc-a tvorba . tak 
takéto hod11olr nie nechtiac zost{l\·a j~dno
slrnnn0. 

.\k '"' hlan1<·m hradisko m pri hodnot('ltÍ 
zostalo :. pokia( a clo akej miery sklaua
tl'lia syntetizujú či ncsyntetizujú tlŽ existu
júcu hotoq) technil,u. tak takv to hodnotiaci 
mpckt odknzujúci ; ld~datcľ o,.''len na existu
júcu hotovú techniku, nutne by išiel na úkor 
il'h objnntc_j Lvot· ivej samostatnosti. Väčší 
.,v)·rhon1ý" ,-~·zmlm by mala koncepcia 
hodnotenia, ktorá by stavala do centm p o
zornosti okt-em majstro,·skcj umeleckej h od
noty a úroYn f• i ot:ízk u t \'Ori,·cj samos lat-

n ooti a indi,-:iduaiity. To čo ,-ytvoril napr. 
Szymano, ·sky, Bar tók alď.. to nebola Jen 
s~·ntéza existujúcej t<'chniky s národnou in
Lontí.ciou. T p ri hodnotení i pri formulovani 
u me[e,·kého p rogramu treba ,-iicšiu váhu 
klásť na samostatn ú t vorivú silu a i.ndi,-:i
dualitu skladateľa. nťz lo pri]Júšľa konť'cpcia 
syntézy techniky. P rania. len do takej mie
ry, pokiaľ to odpo' cdá sl,utočnosti. 

Syn t(•za hotowj techniky s n árodnou into
n<ícion nemože vystači l' 11ni ak o u melcck')
program ďalšieho '~-voja, :mi u ko dos tatočné 
splneni(' umcleck~·ch n[trokov p.-i hodnotení. 
.\k l'hr.-me Jdásľ núl'okv n a Ulll!'!Úc ako na 
u rnt'IÚc, tak ťažis ko n;\,·okov treba položiť 
na t,·o t· i,·\• moment. St\·lové a terhnické 
n[u·oky m Ôze splni( aj schematická tvorba. 
Centnílnvm nrobl<'mom umenia ako umenia 
zoslúva ·otú:~.Ím lYOI'Ív(·ho momentu, otázka 
majstro,·stYa. 

NeYidím znw scl zaobera( sa s čl ánkom Za
var~kého, le ho· sa stotožňujem s m ienkou bu
dobJwvedeekrj sekci!' SSS, že tPnto článok 
n emožn o po,·ažo,·ai za kritiku, a le len za 
,-cľm i jednostra nn~ za ujal iP voči slovenskej 
hudbe. 

Ľudová hudba v rozhlase 

V dľ\och 7.-1.2. l. 1958 l<o nala sa v Buda
p!';ti konfc rC'ncia európskvl'h clensk\·ch štá
LO\" OIR (Organisation • Internat.iÓnnl de 
Radiodiffusion ) na l<~mu : .,Ľudová h u dba 
v rozhlase". -

KonFerencie sa z l• častnili hlan1í redaktori 
hudobného n ·sielan ia a lebo v edúci redak
cií ľudovej hti'dby štátn ych r'07.hlasov z Rul
k H·sk a , KDR, "Jfn(Iarska, Poľska, R umunsl>a, 
SSSR, Ceskoslo\·cnska ako členovia organizá
cie a zástupcovia s)-rskeho rozhlasu ako 
hostia. 

Obdobnú konferenciu b ud ú m a C koncom 
januára ,. Pekine členské š tá tv om_ na 
Da lekom východe. · 

Budapeštian ska J,onferencia nastolila na 
peogram svojho rokovania dve vefmi dô
leži té otázk v: 

1. Ľudov•~ hudba v rozhlasovom vysielaní. 
2. Príprava med7jnárodncj (celosvetovej ) 

konferencie o ľudovej h udbe v rozhlase, kto
rá sa má konať r. 1959. 

Význa mné snemovanie v rozhlasovom p a
lúci u \'Í tali predstavitelia maďarského roz
hlasu: Valéria Benke, R!'zsô Faludi, I-I. Ver
m es. Za prítomnosti folk loristov, hudob ných 
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vedcov, skladatefo,- z Budapešti na čele 
so Z. Kod ályoni, oLYoril zasadanie gene
l'á ln~- tajomník 011-t J. Vajzcr. 

P retože si dd egáti jcd uotJi,~·ch štátov 
už v prípravnom ohdohí vymenili n av7.ájom 
refťráL\' o , -vsie! ani ľ udo,·ei hudbY v rna
ters ký~h zcn{iach, nečítal i icl~ n a ko;1fe rencii. 
ale priamo dislmtovali o jednotlivých pro
]Jlémoch. 

i'ln ?.ai'ia tku p odal Ycdúci n •dnk t.or odde
lenia fudO\'CÍ hudbv v rnaďarslwm 1·ozhlase 
:\Iiloš G1·abócz v)·{ah zo &\·ojbo úvodnéh o 
rererá tu. Potom uvádzal z m agnetofónov)·ch 
páskov jednotlivé ty py i zánre ľudovej 
hudby, l>toré vvsicla maďarsk\- rozhlas. Na 
žiadosť majstra · Z. Kodálya u~iedol delegát 
es. rozhlasu z llratishnry P. Tonkovič slo
venské ukážky. V hodi,;ovom termíne pre
luali sa štyri druhy ľudovej hudby : citácie 
originálneho folklóru, transkripcie, úpravy 
a št:dizácic i k ompozície z folldórneho m a
teriálu. Po liaždom p oldni p reh rávok na
sledonl poldcň diskusie o vypočut)·ch ukáž
kach a o problematik e ľudovej hudby v roz
hlase dotyčného štútu. 

Delegáti honfere11cie rozhlasových pracovníl<o'· v Budapešti (zľava) : Vl. Musil. Vl. 1\:lusák 
(CSR ), G. B ojad=.iev (/3ulharsko), P. Tonho,,ič, Jo::.ef Vaj::.er (CS}{), 

J. Vermes O faáarsko) 

Tak sme v (falšom priebt>hu vypočuli 
a IH'ediskulo,·ali bu lha rské, rumunské, poľ
sk(•. nemecld·, so,·ietske, československ(· 
i s)'rske ukážky folJ,lórn, úpra , · a štylizárií 
najrozlii'nejšich charakterov a žúnrov ľudo
vc i rozhluso,·ei hudbY. 

Okrem preh;·ávok ~a,·š t ívili sme kontert 
ochotníckych ľudO\·~·ch súboro,·, kto~- ma
cfarsk~- rozhlas vysiPlal p riamo. cľalej celo
wčcrnó vystúpť'IUC Stúl neho mnďarského 
súboru pies1ú a tanco,-, ·koncert ro7.hlasového 
svm (oni~kého Ol-rhcslra budapPštian ského 
rozhlasu, ]<tOr~- na pOĽP~Í 75. \ }roi·ia narO
d<•nín Z. Kodúl~ a hr?~ l jeho diela a pred 
sta,-clli!' ,. opernom divnclle, kde sme], našej 
té me videli roztomilé ,.Prindk y u Szék('lyov" 
od Z. 1\:odúlya. 

Xa zál<hcle refcrálo,-, prel11·áyok diskusií, 
besied. ukážko,')·ch koncerto,·. p rehliadok 
spoločn~·ch uzm,s<'ní. i rezolúcie -môžeme 
U\ icsť hlavné Jl roblérny rokovania okolo 
v~·s iclani(l ľudovci h udbv " rozhlase. 

Predo, ·šctk)'m -všťtei · delegáti jednomy
seľne vyzdvihl i veľk~· v~·znam l<onferencie, 
pretoŽ!' im umožnila veľmi podrobne sa 
zoznámiť so dtkladn~' lll m a lcl'iúlom ľudovej 
hudby zúčaslnen\·!'h rozhlaso,· porozumieť 
špccifick)·m p ocl;n il'nkam ro.r.;·ojn ľudovej 

lrud hy v ro:lličn)·cl • kra j ináth. poznn C sa 
navd1jom osobne a ef alej upcnuť a prchlliiť 
ll l!'dzin:ieocl nú spolupnícu. 

Ludon't hudba je základom národnej hu
dolmej k ultúry, rodn)·m hudobn)·m jazy· 
korn dan ej spolocnosti. Z nej " Y''Íera za
i·iatoJ, všctk~·ch diel profesionálnej h udby 
dznej i ľah kej. Yo svojom poetickom, sym
bolickom a idcovo-emocionúlnom obsahu 
pri nú~a obro,·ské et ick é a estetické hodnoty 
a realis tick~' pn" 'clivý život. 

. l.!< o ,·efk :'t oh last' ľudo,·ej ducho,-nej kul
tírrv zaberá aj " rozhlasovom vysielani 
7Út·~stnen<·ch ~t:\lo\· L3-:l0 0. 0 hudobného 
,·ysir·lania". 

Hozhlaso,·é Yysielanie Tudo,·cj hudby má 
7a úlohu po~ilňoYať huJohn)• základ rodia
cej >.a novej socia listickej národnej masovej 
J,ultúry. Na sn<'movaní sa ul;á ?.alo, že aj 
r u<lovú hudbu v rozhlase treba pr.iblíži( 
jNlnak potrebám doby, jednak prispôsobi( 
l, u l i úrnl'j ltTO\'lli a národnej špecifike. 

Z ltľndiska t~·chto potrieb holo cítiť na 
kon ferenci i, že delegút.i Slo"l·enska, Ciech , 
Por ska a l\Iad'arska majú n ajviac spoločných 
pt·oblémov a stano,·isl<ú k nim roniHké a lebo 
hlí7ke. Spoločné rysy a slano,·iská mali 
Hn n lllni a Bulhari. Xemcckt> a so>-:ietskc 
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stanoviská mali mnoho spoločného. Sýrske 
problémy i stanoviská boli odlišné. 
Veľmi podrobne sa na konferencii rozo· 

berala ľudová hudba v konkrétnych pro· 
gramoch rozhlasu. Diskusia ")·7.dvihla tri 
základné principy, ktoré ovplyvňujú vysie
lanie ľudovej h udby v rozhlase : želanie 
poslucháčov, v:(·chovno-vzdelávacie ciele 
a p rincíp posilľíovania hudobných základ ov 
social islickej ku ll úry budúcnosti. Z prvého 
pohľadu vypl)•va vzťah redakcií ľudovej 
hudby k hudobnérnu životu vôbec a k po
slucháčom 7.d áš(. Rozhlas má neustále hla
dať najlepšie formy a spôsoby vysielania 
ľudovej hudb y, čo môže dosiahnuť vyso· 
kou umeleckou a technickou úrovňou relácií, 
") ' tváraním náležirého pozadia pre počú· 
vanie, neustálou aktivizáciou posluchM:a . ~a 
konferencii sa diskutovalo a j o prostredí 
poslucháčov, ktorých podľa všeohecn )•ch 
výskumov v jednotliv)·ch k rajinách zadelili 
delegáti Jo kategórii : poslucháčov z a t mo
sféry živej hudobnej ľudoYej tradície, po· 
slucháčov tej istej atmosféry, na ],torých 
už v plýva kultúra ich nového prostredia, 
poslucháčov provinciálnych miest, aktívnych 
i pasívuych ctit<'f ov estrádnej a inej populár
nej hudby so ~ labšim záuj mom o ľudoYÚ 
hudbu, akth-n ych i pash ·n ych ctiteľov m<'SI· 
ského folklóru, ktorým je pravá ľudová 
hudba cudzia, posluchúčov inteligentných 
kn.l10v, ktorí pod , ·p ly,·om vzdelania uzná
vajú len tzv. "serióznu" hudbu a len sno· 
bisticky prijímajú aj ltudbn ľudovú. ~Iiesto 
ľudovej hudby v štt"Uktlire J"ozhlasu určujú 
v každom štáte tzv. v)•hod né, menej vý
hodné a nev)•hoclné vysielacie časy (hla 
a týždňa. I dlžka reláci.í ľuclo\·ej hudby 
má sa })l'C,·cri( v)·s], umom. 

Pri ot~ízke š trukt(u·,· r!'!ácií ľ udo ,·ei hudbY 
v rozhlase sa n·zch:iho,·ali: vvber · hucl oJ;. 
ného m at<:>r·iálu. jcl ro ~praco,·::llli!' a úpraYy . 
výber· i nte r'pT·cto ,·, 7.0stava a dramatu rgie-k~· 
plán rť'l:ície ako a j jej umiestenÍ<' v r:\mci 
dt'ía . · 

\"ari na j\·iar· ~a di skuto,·alo okolo úpra\·. 
štylizácií a kom pozit-u r udo,·ej hudby, ktorú 
rozhlas vysie!.-.. Slovensk ý delegát uviedol. 
že , . tou rto ohľade ide o esletickr't a psy· 
chologicl,ú mier·u m<J ximálnej nleho mini· 
rnúlnf'j podobnosti umekck ~·eh (subjekth ·
ny r-h ) foriem s n<Jtttrúlnymi (objektí\-nyml) 
formanú folklórneho materiálu. Spracú,·aniP 
tu ide <lvoma smer·mi. Jeden považuje fol
ldóme formy za cieľ svojej pr·:ke. preto 
objavuje t ypické špecifické a charaktcr·istické 
znaky hndobn)·ch ľudo\-ých preja\·ov, ktoré 
p ri úpravách vyzdvihuje. Vyt)·ka sa mu fol
klor.izmus, kopírovanie a prim.it ívnosť. Dru-
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h ý smer považuje umeleckú naclsádzku, zve
ličovanie, subjektívne p rídavky skladateľa 
za najdôležitejšie p rincípy tvorivej metódy 
aj v práci s folklórnym materiálom. Vytýka 
sa mu: prekračovatúe hranice pravdivosti, 
individualistickú odtrhnutosť od života, ab· 
straktnosť, nezrozumiteľnosť. Kým prvý 
smer vychádza z umeleckého p rejavu bud
CO\" a ľudov~·ch speY:ík ov, druhý objavuje 
,. hudobnom materi:íli laten tne ukry té, ľudo
v)·m umelcom neznáme a neJostupné vy· 
jadrovacie prostt•icclky. Pri rozprave o tvo· 
rivej metóde pri ú pravách ľudovej hudby 
sa d elegáti zhodli v názore, že skladateľ. 
ktor)· stojí na tvrdom realistickom stano
visk u, nemôže sa uchý lif od ľudového zne· 
nia úpra")', k torú konečne poslucháči svojím 
spontánnym p rijatím sd tvaľujú alebo aj 
odmietajú. Xiektoré vysoko umelecké spra
covania slovenských fuclov)·ch piesní pova
žovali delegá ti už za diela skladateľov n nie 
za ľ udovú hudbu. 

~Iaďari ldádli za v zor skladateľskej práce 
s folklórnym mater iálom: "Kúllay kcttós" 
Z. Koclálya. So,-ietsky delegát u \·ádzal vzorn~ 
úpravy i nové piesue Zacharova, k toré sú 
rak obľ úbené, že zabr·únili a i asimiláciu ka
\·iarenskej hudby medzi so,"ieiskou mládežou. 

Budapeštianske zasaJ atúe skupiny h udob
n~·ch špecialisto,· , ;.·zdvihlo nevyhnutnosť 
aktívnej propagandy ľudo,·ej h udby v roz· 
hlase v trad ičn~-rh i nov~·ch formúch boja 
za jej p ravdi\·é podávatúc. Považujtt za 
nutn(· hľadať a prinúšať no,·é, čoraz lepšie 
formy tej to propagandy ako prostriedky 
zbližovania národov, miem i družby medzi 
nimi . Za tvm cieľom navrhli v rezolúcii 
,"i-menu relácii, osôb, rozhlasov)·ch praco,-
níko\· i uuwl<'ckých telies a súborov. 

\" d.J·uhom hode prog1·am u rokovania v·y
pt'aeo,·;rli podmienk~-, zn k torých sa má 
>lrclnúť celosvetová medzinárodn<Í kon feren
cia o ľudovc i hudbe v rozhlase v r . 1959. 
llezolúciu ro~poslali všetk;V-m mzhlasovým 
'tanieiam i·Jensk~•ch StÚLOY i Staniciam, k to· 
t·ú o iiu žiadali. 

Xa konferenci i vypt·aco,·ali a j lH'esný sta
l l~ t medzinárod nej organ iz1ície rádiovysiela
rua Olll na med zinárodnú súf:=tž huclobn ýcl1 
r·clác·ií Dod núzvom .. ~HEll .\. DRCZBA". 
ktorú b.ude každý rok odmciiova C najlepšie 
relácie súťaže. Podľ a konferenčného pro to· 
kolu a rezolúcie ro z pracún1j ú vo vš et kých 
rozh laso~-)-ch staniciftch 1·edakcie ĽCT jed· 
notlivé uznesenia a referáty, aby zlepšili 
cell<ovú situáciu ľudovej hudby v rozhlase, 
ab y ľudovú hudbu p riblížili clnešnei mlá· 
de~. · 

Pavol Tonlwvié 

Naši umel ci 
V rámci kultúrnej dohody medzi našou 

republikou a Cínskou ľudovou republikou 
uskutočnil sa v dňoch od 6. novembra do 
29. decembra m. r. zá jazd československých 
koncertn)·ch UIDelcov do Cín y . Zá jazdu sa 
zúčastnili : zasl úžilá umelkyňa p rof. Mária 
Zunová-Skalsl<ú. prof. ~fária Knolková, za· 
slúžil)- umelec d r. J anlw Blaho, sólista opery 
.\D v Bratislave, Jarmila Vymazalová, só· 
l ístka opery ~D v Prahe, :-.-t ikuláš J elínek, 
odb. asistent na VŠMlí a klaYírue trio -
dr. Otakar Vondrovic, Boh uš Heran a Ivan 
Kawaciuk. Po návrate požiadali sme dr. 
J anka Blahu a Milmláša J elínka o rozhovor, 
v)•ňatky ktorého predkladáme našim či ta
teľom: 

• \ký bol cieľ \"ašej cesty a ako ste 
svoje poslanie splnili.' 

Tak ako p ri iných zahraničných cestách , 
aj v našom prípade, hlavnou úlohou bolo 
odovzdávať svoje sk úsenosti potrebám ta
mojsieho hudobného života a získavať skú· 
senosti čínskyeh súd ruhov. Naša koncertnú 
skupin a mala za úlohu jednak ko n<'ertovať 
a jPdnak ped.,gogicky pôsobiť n n tamojších 
huclobn~·ch uči l ištiach . A ako sme spln ili 
svoje poslanie? 1.:-sporiaclali sme 26 verejných 
koncertov. ú ť'-inkovali sme pri ""i·chovn~·ch 
koncertoch, v rozhlase sme nahrávali našu 
a európsku hudbu na magnetofónové pásy 
1i nahrávali sme vo filme. Veľká tí lohn nás 
čakala na ·tamojších h udobných inštitútoch . 
Skol y nám obvykle predkladali S\·oje ná· 
vrhy a my srne ti<'to nán·hy realizovali. 
Napr. za ujímali sa o štúdium · a spôsob in
terpretácie s, ·etoYej hudob iJej klasiky. ako 
aj našej <'eskos]o,·enskej h udobnej tvorby, 
staršej i súčasnej. V pracon1om pláne najprv 
naslcdov:~li koncerty pre žiakov a učiteľov 
a potom rozdelení clo skupín , navštívili smP 
triedy j('(lnotli v "i· c-h místrojov a jednotlivé 
oddP!enia ')·u('o, ·ackh disciplín. Sledovaním 
prác-e žiako, ·, ich predhrávauim, sme získali 
celko,·)· prehľad stavu školy. Toto pozna1úe 
malo pre nás v~·znam p re disk usiu s pro· 
fesorsk)·m shorom a p rípadne aj žiakmi. 
Diskusia hola vždy pretkanít množstvo111 
hudobných ukážok, načom sa demonštro
vali nmohé Cl'nné uzán·r,- ricšcn<•ch prob-
lémov. · • 

. \ké slnísenosti ste nadobudli 
v spe1·áckych triedach? 

\" spcvácl< w h triedach to bolo ešte zau· 
jimavejšie. Treba si totiž uvedomiť. ž~ v 
čínskej vokálnej pedagogike v súčasn~j dobe 

boli v Číne 
dochádza k rozporom medzi trailičným spe· 
vom, ak)-m sa dodnes spieYa v st;lrej čín
skej opere - m uži spievajú p revazne hr
cleln )·m spôsobom, ktorý nutne vedie k úna
, .e hlasového orgánu a zachrípnutiu, ženy 
spievajú takme.t· výlučne v h lavovvch tó· 
noeh, <' o rob i doj~m spevu desať;.očných 
detí - a spôsobom kulti\·ovaného európ
~keho spent. Tento starý spôsob jP. v Cíne 
nutoflw vžit)·, že zjavne prevláda aj pri 
spieva ní nowj pil•stlovej i'i sbomvej litera
túry. Pozoruhodné je však, že pri posluchu 
fudo, ·)·ch pics1tÍ ,. menšíeh národ nostn)rch 
sk upinách ~Iiau a Puji ich spev vyznieva 
cP!kom prirodzene a hlasow i ,-ýrazom pri
pom [uu naše trávníc<:>. 

Dnešnú snaha '" číuskej vokálnej peda
gogike smeruje k tomu, aby speváci spie
,·ali spôsobom európskej h lasovej techniky. 
~l l itcl í adepti spevu sa učia sprá,-ne dýchať, 
Jllsue artikulovať, oboznamujú sa s fyzioló
~iou hlasového a d \·c.haci<'ho ústrojenstva 
a p ri_ vlastnom Spl·vc sa usilujú aj o správny 
a prtmern n}r v-\•raz. \ ' tomto úsilí im vv
clatne }JOmähajť. '-iacerí sov-ietski vok~i 
pedagógovia , ba aj niektorí domáci peda· 
;rcígo,·ia chodia na zahrani<'né študi jné cesty. 
za skúsenosťami, a tieto prenášajú na svoj<' 
pracoviská. Počuli sme '-:iace•·)•ch speváko,· 
už s pomerne dohrou technikou, no skoro 
, . každom pri pa de leu ťažko vedia docieliť' 
~právny ,-~·,·a7. . Táto skuto<'nosť je dosť 
udivuj úca, lebo pri interpretovaní starej čín
skej hudby reaguje spevúk na obsah hudby 
nielen pohybom rúk, nlc náladová rozma
nitosť sa p lne odrliža aj v životnosti tváre. 
Z toho \")'pl)"·a, že čínskym umelcom je 
ešte nirkedy probl(.mom d itiP sa do európ
skeho h udobní•ho eítt'nia. 

. l/-.:o sú •·yba1:ené Nnsl.-e hudobné učilištia. 
l'" slránhP u.éiteľ.~l•ýcll kádra.· a techniky . 

rôbPr;.' 
T•í to otázka si sl,utočne z~1;,luhuic osobitnú 

~mienku. V porovnaní s našími· pomerami 
je to p ria m ideáln y stav. Takmer všade, 
kde sml' boli - Sian , ' Vnclum, Šanghaj, 
Tiencin - sú hudobné inšr itúty umiestené 
númo me ·tského ruchu - osamotene. Pri 
škoJrrch žiaci majú aj intcrnúty a cvičné 
mies~no~ti. odpočúvacie kabíny, diskotéky, 
ha aJ d1elne husľové, klaví r·ové a iné. K dis
p~zícii _ majú vlastn~·clr majstrov, opraYárov 
nastrOJOV, ktorí zas,·äeujú žiakov do v)•roby 
a opravy nástrojov . Pokiaľ sa t)•ka učiteľ· 
sk)•ch síl, je tiež situácia celkove dobrá. 
Popri vlastn)·ch ľuďoch Cír'ían ia zamestná-
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Yajú aj cudzincov, ale spoliehajú sa predo
Yšetkým na mladé kádre, ktoré už absolvujú 
na domácich h udobn)',ch školách. Yo vše
obccnosli možno no,:edaC. že sú to veľmi 
dobrí odborníci. Ňa čín;kych hudobných 
školách sa vyučuje jednak starej čínskej 
hudbe - je to určitý spôsob konzervovania, 
a le aj oživotľí.ovan.ia starej hudobnej k ul
túry - a jednak novej. európskej hudbe. 
:\Inohí z učiteľov vYučuiú na obid,·och ume-
lerkých odvetviach: · 

to ste hrali alebo sp ic•·a/i ;; našej hudobnej 
tv orby a ahý ohlas našla tálo hudba 

m ed;;i čínskym obyvateľstvom? 

Okrem ľudových p iesní v úpravách Su
choňa, Moyzesa, Frešu, Schneidra-Trnan ké
ho a Folprechto, ktoré si tamojší poriadate
lia zvlášť vvžiadali a ktoré mali vždy ten 
najväčší oh]~,, pravidelne srne zaraďov~li do 
programov skladby ako: Suchoň.ova Sona
tina, Jurovsld•ho Homanl'a, Schneidra-Trnav- . 

; kého Sonáta g-mol, Kardošova Uspávanka, 
Smetanovu Z domoviny a ďalš ie. Zaujímavé, 
že nielen na školách , ale a j medzi jednodu
ch)·m obecenst,·om našli tiť'lo skladby tak 
srdečný ohlas, že nás to až prekvapovalo. 
p,.i!'odzcnc, v našich programoch boli tiež 
znstúpené skladby iných európskych skla
dateľ ov: Ra ve la, Cha ča l urja na, Prokofjeva, 
:.'llo:>.arta atď. 

ťo by ste radi, súdru./w•·ia, záverom 
nášho rozhovoru. eŠiť povedať:> 

p ,.cdovšetký m a j touto cestou vyslov u
jl'me :\Iinistcrst, -u a Pover('níct\·u školst\·a 
a kultúry vďal<u za umo7. nenie návštevy 
Cínskcj ľudovej republiky . Získali sme veľké 
skúsenosti, no i poznanie, že priam mraven
čia usilovnosC Yšetkého čínskeho ľudtl. jeho 
nadšenie pre v-ybudova1Úe socializmu a so
cialistickej kultúry , je Y skutočnosti vecou 
blízkej budúcnosti. My želáme čínskemu f u
dn na tejto C'<'Stc n·ľa úspechov -p-

Ú s pech Krútňavy v Lipsku a v Berlíne 

Za krátke 'dva roky po celonemeckej pre
miére v Km·J-:\'Iarx-Stadte uviedli Suchoňovu 
·Krút1iavu v rozpiití jedného t)•ždľía ďalšie 
d,-c scénY v XDR, :\Iestská opera v Lipsku 
n Stálna ·oocra v Berlíne. :\etreba snáď zno
\"a vvratú~·ať .kvality tohto diela, veď tak 
t·ýchle prenilmnic clo svchl hovorí jasnou re
čou. 

\-oprcd treba podotknúť, že tak v Lipsku 
ako a j Y Ber line obsadili Yšetky úlohy naj
lepšími sôlistnmi. Y Lipsku boh premiéra 1. 
februára. Inscenácia tu bola tvrdým orieš
korn, lebo opera hrá na provizórnej scéne 
s pomerne mal~-m javiskom a nie prili; roz
siahlym technick~= vybavením, takže re
žisél· musel s iahnuť k ni ekoľkým skl-tom. 
Kolektív študoql dielo so stuptmjúcim sa 
zápalom a ta k predstavenie Krútt'ia vy je sku
točne na vysokej úro,·ni, na čom veľkú zá
sluhu má režisér J leinrieh Y oigt. Dirigent 
H elmut Sevdclmann nastucloval operu veľmi 
precízne a· v~·razne. Speváci, najmä Hans 
Krämmer, ,\.lhed He,·:>.og a Elisabeth Ilose 
v hlavných ú lohách podali výborné výkony 
i po stránke h t>reckej. Dobrá bola i choreo
grafia hosCujúceho Rudolfa Ilavránka z Br
na. V)'prava a kostýmy sa dosť prehrešujú 
p1·oti slovenské111u cl ul' hu. To je nakoniec 
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" osud" všetk)'ch národných opier. Obecen
stvo prijalo premiéru veľmi vrelo. 

Zvlášť radostnou a v dejinách slovenskej 
hudby významnou udalosťou bola p remiéra 
J( rútňavy v berlínskej Stá tnej opere diía 
7. fcbrnŔm. Niet snáď momentu , v celom 
neobyčajne pripravenom predstm·ení, proti 
ktorému by bolo možné vzniesC vúznejšie 
námiPlky . Vedenie opery si urobilo nov)·, 
Yeľmi dobrý nemecký preklad. Druhý diel 
medzihry m edzi prvým a druh)'m obrazom 
opakujú po tlt·uhom obraze a t)'m predsta
V<'nie :>.iskava na ucelenosti. Proti p1·áci di
r igenta H ansa Lowleina možno maC iha d ve 
ná mietky: tempá tanečn),ch scén boli príliš 
pomalé, čo však možno zapričiiíuje rozdiel 
m <'ntality, a ze s náď až pdliš stlmil orches
ter, a Lo vlastne ani nic je námietka, aspoií 
nie každodenná. Za to dosiahol stopercentnú 
nozumiteľnosť s lova. Zd áštnou kapitolou je 
r(•žia Ericha - Alexandra Windsa. Udivuje 
ptemyslenosťou, hýri nápadmi a vo výko
noch takých spevákov - hercov akýnú sú 
G<>rhard Frei, Erich \Yitte a .\nny Schclrrun 
dosahuje vrcholu. I ostatné úlohy a skvelý 
sbor sú rozohrnné do najmenších detailov. 
Takmer do poslednej bodky " slovensl> á" vý
pmva, kost)'my n choreografia :Milana lleré-

Z premiéry Knítlíav y v Lipsku. 

nviho sa snúbia hlavne vo svadbe k takému 
ú~inku, že našincovi sa tlačia slzy do očú. 

Obecenstvo odmenilo skladateľa i účinku
júcich búrlivým potleskom. Lesk'-! . dodala 
premiére prilomnosť mnoh )·ch oficiálnych 

osobností z neme .. kei i t:eslw slovenskej stra
nv. Pren•it!rou Krúttiavy v Státnej opere 
,: Berlíne sa tejto našej n:'u-otlnej opere de
finitívne otvorili brán,- do sveta. 

· B11strík Rež.uchr• 

Straussov Gavalier s ružou v Národnom divadle 

Hral isia,·ské X árodné divadlo po rokoch 
zaradilo do s,·ojho repertoáru a cÍI'ia 25. ja
nnára t. r. pripravilo premiéru Straussovcj 
opct·y Gavalict' s ružou. Dielo vzn.iklo roku 
1911 na libreto H uga Hoffmannstahla. 

Y jednoduchom dejovom procese hlavnú 
úlohu zohr{tva k t'iažná Vienderbergerová so 
svojim mlad istvým milencom Octaviánom. 
X a tejto ústrednej línii sa odohráva priebeh, 
bohat)' na komické príhody, vzbuclzované 
zo La1·l vm vidicC'ko-šiachtický m záletníkom 
Ochs01;1. P oslcdn)•m jeho triumfom má byť 
zasnúbenie so Sophiou, dcérou zbohatUka. 
Požiada k1'ía:lnú o vhodnú osobu, ktorá by 

zan iesla ružu icho snúbenici. Túto úlohu 
plni Octavián. -;'iávšteva ,-šak končí zflsnu
hami Oc taviánov~'nú. 
Keď chceme hoYoriC o vlastnom predve

dení, na prvom mieste si zmienku zasluhuje 
hudobné yypracO\'auie OJH'ry. t:ž po pn-ých 
taktoch bolo zrc iml'·. že mtštudoYaniu diela 
sa venovala 111imm·i•;dna starostlivosť . Treba 
si totiž uvedomii, :le opera, l<torá, vyjmúc 
jedinej árie, je postawuá výlučne na kon
verzačnom principe, pritom s voine a sa
mostatne plynúcim z,·ukom orchestra, si vy
i' nd uje dlhú a S\·edo1nitú prípravu celého ko
lektívu. Dirigent Tibor Frešo dobre postre-
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hol mnohé interpretačné úskalia opery a 
preto s nevšedn)•m záujmom a elánom pri
pravoval dielo už vyše roka. Samostatnou 
prácou s jednotlivými nástrojov)·mi skupi
nami pod?-rilo sa mu z orchestra -..-yťažiť vy
soko kultivovaný prednes, dôsledne rešpek
tujúci orchestrálnu predlohu, pravda, s ne
p~trnými odchý lkami, vyplývajúcimi z oso
bitného pojatia a trochu odlišne j koncepcie, 
akú poznáme na in)·ch scénach. Toto svoj
ské pojatie však v ničom nebolo na škodu 
diela, skôr naopak, nasYedčovalo umelecké· 
mu rastu dirigenta Tibora Frešu , ktorý čo
raz markantnejšie preja,·uje snahu priniesť 
do interpretovaného diela Ylastný individu
álny rys. Pravda, ťažko je umelcovi tvoriť, 
ak nemá po ruke také výkonné silv aké bv 
boli na zvládnutie tak náročného d.iela be;
výhradne potrebné. Tým sa stalo, že začia
tok predohry i začiatok prvého dejstva ne
mali hneď takú výrazovú nosnosť, aká by 
bola žiadúca a k ďalšiemu priebehu prime
raná. V týchto miestach sme cítili akoby 
stiesnenosť V'C•konu orchestra - určité rozo
hrávame sa. ·Premiérové predstavenia napo
kon vždy nesú stopy istého stiesnenia. Tie 
isté príčiny akiste vzbudili aj ~·chlejšie 
tempo na viaccr)rch miestach opery, hlavne 
však v prvom dejstve pri v)•stupe speYáka. 
kde vzhľadom k technick )·m možnostiam 
predstaviteľa dirigent volil ·radšej rýchlejšie 
tempo, než by sa vystaYil nebezpečenslnt 
technického nezvládnutia. tohto úseku opery. 
Odhliadnuc od týchto mal~·ch pripomienok 
zdášť treba zdôrazniť F rc&ovo pojatie, jeho 
zmysel p re írázovanie, rešpektova1Úe výko
nu spevákov, plastiku a dynamiku zvuko· 
vých p lôch a napokon pre "-yjadrenie hu
dobného obsahu. 

Dmhýrn silným pilierom inscenácie bola 
réžia :.\1iloša \Vasscrb:luera. Režisér mal zá· 
mer :>:uchovať dobo.-ú tradíciu - vyzdvih· 
núť ?bdobie rokoka so všetk)rmi jeho typic
kýnu znakmi, no do kritického sYctla posta
viť aj vlastnú dobu Straussovu, spoločenské 
pomery jeho čias, ktor)·m ~a skladateľ prá
ve týmto dielom V)·smie...-a, zahaľujúc sa 
rúškom lninulosti. ·w asserbauer sa Yšak ne· 
vyhýba zachovávaniu realistick)·ch princí
pov, ktoré sú pre jeho režijnú prácu prí
značné, i keď nic vždv dôsledné. ale citlivo 
vyjadl'uje aj poeti ck (· o nd u š ie. a naviac. 
dobre vykresľuje a j psychologickú podstatu 
jednotlivých postáv. Zobrazovanie tejto do
by často zvádza režisérov až k naturalizmu. 
História by nám o tom podala neklamné 
svede~tvá. A1ú \Vasserbauerovi sa vždy ne· 
podar1lo vymedziť správny rozsah herecké
ho vyjadrenia a St\'árnenia. l'\a mysli mám 
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vykreslenie Oehsovho vzťahu k Octaviánovi 
ako k domnelej žene. Charakter jednotlivých 
postáv v Straussových dielach nie je jedno
d uchou úlohoLI. Hoci v tomto ohľade už 
jestvuje určitá tradícia. n redsa každé nové 
inscenovanie postaví ~konného umelca i 
režiséra pred problém. akou formou stvár
niť danú úlohu. Drali; lavská réžia sa tradí
cie p ridržiavala len čiastočne. Vv·asserbauer 
sa _uddal _ v slo~ovej jednotnosti ta k v práci 
s Jednotlivcami, ako v komparzných scé
nach. Pre tieto znaky považu jeme túto Was
sc;bauerovu réžiu za dobrú. Jeho práci veľ
nn vhodne pomáhala p riliehavú scén ická vý
prava Jozefa Sálka a vkusné dobové kostý
my Ľudlnily Purky1iovej. 

Zo sólistov najväčšiu zásluhu na vydare
nom predstaveiÚ mala v úlohe Octaviána 
Oľga Hanáková. Charakter tejto úlohy vy
stihuje s istotou, primeranou ľahkomyseľ
nosťou a nenútenosťou. Jej gestá sú pôvab
né a presvedčivé. Na jej hereckom prejave 
bolo cítiť dokonalé vžitie sa do úlohv ba 
nú~statni pozorovateľ úplne stratil doje~, že 
tu Ide o ženskú predstaviteľku v úlohe mla
dého chlapca. Zaslúžený úspech získala aj 
po stránke hlasovej. Svojím lahodným a 
pekne farbeným mezzosopránom s dostat
kom lyričnosti vedela upútať i najnároč
nejšicho poslucháča. No nemožno sa zbaviť 
dojmu, :i:e Iniestanú väčšou hlasovou drama
tičnosťou a priebojnosťou by bola docielila 
ešte väčšiu účinnosť. V úlohe Ochsa z Ler
chenau vystúpil Ján Hadraba. Je to druhá 
najťažšia postava v tomto diele. Celkove o 
jej stvárnení možno hovoriť len v najlepšom. 
Hndraba v tejto úlohe výrazne uplatnil svoj 
mohutný hlasový fond, dnes už bez pôvod
ných glisúnd, s jasnou artikuláciou a prime
raným pojatím obsahu tej to roly . Aj po 
st•·ánke hereckej podal Hadraha dôkaz svo
jej umeleckej zrelosti. V treťom dejstve 
však . by. nebolo na škodu výraznejšie 
ohramčeme tohto "p restrašeného vidiečana", 
čo by sa holo ľahko docielilo a j väčšou 
mimikou tváre. flohu Maršálky zverilo 
umelecké vedenie opery pohostinsky 
účinkujúcej :\!árii Steinerovej z Brna. Kým 
,. Smetanovej opere Dalibor jej v)•kon bolo 
možno hodnotiť len veľmi zdržanli, ·o, v tej
lo ú lohe pôsobila oveľa priaznivejším doj
mom, na jmä hlasove, ale aj herecky. Naj
prcsvedčivejší je jej výkon v stredn)·ch po
lohách hlasu. Anna Hornungová znova do
kázala svoj umeleck~- rast, tentoraz v úlohe 
Sophie Faninal, kde v)•borne uplatnila svo
je pekne znejúce pianá, široko melodické 
t vorenic kantilény i pomerne dobrú techn ic
kú prípravu. Napokon <a treba zmieniť o 

Hlavní predstav itelia opery Gavalier s ružou od R. Straussa: Mária Steinerová. ako kňažná 
'Verdenbergero"á a Fran jo Ih·astja ako Faninal. Záber ;:; tretieho de,stva 

Foto: Podhorský 

malej, ale o to ná•·očnejšej úlohe speváka 
v interpretácii Alexandra Baránka. K tejto 
úlohe treba poznamenať, že na všetkých 
scénach ju zverovali len prvotriednym te
noristom. Pokiaľ je známe, Lá to ária, ktorá 
sa schválne vymyká celkovému charakteru 
diela, musí nanajv)•š pôsobiť dojmom abso
lútneho speváckeho výkonu a umenia so ši
roko klenutou melódiou a brilantnou tech
nikou. V Baránkovej interpretácii tejto ume
leckej prcsvedčivosti nebolo. Ani Faninal 
v podani Franja Hvastju nemal dobr)• vý-

Coppélia Y Košiciach 

_Balet Coppélia od skladateľa l ka Delibesn 
naštudovali na scéne Státneho divadla v Ko· 
šiciach režisér a chorcogmf Stanislav R e
mar a mladý dirigen t Roman Skrepek. Cop
pélia .je síce ešte čislový balet, no (ažisko 

raz. H vaslja túto úlohu miestanú pojal 
úplne scarpiovským spôsobom. Dobrej úrov
ni predstavenia napomáha la Gabajovej Anni
na a !VIeierovej panna :\1arianna. V pred
~taveni sa primerane upla tnili Gábr iš, Mart
voii a Krčmár. 

Premiéra Straussovej opery Gavalier s ru· 
žou pa tri bezosporu k najkrajším úspechom 
bratislavskej opery. Zeláme si, aby táto 
dobrá snaha nášho reprezentačného súboru 
zotrvala i pre všetky lľalšie premiéry. 

- sp-

11úpadu leží už celou váhou na hudbe, ktorá 
prestáva byť hudobnou kulisou scény a na 
mnoh)·ch miestach sa už prepracúva k dra
matickému ....-ýrazu. Hudbu baletu charakte
rizuje bohatá melodická invencia, rytmická 
a harmonická mnohotvárnosť a zdrav)• vlip. 
Coppélia je nesporne predstupiiom k bale-
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tom ~>. I. Cajkovského, no ďalši stupeň, kto
rý VJedol k jeho baletnej reforme, je ešte 
značne '')'Sok)-. Popularite baletu pomohlo 
v značuej miere aj pomerne vydarené lib re
to. H udobné spracovanie fudovvch motívov 
(mazúrka, čardáš, variácie na siovanskú té
mn a pod.) umožnilo preniesť dej baletu zo 
zallZh·aného sn•La roznrávok a rornantick\,·ch 
Ian túzií do ~'·etH :'kutočnosti · 

Choreograf a rd:isér baletu Stanislav Re
mar vyttžil toto so vzácnym zmyslom pre 
citlivé pochopeni•' hudobnej predlohy. Poda
r·.ilo sa mu s]Jbi( javiskov~· prejav s preja
vom h udobn)·m v jednoliaty, pôsobi,rý ume· 
lecký celok. \' uplynulom, neprerušenom 
deji vedel na scéne vždy vyrlunatnúť ved úci 
dejo-v-)· molÍ\' a up rednostniť ho pred n•dfa j
ším, s jemnými nápadmi pre drobnok.·eshu 
jednotliv)·ch charakterov. Ani komp:ns sa 
mu nestal kulisou, ale každ)· žije svojinr 
d astnýnt vnútol'll)' "' životom. 

Lepšie sa toto však poda,·ilo u žien ako 
u mužo,-, ktol'i sú n1enei tvoriví vo v<-..aze. 
lh•mar sa nebál p1·ispôsoi>iť dielo svoj~~u re
žijni•mu a choreOf!r:lfit"kém u zámeru preho
dením a ouakonmím nicktor<-ch hudobn<·rh 
cís<'L TátÔ úpra,·a mu zn;čne pomoÍtla . 
Scúna sa stala zi,·šou a Ytipnejšou, jednotli
vé obrazy sú Iwu>i;nejšie za.pojené do cel
kovúho dejového prúd u, zatiaľ čo pôvodný 
zftmer a utorov nebol Yôbce narušený. 

Hudobne na~tucloval balet mladý dirigent 
Homan ~kfepPk. l<tm'~- Ylastne ·r.oppélion 

, . Státnom divadle v Košiciach debutovaL 
Bolo to p rvé celovečerné dielo Ski'epkom di
rigované. Už predtý-m d irigoval scénické 
hudby k činohrám. Ski'epek sa svojej úlohy 
zhosti l úspešne. Dokázal. že ie talenLovanvm 
dirigentom, ktorému tr~ba dať len pril; ži
tosť. aby sa Yypracoval k naJlepšiemu wne
leckému -v-)·konu. Jeho hudobná predstava 
,·crne lwrešpomlujc s prctlsta1·ami réžie a 
chor·eografit•. l rot'Í je S\·ojím h udobným na
ttu·clom ll·orlw ,-zdinlen<· tomuto hudobné
mu žánru (práca s 1-i:Ôsick,·m komornvm 
orch<'; trom), vedel sa rýclrlÔ pretranspo~lo
n>i do ľahkej a ~-t ra (' iúznej hudby Coppélie 
a p rt•d viedol ju ~ palrii'ným ,-).,.azom. 

\' ) ·pr·ava LudisJa,·a Sestinu a kpstýmy 
::\~agdy ]~ advá~o'·?j a ::\Iiroslava _·Wallera 
stt funkcnou sucastou vyda r·cnc nastudova
nej Coppélie. Preds tavitelia tituln)•ch úloh 
Hilda K. IIauptoYá (Svanilda), Caba Seke
r·eš (Fnl11k) a J ur·aj Colombo (Coppélius) , 
1·y niknjú najmä jedinečn~-"' výrazovým 
st1·árnenhn svojich postáv. Z ostatu<·ch naj
,;ac unút••li pozor·nosť E. Colombo~-á a Y. 
Potaiioní. 

Otf prem..iéry Coppélic ,. padžskcj Opére 
!'Omique (25. múja 1870) uplynulo už síce 
,-cfa roko,-, no D l'l' ztl r·avé vtipné mvšlien
ky, sl\·úrnené \' -tomto diel~, zostáv-a 'a j na· 
c[alej DclibeS0\'11 Coppélia žiyou, čo doka
zuje tl j záujem košick t'>ho publika o toto 
dielo. T~ubomír Cí=.ek 

Kálrnánova op ere ta na Novej scéne 

Spomienky sa rozpl~-nú ,- prívale udalostí 
,·šedných dní. alebo ich umelec zyeční v die
le. Tak aj populá r·ny maďarský sklad<lteľ E. 
l-i:álmán iste mal na mysli rob· chudobv a 
štud<'ntskej biedy, keď .kompo~oYal ope1:etu 
Fialka z Montmartr u, " ktorej po' neúspe
chu revmUnych opC'riet sa priklonil k hu
dobnej spevohre s ucelen~·m dnrmatic.k)·m 
jadron t a etit"kou pointou. Inšpu·ačn)·m pod
nNom m u bola bewocll\·bv ti!'ž Pucciniho 
,-.. risticliú opera Bohéma.- ľ keď vo Yäi·šinC' 
operiet je sociálny moment načrtnut~- iba 
.,al frcsco", zúleží na režisérovi, aby ho ye
tlel vyhmatnúť a " prúde spevu. hudby a 
žartov zdôrazniť. To sa ozaj šťas tne poda
,·ilo režisé•·ovi Fr. Rello-v;, ktorý však pre 
svoj inscenačný zámc1·, realizovaný p remié
rou 18. januára na :'i'o,·ej scéne, si vyžiadal 
preprato ,•aný a v jednotlivostiach prehodno-
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tený text Kúlmúnovho libreta. Prekladateľ 
libretn :\fi,•. Homolka, nie vždy ku všeobec
nej spokojnosti š(astn)· v úprave veršov, po· 
7.mťnil rharakter niektorých postáv, aby pri
rodzenejšie vyzn<'l konflikt i jeho peripetia. 

K dobrej práci režiséra treba ro>'llOCenne 
pripojiť s, ·edomiti· a v súhre presné naštu
~ovanie hudobn<'j strftnky diela dirigentom 
Zdenkom ::\Iacháčkom. Z hlan1ých postáv, 
vždy alterno,·an)·ch , vcelku uspokojil B. 
Ttu·bn i K \'Iach. Fr. Hudek a A. Baláž, 
L. Fecko i J. Láznička, G. Yeclová a E. Sál
koYá. E. Kittnarová i hosťuiúca Bož. I-la
nákovit, E. Kost<'lník, J. Rozsíval a i. Vším· 
nÍm<' si však niel; tor)·ch detailov v pojatí ! E. 
Sálková odkryla svoje negatívne charakte
rové vlastnosti hereck)•m naturalizmom 
hneď na začiatku, čím svoju úlohu zbavila 
dynamizmu a divákovi p redbežne našep-

kala roznesenie. Temperamen tom lll(' lll'j v-f:·
>tredná G. Yeclová zachovala Io1·rnu veľko
mestskej dámy s charakterom takti(•z dťfor
mo,·auým, ale maskonm)·m. l'ia po ·tav<' 
Yioletty, predaYačky kvetín a poulicnťj spe
Yái'ky, badali sme u B. HanákoYej i;tú sym
bolii·nosi s obľúbenou iarnou b ·ctinou. kto
!'ej porekadlová konven~ia pri~udzuje skrom· 
nosi . Yioletta B. Hanákowj hol nnozaj pre· 
mil~-, smutn)· kYťt nehy, Ale vzd~· kontras
to,·a] s povahov)rm naturclom modelky Xi
non. II!asove S\;eža E. Kitt nru·ov;\ dala svo
jej úlohe roztmnilosť a srckŕnosi i t nm. ],d(' 
mala cítif biedu 7.i, ·ota. 

Aj uspávanka na konci 1. ohm:w ' ' YZilPla 
u E. Kittnarovcj ako jasav)- a po techn ic
kej stránke ~pevúrky lH'('SYedčiY~- v-)•kon. 
u B . H anákovej ako dojíma,·t'o, je11111C' paste
lové a pri tlmené, náladovt'• nokt 111' 110. Cha
rakterove najplastickej~ou postavou bol K 
I\:o;telník v úlohe exekútora a umatérsk<.>ho 
hudobníka Spaghťltiho. Shoda. ŽC' humúnmr 
poYaha tohto milo,·níka ume)cov. ktor~· mu:<Í 
7akr~·,·af s,·oje miikké srdce tndosiou úrad· 
n~·ch povinností, utrpela zmC'nou koncepcie. 
Skv-ele hran)· Spaghctti ~a "tal iln l zúbavnou 
figr-,rkou a jeho zatajo,·aní• merPnske sklo
ny prevzala domm-níčka .\rno. pravdepo
dobne \' pô,·oclnťj verzii málo vyhrnnená 
postava. 

Celkom realistick:(• postavu ])("Z na jmensej 
štylizácie \ ')'h-oril Z. PiC'rhula v \rlol1c Yio
lettinho chamtivého a egoistického otčima. 
Tance baletného súboru boli nevyz{-,·avl>. 
scí·nické riešenie J ána Ilanúka, okre'm po
<ledného obrazu,- bez problémov. 

A teraz niekoľko v ýhrarl a pripomÍE>nok. 
·zdôrazt'iujeme, že úloha k ritika nespočíva 
v tom, aby huslistovi nadiktoval úl'elncj~ í 
prstoklacl a spevákovi po1·adil, a],o bez for
sírovania vyspieval vysok~· tón. Kritika zn
ujíma presvedčivos ť vý razu, pravdivost: zob
razenej situácie, štruktúru tcclu1ického v)·
-'konu a pod., kritik je sudca a strážca ume· 
leckej poctivosti. B. Hanákovej radíme, aby 
sa zdokonalila v koloratúre. Postavv básnika 
a hudobného skladateľa sú od seba málo 
povahove diferencované. Temperament ma
liara Raoula Delacroixa je cholerick)·. K 
·n ach a ai s hlasove útleiším íondom B. 
Turha yyt~·orili typ inlrO\ 'C'~tn~- ~ nácl~·chom 
melanchólie. 

Orchestrálny sprie,·otl m al by dirigent stl· 
miť tam, kde ide o decentn)· h lasový prejav . 
Cspokojivý dojem z uredstavenia núti nás 
~š te k tomu záveru: disciplína umelcov 
prinftša vždy dobré ovocie a divákom z ra
·dov pracujúcich zaslúžený príjemný pôži
~- IT 

:Koncert starej hudby v Košiciach. K ed 
sledujcrne náplil a prograru násho hudob
ného života v poslednom l-asC'. pozorujeme, 
7.!' repertoár našich súboro, · n telies je oveľa 
P<'~trejší ni'Ž ,- uedánrf'j minulosti. l\ a pro
l!'l'<llnoch sa objantjú mťná. k toré donedáv
na holi známe len z ui'ebníc dejín hudb;·. 
z:í.ujf'm o hudbu rozlit"n-f:·c-h Yclwv a národov 
sa n('ustále rozsiruie. Obrccnstvo a čím ďa
lej t~·m i·astejšie · presvedčuje, že i stará 
hud ba je este živá a z<' i diela hm·okovýcli 
a prcdklasick~·ch skladatcfov muj r'l i'o pove
dai. A i<' tomu tak nif'lcn " Bratislav<', ale 
uajnovšie a j v J<oi-iciaclr, ktle sa mladému 
a schopnému Romano1·i Sid'epko,·i podarilo 
daC dohromady sedemnástich sláčikárov a 
založil pri tamojšom Dome osvety Košický 
komorný orchester, súbor, ktorý svoju, i keď 
zatiaľ len krátku, nl<' už úspešnú činnosť 
začal niekoľk~·mi vyst1rpcniami, na l<tor)•ch 
ll\;edol predov-šet k~·m diťla zo xvn. a 
xvm. storočia . 

ľ1·ogram po~leclného ],onccrtu. ktorý s:l 
usktttočnil z'a sooluúčinkoYania , košického 
huslistu Ladish~·a R ozporku a hobojistu 
Kolomana Oberländera z n,·atislav-y, bol 
pl'kn~- a zaujímavý. J\:o;icl é obecPnstvo 
malo možnost nahliadnuť do m imoriadne 
hodnotného r('pťrt oáru l rudby J\."YIJ. a 
~--YJIT. storočia. ohoznámii sn s dielami Ar
cangela Corcllil~o (Concerto gT'Osso F-i\ur op. 
6. čís . 2) , s málo znitm~·m Haydnovým Hu~
r ov~·m konc!'rtom C: -dur, ,-ypočuť si Sui tu 
fis-mol od G. F. Tťl!'manlla . Konťert pre bo
boj a orchestťr od Dorncnica Ciruarosu a n::> 
~úvf' r· Tri tance z op<'r~· .. 'l'hť Fair:• Queen" 
od TlPnryho Pnrcclln . 

PráYe tak, ako i samotn'f:• , ·)·}Jer· pi·ogra
rnov-f:rch skladieb, kde sa , ako vidíme. clo· 
stali k ~lovu najyýznrnnnejší (popri J. S. 
Bat"hoYi a G. F . IIiinclloYi) predklasi<'kí skla
datelia, tak i úrover'í naštn<loYanin, ~·kon~· 
orchestra, jeho dirigenta i oboch sólistov. 
j)I'ť'Zrádzajú 1úclen starostliYosC a ozajstný 
yzfah ku starej lmdbe. ale i znalosť Yeci a 
snaženie o správny prístup k hti'dbe, ktorá 
je nám, odchovancom klasického a roman
tického repertoáru dos( vzdialená a ktorú 
ešte stále nepoznáme tak dohr<", ako by si 
to ona zaslúžila. Hoci po tecluúrkej stránke 
môžu byť nároky ;<tare j hudby a uirigcnta 
i hráčov niekedy menšie než hudby XlX. 
a :X:'\. storočia - nesmieme zabtrdať, že vir
tuóznosť ako určitý št)·lov)' princíp je vy
moženosťou hudobného romantizmu - pred
sa lťn oza j umelecké a hlavne štýlové po
elanie diel baroko~--s·ch a predklasických 
majstrov je často veľmi ťažkým orieškom 
i pre skúsených umelcov. Nejde t u totiž len 
o to, ako sa priblížiť ku štý lovému ideálu, 
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Záber z koncertu Košického komorného Slíbom: Dirigent: Roman Sh fepek, 
sólista Ladúla1' Rozporku 

aký vládol pred dvesto-tristo rokmi - to by 
bol vďaka rela tívnej vedeckej preskúmanosú 
hudobnej histórie v rokoch 1600 až 1800 
a pomerne slušným vedomostiam o vtedaj
šej reprodukčnej praJ.-i problémom, ktorý sa 
dá vcelku úspešne riešiť - ale hlavne o sna
hu tieto staré hodnoty pretlmočiť, schopnosť 
podať ich zrozumiteľnou formou človeku 
dneška. Domnievame sa, že toto sa Košiča
nom ozaj dobre podarilo a že tak ako diri
gent Ski'epek, tak i obaja sólis ti a cel)· ma
lý orchester vnikli do starej hudby a vedeli 
si s ľíou rady. Ich práca bola vcelku presná, 
výkony - okrem niekoľkých mal)-ch v)•ni
miek - boli vyro,·nané. Zvuk orchestra zod
povedal našim p t·edsl.a\·ám o zvuku orches
trov XVII. ·a XYIII. storočia, nepostrádal 
plastičnosti i plnos ti, takže celkový dojem 
z koncertu ·bol dobr)•. 
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Pokiaľ ide o jeJnotJi,·osti, zdá sa nám, že 
by nebolo nu škodu, keby imitácia dvoch 
sólových huslí '" prvej vete Corelliho Con· 
certo grosso bola Yypracovaná ešte trocha 
vznosnejšie a barokovo pompéznejšie. Je to 
síce vec vkusu a názoru, no domnievame 
sa, že ,-yslo,·ene koncertantný ráz (to že 
ide o skladbu koncertantného žánru, je 'evi
dentné už aj z názvu) tejto časti by tým 
ešte viac vynikol. Podobne mohlo by sa uva
žo,·af aj o tom, či by nebolo lepšie ďalej 
prep1·acovať L časť llaydnoY!w Husľového 
koncertu. V tomto prípade totiž - núti k to
mu opäť samotná skladba, ktorá patrí medzi 
diela, kde princíp t~átického d ualizmu a 
kontrast u ešte nie je na toľko výrazne up lat
nený, ako v iných dielach J. Haydna, tak
ze ketf sa interpreti nevynasnažia vyťažiť 
llmÍI to maximum - pôsobí tÍlto časť tro-

cha jednotvárne a zdlhavo, i keď je to hud
ba bohatá na nápady a zaujímavé riešenia. 
Táto zdlhavosť a určitá jednotvárnosť by sa 
azda odstránila miernym zrýchlením tempa 
a hlavne väčším v)-razovým, dynamickým 
i tempovým odstupiiovaním a členením. 
~iet pochybnosti, ŽP ako sól ista tak i or
chester to dokážu - však pt·ednes l l. a III. 
časti tohto H aydno\·ho koncertu bol ozaj 
pekný. 

J edným z nesporne najúspešnejších čísel 
programu bolo vystúpenie hobojistu Kolo
mana Oberlädera v Cimarosovom Koncer
te, ktorý sa v Košiciach p redstavil ako veľ
mi citlivý a muzikálny hobojista, s pekným, 
miestami až komorne decentným a okrúhlym 
t6nom a zmyslom pr·c jemné od tienky. R u
šila nás len jeho počia točná ncr·vo;r,i ta a ne
istota a to, že orchester ho miestami pre
kr)·val. Toto prekl-~·vanie zre jme mlÍ pôvod 
v tom, že dirigent i orchester nemali zatiaľ 
možnosť dôkladne sa oboznámiť s akustic
kými vlastnosťami siene. Podobne nemuseli 
byť ani chyby v :\tozartovej :'\[alej nočnej 
hud be (na konci rJredveclcnia ,. modulácii 
do reprízy v prve} časti), ktoré si obecen
~tvo vyžiadalo ako prídavok a l>toré sa ináč 
zahralo veľmi dobre! 

Košic1.-ý komoru)· orchester je súborom 
veľmi mladým a pokiaľ vieme, je to zatiaľ 
na Slovensku jediný súbor tohto Jruhu. Ko
šičania sú ešte len na začiatku svojej cesty, 
no sír tu predpoklady, že ich cesta bude 
úspešná a že p ripravia ešte Ycľa pekných 
wčerov hodnotnej hudby. 

Richard Rybarič 

Symfonický koncert v Košiciach. Sväz 
~lovenských skladateľov uspor iadal veľko
lt'pý cyklus jubilejných koncertov k 40-
temu výročiu Veľkej októbrovej socialistic
kej revolúcie pod heslom "40 rokov sloven
skej hudby" . Niektoré z týchto koncertov 
sa uskutočnili v krajských, ba dokonca aj 
v okresných mestách. Koncom januára sa 
stala svedkom jedného z týchto koncertov 
D!i koncertná sieň Domu osvety (b)-v. hotela 
Slov:m) v Košiciacl1. Košický rozhlasový 
orchester sa predstavil pod taktovkou La
dislan Holoubka, za spoluúčinkovania kla
'-iristky Eleny Gáfforovej. 

V úvode koncer'tu odzneli Symfoniché 
med:.ihry z opery Stella od Ladislava Ho
loubka. J e to hudba ozaj dramatická, často 
zvukomalebná, zručne komponovaná, no nie 
cel kom symfonického charakteru. Styri časti, 
všetky podobne osudovo-pochmúrne, viac 
alebo menej dramaticky vypäté, žiaľ, bez 
akéhokoľvek kontrastu, ktorý by si žiadalo 

ich symfonické znenie. Funkčnosť častí po
chopí ten poslucháč, ktor)• pozná ich ma
tt'rskú pôdu - operu STELLA. 

Stefan ~émeth-Samorínsky napísal Kon
cert pre klavír a orchester, ktorý tu 
bol prvýkr-át verejne predvedený v inter
pretácii Eleny Gáfforovej. Bolo zjavné, že 
dirigent sústredil všl'tko svoie úsilie nezištne 
na naštudovanie prá,·c tohto diela, ;:r.by tak 
pomohol k jeho úspešnej premiére. :\Iožno po
vedať, že vďaka Ycľmi dobrému výkonu 
orchestra i sólistky mohli sme sa s touto 
novinkou našej hudobnej tvorby oboznámiť 
v jej čistej podobP. Poznali sme dielo so 
značnou škálou ritu, od citlivej in timity 
(Q uieto) až po rapsodickú v)'bušnosť 
(Allegro con-brio), komponované s bartó
kovskou eruptívnosťou. Z témy - celej 
myšlienky - vytrhne motív, ktorý potom 
ženie v bohatej motivickej práci vpred. V 
rasti pomalej vie byť zasa sústredený, in
tímny. Preto je aj tu forma ukáznencjšia. 
V tretej časti sa nám už vidí, že holo 
dopovedané to, čo by nás malo práve teraz 
prekvapiť. Dielo zaujme l).a prvé počutie no
vos(ou prejavu. Yynikajúci výkon sólistky 
bol podopretý presn~·m a dynamicky plas
tickÝm orchestrom. 

Po p restávke sme počuli V. symfóniu 
e-mol, dielo 64 od Petra Jljiča Cajkovského. 
Hoci na sebe nieslo pred vedenie tohto diela 
stopy nedopracovanosti, jednako mladý Ko
šick )· rozhlasov-ý orchester presvedčil, že 
vyrastá v prvé symfonické teleso slovenské
ho vidiekal, schopné reprodukovať nielen 
svetovú klasiku, ale a j náro~nú, modernú 
hudbu súčasnú. 

Osobitne sa treba z1nieniť o množstve 
publika na tomto koncerte. J e zarážajúce, 
že v Košiciach, k toré majú bohatú kul
túrnu tradíciu, nie je možné sa spamätať 
z úpadku koncertného života. Je nevyhnutne 
potrebné okamžite hľadať príčinu tejto 
krízy. Pri jej riešení je však bezpodmienečne 
potrebná sústavná a citlivá pomoc orgánov 
verejnej správy. Tento koncert bol odstra
šujúcim dôkazom, s ktorým sa nemožno 
uspokojiť. 

Ľubomír Cíiek 

Kosice. V januári vystúpili v Košiciach 
s úspechom dvaja klavir.isti s celovečernými 
1·ecitalmi: 10. januára mlad)• český klavi
r ista Romap. Bonbard a 27. januára Tibor 
\Vehner z Maďarsl<a . Na ich koncertoch od
zneli o. i. diela Chopina, .Ylilhauda, Debus
syho, Beethovena, Bnrtóka a Rachmaninova. 
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Organový koncert 

tvodom ziadA sa pon:daC niekoľko po
známok k celkovej ~ituáci i na "organovon• 
fron te". Veľa sa hoYor'í a píše v po~lednom 
čase o rozvoji organoYej hudby u nás, no 
zdú sa, že pokiaľ ide o seriózny, zodp?: 
,·edný postoj k t)·1nto otúzkam, nemobJl l 
~me :.-šetko, čo je ,. našich siltí ch. ľ ,-ecT me 
aspoi'i niekoľko fakto,-: 

1. Dnes je u :G YŠeobeene zn-áme, že náš 
koncertnÝ organ má rušiYé chyby. (To, čo 
nám na}viac vadí. možno označiť jedn~·m 
' lovom : ncvyregulovanos ť.) 

2. {}plnú ncsystematičnos( po stránke orga
nizačnej prezrádzajú termíny posledných 
šiestich organov)•ch koncer tov: 10. máj, 8 .. 
!l. a 13. október ( !) , 5. a 24.. január. 

3. Odv-tedY. čo SF eliminoYala organové 
koncerty z · ~bonentn~-ch cyklov, sr.ln nn 
t\rchto lwncertoch zh·a prázdnotou. 
· 4. K tomu všetkému priložili SYoju hriYnn 

recenzenti organo,·~·ch koncc•·toY. Jedni cluí
pu kritiku ·v)·lučnt' ak? tll'llh rel~lam): pre 
umelca druhí z {tplnC' J neznalost i. vcct vy
jadruj~ nadšen)• obd i,- nad najslabšími "Ý; 
konmi. l:ž bv azda bolo načase skonCO\'flt 
' t)·mto pre ~{ts nedóstojn)•m stavom a po
vedať si ot\·orene: kritik má kritizovať a hod
notiť, a o zvučné meno 5a má_ int<'rprét 
posta .·at sám - s, ·ojimi ...-s-komm. 

Vystúpenia dr. Klindu o~akávau~e ~-ž_?y 
s Ycľk)'m záujmom. wď Khnda neJaky ca~ 
hol u nás jedin~·m nadšencom, ktor~- s1 
za umienil, že prcrnzí ako koncer tný orga
nista. Ze to myslí n'd:uc. dokazujú jeho 
početné vystúpenia, ro;-. hlasovÍ' nn hrávky. 
'túdijná cesta do ::\DR :o vôhl'c s~·stema-
1 ic ké štúdium. 

Tažisko jeho koncertu dria 24. januára 
t\·orili skladlJ\- francúzskeho modernisttt Oli
,-iem ~Iessiaima, ktoré :K.Iinda prv~- rat: 
počul pred rokom a hneď si zau':11icni!. ž_e 
ich predvedie bratisla,·skému publiku. ZreJ· 
mc s ohľadom na túto mimoriadne ťazkll 
a zodpovednú ú lohu vybral si ostatné sklad
hv zo svojho staršieho rcpertoúru (okrem 
F~mtázie O. Fcr<'llczyho) . Boli to: Bachova 
Toccata, Adagio n Fúga C-dur, Franc~~,
Chorál a-mol a Bellova Sonáta-FantáZJI1 
d-mol, v ktorých Klindu podal svoj štan
da ,·dný výkon. Fantázia Ot? Ferenc~?-h~ 
nesie na sebe znaky vyspeleJ kompoztcneJ 
techniky moderného skladateľa a miesta~ 
dosahuje zaujímavé z'v-ukové efekty, no doJ· 
my obecenstva z nej boli veľnú neurčitti. 
Ide tu o problt'111 pr vého počutia novej 
~ldadby. Azda by holo dobré naznačiť obsah 
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uon :·ch diel vhodn)-JltÍ uúzvami, k toré by 
posky tli predbežnťo orientáciu, zamerali by 
pozornosť posluchitca m·čit)·m smerom, aby 
vopred vedel, čo asi má očakávať. 

YefkC:· u znanie zasluhuje Klinda za v)·
hornf. predvedenie i;tyroch ,·:~s tí Messiac~o
,·ej C'yklickej skladby La ::\ativité du SeJg
nem·. Bolo b...- zbYtOl·né a iluzórne vvsvet
ľo...-af ~Iessia"eno,;u hudbu t)·m, kto.r í ju 
nepočuli. Ovci a dôležitejšia a radostnejšia 
je skutočnosi, že obecenstvo, prítomné na 
koncerte, ju prijalo s jcdnoznačn)-m nadše
JÚm. Laiko,· prf'ln ·apila originúlna zvuko
,·osC. oJbomíci zaRe zacítili úv•·imnú radosť 
zo s'tyku so súčasnou, skutocne živou hud
bou. ktorá plne z11mestná myšlienkový svet 
člo,·eka , hovori k jeho rozumu, nie aj 
k zmyslom. Y óbC'C' u.kazujc sa, že budúcnos i 
org::m·o,·ej hudby, ba aj jej existencia na 
konn·rtných pódiúclo p redpokladá pestova
nie skla'dobn\·cl• žú nroY. ktoré dosahujú 
tiYmfonické ú i·inln• a zm)echanie predstavy 
~ ko n•ornom cha;·aktcrc organa s úzko vy
nwdzenou škúlou k lasických foriem. Nena
podobňovať orchester. ale súťaži( s ním 
(n nic s čembalom!) . 

A teraz k Yýkoou: Je známe, že kaž~ý 
organový umelec, ktorý u nás '-ystupuJe, 
je " popredný", "vynikajúci", "skYele" ovlá
da techniku s,·ojho ná~troja a dosahuje 
. .fantastické" z'-ukoYé účinky - aspoň tak 
čítame v kritikách. Skutoi'ne. každ)· v)•kon 
možno hodnotiť klad ne, zále.Zí len na tom, 
nké kritériá aplikujeme. ::\o u mel ec, ktor S• 
mit Aspoň priemerné ambície. pozná len 
jedno merítko: nu·dzinárodnú úroveň. Ako 
už bolo spomenutÉ'. Klindu môžeme pova
zo ,·af za prvého Joyenského pl'Ofesionál
neho o,·ganového umelca. Pod profesionaliz
mom nerozumieme to, že nič iné nerobí, ale 
to. že zastán1 seriózny postoj voči požiadav
kám. k toré dnes kladieme na umelcov-só
listov po stránke technickej vyspelosti i zod
povedajúceho rPpcrtoáru. Ak I<linda 
nhľadom na svoje systematické štúdium 
a "'·trvalosť - mú azda na iviičšie pred
pokl~d~· pre úspe~nú reprezen'táciu sloven
~kého organového umenia, nutne sa natíska 
otázka: v čom by sa mohol ďalej zdokonaliť, 
kde sú jeho "skryté rezervy"? Y celku mu 
môžeme '')·čítať dve veci : Za prvé chladné 
podanie kanlnbllných častí či už v baro
kov-\·ch alebo romantick\•ch skladbách. Lmel
ci s~ radi vyhovárajú ti'a "ncsentimentálny" 
prednes, no kým mnohí poslucháči budú 
chápať to isté nko nedostatok výrazu, d<{ 

sa tu Yšeličo zlepšiť. Druhá pripomienka sa 
t\•lm trochu svojvoľného podania jednotli
,:)-clo úsekov v .\llegro častiach klasických 
skladieb, pokiaľ ide_ o '')·zdvihnutie _dôle: 
zit<•ch prvkov. Odtoaf potom to obcasne 
znl~olísanic tempa. Klinda sa zrejme snaží 
o n<'Skolometsk~-, Yir tuózny prednes, no mno
hí to môžu chápať ako snahu o efekt., a pre
Lo prípadné chyby sa javia v nepr~azni~·cj
šom svetle. J e žiadúce preexponovat artlku
liu·iu pri konce•·tovaní v kostole, nie všal~ 
,. akusticky nepríjemne citli":('j kon:ert~eJ 
sieni. Od !<Iindu očaldn·ame aJ v klasrckych 
5kladhách takú imponujúcu sústredenosť, 
akú ukázal v podm1í ~Icssiaenových skla
(lieb alc!w y)ani Y Duprého Yianočných 
,.a1'iári{•rh. 

Pol<iaľ ide o registráciu, uspokojila v úse; 
koC' It s iemnou dvnamikou, kde sa mohli 
Yy1&il ~·cgistre ž~l uziov)rch strojov . . Ináč 
riešenie rcgisti'Ovania - kým sa nástrOJ zvu
kovo nc,-yreguluje - treba považo...-ať v k_a~
dom prípade za núdzové. (Ko1npetentní čom
telia, Yčitane vedenia n. p. Továrny na var
hany zaujali k tomuto problému kladné 
stanovisko a prisľúbili nápravu.) 

:ia z;Í\-cr toľko, že chvályhodná snaha 
dr. F. Klindu držať po programo,·ej línii 
krok s vý,·ojom organového umenia v za
hranič í nech slúži pl'ikladom aj p re ostatných 
našid1 umelcov. 

L. Dáša 

Pohostinské vystúpeme Alllly Polákovej 
Sólistka opery Státneho di ,·~dla ...- I~ošiciach! 
vyznamenaná zlatou medn olou DivadelneJ 
žätn• na rok 1957, .\nm\ Poláko,-á, v')•stu
pov;la 2. februára 1958 v Xárodnom diva
dle v B ratislave v hla,·nej úlohe opery Bo
héllla. Dratislav>ké publ ikum ju pozná z po
hostinsk(·ho 'v-ystúpenia košickej opery. Mla
dú umclkvňa vlastní mimoriadny hlasov)· 
matcrifll. Jej pianá, mezzoforte a forte tó
ny sú priebojné a S\.;Ctivé. :\lá peknú k?n: 
tilénu i ...-<-sloniOsC. Jej ln·a , - úlohe MIIDl 
je prielieh;n-o nežná, hoci jej pohyby sú nie
ked...- hranaté. 

p;.i tejto príležitosti chcem povedať_ ~~ie
koľko slov o tomto predstavení. Pucc1mho 
opC't'a Bohéma je na rcpcrtoál'i už vyše osem 
roko...-. ~ickoľkokrát bola prepracovaná, no 
musím konštatonrť. že JÚe úspešne. Bohé
ma y dnešnom stavC' nemá v sebe dostatok 
života a poézie. Objavujú sa muzikálne ne
presnosti, ukazuje sa nuda a náhodilé ges~á. 
Veľmi pekne spie,·ali sólis ti. čo tvonlo 

veľk<· kontrast oproti režijnému predvede
niu. 

Túto operu, plnú poéziC', musíme udrž?ť 
nn repertoári, preto prosíme dramaturgm 
ND, aby vzal:;t do svojho plánu úplnú ob
novu tej!o---opery. G. 

Koncert žiakov Štátneho konzervatória 
V utoro];: 28. januára t. r. sa v Zrkadlovej 
sieni uskutočnil koncert žiakov Státneho 
konzervatória v Bratislave. Program kon
certu vyplnili skladby J. S. Bacha, vV. A. 
:\-Iozarta F. Chopina, Fr. Liszta, B. Smeta
nu, A. Dvoľúka a iných. Výkony jednotli
v)•ch účinkuj úci!'h možno v podstate roz
deliť na d ,·e skupiny : jedných, ktorí ešte 
priveľmi zameriavajú pozornosť na technic
kú strúnku prednesu a druhých, k torí už ro
bia skutočné umenie. PráYe k t ým druhým 
patria Eva Kusková, :Margita Nagyová a 
najmä I van Palov-ič, ktorí v klavírnych 
skladbách Chopina, Liszta a Debussyho pre
javili už dnes zrelý muzikálny prednes. ~p~
vácke triedy výborne zastupovala ľl~aľ!a 
Dunáková. S Vierou J migovou predmesla 
duetá z Mozartovej Figarovej svadby a Vve
herovho Carostrclca. s,·ojím lyrick)-:~n sop
ránom a kultivovan)·m prednesom Dunáko
vá oprávnene získala sympatie obecenstva. 
Onru·ej ~Ialachonký, hoci s veľmi pekným 
hlasom, ešte takýto presvedčivý výkon ne
dosiahol. Uspokojive sa zmocnil árie Vod
n íka z Dvorákovcj Rusalky a árie Janka 
z I3lodkovej opery V studni. Celkove sa uka
zuje, že na konzel'\·atóriu nám rastú nádej
né kádre. 
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J ámbor László ako Holanďan. V nedeľu 
<Iňa 26. januára t . r . vystupoval v Národnom 
(livadle v Bratisla,·e ako hosť sólista buda
pestianskej štátnej opery Jámhor László, za
~ lúži lý umelec, v titulnej úlohe \Yagnerovho 
Blí1diaceho Holanďana. Po úspešnom za
hraničnom zájazde za,ilal k nám a spolu 
s laureátkou štátnej ceny :\{argitou Cesány 
o,·ou. Františkom Suber tom, Václavom ::\ou· 
zovským a Alexandrom Baránkom podali 
pozoruhodné ,-)-kony, kto1·é však nepredsli
hovali niektoré dobré predcl1ádzajúce pred
slavcn·ia. J{unbor László je nepochybne silná 
umclc<'ká osobnosť. Ekonomickým gestom 
docielil presvedčivé stvárnenie svojej úlohy, 
no hlasove, hoci je to kompaktn)·, sonórny 
organ, ušľachtilého tvorenia tónu - zvlášť 
v strednej pol.ohc - nepresvedčil natoľko 
bratislavské obccensLYo, ako sme očakávali. 
Príčinou toho bolo. že J ámborov hlas vo 
vyšš ích polohách zásluhou p rílišného kry tia 
nic je dosC pricbojný. Práve tieto polohy 
zdnli sn by ( akoby _.,·sp ievané, no je možné, 
ŽP IO pôsobila aj urcitá Únava Z cesty. 

-sf-

Scénická hudba J. Kowalskébo. J úlius 
Kowalski zložil scénitkú hudbu k pôvodnej 
~lovenskej bábkovej hre "Janlw a tátoš", 
k torej a u torkou je J armila Stítnická. Hra 
i'!_ tromi dejstvami za ,-)-hornej réžie Zdenka 
1-{íh tt a pôsobivej výpravy Bohdana Sla"ika 
mala svoju p remiéru v Státnom bábkovom 
rlivadle v Bratislav(' na Duna jskej ulici diía 
2. decembra 1957. 

~Iudba pozostáva z prcdohry, ktorá uvá
dza poslttch{tča do nálady utláčaného ľudu 
A v tom zaznieva hcroickv motív J anka 
ako víťaza nad zlom. Dal~j sú t u spevy 
a lance divožienok v rázovitých slovenských 
intonáciách, dramatick-)· boj s drakom, na
pokon v plnom lesku a k ráse farebnej in
štrumentácie malého komorného súboru (no
netu) hra konči radostne hla,·nou témou 
J anka. 

.,U ::.ocka." je ďalšia hra s hudbou J . Ko
walsl,ého, k tor ú uviedli 30. decembra 1957. 
Hru .\Jeny Tomasovej preložila J. Stitnická. 
Groteskná hudba J. Kowalského líči a do
kresľuje Lu žiYol neposlušnej kozičky Lí
t.očky. 

Deti sled ujú uvedené h ry s veľk)'ID zá
ujmom a pochopením, čo potvrdzuje aj 
fak t, že J anko a tátoš mali dosiaľ už 36 
predstavení a Lízočka 26 predstavení. Do
zvedáme sa, že súbor Státneho divadla sa 
chystá s uvedenými h rami na Mcdziná1·odný 
festival bábkowch divadiel do Bukurešti 
v máji 1958. · (r ) 
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Výstava Ľudovíta Hradského. V nedeľu 
20. ja nuára t. r. otvorili vo v)•stavných 
miestnostiacll na Suchom m)·te v Bratislave 
výs tavu z tvorby architekta Ľudovíta H rad· 
ského. Výsta,·u otvoril národný umelec An· 
d rcj Bagar, k torý úprimnými slovami zhod
notil 35-ročnú umeleckú prácu Ľudovíta 

H radského so zvláštnym zreteľom na jeho 
scénogra fickú činnosť. I:udovit H radský bol 
medzi p1·vými priekopníkmi b udoYania a 
kryštalizovania slov.' profesionálnej diva
delnej scenograíie a dlhú dobu bol takmer 
núten~' podieľa( sa na väčšine činoherných, 
opern)·ch, baletných i operetných inscená
ciách. J eho scény k Shakespearovmu Hamle
tovi a Večeru trojkráľovému, Klabundovmu 
Kriedo,·ému kruhu, Hviezdoslavovmu He
rodesovi a H erodiáde, Madáchovej Tragédii 
čl oveka, Mozartovmu Don Juano-v-i. Bellovmu 
Kováčovi Wielandov:i, Wngnero~•mu Par· 
sifalovi, Gounodovmu Fausto\"Í a Margaréte 
a mnoh)·m iný m, boli skutočne plodným 
prínosom pre usmerňoYnnic umeleckého vý
v inu slovenského profesionálneho umenia, 
a preto pri príležitosti jubilejnej výstavy 
vzdáva Ľudovítovi Ilradskému vďaku aj 
slovenská h udobná verejnosť, k tor ú tento 
zaslúžilý pracovník plným právom zasluhuje. 

( r ) 

NOVÉ KNIHY 
A HUDOB NINY 

Georg Kinsky- Hans H a lm: 

Das Werk BeethoYens 

Toto ob jemné dielo , -ydané r. 1933 " i\In i
dlOVC je \ematicko-bibliografick~·m zozna
mom všetk.;-ch skladieb L. v. Beethovena . 
Xa 808 st1·; nách podrobne un\dza Yznik , 
osudy au tografu, pôvodné vydania, tran· 
skripcie a úpmvy, záznamy o venovaní, li· 
t eratúru a iné dôležité údaje o každej sklad
be. Nesmiernym m nožstYom mate riálu, no· 
tov)·mi ilustráciami, celou koncepciou a ob
sahom prevyšuje aj populCu·n(•ho "Koche· 
la", toho nepostrádatcľného sprif'vodcu kaz· 
dého mozartovského bádateľ a. 

Publikácia člení BeethovenoYC diela na 
skladby s opusovými číslami a bez ni(·h. Pri 
každej skladbe m ·ád za úvodné tak ty jednot
liv)·ch časti. Z bohatého poznámkového apa
rátu za najzaujímavejšie pokla<lám state: 
.,Entstehungszeit", v ktorej sa dozvedá· 
me o vzniku. o sk icách a doholovení kaž
dého diela, state " Zur Herausgabe", kde a u· 
tori pozbierali veľmi zaujímav)· materiál o 
BeethovenoYých zmluvn~·ch zá viizko('h a vy
jednávaniach s nakladntcľmi a st« te " Zur 
' Vidmung", kde nás autori oboznamujú 
s osobnosCami Bcetho,·cnovi blízkymi, k tox·é 
pokladal Bectho,·en za hodné, aby im ve· 
nova! svoje diela. V uvedených životných 
údajoch a vzťaho('h k Becthovenovi sa od
zrkadľuje celé k ultúm e a spolol'enské pro
-stredie, v ktorom sa stváäioval B('f'lhove
nov život a zrodilo jeho dielo. 

Bihliografi iste tiež prídu na svoje pri hľa· 
daní rozličných podrobností, ktoré nájdu 
pod titulmi : Autograph, Originalausgabe, Ti· 
tdausgabe, Uber! ragungcn. Yerzcichnissc. 
Literatur. 

Publikáciu doplňujú zoznamy Beethove
nových diel zostavené jednak podľa ich 
vzniku, jednak podľa prvého vydania (ten· 
to je vedený až do roku 1954!). Dalej sú 
pripojené zoznamy odchyln~•ch opusových 
čísel, zoznam BcethoYeno,·)·ch nakladateľov, 
zoznam osôb, ktorým Beethoven venoval 
svoje dielo, alebo k toré ho k nim podneco· 
vali, zozna m nálezísk rukopisov alebo pre· 
skúmaných odpisoY Beethovenových diel, 
zoznam Beethovenových piesní podľa titu
lov a incipitov a konečne menný index. 

Vzorná typografická úprava je dôstojným 
rámcom tejto cennej príručky. Z. H. 

L. Hrdina : Rytmlck j'· š labik ár. 
Vyda lo SVKL B ratislava, 1957. 

llustrace J . Chavana. 
:\lladým adeptum hudebního umení 

pôsobí potiže sprá,·nč •·eproduko,·nt skladby 
nejen po st1·ánce intonační, nlc zvl:\šle ryt
mické. 

A pi'ece - •·ytmus je základni složkou 
hudehního projent. Hudba be7. rytmu ne
by la by hudbou. 

.Takým zpôsobem je možno ,·ypčslit u 
<l<"tí smysl a cit pro rytmus? 

Tu to otázku prakticky 1·eší nová publikacť 
SJo,·cnskej krásnej literatúry v Bratislave, 
Rytmick )- šlabikár od prof. Lad islnva Hr
clinv. 

Ú stujeme-li , . nem, hned prvni stránky 
míle preb ·apí, Ž(' uči,·o není odtržcno od 
životn, ale uvádí p 1·ávi\ rytmy, s n imiž se 
Y pHrodč či y denním žiYot{• setkávámc. 

Deti je poznávaji z obrázku. zjišťují ryt· 
mus počítáním, ~kandoYáním a vidí jej 
zobrazf'n)- notami. 

Autor, zkušený metodik, postupuje od 
j('d nodurhých taktt"1 k ~ložť'n~·m, od no· 
to,~·ch hodnot k pomlkám a od pra-v-idel
ného delení k nepravidelným rytmick)•m 
skupinkám. Rytmická C\"ÍČcni možno pro
Yádét tleskánim. Yvťukováním nebo skan
dová ním. Auto~ ;prá,·nč dáva p rednost 
skandování, kde délku noto,-)·ch hodnot lze 
lépe vyjadrit než vyťukáváním. UYádi li
don~ a dčtské fíbnky, kde sti'ídúní dob 
kratškh s delšími vyplýv:\ jednak 7. ducha 
jazyka. jednak odpovídá danému rytmu. 

Vedie rytmick)·ch cvičení vhodným do· 
plňkem, ba spíše shrnutím u{oiva jsou lm· 
dební hádanky, pri nichž žúk musí pľem~·
~lct , aby chybící noty správni> doplnil. 

Záverei:né kapitoly obsahují poučení o 
ligatuľe. tcčrc u noty a doznivají rytmickým 
c,·ičením !11'0 dve ruce. 
~a konec uveden rozvrh učiva pro pH

pravku a L-III. ročník hudebních škol. 
Tfcbaže v učebnicich hudební v)·chovy je 

pamatoYáno na n:ícvik rytmu, pfece jen 
Rytmický šlabikár je prvním dilem, jež 
promyšlene a pi'itom zajímavť- probouzí 
rytmus u nejmenších. 

Proto je toto rulo opravdo,·ým pľínosem 
a jiste dojde zaslouženého rozšírení jako je
dillá dosud pomôcka toho druhu. 

Karel Stika 

Košice. Balet Státneho divadla začal pod 
,-edením choreografa Stanislava H.cmara štu
dovať celovečerný balet Orfeus a Eurydika 
od Tibora Andrašovana. S premiérou sa' po
číta pred koncom tohoročnej sezóny. -ný 

131 



K prameňom teoretických názorov J . L . 
Bellu. Estf'lické a teoretické názory J ána 
Levoslava Bellu sn v našei literatúre už viac
~rát komentovali (posled~e v monografii E. 
Zavars kého, vydanej Slo,·enskou akadénuou 
vied r. 1955) bez bližšieho poukázania na 
zdroje, z ktorvch Bella mvšli~nkove ...-vchá
dzal. V tejto. súvislosti "i:tebude ted; ne
zaujíma,·é zis tenie doc. d t·. Kresánka. že 
Bellova at·gumen tácia vo veci tonalitv · slo
vansk)·ch piesn(, ich harmonizácie a pÓmeru 
slovanskej hudby k antickej gréckej sa opie
rtl, o štúdiu .\ lexandra ::'iikolajeviča Serova 
"Huská ľudo,·á pieseň ako predmet vedy", 
ktorá. v~·chádzala na pokračovanie v rokoch 
1869-1871 v časopise "~Iuzykaľnyj sezon". 
Bella sa s ňou oboznámil v českom preklade 
A. Dur·díka~ ktor)• prinúšal opäť na pokra
i'onrn ie IT. ročník časopisu "Hudební listy" 
(č. tí-S, 10). Ohlas Serovov~-ch názorov náj
deme už v Dello,·om člúnku "Podmienky 
a ~áklady národnej hudby slovanskej" uve
l'eJnenom , . tom istom časopise o rok neskôr 
(roč. IU., č. 16) . Bella sa v tomto článku, 
redukciou u,·edcnom "co n-ulý zjev vzrusta
jíe~ ;.záiemnosti_ u~člecké v svčtč slovan
skem , nespomtna jue Serm·ove meno. ne
priamo od,·oláva na jeho štúdiu: " Hudebni 
listy" zaisto neoceniteľnou zásluhou zaujaly 
sa zásad starocirkevnej hudby, a jejich 
horlivá starosť, rozšíriť medzi hudebným 
obecenstvom známosť cirkevn)·ch, pôvodne 
gréckych stupnic, hojné ovocie prinesie po
znania a peslo\'ania národnieho umenia/•< 
(str. 129) . Ohlas Severových názorov na
chádzarne a j v najdôležitejšej Bellovej štúdii 
"~:[yšliť"nky o vývine národnej hudby a slo
venského spevu" , uverejnenej v Letopise 
1\fntice slovenskej roč. X., zv. IL (1873) na 
; trane 10- 29. 

Kres•inlwvc zistť"nic o vplyve SeroYo,-)·ch 
ntl70rov na Ji\n<t Levoslava Bellu je zaují
ma, -)·m, čo aj drobným dokl:Hlom vplyvu 
ruského hudobnoteoretického mYslenia v na
šom prostred í. Doplňa nedávnÝ poukaz J. 
Vysloužila na Yplyv Serovových nó.zorov 
na Leo;a Junácka, menovite na ieho hudob
nofolkloristické názory (v úvodn~j stati "Hu
debnč folkloristické dílo Leoše J<tn:ička" v 
knihe ,.Leoš Janáček O lidové písni a lidové 
hudbe". Dokumenty a stu die. Praha : 
SNKLH U 1955, str. 73). 

Y spojitosti s Bellovýnll estetickými a teo
retiCkými názorn-u musím opätovne pripome
núť (prvý raz som tak m obil v recenzií 
l. roč. IJ udobnovedného sborníka SA V 1933, 
uverejnenej v "Pmvde") , že ľubovoľne na
hrádzanie pojmu "slovamský" pojmom "slo
venský" v Bellových štúdiách a komentá-
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roch k nim je celkom neprípustné a že 
akékof,·ek konklúzie no ňom založené sú 
ne,·edeckí•. Tak napr. E. Zavarský radi: 
»Yymeilme v jeho (Bellových -lv) slovách 
nctll'čitý pojem "slo,·:illskej hudby" kon
krétnym pojmom hudby slovenskej a jeha 
názor·y dosta nú priamo prorockú nosnosť 
a praYo ivosť« (!) (Ján Levoslav Bella. Zivot 
a dielo. Bratislava: S.\V 1955, str. 106.) z,. 

Album skla dieb }Jre >iolončelo a' klavír 

Zostavil Gustáv Večerný. Vydalo Sloven
ské -..-ydavateľstvo krás. literatúry v BratÍ· 
slavc, 1957. 

Predovšetkým treba uvítať novú publi
káciu s inštruktívnym zameraním, k torá je 
pn·íi svojho druhu v slovenskej literatúre. 
Kým inštmktívne hudobniny pre husle boli 
už častejšie pojaté do edičných plánov na
kladatcistva, '-ýchova mladých violončelis
tov (ktorých je citeľný nedostatok) nará
žala v otázke inštruktívneho materiálu na 
...-eľké ťažkosti, ktoré sa riešili obyčajne po
žičiavaním, opisoYaním, fotografovaním a 
podobnýri spôsobnu. O ich ne,-ýhodách 
netreba sa šíriť. 

Prv~· krok na odstránenie u...-edených ne· 
dostatkov podnikol teda profesor Státneho 
konzen ·atória Gustáv Večerný, vynikajúci 
pedagóg s dlhoročnou skúsenosťou učiteľ
~kou i umeleckou, vydaním progresívneho 
rndu 15 skladbičiek pre ...-iolončelo s kla
vírom. 

Xa prvom mieste je úprava ruskej ľu
dovej piesne s elementárnymi technickými 
nárokmi, dobre posadená ...- l. polohe. In
štl'Uktívnym zó.merom druhej skladbičky 
(Jhklano,· : ~[clóclia ) je výcvik tónu a vý
mena polôh na strune C, často zanedbá
...-anej v inštruktí...-nom materiáli. Adagio 
z H ändlovej sonáty p1·e ...-iolu da gamba a 
cemhalo je zaradené na štv rté miesto. Sle
duje kultúru tónu a kľud pravej ruky spo
lu s ry tmic'h.ou a dynamickou disciplínou. 
Piata skladbička (J. Haydn: Allegro) slúži 
predo,·~etk)·m k osvojeniu smykov, základ 
n<·ch z hradiska klasickei technik.-. 

· cherzando J. AlbrechtŠbergera ~tupňuje 
l<'chn i<·ké požiadavkv (palcová poloha sko
ky cez st runy). Císia 7, 10, 12 (Sch.ilierl: 
Scr!'nádn, Rubinstein : i\Ielódia, Schumann: 
Suen.ie) sú znó.mymi, hodne hranýnll (či 
obohranými ?) skladbičkami, vyžadujúciri 
rozvinut ie spe,·ného tónu romantického 
cantahile a vkus. Osma skladbička (G. :\Iar
tinj: Plaisir ďamour) je vďačný predne
sový kú sok, technicky prinášajúci ďalšie 
prvky (clvojhmatová hra, pizzicato), Schu-

hertova Uspávanka (11) vyžaduje jedno
-duchý, vyrovnan)' prednes. 

Treba kladne hodnotiť dve skladbv ~L 
Vileca - emotívnu ~Iazurku a PolkU:-sere
nádu s neodolateľn)·m humorom - zara
dené na koniec sbornika, ktoré výborne 
spÍňajú požiada...-ky, kladené na dobrú in
š truktínJ.e - prednesovú literatúm a ktoré 
snáď aj autor kompono,·al s určením pre 
S\·ojich ziakoY. V podstate lo isté možno 
povedať i o poslednej skladbe - Capricciu · 
·S. J uro\·ského, znejúcom miestami až ba
ladickým tónom, k toré čo do predncso, -ých 
požiadaviPk i technických nárokov uzatvá
ra Album. Skladby tohto druhu, od sú
·časných autorov, sp!ľ\ajú ešte jedno posla
nie v dôležitej, no zanedbávanej oblasti 
v)·chovy harmonickej preds tavivosti našich 
budúcich inštrumentalistov. Yiolončelow 
hlas je opatrený poznámkami, pre:z:rádz~
júcillll skúseného pedagóga, ktorý má na 
zreteli nielen technickú, ale i štýlovú strán
ku výkonu svojich žiako...-. V klavírnom 
parte sú snáď zbytočné tie isté poznámky . 
napr. o hraní spodného prstokladu vel ., keď 
p rstoklad nie je tlačen)·. 

Violončelová linka ...- klavírnom parte má 
l>odne tlačových ch)·b. Y klavíri treba snáď 
upozomiť na jednu: str. 2t., takt 19., mú 
byť E miesto F. Záwrom ešte malú pri
pomienku: 

Kvôli presnosti bolo by dobre uvádza( 
{) použitých skladbách niek toré bližšie úda
j<>, napr. či sa jedná. o transkripciu a čoho, 
alebo o pôvodnú sk ladbu, či je skladba sa
mostatná, alebo časť cyklickej a z dôvodov 
pedagogických letopočty u starších skla
dateľov. 1\1irosla1• Filip 

Dve hudobné relácie , . televizii. V dií.och 
21. a 32. januó.ra L r. Televízne štúdio Bra
tisla,·a vysielalo interview s predstaviteľmi 
nášho hudobného života. Pľ\·{· večer sme na 
obrazovkách videli reláciu o. živote a diele 
núrodného umelca ~Jilwlá;a Schneidra
TrnaYského a v stredu rozhovor so šéfom 
opery ::'iárodného dh·adla , . Bratislave Ši
monom Jurovsk)-m o hudbe ako činiteľovi 
,. kinematografii. Obid,·e relácie rt'Žiro...-al 
režisér TŠB Štefan Winkler, scenár pl'\·ej 
relftcie p ripra...-il dr. Jozef Samko a druhej 
redaktor Obrany lidu J. Pochylý. Televizni 
diYúci sa takto aspoií. ...- kr<itkych relá<:iách 
mohli oboznátn.iť s tvorbou popredných slo
vensk)·ch skladateľov. Vedme, že t)·tnto bra
tislavsl<á televízia nepo vedala posledné slo· 
vo, ale že p ravideh1e bude pokračovať v sprí· 
slupt'íovani hudby našim pracujúcim. (f) 

Hudobný život vo Vysokých Tatrách 

Okolo kultúrnospoločenského života vo 
V...-sok<·ch Tatr ách odznelo už mnoho do
h~d a · diskusií ; ako cM pa ť kultúrny a spo
ločenský ži,·ot v takom centre medziná
rodného turistického ruchu, ak)•m sa stá
...-ajú d nes Vysoké Tatry. Je l<>n prirodzené, 
že cel~- spoločensk)· a kultúrny život vo 
\'ysok)·ch Tatrách nemôžemE' chápať ...- ta
kej koncepcii, ako si ho vyt...-árajú už le
raz Piešeany a Trenčianske Tcplice. Tam 
salllotné podmienky určili "-ývin kult úrno
spoločenského života, ktorého dominantou 
sa stali Hudobné letá pravidelne poriada
u& a dobre navštevované. 

\'o Vysokých Tatrách kul túrny a spolo
i;ensk)· život nemôže byC dominan tnou zlož
lwu tatranského života. Cieľom návštevni
kov Vysokých Tatier nie sú programy Tat
ranského kultúrneho leta a FFP, pretože 
návšten1íci Vysok~·ch Tatier pr ichádzajú 
za krásanll prírody či už ako turisti, re
kreanti alebo pacienti. Perspei(Lívny plán 
\-ýstavby Vysokých Tatier popri funkcii 
LUJ'istickej, rekreačnej, liečebnej a veclecko
' 'Ýskumnej netll'čuje zvláštnu funkciu kul
túrnospoločenskú. Kultúrny a spoločensk)• 
žiYot má tu byť doplnkom hlavných funk
cií a nemalou n-uerou má sa podielať na 
, -)·stavbe Yysok~·ch Tatier a na jcj spolo
censkej prestavbe. 

Kapitalistická spoločnosť tatransl<)·m osa
dúm nezanechala nijaké kultúrnospoločcn
ské hodnoty, ktoré by sa v dnešnom živote 
mohli vhodne použiť. V celom obvode Mest· 
ského národného výboru n.ie je ani je<lna 
súca spoločenská miestnosť, l torá by sa ho
dila nu usporiadaJÚc nHpríklad hodnotného 
koncertu pre verejnosť. Liečebné ús tavy ma
jú svoje kinosály, tie sú však pre akcie Tat
ranského kultúrneho leta nepríst upné z hľa
diska zdravotného, čo je prirodzené. A tak 
cel~· kultúrny a spoločenský i hudobný ži
,·ot sústreďuje sa v kinosálach v Novom 
Smokovci a v Ta transkej Lomnici, ako a j 
v spoločenských núestnosliach zotavovní 
ROJI. 

X o i napriek p r iestorov)-m nedostatkom 
už v nUnulosti organizovali sa tu hodnotné 
koncerty, l;toré od roku 1945 majú vo Vy
sok~·ch Tatrách svoju tradíciu. Spomeniem 
napríklad koncert pri príležitosti oslobode
nia Yysok)'ch Tatier v roku 1954 pod ná
n·om Tatranský večer hudby a poézie za 
účasti popred ných sólistov opery KD v Bra· 
tislave a za účasti hudobného skladateľa J. 
Cikkera, potom koncerty Slovenskej filhar
mónie, klavírne koncerty M. Váľíu, M. Ka· 
rina , ďalej koncerty členky opct·y ND v Bra-
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tisla ve A. Hrušovskej, F. Zvarílw, Sylvie 
a Rudolia ~1acudzitísk)•ch, boli to konect·ty 
u vystúpenia SĽUK-u, Lúčnice, koncer ty so
vietskych a čínskych umelcov, účastníko,· 
Pt·ažskej hudobnej jari atď. Bohatá je hu
hudobná kultúra organizonmá hlavne v zim
nej a let nej sezóne a naši pracujúci ju radi 
a s ,·ďučnosťou prijimajú. Hudobná tradí
ria Yysok)·ch Talicr nad ,·äzuje na d áv ne 
roky, keď Yitiizslav Nová!' vyt,·oril na Strh
skom P lese s,·o ju Symfonickú b áse1'í Y Tal· 
rúch, keď hudobn)· skladateľ J . ;\lóry tvo
ril lu suitu Pod Kriváňom. Frico Kafenda 
inspi1·ovaný svojím pobyto~1 na Stôle vy
tváral svoje diela, ktoré sa s tali pi'Ínosom 
našej hudobnej kultúry. ;\ ďalej pravidelne 
sem prichádzali a prichúd za jú majstri slo
, ·enskej národnej hudby - hudobn)· skla
dateľ Eugen Suchoň, .\. :Moyzes a Ján Cik
ker, ktorí inšpirovaní krásou tatranskej prí
I'Ody vy lvúrali diela neobyčajnej umeleckej 
hodnoty a krásy. Preto tvrdím, že okrcn1 
Bratislavy múloktoré miesto na Slovensku 
má tak bohatú hudobnú a koncertnú tradí
ciu, ako sú napríklad Vysoké Tatry. Y u ply
nulom roku počas letnej sezóny usporiadali 
sa lu aj promenádne koncerty, k toré riadil 
\ .• Sie:rel z. Cs. rozh_lasu v Prahe, k torP holi 

slu sne ua,·stevovane. 

Po všctk~·ch bohat~·<"h skÍiseuostiach, kto
r·é n a ÍIScku hudohného ži,·ota vo Vysok)·r:h 
Tatrách máme, vynám sa n:'tm otázka, ako 
!'ÍcšiC hudobn)· a konct>J·tn)· ži,·ot vo \'yso
k~•ch Tatrách, aby ~a organizoval priamo 
jednotne a sírst,·cdenc cez iednu inštitúciu. 
Bude to úloha Strediska pr~ estrády a k on
cert~·, ktoré sa má vy t,·o,·iť pri Dome osve
ly v Sta rom Smokovci. Podľa zákona o hu
dobnej a estrádnej činnosti aj tu by mala 
nas tať ná prava v organizácii hudobného, 
konrertného a estr:idncho života. Stredisko 
pre koncerty a c•str>id y Y Starom Sm okovci 
bude mať mimoriadny v)·znam. ktor~· lda
rliem<' nnd poslanie a ,i·znam hociktorého 
z os tatn)·ch krajov, pretože koncertov , .o 
Vysok)·ch Tati·úch zúčastňujú sa aj mnohí 
rndzinci. 

' o i nap1·iek lomu, že \'ysoké Tati·y do
stanii Stredisko pre estrády a koncerty, ne
bude \')Tiešell)' ešte jeden závažn)· probl~m 
11 lu pripadá úloha n a SSS, ako aj na na
šich h udobných vedco,· - ako konečne spra
COYaC hudobné dejiny Vysokých Tatier, ak o 
tradíciu, k tod r je tu už z čias založenia 
pn-ých tall'ansk~·ch osád. Treba j u podchy
tiť a sprístupniť široke j verejnosti. L<'n 
sčasti dotkol ~om sa tohto p roblému a rád 
by som, keby niektor)· z našich h udobn)•ch 
vedcov ujnl sa tej to myš)i,,nky a naši ta l-
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1·anskí obeania i návštevníci boli by n aseJ 
hudobnej vede poYďační. 'Cž doteraz vznikli 
o \'ysok)·ch Tatrírch hodnotné wnelecké hu
dobné diela . \' ostatných rokoch hudobn)• 
skladatcf J án Cikker skomponoval tu Tat
ranske potoky, ktoré ,-cno,·al Tatranskej 
horskej ~lužbe, Ján Zimmer skomponoval 
Suitu o Vysok)·ch Tatrách a nemohli by 
títo hudobní skladatelia mať svojich nasle
donlfkov, k torí by dot;-oril i n áš tatransk~· 

. z i,·ot, n apriklad ,. opct·n ei tvorbe, tvorbe 
operetn<'j z prostred ia tatranskej rekreácie, 
v pokrokovýt•h picsiiach zo ži,·ota našich 
rC'kre::mtov, v oalelllt' j hudbe z prostredia 
na~ich podta!I·nnsk )·clt dedín, kde ľudovú 
pm·esf, rozpl'ávk a a legendy sú dominantou 
s)o,·cllského fo lklúi'U a súcim podkladom p re 
podobné diela? A moh ol by som dävať ešte 
nu10ho námetov, ako sústrediť tvorivý hu
dobn)• život na \'ysoké Tatry. 

CLccnH', aby hudob11í umelci aj ,- budúc
nosti S<'m prichádzali ešte vo ;-äčšom počt e, 
búr by sa sta lo, že už do vlastného rekreač
nioho strediska, ktoré by tu napríklad Sväz 
zamestnancov v kultúrnej a umeleckej služ
be moh ol zriadiť len pre hudobn)·ch sklada
leTo, · a budobn)-ch wnclco\' .. \ j o Lom by 
<,a mohlo diskuto,·a C. p1·etože o hudobnom 
7i,·ote vo Y;-sok \·eh Tatrách sa ani k listu 
l'\' KSC nehlrrsiľ z našich hudobnvch skla
dateľov a YC'dco,· nikto. Robím tal~ ja, pre
tože mám ich Yšetk\·ch rúd. HoYorím iste 
za , ·šetkých občano~' Yysok~·ch Tatier, a 
preto som sa pril1lásil s týmt o článkom. Bu
de pod nctný k rfalšej di~kusii ? 

.l án Olej ní/~ 

Juro Jánošik a distribuce hudebnin 
Y :5. císle tohoto časopisu predložilo "Slo

,·enské n(lk]adatPTstvo l<r·Í\snej literatúry" ši
roké vei'ejnosti ediční plán hudební l itera
tury a hudebnin na rok 1958 k posouzení 
:1 podáni eventuelníc:h pfipomínek. 

Yzhledem k tom u, že hudební nakladatel
ství in ko tako vé bv mčlo za iišťovat naše 
kultu~·ní i t>konomické Ílsp•V.ehy; že hy miHo 
pracoval pro naŠ<' potreby a pro současnou 
spolcčnosl - byla b y spoluúi:ast široké obce 
ko.nsumcntti s nakladatclsk)·nu pracovník y 
jis tč zdravým zjcvem, kd yh y ... 

Ano. k d y b y b y l a c o p l a t n a a kely
b y C'x.isto,·a lo l JUdcbní n ak ladatclstv:í s v eš
kcrou, jemu p.ľíslušející lwmpetenrí ,-čelne 
vl:l~tní distrihuce, kterou provádí n. p . Kni
ha. Jejím odnčtím (v rámci jist)·ch úspor 
pi·acO\'Jl.Ích sil) b ylu jeho jednota rozrušcna, 
jeh o kompetence zlomeu a a p l'erc nakla
datelšlí pruconriri nepochopitclnč hájí aku
mulnc' ní 7.njmy porloybeného distribučního 

systému, po jehož n e k~ m ~;~ro mi s Il; í 1~ 
preb ud ová n í vola J Í J ednot liv e 
k r i t i k y j i ž c e l ú l é t a ! Proč ne
odhalí verejnosti pravou tvái'nost léto, dnes 
jiz hrozivé situace? Proč se n epripojí k po
žadavlm nového, základního i'ešen í, na némž 
závisí existen ce celé naši hudby, tedy i hud
bY slovenské? ;\<Učí . . . , jich se ostatne net)•
l<~jí stanovené lhúty k , -yexpedon\ní hudeb-
1ún , ani je nedesí pozornos! fi nančních or· 
~rán ú. 
- Pľes veskeré p ranýl'o,·úní zustalv nám 
tedy dvč samostatné složky . .JPdna "!mdeb
niny plá n uje a vyd:\,. a, druhľt u .r
č uje nák l ad a od ba v u j c. Hud~b
niml se tak stáva n a trh u partnerem kmity 
a iak o s k niho u je s n i také nakládán o. 
IIičl'l< ovšem viizí ,. lom, že knižní nakla
datelé vydáním a p rodcjem knihy splní své 
povinnosti, kdežto na trhu hudcbnín ty lo 
povinnosti neplní ani v rámci n aši hosp_o
dú ľskl- politiky, založené nn; z iskn z prodeJe. 
ani ,. rámci kultunúm. Každý odbOJ·nfk 
.Jobi·e ví, nebo by asp01'í mel vedét, že 
lmdební distribuce je záležitostí dloulwdobou. 
Yydanú hudebnina musí být totiž laké p ro
\' o z o v á n a. ahychom se dočkali ,')·sled
kt., jakých si od úspešne provádčné d.istri
buce s libu i cme. Hu debni na n e n í 
modní vÝ'strele k ! J ednu a tutéž hu
debninu si k oupí posluchači hudcbních škol 
dnes iako za rok. Koupl si ji i hudcbní 
mnaté~, ktm·ý technick y vyspel letos, i ten, 
ktcrý vyspeje napi·íšte. J e smutná ta sku
tcl:nost, lwlikrát se musí tato logika p re ti·á
sal, ab y konečnč usloupila nezmčrná ltvrclo
šíjnost distri bučních odborníku. Iludební 
material má l>ýt nPustále k d isposici. U nás 
p roste n e n i. Neni ani sklndô. Ale je t u 
nt'co ji.n{·ho. J e tu s p o k oj e n o s t clistr·i
hut>ní složky, které se pod nátlakem na 
naklada telstvi podnl'í snížit celkový náldad 
jednotlivé hudel>niny . Tako~' je zhonbn)• 
v]j,· 'skladových naľíze1Ú nn výši nákladu. 
T\:do je tady vúoec odpovčdným, l'dy ž za
vini-nou nehospod:írnosti vznikaií velké h o
spodárske škody? Kdo ručí za 'strútu mož
nosti dnlšího obchodov:í.ní na hudebním trhu, 
jakož i podchycení zájmu o nnší hudbu 
za hranicen1i? 

Iludební nakladatelství opet mlčí. Proč 
nez.-efejní, jakému nátlaku se st1·any n. p . 
Kniha je vy staveno, jak)'ID zpt'tsobcm se 
ediční plán.- r~vidují, k terá d íla se škrtají 
a .- ink Yelkém nákladu zbdú dila vvchá-
zeji? . . . 

Potľcbujele-li nčjakou h udelminu, k terá 
nedávno vyšla, tak ji již nesh :ínejtc! Už 
nf'ní. Yyšla nákladcm 200 nebo 500 vý-

tiski1 a další vydán[ .ncjdi-íve tak :ta tri roky! 
.\ když už vyjde jistá h udebnina nákladcm 
1000 výtiskii, to je patrné úspech. V. ta
kovém náklad u vvjde také klavírni v)·tah 
opery Juro Jánošfk od Jána Cikkera, .,l~u
reúla št. ceny (tri n pi'tl roku po prenuct·e) . 
Pt·oč se o,·šem ve:-ejnost uedo,·í, že zisk 
z prodejc tohoto náklndu nestačí krýt ani 
n u t n o u re ž i i ? Proč se verejnost nedov'Í, 
že "SloYensk é nakladatelstYÍ krásné litera
tury" poncsc ztrátu 45 000.- . Kčs, slo~-y 
i' t,·i·icct ipčtitisíci ko run~ (Tal• JSC!ll b y l m
fo;·mo\'án pfímo v naklaclatelství.) To je 
politik a ! .JPnžP nikdo neví, k čemu vede 
a kom u p rospívú. Tako.-ú politiJ,a již prcdem 
,·ylucujc 111ožnost odbytu, kter~ . by kryl 
aspoií nutnou režii. Taková poht1ka zdt·~
žuje C'enu jednotliv)·ch výtiskú , vylučuJe 
možnost zisku z prodeje i pľínosi1 d eviso
v<·ch. Ničí príležitost ke ],ulturnímu proni
k~tli za' h ranice. Vnáší zmatek do meziná· 
rodních obchodních stvkii. ~epfipusti pro· 
pa"'arÍ naši hudbY anľ ,·zhledem k p rodeji 
ani' yzhlcdPm k n~ovozování, ncboť skladové 
llOľlllativy vždý , .,·:as S\'ážou Arli_i_ ruce. 
Taková ie politika distribucc, která JIŽ byla 
nesčíslnekrát odsouzena a p i' c c e ž i i e ! 

Nezapomínejme, že i vý robni proces hu· 
debniny je daleko složitejší n ež u knihy. 
P ríkladn e úpra;-a klavímího y)•tahu Juro 
.Jánošík trvala o s m l1l es í cú poctivé íl 

s,·čdomité práce. ~avíc rytri včno\·ali dal
ŠÍC'h d v an á ct m č sí c io času, aby se 
s úspechem zhostili této prá<'e, kter:í. b yla 
zvlúŠtč t echnicky náročná. Kolik dalšiho 
času zaberou korektury, vlastní tisk, vazba 
a td ? A když si oveľíme p o m e r m e z i 
pf í pra vnou pra c í a v la st ním 
n á kl a d e m, p fes tanmnc se podivovn t tú 
nemožné z t r ú to v o s t i. 

Zda-li pak se poclivu jí a spor'í naldaclntel
;;tí praco,míci? Znúnčný k lavírni výtah za
stupuje , . edičním plánu na prvém místč 
umčleckou a svmfonickou hudb u . ;\[noho 
starostí si asi -propagační oddelení nepľi
poušlí vždvť neuznalo ani za vhodn(• pľi
pojiti ' jmé;o upravova tcle. Nu, pro náš 
v)•klad propagace je neznáme jméno zrejme 
príliš neúčelné. :Xeúčelnost o,·šem neshledá
váme v závažnejších okolnostech. Tak treba 
klavírni v\-tah Suchoňovv Krúlltavy vyšeJ 
pouze se Šlovenský m le~tem. Yzhlcdcm k 
tomu, že se tato opera provozovnln za h ra
nicemi , b yl do exportovan)·ch \-ýlahu ne· 
m c ck ý Le x t r u č n č vp i s o v ti n ! Ta
ková situace bvla. A iakú s ituace je? Stejnú! 
Jak nakladateistvi vyu žilo získ an ých zku
šeností ? Nijak ! Následující klavírni y)·tah 
"Juro J án ošík" vyjde opet s tcxtem jedin ým 

136 



- slovenským! Konkrétní objednávka z ci
ziny tedy patrne opet obohati toto dílo 
o rukopisné glosy či se snad za cenu dalších 
finančních obetí nčmecký t c:\."t dotiskne? 

O J &nošíkovi se kdysi psalo jako o vy
nika jícím díle, které znamená vrchol sou
dobé národní operní tvorby. Pra..'\:e v; ·dava
telské činnosti se a~e málo približuje léto 
thesi. Y počátečních . publikaci ch v edi ci 
oper·ních libret by li pochopitelne zasloupcni 
d va z pľcdních pľedstav:itelú dnešn í sloven
ské hudební kultury - Eugen Suchoň, u 
nebož v té dobe pripadala v úvahu jedinč 
Krútňava a Ján Cikker se svými J . J ánoší
kem a B. Bajazidem. Tako"vé je rovnež 
ch ronologické poradí vzniku i p remier jed
notlivých oper. Jako 1. svazek ve zrní
nené edici však kupodivu vyšel Beg Bajazid, 
jako s,·azck druhý - Krútií.ava. Juro Jáno
šfk musel tedy ustoupit Ba jazidovi, neboť 
s Krlltľíavou mel bohužel . společného li
bretistu. Jinými slov)' : v prvých dvou svaz
cích by ly zastoupeni dva skladatclé a dva 
libretisté. Konec koncu počkala i Krútňava, 
vždyť Hbreto Bajazida velkolepe vyšlo " 
. oučasné dobe s jeho celostá tni premiérou. 
Beg Bajazid mčl tudíž shodnou okolností 
pred nost. Doufejme, že jeho kla,irni v}1:ah 
, ,",bec vyjde, opét pouze se slovensk)~ 
textem a že se ho už dočkáme asi tak za tf1 
-roky! 

Co r íci záverem? To, co už ko li krát ' :•
slovily mnohé kriti cké hlasy. Osud česko
slovenské h udební kultury i její kladná per
spektíva záleží čiste na nás. Tím, že za
jistíme její existenci, paralelne zlepšíme i 
celkovou hospodárskou situaci v tomto 
rámci. Ovšem smutné pomery v naší distl'Í
buci i propagaci hudebnin ,odst.raní me pouze 
č in y, n e v a r· o v n)' mi sl o vy ! 

.\filan Sole 

~Ioskva. Pred ncdánwm ,:·s túpilo v :\l os
k ve Pih·ecké sdružení moraYsk~-ch učitelú so 
svojím sbormajstrom p rof. J ánom Soupa
lom. Na programe koncertoV' toh to skvelého 
sboro,·ého telesa boli sbory a úpravy čes

kých a slo, ·ensk )·ch skladateľov (Suchoľiova 

Noc v horách a :\Ioyzesova Ptegrútska) . Sú
diac podľa kritiky YL Sokolova, uverejnenej 
V ČaSO pÍ Se SO\; Plskaja muzyka (1958/1), 
stretli sa vystúpenia P SMC s mimoriadnym 
trspechom u moskovských poslucháčov. 
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Oprava. V druhom čísle II. ročníka SH na 
strane 50, riadok 19 v článku Jana Racka 
má byť výrazných miesto v)'razov)·ch, ďalej 
na str. 53, riadok 5 má byť lapidárnou hu
dobno-dramatickou miesto lapidárno-dra ma
tiekou a na strane 54, riadok 19 má byť 
tkvie podstata českej miesto je črta českej. 

Prosíme čitateľov, aby si m·edené chyby 
láskaYe opravili, 

OB SA H 

Ciánky: 

J urij Kremlcv : Prístupnosť a obsah 
hudby 89 

J an R acek: Janáček - dramatik (po-
kračovanie) . . . 91 

.VIiroslav Filip: Filmová hudba Simona 
Jurovského 99 

Zdenčk Nováček: Kowalského Rozprávka 
pri praslici 107 

Ján M.l\laľík : R alp Yaughan Williams 111 

Rozhľady: 

K otázke hodnotenia súčasnej sJo, ·enskej 
hudby (E. Simúnek) . . . . 114 

Ľudo,·á hudba v rozhlase (Pa,-ol 
Tonkovič . . . 116 

Xasi umelci v Cíne (- p- ) 119 
L :i,pech Krútľiavy v Lipsku a v Berlíne 

(Bystr ík R ežucha) . . . 120 
Straussov Gavalier s r užou v ND v Bra-

t.isla, ·o (-sp- ) . . . . . 121 
Coppélia v Košiciach (T~ubonúr Cížek) 123 
Kid rnn no,·a opereta na X ovej scéne(TJ) 124 
Konrert starej hudby v Košiciach R. Ry-

bar.ič . . . . 125 
Symfonický l;oncert ,- Košiciach 

(Ľ. Cížek) . . . . 127 
Organo,·~· koncert Ferdinanda Klindu 

(L. Dóša) 128 
Drobné zprá,·y 129 
ľ\ ové knihy a hudobniny . 131 
Hudobný život " Ta trúch (Ján Olejník) 133 
Juro J1ínošík a distribuce hudebnin 
W~n~~ rn 

Slo>enská hudba - - Vydá>a Sväz slovensk ých 
skladateľov, Drat islava, Gork ého ul. 19. - Ve· 
die redakčná rada. - Vedtl.ci redaktor d r . Jozef 
Samko. - R edakcia a administrácia Bratislava , 
Gorkého u l. 19, telefón 268·70. - - Tlačia P oly
gra f ické závody , z. l , Bratisla>a, ul. ~ár. po
vstania 4c . - Vychádza mesačne. - -Predplatn é 
na rok 1958 Kčs 36,-. - Vydá>a nie povolené 
PSK, čis lo H SV-19512 57· C. - Rozširuje P oš to
vá novinová služba. Ob jedná vky predplatiteľov 
prljhn a a vybavuje ka.Mý doručovateľ a pošto
vý úrad . A·671068 

z premiér y Holoubkovej oper y St ella v Košiciach. Záber z V . obrazu 

Foto : ~. Litavsk li 



Z premiéry Gavaliera s ružou na scéne ND v Bratislave: Dita Gabajová (Annina) 
n. Ján Hadraba (Ochs). Záber z Il. dejst va. 

Foto: Podhorský 

HUDOBNÁ SÚŤAŽ 

k 15. výročiu Slovenského národného povstania 

Slovenské národné povstanie je jedným z najvýznamnejších 
úsekov v dejinách slovenského národa. Aby naši hudobní skla
datelia prispeli novými dielami k dôstojnému osláveniu tohto 
blížiaceho sa .výročia, Pover eníct vo školstva a kultúry, Sväz 
s lovenských skladateľov a Slovenský hudobný fond vypisujú 
súťaž na skladby: 

l. Kantáty 

l. cena Kčs 10.000,-
2. cena . Kčs . 8.000,-
3. cena . Kčs 5.000,-

2. Symfonické skladby 

l. cena Kčs 10.000,--
2. cena Kčs 8.000,-
3. cena . Kčs 5.000,-

3. Sborové skladby 

l. cena Kčs ~.000,-

2. cena Kčs 3.000,-
3. cena Kčs 1.000,-

4. Piesne 

l. cena Kčs 3.000,-
2. cena Kčs 2.000,-
3. cena Kčs 1.000,-

Súťaž je anonyrrmá a možno pa ňu zadať skladby do vyhlá
senia výsledkov nepredvedené a nevydané. Rukopisy partitúr 
treba zadať do 31. 12. 1958 Slovenskému hudobnému fondu, 
Bratislava, Gorkého 19. K rukopisu opatrenému heslom treba 
priložiť zalepenú nepriesvitnú obálku označenú tým istým hes 
lom a obsahujúcu meno a adresu autora. 

Výsledky súťaže sa vyhlásia dňa 28. IL 1959. Súťažná porota 
má právo ceny neudeliť, tieto zlučovať alebo deliť. 

l - l 



V Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry 
vyšli v posledných mesiacoch tieto hudobniny: 

F. Burgmi.iller: 25 etúd pre klavír 

G. Gurlitt: Opus 210 pre prvý prednes 

Alois Schmitt: Prípravné prstové cvičenia 

Piesne našich dní (budovateľské piesne pre spev a klavír) 

G. Concone: 25 hlasových cvičení 

C. Czerny: Výber etúd pre pianovú harmoniku (upravil Pravoslav Tomšík) 

Viliam Korínek: Cvičenie stupníc pre husle, I. zošit 

Th. Oesten: Májové kvietky, op. 61 pre klavír (zbierka ľahkých detských 
skladbičiek pre klavir) 

Michal Vilec : Sonáta pre violoncello a klavír 

Kolektív: Album skladieb pre cello a klavír 

Ladislav Hrdina: Rytmický šlabikár 

Kolektív: Tanečné piesne pre spev, II. zošit 

J . Valašťan-Dolinský: Spievajže si, spievaj 

Gejza Dusík: Hrnčiarsky bál (album piesní z rovnomennej operety pre 
spev a klavír) 

Kolektív: Album operetných m elódií pre spev a klavír 

Frico Kafenda: Tri piesne na básne Jána Smreka 

V najbližšom čase vyjde: 
. . . 

Tibor Frešo: V detskej izbičke (zbierka ľahkých skladbičiek pre klavír) 

Mladý Mozart pre mladých klaviristov. Revidoval R. Macudziŕl'Siki 

Kolektív: Veselo i vážne na husliach (prednesové skladby pre husle 
so sprievodom klavíra) 

ČASOPIS SVÄZU SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV 4 
Ročník · ll. Apríl 1958 Cena Kčs 3,-

- -========----__...;::::::::::==:::::::~ 



Vo Vydavateľstve Slovenskej akadémie vied vyšli 
v minulom roku tieto publikácie: 

Poloczek František: Slovenské fudové piesne III. 

A/4, 700 str., (r, n, a), viaz. Kčs 87,70. 

Tretí zväzok je v porovnaní s predchádzajúcimi zväzkami zdoko
nalený pripojením širšieho historicko-národopisného opisu obcí, 
ktorý poukazuje najmä na príležitosti, pri ktorých sa piesne spie
vajú a na formy pestovania hudobnej kultúry rozborom r epertoáru 
z hľadiska slovesného, hudobného i dialektologického a konečne 
prehľadnou tabul'kou hudobných a slovesných rozborov. 
Práca bola odmenená cenou Slovenskej akadémie vied na r. 1954. 

Dejiny slovenskej hudby 

B/ 5, 540 str., 164 obr., viaz. Kčs 53,50 
Práca zhŕňa doterajšie poznatky o dejinách slovenskej hudby, 
vysvetľuje ich na základe vedeckého svetonázoru a tvorí tak ucele
ný obraz vývoja hudobnej kultúry na Slovensku. Dejiny spracoval 
kolektív slovenských hudobných vedcov. 

Hudobnovedné štúdie Il. 

B/ 5, 208 str., (r. n.), brož. Kčs 21,-

Na začiatok týcht o štúdií je zaradený príspevok J. šamku, ktor ý 
hovorí o význame tvorby Mikuláša Schneidera-Trnavského. Jadrom 
knihy sú však práce, medzi ktoré patrí štúdia J. Kresánka o problé-· 
moch sociálnej funkcie hudby. J. Terrayová sa zaoberá metodo
logickými problémami hudobnohistorickej dokumentácie. štúdia 
Mokrého o levočskom Pestrom sborníku svojím rozsahom je prá
cou monografickou. Mokrého štúdia znamená i v medziná~odnom 
meradle významný prínos k riešeniu otázok spojených s Pestrým 
sborníkom. 

V roku 1959 vyjde: 

Hudobnovedné štúdie III. 

Slovenské fudové piesne l. Druhé opravené a rozšírené vydanie. 

Redakčná rada: dr. Teodor Hirne r, Šimon Jurovský, doc . dr. Jozef Kresánek, pr om. 
hist. Ladislav Mokrý, Andrej Očenáš, dr. Eugen šimúnek; dr. Joze f š amko (vedúci 
redaktor), dr. Michal Palovčík (re daktor). Elena Faltinová ( tajomníčka redakc ie) 

S L O V ENS KÁ HUDBA 
ROČNÍK II. A P R ÍL 1 958 ČÍSLO 4 

ANT ONÍN HO RE J 8 

Aktuálne problémy nášho hudobného umenia 

Celoštátna diskusia o liste nv KSC l'Ozhodne neprešla a neprechádza ako 
:·á~ok medzi ~kla~ateľ~i, hudobn)rmi umelcami a vedcami. Tí už akoby cítili, 
ze Je potrebne pn korenoch preorávať pôdu, aby lepšie rodila, previedli viac 
ako pred rokom hlboký rozbor hudobnej situácie a postúpili tzv. "Memoran
d um ~ hudb~·: kultúrne~m výboru ' árodného zhromaždenia. Po prvý raz 
.a prv1 odhahh a zhrnuh v celom rozsahu kul túrno-politickú problematiku 
hudby v CSR s jej kladmi, nedostatkami i potrebami. 

Celoštátna diskusia našla hudobn~'Ch umelcov a vedco,· dastne pripravenvch. 
aby .sa .m?hli eš~e inten~í~nejši~ zapodievať mnohými otázkami ideov-§mi. 
estť'llckymi, kulturno-pobtwkými a hospodársk:.·mi, ktoré pria-m·o súvisia 
s hudbou a vplyvne zasahujú do nášho spoločenského i hospodárskeho života. 

J e neuveriteľné, čo sa všetko vynorilo, odhalilo, čo by sa malo a čo možno 
úrobiť lepšie ako dosiáľ nielen v záujme hudbv. al e v záujme všetkéh o nášho 
ľudu. ·, . 

Sklada telia i hudobní vedci sú napr. naprosto nespokojní s distribúciou našej 
lmdby v zahraničí. J e predsa jasné, že to kvantum hudby, ktoré sa u nás pro
duk~J.C, n~n~ôžeme spotrebovať a v. zahraničí ho môžu prijať .a potrebovať. 
PozlCia naseJ hudby by v svelt> nesmierne yzrástla - keby . .. , keby holi cieľa
,·edorne a dôsledne vydáYané a rozširované diela československej hudby na 
~r~mofó.~o:ý?h_ doskách, mag-netofónov)·ch pásoch, v hudobninách. Ziaľ, je 
tazko naJst meco z toho v hlavn)•ch mestách Európy . To sa skladatelia a vedci 
s~mi pre.~vedčili !la vlastné oči. J\ni v !)lízkej Viedni, kde by nadšene kupovali 
dwl.a nasiCh klasikov, nemožno Sl kúp1f gramofónovú dosku, noty a čs. publi
k ácie. Prečo? Co prekáža Artii - našej exportnej zložke, aby nepodnikla 
v záujme devízovom i kultúrnom intenzívny distrihučn);. nápor? · 

Naši hudobní vedci sa pý tajú, prečo nebolo dosiaľ v cudzojazyčnom pre
klade Yydané ani jediné dielo Zdeňka Nejedlého. Ci to nie je pre nás dôležité, 
aby svet poznal vedca, ktor~· s H.omainom H.ollandom predstavuje ch·ojicu 
n?JPOprednej ších osobností v okruhu hudobnej vedy nášho storočia a vytvoril 
·dtela, ktoré sú priamo obohatením svetovej kultúry? 

Naši hudobní umelci nekladú iba množstvo .. z,·eda,·\·ch" otázok snazia sa 
ich riešiť a pomáhať napravovať rôzne nedostatky, ab): sa náš kul~úrny život 
-ešte plodnejšie rozvíjal. V posled n~·ch rokoch bola im danú možnosť, aby 



poznávali hudobný život a kultúru v in)·c~ zemiach, Y socialistic~?~ .i ka~ita
listickom svete. Myslím, ie všetci, ktorí boh na ~ápade _sa presvedc_th, ze vd ~ka 
robotníckej triede a ich úcte ku kul~úre, pod~nenky 1. pre ~o~;oJ hudobneh~ 
umenia nikde nie sú také, ako u nas. Orgamzovanost , plna strka umeleckeJ 
slobodv hospodárske a sociálne zabezpečenie umelcov v tej miere, ako v na
šom št'ä~e, nikde ..,. kapitalistickom svete. nenáj~et;ne. Na to m~žer?e _hy! h_:df 
a súčasne vďační nášmu ľudu. Ale v záuJine naseJ hudby, ktora nas Jedmccne 
spája a zbližuje s národmi celého sveta a prebojováva úctu k našej vlasti, ne
možno zložiť ruky do lona. 

Sú tu dva ťažké problémy, s ktor)•mi sa musíme vyrovnať. Je to hudobná 
výchova a hudobná decentralizácia. 

Hudobnú ,.-<·chovu v posledných 20 rokoch sme zanedbali a tiež sme na iíu 
pozerali jedno~tranne. Neohodnotili sme ju ako masov)• problém, ako ~ôslednú 
obranu proti poklesu hudobnosti ľudu. V dôsledku te~hnického rozvoJ~ ~ .n~
v)·ch technick)•ch prostriedkov hudobnosf ľudu v zemmch s vyspe,l~? ctvthza~ 
ciou nebezpečne klesá. Obrana musí byť vedená z vedeckých poztcn a opreta 
o lásku a hudobnú vzdelanosť učiteľov. Učiteľov treba spojiť so slávnymi 
kantorskÝmi tradíciami, ak chceme navvzovať a rozvíjať veľké tradície našej 
hudbv. V oblasti hudobnej výchovy je už uvedené do pohybu hn~tie, ktor~ 
ovpl)~vúuje Sväz čs. skladateľov a ktoré mieri k dôslednej orgamzovanostl 
v)·chovy a k vytvoreniu vedeckej pracovnej základne. 

Problém, omnoho zložitejší, je hudobná decentralizácia. pecent~aliz~čn~ lí~ 
nia ktorá u nás bola nastúpená i v kultúre, môže otvonť novu vyvoJOVU 
ep~chu našej hudby. Vytváraním celého radu hudobných centier v ~~šom 
štáte vraciame sa k podnetnému princípu, ktorý od stredoveku až ~o .zaciatku 
minulého storočia bol základom rovnomerného rastu hudobnosti cs. ľudu 
a hudobnej kultúry vôbec. Naša hudba by sa sotva v~víjal~ v tak ši~oko~ 
prúde, keby literátske bratstvá niekoľk)rch storoč~ ne~oh rozsiate a neposobth 
po celej zemi a keby na ich tradíciu nenaväzov ah deswtky kantorov. 

Decentralizácia môže priniesť oživenie rovnomerného hudobn~ho r~zvoj_~~ 
omnoho väčšiu hudobnú zainteresovanosť nášho ľudu, omnoho mtenztvneJSI 
rozkvet l~udobnej vzdelanosti. 

Hudobnou decentralizáciou, ak bude cieľavedorp.e riadená ,a :ieše~~· d~
staneme sa zas o krok ďalej, zas získame náskok pred ostatnymi kraJm_arr:I, 
predovšetkým pred západom, kde o riadenie hudobnej kultúry vôbec me JO 
veľký záujem. 

Decentralizácia v oblasti hudby môže sa čím skôr blahodarne prejaviť -
len bude potrebné cieľavedome previesť i decentralizáciu a dislokáciu tvoriv)·ch 
koncertnÝch a vedecký ch síl , aby nerozbujnel v nových centrách bezbreh)' 
a často kultúru rozdrobujúci diletantizmus. Decentralizácia -~udobné~o ? ume
leckéh o života je revolučný čin epochálneho v)rznamu. NaJde nads_eny ohla~ 
v okruhu hudobn)·ch umelcov a vedcov, ktorí pracovníkom v _kraJOC~ bud~ 
radi pomáhať, len aby prospel sláve nášho hudobného umema a narodneJ 
hudobnej kultúry . 
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LADISLAY B GRL A S 

Serenäda Ota Ferenczyho 

Serenáda pre flautu, klarinet, fagot, harfu a sláčiko-.;é nástroje od Ota 
Ferenczvho vznikla roku 1955 a jej premiéra odznela v p odaní Slovenskej 
filharmÓnie (dirigent ĽudoYít Rajter) na bratislavskom Medzinárodnom hu
doJm om festivale t 8. mája 1956. Priaznivé prijatie di_ela obecenstvom, ako 
i skutočnosť, že sa Serenáda odvtedy viackrát dostala na program našich 
symfonick)·ch telies, nás opráviíuje, aby sme sa s ú ou bližšie zaoberali ako 
s dielom patriacim do reper toáru súčasnej slovenskej hudby. 

Za príznačnú črtu tohto diela možno označiť uplatnenie prvkov symfonizmu 
vo forme serenády. Ferenczyho Serenáda nie je suitným zhrnutím viacerých 
krátkych drobnomalebn)-ch sam ostatn)-ch častí serenády. Príznačné obrazy 
pre serenádu, ako sú motívy idylické, ľúbostné, žartovné, groteskné, nok:tur
nové a i., uplati1ujú sa tu v rámci troch formovo široko stavaných častí (L In
troduzione, II. Aria, III. Finale) . Skladateľ upustil od vsunutia ďalšej , tanečnej 
časti (tiež príznačnej pre cyklick ú historickú formu serenády), pretože roz
mery i mnohosť obrazoy úplne postačili pre naplnenie cyklického hudobného 
diela. " Vzhľadom na to, že sa skladateľ usiloval o širokoklenuté formové 
proporcie popri sólov)·ch a hromadne obsadených nástrojoch, bolo možné 
uplatnif v diele prvky koncertantného slohu, moment hudobnej hravosti. 
Skladba je preto serenádou nie zachovávaním historických form ových znakov 
tohto útvaru, ale viac svojimi obrazmi a náladami príznačn)·mi pre serenádu. 

Pre celkový Ferenczyho kompozičný postoj v tomto diele a možno i pre 
jeho osobnostné založenie je príznačná dôsledná kontrola invencie intelektom, 
racionálna organizácia hudobného m ateriálu, ktorá stojí proti každému rysu 
improvizácie a nekontrolovanej živelnosti. Preto dokáže Ferenczy nechať 
vyznieť svojim nápadom na pravom mieste a vie im zabezpečiť z hľadiska 
skladateľskej techniky čo najprimeranejšiu tvárnosť a účelno sť . 

l!vedomel osť v narábaní s prostriedkami hudobnej reči prejavuje sa predo
všetkým v organizovanej formovej výstavbe diela. Pre Ferenczyho form ovú 
stavbu je príz·načné spájanie tematickej výstavby s princípmi dynamickej 
hudobnej formy. Hôznorodý tematický materiál dokáže t)·m spájať v celistv~· 
dynamický oblúk a tým vytvárať dlhé, n eprerývané plochy , ktoré, nebyť 
dynamického jednotiaceho činiteľa, pôsobili by ako nadstavovanie hudobnej 
formy. H.ozvíjanie myšlienok á obrazov , zaokrúhľovanie úsekov vyrastá nad 
samotné formové typy , ktoré tvoria základnú organizáciu hudobného mate
riálu. Tak hoci L čas ť je koncipovaná v sonátovej forme, prvky rozvedenia obja
vujú sa i v ex pozícii a to tak, že sa skladateľ neuspokojuje so statick)•m uve
dením myšlienky, ale rozvádza ju k samostatnému vyvrcholeniu a doznie
vaniu. Ze skladateľ neľpie mechanicky na formový ch schémach dokazujú 
aj skrátené reprízy s novým pokračovaním v o všetkých troch častiach diela 
(časť II . . a III. sú riešené ako rondá III. typu), ako aj iné stavebné voľnosti . 

Koncertantný princíp využíva kontrastu medzi skupinami nástrojov, plného 
zvuku orchestra proti komorne riešeným miestam (napr. hlavná myšlienka 
postavená do takéhoto kontrastu s myšlienkou vedľajšou v expozícii prvej 
časti) . Koncertantná technika sa najviac uplatiíuje v čas ti IL J ednotlivé hu-
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dobné nástroje dostávajú sa v priebehu skladby do najrozmanitejších vzťahov 
(po skupinách i jednotlive) a možno povedať, že popri celkovom pastelovom 
nádychu inštrumentačných farieb z daného nástrojového obsadenia sklada
teľ bohato vyťažil. Zvlášť treba spomenúť úlohu harfy, ktorá účinne pripo
máha pri vytvorení zvukových komplexov, vyhýba sa však romantickým 
manieram pri používaní tohto nástroja. 

Primerane šírke formovej výstavby vytvára Ferenczy aj melodickú stránku 
svojej skladby. Témy jednotlivých častí sú stavané neperiodicky a často sú 
organicky rozvádzané po svojom odznení v ďalšie pokračovanie bez prervy. 
Za príklad širokodychosti pri stavbe myslienok nám môže slúžiť téma hlavnej 
myšlienkovej skupiny expozirie prvej časti , ktorú je ty pická svojou melo
dickou šírkou: 

Podobne široko stavaná je aj hlavná myslienka Il. časti a i. Pri skúmaní 
tém a melodickej zložky Serenády stretávame sa jednak s diatonieky stava
nými melódiami (priklad 1.), keď ich doplňa zložitejšie harmonické poňatie, 
jednak s melódiami expresívnejšími, ktoré využívajú sústavu 12 chromatic
kých tónov. Využívanie jednotlivých melodických typov, ako i používanie 
chromatiky v harmónii, polytonálno;; ľ , využívanie kontrastnosti faktúry je 
primerané v),razovým zámerom a teda i kvalitatívne kontrastné. 

Zvláštnej zmienky si zasluhuje faktúra diela. Oproti menšiemu poctu ho
mofónne riešených úsekov prevláda konlrapunktické vedenie hlasov. V tejto 
stránke hudobného diela sa tÍPŽ prejav uje účasť intelektuálnej činnosti v pro
cese Ferenczyho tvorby . Y úsekoch , kde prevláda samostatn é vedenie hlasov, 
dosahuje touto cestou zaujímav}·ch har-monick~rch i farebn)·ch kombinácií. 
Na miestach hom ofónne riešcn)·ch uprednostňuje prvok polyrytmick~,-. Po
hyb vo vnútorných hlasoch. hrá dôležitú úlolm ,. úsekoch gradačn~·ch. Tnde 
zasa využívanie súčasného vedenia hlaso,· k 'Sianmiu kontrastov nad seba, 
ako je na pr. začiatok expozície I. rasti: 

Fg. · · Sfacc. sempre 
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. 
Cha_rak~eristi_ck)·m rys?m ~ompozii'ncj faktúry Serenády je však súčasné 

vedeme :•~cerych m:lo~Ic~y 1 ry tmicky diferencovan)·ch hlaso,·, ako je napr. 
groteskny usek z I. cash (takty 139, t~O) : 

ttfd~ 

Ia viacerých miestach vvužíva Ferenczv aJ· techniku imitacvnu· v · 
o • v o l k b" . o. • o J naJroz-

mamt~JSI~ 1 ·.om mac1ach ~ m)' rnÍ hlasmi. Zvlášť príznačná je pre kontra-
punkt_I~ku ~racu .a pre vanačnú prácu časf III. J ednotlivé myšlienky sa tu 
:'ra~aJu var10vane v. ~ový.ch situáciách. Tak sa napr. uplatiíuje na konci III. 
casti v obraze akeJSI sarvatky pretvorená vedľajšia (B) myšlienka: 

' . 
... t~ 
:i #@ l ,.--...,. . # 7"-f. atd' 
~~ j l r r " r # r: .ll r ~ fiJ ~ n ~ J"! 

i o#· ~ ~ >~ l 
~tt kar ~I!'GVE®r~ r •{] 

Variačná prá_ca ~etýka ~a len ornamentálnej a rytmickej obmeny myšlienok, 
al~ transfo:muJe temy v tch c~~r~kt~re. ~~k sa stáva z ráznej fúgovej témy 
(dtel C, takty 158 a n.) vo vaľlacn tema lubostná (takty 211 a n ) b · v 

tavná (257 a n.) : · • a l zar-

atď 

U"l~ : 
2S1 an. (inverzia) 

ss-o/'t·tr u, r~ ŕfr,bnr j rt[rf ~i f=fť !}t9'Cf 1t~ atd' 

Podobné_ ':Yužívanie. te~at~ckého materiálu objavuje sa aj na iných mies
tach a tvo~1 J~den ~ pr1z':lacnych rysov kompozičnej techniky Serenády. 

Ilarmomcku zlo_zku dtela charakterizuj e modálnosť. Inak využíva rovno
cenne 12 chromatiCkých tónov stupnice, pri čom zacho,·á va tonálne vzťahy 
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-
medzi akordick~rnli út,·armi t)·m, že rešpekluje ako harmonické centrum 
akord, alebo centrálny tón. 

Prichodí nám na záver konštatovať, že Serenáda tvorí vo Ferenczyho skla
dateľskom •-)·vine v)·znamné dielo. Bez akéhokof vek úmyslu podcf'ňovať 
jeho predchádzajúcu t\·orbu, znamená novú b·alitatívnu h odnotu v jeho 
tvorbe ako po slránke stavebnej tak i v~Tazovej. Zvlášť zaujímav)· je jeho 
odromantizo,·an)' postoj k volenému námetu, kde sa popri bohatstve myšlienok 
a obrazov vyhýba tomu, aby svoje indivíduum postavil do str~>du zobrazova
cieho procesu. Isté paralely v technike viažu Serenádu s Hudbou pre sláčikové 
nástroje, v Serenáde je však viac v popredí obsahový zámer, i keď nie je 
programove literárne formulovan)·. Ron1ako inH•nčná a konc<'pčná· stránka 
diela stojí na úrovni o\·eľa vyššej. 

Hoci možno predpokladať, že Ferenczy na ceste k vyhraneniu svojho oso
bitého štýlu bude sa ešte ďalej vyvíjať , znamená Serenáda v~·znamné .žánrové 
i št)·lové obohatenie súčasnej slovenskej hudobnej tvorby. 

JAN RACEK 

Janáček- dramatik 
Dokončenie 

Teda. ako sme sa pokúsili . dokázat', slohová podstata a v)·vojová krivka 
Janáčk~v~·ch opier nic je ohraničená na úzky pojem tzv. hudobného realizmu, 
naopak, podobne ako je to u každého veľkého tvorivéh? zjavu, má nepre~ 
tržitú vzostupnú v)·vojovú líniu, ktorá neustrnula na mŕtvom bode slohoveJ 
petrifikácie. Ak chceme totiž v skratke zachytiť oblúk slohového vývoja, 
ktorý Janáček opísal Yo svojom smelom strmom hudobnodramatickom diele. 
poto.m musíme povedaL že Janáčkovu cesta viedla od romanticko klasickej 
syntézy, folkloristicky zafarbeného realizmu, ktor)' sa neskoršie vyhišta
lizoval v osobitý realizmus psychologického charakteru, k dojmoYo bez
prostrednému impresionizmu a Y poslednom tvorivom období až k prejavom 
dramatického "expresionizmu" , ktorý Y kontrapozícii s realizmom až natu
ralisticky vyhroteným sa stal nositeľom mohutného tragického pátosu · jeho 
posledn~rch opier. Y tejto dôslednosti tvorivého procesu môžeme vidieť tiež 
mravnú podstatu JanáCl<Onoj umeleckej osobnosti. Janáček postavil vo svojich 
posledn)'ch hudolm~·ch drámaeh proti dôslednej práci s motívom útočný, 
skratkovito intuith·ny a bezprostredn)· nápeYný tvar, ktorý spravidla sa zotr
vačnou úpornosfou opakuje. Tento v podstate neintelektuálny, emocionálny 
princíp skladobnej práce je až pudovo bezprostredn)•. Preto tie7. Janáček 
zavrhuje tradičnú tematickú prácu s motívom, polyfóniu a je presndčen)r , 
že melodick~- a rytmick)r spád hovorovej reči, teda nápevky mluvy, je najúčin
nejším dramatich~)'m čin iteľom v opernom formoYom útvare. Preto zvlášť 
VO SVOjich posledn~'Ch dYOCh operách , dokonca esle Omnoho intenzÍVnejšie 
ako skôr, sa opiera Janáček o nápeYky reči. Bolo by však vonkon<;om omylom 
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sa domnieval, ze Janáček vo svojich posledn)·ch operách dospel 
k zmechanizovaniu svojho kompozičného princípu na nápevkovom základe, 
nao~ak, t_ieto nápeYky sa stá~·ajú pre Janácka opätonlC a ešte dôslednejšie 
zdroJom Jeho hudobnodramatického vokálneho št~·lu a dramatického napätia 
aj svojskosti jeho hudobnej reči. Veď JanáčkoYa hudobná reč nepodáva iba 
akési ~echanické zlep~niny janáč~ovsk)·ch "nápev kov", a preto tiež nie je 
vonb1Jsko....-o. naturahst1rky a popisne odvodená z intonačného spádu hovo
rovej reči. i\aopak jeho hudobná reč je ....-ysoko hudobne štylizo....-aná a typi
zovaná, podobne ako už jeho nápe....-ok reči je hudobne št....-lizovan\·m útvarom 
aj keď jeho vokálna melodika má často nástrojo....-ú p~vahu alebo naopak 
jeho nást~ojo_vá dikcia má zhusta ....-okálnu faktúru. Janáček vždy sa snažil 
o dramallzácm hovorovej reči v hudobnú reč prenikavo štylizovanú.24) Na 
Janáčko\·e nápcvky_ reči musím e predovšetk)'m nazerať ako na živé doku
menty z ľudského života, ktoré vnášali do Janáčkovej hudby realistické, 
skut~čnostné prvky. a to aj v jeho posledn)·ch , čiastočne expresívne 
konctpovan)·ch drámach.25) Tohto si bol Janáček plne vedomý už v čase 
kompozície Pastorkyne. lebo hovorí: "V Pastorkyni nejsou originály mluvy, ty 

24) Otázkou núpevkov J'eci v hudolmodramatickom diele Janúčkovom sa zapodieva 
:\Iilcna Cer no ho~- s ~ ft vo sYojej diplomovej práci Nápe,·ky ml u vy v pojetí L. 'Janáč
ka CBrno 1956, strOJOpts) . Y doterajšej janáčkonl<ej literatúre boli o tomto probléme často 
zmä_t~né, nepr~sné a protichodné názory; Rok 1879, lu-or~· sa s ial podľa nt>presného v~-roku 
Jan~ckovho Yscohecne nzná,·aným počmtkom jeho ~!údia nápc,·kov, je po pramcnnom 
štúdtu M. Cernohorske j , .o svojej platnosti nielrn otrnsen)·. ale dokonca rozhodne popren~·. 
C;rnol~orská síce zi.stila. ~e. Jan~ček znpi~al prv?' ná pcYok rei-i až r. 1897, ale to nie je 
est_e dokaz_ pre to, ~e Janacek st skôr neYŠímal mtonačného spádu ľudskej rPči. Cernohor
s~~ nakoruec doch~dza k ná~m·~'· Žt>_ prYÚ k1·y~talizáría teóri<' o nápevkoch , ·miká u Ja
nacka v r. 1894-9/. Do akeJ mwry JC oprávnené tolo tndenic. to dol,áže až ďalšie detail
nejšie š túd.ium Jamí.čkO\·ej hudobnPj rci'i z prvého jel•o h ·orh·ého obdobia. ľvážmc. :te 
Janáčko,·e prn; sbory H nika jú nz okolo r. 1873. z,-]. okolo r. 1875-6 a ze už , . r. 1888-9 
sa zaujíma .Tanú<'ck o fonetick(• prohU·mv vo vzfahu so ži,·ou ľudovou pies1'íou. ktorej 
intenzívne štúdium sa s talo predsiup!'iom k jeho nápevkoYej teórii. Aj keď Cernohorská 
sí<;_~ do~ázala, že .sa Janáček dos_táva až r. 1897 ], sús l<1\1lému, teoretickému š túdiu nápevkov
reci a ze v prvych opernch rue sú ešte vytvol'enó predpoklad~· k jeho osobitej tvorivej 
m;-t.;>de, predsa nemožno s. ~trčitos(ou tndil. že easo,·é Ul"Čcnic vzn iku Janáčkovej nápevkovej 
leorJP by bolo možno tm"·•l !W,ou polo, ·ícou ckvä(desiat vch t·oko, - minulého storoi:ia. Sú rka 
je toho dozaista zaujíma\-};m dokladom ! YetT v Súrkc sa ~,z ob iavuiú najmä v orchestrálnom 
doprovode, t ypicky janáčkovsky sčasonmé i.nstrumenlálne mo"tivic.kÓ útvarY ktoré sú veľmi 
pod~bné jeho n~sko~~ím _nnpe,·kom reči. Táto skutočnosť nás opran1uje k d~mnienke, že už 
v Sarke sa. ohJaVUJu me~en zárodJ,y neskorších nópevkov)·ch si'asovick, ale je zároveň 
dokladon~, ze mnolié Janai'lwve nápe,·kové út vary yznih.li na základe rýdzo autonómrt•Jj 
hudobneJ predstaYy a autonómneho hudobného tm ·slcnia. Z toh to bY bolo možno tiež 
usudzo,·af, že genéza daktorých Janáčko\ :·rh núpevkov nebola len. r-\·dzo vokálneho 
pô,-odu. ale dokonca poYahy inštrumcrHMnej. Stadiaf azda tiež pramení Často inštrwnen
tálny charak ter Janái'ko\·~·rh nápevkov. Ale a j toto konšta tovanie bude ešte treba doložiť 
podrobn~-m štúdiom Janáčko,-}·ch nápevkov v ich genetickom ,-\·vojo,·om procese. 

25) ~anáčkov z_v):sen~- záujem o štúdiltl11 nápevkO\- ľudovej reči ako dokumentov 
etno~m r,cko:folklorlstiCk~-ch ]Jol nesporne podmienen~- cel)-n1 predchádz a iúcim národo
p~sJ~Y~1 h~';IÍm n? :.\l?ra;·c. ktoré sa zyJášť intcnzi~·ne rozvinulo na sldonku 19. storočia , po 
l~Ia~, J~eJ :'\~rodoptsneJ vysta,·e. Doklad?m toh lo zauJmLt o Tudon; prejavy kultúrne a jazy
kove JC k:'•ha Aug~ts,ty S e b es t o veJ. ktorá Yyšln pot! názvom Lidské dokumenty nákl. 
olOinonrkel•o :\Im•PJillho spolku 1899. 
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Rukopisná sk ica partitúry opery Z mrtvého domu 

sloužily toliko za studium. Nemohu nekomu z ulice vzít motivy a druhému je 
na záda prišít!"26) 

A tak možno povedať, že aj pre posledné opery platí to, čo kedysi predtým 
povedal Janáček o svojom umeleckom stvárnení nápevkového materiálu 
v čase kompozície Pastorkyne, lebo aj tu sa mu "originály techto nápevkii 
vtiskují . .. hluboko do duše", ale do svojich skladieb ich mechanicky nepre
náša, ale ich pretvára svojskou skladobnou prácou. V poslednej tvorivej 
etape sú Janáčkove nápevky opätovne iba zdrojom i cestou k jeho nenapo
dobiteľne originálnej a osobitej hudobnej reči. Túto Janáčkovu osobitú 
hudobnú reč poznáte po niekoľkých taktoch, lebo sa nesie typickým j anáč
kovským rytmickým spádom, úsečnou dôraznosťou a vnútorným dramatickým 
napätím. Veď Janáčkova kompozičnú metóda smerovala vždy a za všetkých 
okolnosti proti akejkoľvek mechanickej strnulosti, šablóne, a preto sa tiež 
vzpierala tradičnému nazeraniu na organizmus hudobnej drámy. Z týchto 

~6) Z Janáčkov)·ch prednášok O sčasováru a o skladbč. Zapísal a sprajFoYal Mu·ko 
H a n á k. Tam tiež poznamenáva Janáček túto výstižnú charakteristiku svojich nápevkov : 
"Vezme-li se všední i'eč, která má svoji krásu do opery, je to ten pravý, skutečne nestro
jený život - a pak je sčasování hudebniho textu p lne dilem skladatele. - Všechna formace, 
jak nápevu, tak vubec celé opery je pak výhradnim dilem skladatele." 
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Fjodor šalapín v úlohe Mefi stofela 

dôvodov sa slavia Janáček cdkom logicky proti akcjkol\ ·ck d1·amatickej 
schéme a tvorivému schema tizmu Yôbec, a preto tak vášni,·o odmietal 
wagnero,·ský princip prízna(~n~-ch motívov, ktor~- sa pozdá,·al mechaniek~· 
n L)·m dramaticky neži,·otn)·. neprenikajúci k psychickej podstate rokujúcich 
jn,·ištných postáv.27) 

Janáček s\·ojím hudobnodramatick)·m kompozičn)·m princípom sa jad 
ako typicky a uplný antipód Wagnerov. Teda Janáčkova hudobnodramnlická 
f'h:u·akteristika nie je y zmcchanizovnn)·ch príznačn~·ch motívoch, ale \' sty
lizácii a typizácii javištn)·ch post;)\· a dramatickej pr a vd i v o s ti, ktorej 
dosahuje na základe starostlivého štúdia psychologických zákono,- pri uh·äraní 
intonácie ho,·orovej reči. Pre to Janáček pozná in~' druh príznačn)·ch motivov 
ako \Vagncr. Ako taký j anáčkovsk~· príznačn~· motív má vyzerať, vysvetľuje 
sám Janáček: "Nejpevnejší je to, co je zrovna krvi omočeno , t. j. onen motiv, 
kter)r se zrovna na včc nebo myšlenku krví p:ľilepí , vždycky se na ní ukazuje 
tent)·ž motív. Takovým motiv l'un se Hká mo ti vy prízna č né. A opera 
pak vyrustá po príznačných motivech. Obtíž skladebná v moderní opere spo
(·h·á v tom, abychom s temito pfíznačn)·mi motívy vystačili ne celou operu! 
Opera tedy 1. musí b~·t pravdi,·á, 2. musí se líbit, 3. musi mít bohatství dojmu. 
t.j. nesmí nastoupit zdlouhavost (fadesa). Yystačit na pravdu. krásu a bohatost 
dojmu. To je nevyhnutelné pro obraz opery moderní. "28) 
Janáček v tejto svojej koncepcii realistickej hudobnPj drám y mal síc<' 

Yeľkého predchodcu v Modestov i Petrovičovi :\fusorgskom (1839- 1881), ale 
,. ničom ho nenapodobnil. Ani realistické opery Charlesa Bonavenloru Alfl'eda 
Bnmeaua (1857-1934), ani opera Louisa Gustava Charpentiera (nar. 1860) 
mu nemohli byť vzorom, lebo zákonito rastie z domáceho prostredia a svoju 
nápevkovú · teóriu o\·eľa dôsledn ejšie prepraco,·al ako vyššie uveden i skla~ 
datelia.29) 

27) Janácek povedal: "Pi'íznnčné motivy Wngnero,·y dwraktcrisují sp•se zcvučj ~('l jed· 
naj ícieh o sob a v•k i, než duchu osob, l,ak jak se tento p rúbchem cel.:·ho dčje projcvuje. 
\ ' operáeh \VagneroY)·ch je následkem toho málo motiv ú. Y "Pastorky ni" zase velmi mno
ho. Psyehologickf· moderní mo!ivy. n•oli'"' kreslící duši, jsou s,·)•m v)'J'azem ,·elmi holw té. 
Wag-nť'r mú pro každou osobu jeden p'i'íznačn)• motív. U nčj jsou osoby chnral, tcrisovány 
,·ždy jednim rnoth·em, at ta osoba pláče neh se smeje, vždyck y slyšímc jeji jedink)· pH
značn~· motiv. J e to jako cí~la nn kabáte. K u konci vidčl vYagner, že je zle, tedy v .. Sieg
r,,,cdovi" již mú také motiv rr<' jen jeho osoby, nie též Siegfriedova mť'če, jeho trubky atd . 
l in. všhu však pl·csto ,·š••rhno kreslí ~wm:e jeho post;"·u, ale ne jeho ducha. jť"ho dušeYní 
lť' IIIJlerament ! .. . Pi'íznačn~- motiv je tedy hudební moti,·, který se spojuje ,-ždyc·ky s ja· 
kousi p l·ed stavou. Pi'íznačn~- moti,· 'Wagneruv nevšímá si p rostl·edí a okoH. je p •·oto t \Td~
.\ n ppJjJO:·hav)· <t mnohdy nevhodn)•, je likož se ví•bec nepozmeňuje." Yi1f J a núi'kove r•·ed
nú~k~ O sčasováni a skladbe. 

28) Janát'kow prednái;k~- O sčasováni a skladbe. 

29) Jnn.iček poznal dobre Cha rpentiero,·u Louisu i Musorgského Borisa Godunova. Yo 
s' o jich prednáškaf'h O sl:asováuí a skladbč hovori: " Ch,lrpentier má v opei'e t ypické origi
núlv 1t.luvy, které nutno pi'ijmout. :\lusorgskij užil v opere lidov)' typ písitový. .TI'sl li znal 
origindy mluvy, nebylo možno do sud zjistit." A ďalej hovorí: "Y operách by li samí rytíi'i. 
Obyčejn)· žjvot pro operu byl málo. Pravý život v operáeh nehy!. Ten začín •í teprve v Char
pf'nlieeove Louise. Též :\Iusorgského Boris Godunov je toho pi'íkladem. Charpe nti<·r ' 'zal ori
ginály (pozdní chodec v Louise opilý, mlékái'·k y volnjí jako ráno v Paríži) - to jsou správ
né, typické originály ." Z t)·chto slov na jlepšie postihneme, v čom Janáček videl zdroje i pod
statu rl'alistick(oho :r.obmzl'nia , . modl'rnej hudobnej drámť', 
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Všetka podstata Janáčkovej hudobnodramatickej charakteristik~ sa t~da 
presunula do r e á lne j v á h y motí v o v, ostro charaktenzo~anyc~ 
a t)·m sa tiež líši od mechanického princípu Wagnerovho. V JanačkoveJ 
negácii wagneron kého princípu vidím nielen Janáčk~v. bystr)' _a vytríben~ 
dramatick)· cit, ale aj jeho celkom nový pohľad na funkcne. p_osl~e. nov.odobeJ 
hudobnej drámy a tým tiež jeho dejinn~· význam v ďalseJ vyvoJOVCJ etape 
svetovej hudobnej drámy vôbec. 

Najdôležitejšie pramene a literatúra o Leošovi Janáčko-vi 

Zostavil Jan Racek 

~olo,·é a písomné pr amen e (autografy, opisy a odtlačky) ak? aj všetky trofeje a m~
zt>álne predmety sú dnes uložené a .sús;redené v J:"-n~čkovom muzeu v ~r~e -~~mctano.'a 
ulica čís . 14.). Tu sú tiež deyonovane vsetky rukop1:n~. do~umcnt~ k Ja~~čko"_Ym oper~m 
(partitúry, klavírne výťahy, libretá a ich opisy) . h:ntJcke vydarne Ja~a':kovych sklad1e~ 
vychádzalo tlačou v Hudební matici Umelecké besedy v Prahe, teraz v S.tatrnm nakl??~tclství 
k ásné literatury hudbv a umeni. Kla\-irne výťahy Janáčkových op1er v)'·dala umver~al 
I-{dition vo Viedol. Prvý. súpis prameňov, literatúr): a obraz?vého matetiál_u d~ r. 1948 vyšlCl 
v publikácii Leoš Janáček - Prameny , ltterac.ura, Ikonografie a katalog vu stavy (Brno 194.8! 
red. Jan Racek) . Najnovšie Bohumír Sc.édroň, Seznam Janáčkových skladeb a úprav (Slezsky. 

studijru ústav, Opava 1952) . 

K or e š p on d e n ci a. Janáčkova korešpondencia vychádza s~orne v edícii .1anáčkti.v 
archiv, rad L (red. J. Racek). Dosiaľ vyšlo 9 zväzkov (1. zv. red. vl. Helfert), zv. 2-?. red. 
J. Racek). Zväzok 1- 7 obsahuje korešpondenciu s Art. Rcktorys?m, Otaka;om Ostrc~lom, 
Fr. S. Procházkom, libretisty Výletov Broučkov)·ch. Gabr. Ilorva_tovou a .I\.arolo~ Kova
i'ovicom (vyšlo Hud. matica, Praha 1934., 1948-1950). Zv. 8, korespondencta s Manou ~al: 
mou a Fr. Veselým (Orbis, Praha 1951). Zv. 9. korcšpondcn<;ia s Maxom Br?dor:u (Statr:u 
nakl., Praha 1953) . K at a l ó gy gramofón o v ý c h ~o s?~ k. Jar. Barta~~ ~:hskogr~f~~ 
J Jan·ička (Tempo XX 194.8 č. 9- 10). Zoznam L- VL ser1e cs. dlhohraJuctch dostek 
S~ ra 'hon 1954 (Praha '1954.) : Generálny katalóg štandardných ~osiek ~955 (Praha 195_5, 
šta~dľrdné snímky do 1. VII. 1954.). Generálny katalóg štandardnych dos1ek. Dodatok 19o6 
(Praha 1956. štandardné srumky do 31. XII. 1956). 

L it e ra tú r a. Knižná: Max Brod, L. Janáček (P raha 1924.). Adolf Veselý, L. Janáče~, 
pohled do života a dila (Praha 1924). Janáčkov sbornik (Hu~ebn_l ~ozhlcdy ~~ 1924._ ~ lv , 
1928). A. E. Vašek, Po stopách L Janáčka (B:no 1930). L. Ftrku_s~y, L. J anacek kr1t1k~m 
brnenské opery (Brno 1935). Jan Racek, Z duscvni dilny L. J anacka (Brno 1936). Ora~ar 
J · · · L Jana·c·ek (Praha 1938) Jan Racek L. Janáček. Poznámky k tvtirčírou prof1h1 

eremws, . · ' · ( 939 L p· k • · 
(Olomouc 1938). Vl. Helfert, L. Janáček I. V poutech tradíce ~~no 1 ) ~ ·. lľ ·us~,Y! 
L. Janáček a brnenské divadlo (Brno 1939). Jan Racek,. L J ana~k ~ soucasm morav s ti 
skladatelé (Brno 194.0) . Boh. Suldroň, Janáček ve vzpommkach a aop1sech (~ra ha 19~6); 
Ludvíl-. Kundera, Janáčkova varhanická škola (Olomouc 1948) . Jar. Prochcdu~, ~tis_k~ 
koŕenv v živote a dile L. Janáčka (Frýdek-Mistek 1948). Ro.b. Smetanu, ' ypraven~ 
0 

L. Janáčkovi (Olomouc 1948) . Jar. V ogel, Janáček dramatik .<Praha 1948) . A.les 
Kŕička, O Janáčkove harmonickém myšlení (disert., Praha 1946). Vmc;. Straka, 20 let od 
smrti L. Janáčka (Brno 194.8) . Boh Sté~roň - Vlad: ~regor,. L .. J anacek (Praha 1948) . 
Fr. Trávniček - Aud. Korečeh - Boh. Stédro1"í, Záptsmk .z'!uze~eho (Praha 1948) . Vlad. 
Helfert, O Janáčkovi (Soubor statí a článku, vyd. B: Stedron, P__raha 19??). B~anlw 
Pavlincová-Nováková, Lidový tanec a jeho umelecká styhsace V}VOr~e L. Janacka (~lser~.! 
Brno 1949) . Jan Racek, L. Janáček a B. Srnetana (Opava 19~ 1) . J ~~ Racek, Slo~.u~ sk~ 
prvky v tvorbe L. Janáčka (Brno 1951). Theodora Strakova, Ja?ackovy .!le.dokonee~e 
opery (Brno 1951) . Boh. Stédroň, Janáčkovu Pastorkyňa (Praha 19:>4) . Janackuv sbormk 
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(.~Iusikologie III, 1954). Jan Racek, Památruk k osla,·ám stého v\-roCi narození L. Janúčk:t 
v Brne (Brno 1955) . Frant. Trá<•Júčeh - Boh. Stčdroň - Lud. 1\.t;lldera. Zúpisnjk zmizcleho 
(Brno 1956) . . 

Casopisecké články a štúdie: Súpis a bibliografia čsp. článko" a štúdi í do r. 1948 v publi
kácii L. Janáček - Prameny, Literatúra a ikonografie (Brno 1948) . Od roku 1948 : Fr. 
Bartoš, Janáčkovy dopisy dr. Fr. Skácelíkov; (Tempo A.'X, 194.8, č. 9-10). Jos. Burjanek,. 
Janáček psycholog (Program - list ND v Brne III, 1948, č. 12-13). Vojt. Cecháček, 
L. Janáček a Luhačovicc (Láznč Lllhačovice, roč. 1948, č. 1-2) . Pavel Dédeček, Kekolik 
vzpomínek na L. Janáčka (Cyril LXXIII, 1948, č. 7- 10). J. Fischer, Janáček a Slovensko 
(Práca III, 1948, č. 163). Vl. Gregor, JanáčkoV)· dopisy olomouckému Zcrotínu (Tempo 
XX, 1948, č. 9- 10). Bohdan Halu=ický , L. Janáček a Luhačovice (Lázne Luhačovicc, 
roč. _1948, č. 8-9) . Osv . Chlubna, L. Janáček a jeho úsilí o povznesení círl<evni hudby 
(Cynl LXXIII, 194.8, č. 7- 10) . Ludvík Kundera, Janáček ve svetle nové hudby (Hud. 
r?zhledy I, 1948, str. 35 a ď.) . Jan Hacek, L. Janáček a Pavel KHžkovský (Program, list 
ND. v Brne III, č . 12--13) . Jan Racek, L. Janáček v tradíci české hudby (Svobodné
novmy IV, 1948, č. 103, též Hudebni rozhledy VI , 195:-J, č . 13) . .lán Raceh Na okraj 
{anáčkovy výstavy a festivalu v Brne r. 194.8 (Hud. rozhledy l , 1948, č.' 1.) . Boh. 
Stédrorl, L. Janáček a Fr. Neumann (Program, list ND v Brne III, 1948). Boh. Stédrott 
Janáčkô.v Zápisník zmizelého (Tempo XX, 194.8, č . 9-10). Cyril Vymetal, Styky Janáčkov;, 
rodu s ·Opavskem (Slezský sborník, XLVJ, 194.8, č. 1). Fr. Trávniček, Kdo bvl aulorem 
textu Zápisníku zmizelého? (~ašc Vlašsko XII, 194.9, č. 1-2) . Boh. Stédroň, D_;oritk a Ja
náček (Vlastivedný véstnlk mor. VI, 1951, 139 a ď.) . Boh. Štédro11 , Janáček o Prodaué 
neveste (Slczský sborník LJ, 1951, č. 4) . Boh. Stedr01'í, L. Janáček a Cajkovského opera 
Eugen _Onegin (Nár. div. XXVII, 1952, č. 14) . Boh. StédrOJi, Jnnáček a Mozart (Bertramka 
IV, 19:>2, č. 1). Boh. Stédroň, Janáček a Polska (Prestávka, list div. Zd. "e iedlého v Opavé 
VIII, 1952, č. 3). Jos. Burjanek , Janáčkova cesta ke Káti Kabanové (Program, list • D 
v Brne, VIII, 1953, č. 6). Fr. Pala, Janáček a Národní divadlo (Hud. rozhledY VI 1953 
č. 18-19). Art. R ektorys, Otakar Ostrčil a Leoš Janáček (IIudební rozhlcdy vr' 1953' 
č. 13). Art. R ektorys, L. Janáček a Ceská akademie ved a uméni (tamtiež) . Jar: Seda' 
Janáč~k hovorí k dnešku (tamtiež) . Boh. Stédroň, Janáčko''Y Listy dúvčrné (tamtiež): 
l3oh. S!édroň, Ja.náčkô.v neznámý fe~lleton (tamtiež). Boh. Stédrmí, Janáček a Cajkovskij 
(Shorrnk prac1 fil. fak. brnčnské uruv. Jl, 1953, č. 2-4). Boh. Stédr01í, Janáček ve škole 
(!f'!d. výc~o':a I; 1~53, č. 3). Boh. StédrOJ'í, Janáčkovy· referáty a články z Moravských 
hstu (Vlastlvedny vestník mor. VIII. 1953, č. 4). \'lad. Telec, ~o''Ý nález Janáčkových 
sboru (llud. rozhlcdy X, 1957, str. 704 a ď.) . Pi'em. Novák. Odkaz L. Janáčka filosofické 
fakulte (Sborruk prací fil. fakulty brnenské univ. VI, 1957; F 1) . H. Večerka., K historii 
textu Janáčkovy lllaholské mšc (tamtiež). 

C udzojazyčn á l i t e ratúra: 

Max Brod, Zur Erkenntnis Leoš J11-náčeks (Sternenhimmel Praha- Mníchov 1923) . 
Max Brod, Leoš Janáček (P raha 1924) . Max Brod, L. Janáček. 'Leben WlCl W erk (Viedeň 
1926). Dan. Muller, L. Janáček (Paríž 1930). Boh. Stédroň. L. Janáček in Bricfen und 
Erinnerungen (Praha, Artia 1955). Boh Stédroii, L. Janáč~k letters and reminiscences 
(Praha, Artia 1955). 

Casopisecké články a štúdie: Rosa Newmarch, L. Janáček and the :\Iorav;an ~usik Drama. 
(The Slavonic _:Review I, Londýn 1922 - 3, 362 a ď.) . :\fa x Brod, Janáček (Auftakt III, 
Praha 192-3, i o a ď.) . Hans Holländer. L. Janáček a sue opere (Rivista musicale )taliana 
XXXIV, 1927, ?66 a ~.) . R. New~arch, L. Janáček (Grove Dictionary, 2. vyd. 1927 a 3. 
vyd._ 194.0). Ench Stemhard, Janacek (Auftakt VIII, 1928, 191 a ď.) . Max Brod Toten
musik fiir Janáček (Auftakt l X, 1929, 78 a ď.) . i\.1ax Brod Leoš Janáček 
(Cobett's Cyclope~~ Survey of Cha~ber Music I , 1929). Jan R aceh, Le ~ompositeur tché
coslovaque L. J anacek (La revue musJCa!e X, 1929, 176 aď.) . Vlacl. Helfert, Zwei Gegenpole 
der tscl~~ch. Musik "Smetana und Janáček" (Anhruch XVI, 1934, 63 a ď. ) . Fla11S Holländer, 
~· Janacek un~ das Slawentum (Auftakt XIV, 1934., 190 a ď. ). G. Ga".·az=oni, L. Janáček 
,~assegna mus1cale XI, 1938, 266 aď.). Jan Ilacek, Janáček u. die b ildcnde Kunst (Auftakt 
x~rrn, 1938, 6 aď.). G. Cemušál>- a R. Gorer, L. Janáček (Grovc Dictionary, 5. V)-d. 1954) . 
H1ch. Gorer, Janáček and J enufa (The Listcncr, máj, 1951). H elga Hoehmer L. Janáček 
Cvielos, Mainz, október 1953) . Mason Colin, Janáček a victim of history (TJ{e Listerener, 
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máj HJ54). 11. J Jo/l íimlr•r. Zu 11 r h uudcrslt•n Geburtstag (S_ch~,·c iz .. :\lusikz~i~_unr. 94,_ 1~4, 11.~ a ([.). 1-Jaus TTol/iinder, L. .lanácek - a centenuy a p p r·ecmtron. (1 hc must< ·•' l,' me>, .·~rY d 
jún 195/o ). f.po Spirs. L. Jnnát'ek zm 1 (~0. ~~'1ederkehr. ;emc~ Gťl·)·ur tsta~c~ ~~lust_k un 
,.. 11 J . ·Ft 1\ ' l "~! •. 7 18 n cľ.) . Frnn::. Zagtbn. L. Janacck (Ustell. :\lusol,zeolsC'hrtft !X, 
,.ese se •·• · ,.,,H, t. · · · · · • Jkl ('ľh ·l 
1.95!. 191 a ď ) . Hans Tlol/iindr•r. Tlw music of .lanúčck-tts or1gm m to. · ore c must<'.l 
Qua~:tc;h.' !\~,~- York. aJ)ríl 19;}5) . Hnus llolliinrlrr. L. Janáček und seu~t· <:Jrehesten~·;rkP 
(Sch wei;. ' l\Iusikzei tung.-Cm ych, 110 \'{' ltlbe r j 956) . /lans llolliinder . ~ns_ ( o Cl~ l{' ~~s :\laoli'Cll 

(:~1elos l\ lohuc. non •mh<'r 1957) . Jan Rar·el~: L .. J_anMck \~lustk :n <~;sc~H~·h t_e 
1 
u~~·~ 

Gegen,~·nrt \ ' 1, 1\a~sd 1!l5R) . .Jan Rru·eh ,, L. J·,r/;riW!U. L. .Tanar!'k ;~Is Seh r•ft,,de, ,Ak,\ 
dt>mif' der· l\ iins lc, B!'o·lín, ,. tlni·i) . 

Jan·:u'·koq · ft•ttilll' ton v z LidO\·~·eh no,·ín ,- ~ dali s (Jbortw .Ian llacc:l• a _L,>t>.~ Fi~J~" ·'"Ý 
( • "k' ( 'l 1 · · 1 · 1 ·, , l~ r·11o 19'{8 ?. doplnen(• ·o rozšírené ,·ydnnu: 1!1.~8) . .JanackoYc l'Ocen ·a . •uc,·m ct•el, , ~,-. . ' ... . 

1 
.. 

1 
• . 

folklor istick\· š ťíorli l' y,.-~li , . publikúcii L Janáčelo. O li do\'!~ pís111 a hc~~w lmrllw (, ana(· W' 

m f'hiv. l'nrl ll. z'·· 1.. l'<'d .. Ian Hacr'l; . .-yd. JiN \'us!ou žil. Prahn Hl.).) ) . 

YLADDIÍR PHOTOPOPOV 

Jedenásta symfónia "1905" D. Šostakoviča 
(!Vapísané pre časopis Slovensliá hudbaj 

V kruhu ~kladateľo,· sa často hovori o použití melódií revolučn~·ch a ná
rodn)rch piesní v hudobn~'ch skladbách . K?fk? j ~ _u nás už p~e~rás_nych ~ za
hudnuti·ch piesní, ktoré v~!vorili nezn!\1111 hasnH'l ? hu?ol~mcL T~ct? pte~ne 
povzbudzovali k vefk5·m cm om. k boju. pokrok?'·ych l nd1. os pe' m ah nam 
blízku prírodu s jej nedozern~·mi stepami a lrsm1. 

J e prirodz<'nÍ', že skladatelia často vkladajú ~~ svoj i~h skladie~ melódie 
t)·chto pies1lÍ. l\ o nevieme _ i~h vžcl_Y ~právne V):CÍtJt. a ~evJCme sa_ dtva.ť 1~a ne 
pod správnym uhlom svoJeJ ~vorl\:eJ p1'e?st~VJYO,stt. \ tomto, pnpade p1esn_e 
sa stávajú vsm·kami alebo ntátrm, . ktore, m_~ ~u n taY_e ~at hud~e kolor,It 
ospevonmej epochy. Yeď skladateľ o,·J adaJu~l pro fesw_nal~e maJs:ro,~st\o 
mÔŽťl vvzdohiC orchestrálnymi farbami melódm hor?kt'J p1esne. P1e~en sa 
môže sl~ť ncYyhnutn)·m pn·h.om opery ah•ho symfó n~ e l e~ vtedy, ked skla
dateľ hlboko prc·cítil a prežil všetok tematick5· mat~r1á l dJCla. L~n Yt~dy sa 
pieseň móže sta( org-a~ickou . zl_ožk~u vlastno~\ ce~e;nu ~~dobnemu u tvaru. 
Nemožno poYedať , že ptesei\ JE' 1ba ]ednoduchy m c1tatom. 

Tieto slo,·á preberáme z ncdáYno uverej~ené~ o čl á~lm _D., Sostako;·iča .,Bliž
sie k ľudu !'"1) Zdá sa. že skladateľ tu "YJad•·uJe SYOJ ~ah] ad. ~.~ory ho spr~
Yádzal pri tYorlw XI. symfónie. Sú to s]o,·á. ktor~ n~JYhodi~~JSI~" cha~~kte:;~
zujú jeho dielo. Témy revolučn5·ch ná~?dn~~ch . PI~snt ~: ,Po?u~·aJ , "~ a~en • .' 
,.Vy ste za obeC padli" . "Besníte lyram , .. , arsavJ_anka a m~), _ ktore. ' ~oz1l 
clo svojej symfónie, precítil a prežil práw tak ako Jeho Ylastne lPmy . Sposob 

• >] ' • · k · d l ·~r · •• lz,-,,;· ti )·,., "O\- i (' [ O\' rkJHLlalo\· trudjaščichsja 1) D. Sostako\'it·: h úSie . · mno u .. ,ovm y o • 

SSSR", j958, či~ . 7 ( 12H22). R. :ia nuúrn. 
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i samo roznt1e umeleck)rch obrazo,·, postaYen)·ch na l)·chto témach, ukazujú 
sa ako neoddeliteľné ocl celkového smero,·ania SostakoYičovho umenia . J e to 
s, ·ojrázny z.iav hudby dnešn)·ch dní. 

XI. symfónia bola prv)·krúl prcdvedcná pri príležitosti osláv 40. v)rročia 
\'eľkého októbra a ihneď si získala sympatie poslucháčo,· . Tiež už bola pred
vedená niekoľkokrút v i\Ioskve a ,. Leningrade s neuhasinajúcim úspechom. 
Prameií. tohto úspechu tkvie vo vynikajúcej ídeovoumeleckej kvalite, v jeho 
uchvacujúcej i konkrétnej obr.azi,·osti, vo veľkej prístupnosti hudobnej reči. 
Hoci si Sostakovič udržal dolcraišiu úroveli vo ,·zfahu k hlbke a dokonalosti 
roz,·oja huclobn)·ch obrazov, n~pripú~fajúe nijaké zjednodusenia, vyjadril 
svoje dielo rečou piesní, ktor<' sú národu dobre známe-a 11ím obľúbené. Tieto 
piesňové obrazy ukázali sa v no,·om umeleckom stvárnení, odhalili ich skryté 
dramaturgické možnosti, ktoré sú Iwvylmulnt'> pre symfóniu ako pre dielo 
n fkcj formy. 

Sostakovičovo využitie tém re,·olučn~·ch národnS·ch piesní v XI. symfónií 
nie je náhodné: symfónia je posvätená odrazu vzrušujúcich udalostí revolúcie 
1905, prvej ruskej revolúcie - .,generúlnej skúške" Októbra. Do programu 
symfónie sú zaradené udal osli "Kľ\·an~j nrdele" 9. (22.) januára 1905, keď 
cúrske vojská postrieľali robotn.íko,·, ktorí prišli k Zimnt'·mu palácu prosiť 
o zv)·šenie úrovne svojich životn)·ch podmienok. Robotníci šli so ženami 
i s deťmi . niP.sli ikony, portréty cára, spievali cirkevné hymny a cár ich pri
vítal strel arni. 
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Sostakovič vykresľuje dramatické udalosti tohto obdobia jemu vlastnou 
umeleckou výraznosťou, poukazuje na tragédiu týchto dní a najmä na to 
najdôležitejšie, na silu národného ducha, ktor)· dokáže rúcať všetky prekážky 
na svojej ceste za slobodou. Pátos symfónie "1905" je pátosom utrpenia i boja 
za šťastie národa. Obrazy revolučného víťazstva len tu-tam .zasvietia v prúde 
konfliktov a nepokoja, no celkové zameranie symfónie ide bezpochyby vpred, 
k slobode: "Zvonenie na poplach", tak je nazvané finále symfónie. 

Pohľadom na jeden z najvážnejších momentov histórie ruského národa 
akoby skladateľ pokračoval v tradícii našich klasikov, ktorí často preberali do 
svojich diel sujety obdobia prelomn)rch rokov národného života. Tak napr. 
opery Ivan Susanin od Glinku, Boris Godunov :VIusorgského, od Borodina 
Knieža Igor, Rimského-Korsakova Pskoviťanka a Rozprávka o neviditeľnom 
meste Kiteži alebo symfonické diela podobné Cajkovského Predohre 1812. 
No tieto diela boli vytvorené na námety bližšej alebo ďalekej minulosti. Sosta
kovičova symfónia je však spätá s udalosťami nedávnych rokov, na ktoré 
si staršie generácie ešte spomínajú a mnohí z nich boli svedkami alebo účast
níkmi udalostí Piateho roka. V tomto zmysle prejavil aj Sostakovič vzťah 
k súčasnosti, ktorý u sovietskych umelcov je tak cenn)' . 

Sostakovičov námet o udalostiach Piateho roka je úplne zákonitý, pretože 
vo svojich dielach má pravidelne námety veľkého spoločenského významu -
stačí spomenúť jeho VII. symfóniu zasvätenú Veľkej vlasteneckej vojne s ne
meckým fašizmom. I samotnej revolúcii 1905 Sostakovič pred niekofk)rmi 
rokmi venoval zaujímavé dielo - cyklus Desiatich poém pre sbor a capella. 
Treba spomenúť, že v symfónii ,,1905" zaznievajú tóny tohto diela. 

Xl. symfónia má štyri časti, ktoré idú za sebou bez prerušenia - poslucháč 
prijíma vývoj ohrazoy v ustavičnom napätí. Každej zo štyroch častí dal 
sklada tel' iný názov: prvej ".i\' ámestie paláca", druhej "Deviaty január", tretej 
"Večná pamäť" a štvrtej "Zvonenie na poplach". Z nášho hľadiska je naj
dôležitejšie v symfónii vyjadrenie mnohostranných pocitov. ktoré v autorovi 
vyvolali revolučné udalosti. Pri ich správnom smerovaní tieto city dosiahli 
silu objektívnosti a stali sa základom diela. V ňom často počuť hlas autora 
- súcitiaci, protestujúci, pohoršen)r, skormútený, volajúci vpred k víťazstvám 
- závisiaci od toho, ktorú z epizód práve skladateľ hudbou Yykresľuje. Hlas 
autora nachádza sústreden)' v)Taz v téme \')·kriku (o nej vicľ nižšie) "Obnažte 
hlavy!", ktorá je prevzatá z jednej zo sboroYých poém o roku 1905. Počnúc 
druhou časťou je táto téma leitmotívom symfónie. 

Xl. symfónia v základn)·ch rysoch nevybočuj e z klasickej formy, no Allegru 
nepredchádza úvod áko to často býva, ale samostatná časť Adagio, vykresľujúca 
obraz žalára, poroby, zlovestných sil, ktoré zadúšajú všetko živé a slobodné. 
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. Jeh~ t~ma ~n~~. na~ prv ;o.:'nomer?e, e.picky, no neskôr sa v nej zjavujú 
P~ edz\ es ti tragiCk)' ~h ?ntonacn - ~u su zviera zmenšená oktáv a c-ces. \' 0 viac
nasobn?m. u _veden~ temy ". Adagio, Allegro a finale hromadí sa mohutná 
?ramatt~k? stla,, n.aJmä v penóde hlavnej kulminácie Allegra. (85) Je podstatné. 
ze o.stra mtonacm_ zmenšen~j oktávy sa ustavične vpletá do intonačnéh~ 
tkamva a takto t~ma A~a~ta vchádza_ v m?notematick)• systém symfónie. 
Alle.gr?, .~redsta;uJe tragtcky o~raz "h.rvav~J nedele". Tu sa zrážajú anta
gomst.Icl"e,. pr~h se.be po~tavene obrazy trpiaceho pracujúceho ľudu a zlo
vestn~ch stl car.s~<eJ reakcie. Tragický obraz popravy je zh udobnený silno -
nemozno ho pocuvať bez vzrušenia. 
. I-ll_a;.ná téma All_egra je prevzatá 'f-O sboru s t)rm istý·m názvom ,.DeYiaty 
Jan~ar (s~o~enuty cy~lus p?ém);. ~penlivá p.rosba, útrapy i nepok~j v nej 
~o~no. pocut. Je sprevadzana ZVIJUJUCOu sa figúrou, ktorá priostruje rozru
senu naladu: 

V. priebe~ u Alle~r~ ~ento tem.atický materiál prechádza tromi dlhými eta
P~n;t.I rozV?Ja a kaz~a Je stavana tak, že postupne narastá a vedie ku kulmi
~aci.L T:eti~ obsa_h~Je spoločnú. kul~nináciu celéh? Al!egra. Na kon ci druhej 
cast~ ~~ne te~a (ttez. zo sbor?'~eJ ~oemy, kde sa ZJaVuJe so slovami " Obnažte 
hla,' Y ).'. kto~a sa sta _va taktt~z ~y.sledk?m. tretej kulminačnej časti. Postupne 
?a~aslaJu~a _ulo.ha teJtO ?nevtVeJ 1 muzneJ témy, spolu s dynamizu júcim sa 
myt~. te~na t1~kym m~tenálom, pôsobí hromadnou silou, nehľadiac u'a trochu 
z,·~~lCenu. mieru _celeJ . form.y , A!legra. Vyb~d?v~ni~ témy "Obnažte hlavy" 
ut\ ara akoby vnutornv · vanacnY cvklus zaclenuJÚCI sa do Alle~a C ' d • , , v • • •. v • - . • e;• . va zam 
noto~y pr1klad zo zaverecneJ časti tretieho dielu, kde " tutti znie táto mo
hutna tPma: 

3. Allegr• 
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V lrť lcj (:asti symfóni<' odrá7.a sa nielen v!'rk~· žiar nad padl~·mi, no _i hne

v ivé pobúr·cnie národa nad najťažším zločinom, ktorému sa zapredal cárizmus. 
Téma smútocnt~ho pochodu "Vy ste za obeC padli'· , . osudnom boji tu na
ch:ídza ~,·oj hlbok~· zmysel. ~esie sa v pozadí oslinátnC'ho pizzicata basov. 

4. Adagio 

V t>ľké rozdjanie teito témy dáva také symfonické zobrazenie, aké môžeme 
nájsť len u najväčších majstrov - symfonikov. Téma "Obnažte hlavy" aj tu 
slúži ako kulminačná hranica, ktorá sa pripája na niť variačného cyklu Allegra. 
· Dynamická sila n achádza svoje vyjadrenie v búrlivom finále. Všetko je tu 
namierené dopredu, neupokojuje, ale vedie poslucháča akoby na prah nov)·ch 
udalostí, privoláva k útoku proti starému svetu. Y zá,·ere "symfón~e b?ja", 
akou je Xl. symfónia, je čosi nczvykléh o --:- udržuje sa tu, ba zo~Ili~uJe sa 
rozrušen<· charakter. Podľa tradícií, k toré- sa tiahnu od Beethovenove~ v. sym
fónie daio hv sa očakávať jasanie víťaziacich zásad, hoci a j Yo forme dra
matickej ren;iniscencie. (Ako napr. v epilógu Ivana Susanina od Glinku.) No 
SostakovičoYa koncepcia sa zdá byť bližšia dramalickej koncepcii l\'Iusorg
ského, hoci je zároveň celkom originálna. Finále je preplnené neustálym 
pohybom, ktor)' nachvíľu utícha v Adagiu pred r~·chlou codou. 

V temalickej stavbe finále má podstatné miesto téma piesne " Besníte tyrani" 
a .,Varšavianka", ale podobne ako predl~·m, téma , ·)·kriku "Obnažte hlavy!" 
si 'udržuje s,·oj kulminačný \')'znam. Na nej je tiež postavený trúchli'-')· reci
tatív corno inglese a tiež aj zvonenie poplašného zvona v zá,·erečnom Allegre. 
Prechádzajúc z jednej časti do druh ej táto téma v~·kriku t\·orí variačný cyklus, 
ktorý sa zmociíuje formy diela. 

Nie náhodou sme si všimli variačnosf. XL symfónia j<' na im bohatá. Ako 
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metódu roz,·oja i;iroko uplatiluje aj variacnú prácu. To je ~tomozrejme spoj ené 
s piesňovosťou tém. 1\'eustále vedť•ni e melódii sa. skladá ,. dynamickú variačnú 
Iormu. ktorá zodpovedá úlohe odh:1lenia obsahu. Sostako~· i č používal tohto 
spôsobu kompozičnej práce vo v efkej miere uz v predchádzaj úcich skladbách ; 
napr.: v pomal~rch cas lia ch cyklov pri vyl \'áraní ve fk ej dram:ltickej kompo
zície rád použh·a ostináto - druh variačnej Io rm~· (Passacaglia z HusT ového 
koncertu atď.) . Y Adagiu XL symfónie ríliC vefk~· vplyv tohto princípu. Tiež 
je mu tu vlastná os tinátnosť. Skúmanie kompozicn~·ch súladn~·ch zákonitostí 
(ktoré sú v poslednej symfónii neob~r<'-ajne zaujíma,·{·) a princípo,· tematického 
rozvoja, nám pri skúmaní symfónii' 1 !::105 odhalí mnoho dôležilého nielen pre 
Sostakovičov s t~'l , ale vseobecne a j pre súrasnú realistickú hudbu. S touto 
otázkou sa budem<' pod1·ohnejšie zaoberať vt<'dy, keď bude vydaná partitúra. 

V X L symfónii je na jedinečnej úrovni instmmentačné majstro,·stvo. Sosta
l:ovičove diela sa vzdy týmto vyzmtčo,·ali . Jeho hudba rodí sa i žije , . určitej 
orchestrá hwj forme a je od n ej neoddeliteľná. Y X L symfónii Sostako,·ič do
siahol no.-é Yýznačné rezultáty " tej to oblast i. Ako u všetl<)-eh vcľk~·ch maj
strov orchestra, tak aj u Sostakovica možno hO\·orii o určitej d1·amaturgii 
orcheslt·álneho prúdenia: je to jedna stránka formy a taktiez je to jej vlastné 
samostatné zameranie v odhaľovaní obsahu. Sostakoúčova t\·orba sa vyvíja 
,·eľmi intenzívne, obohacuje sa stále no,·)·mi a nO\·)·mi žá nrami, dielami, roz
víja sa v smere ideovoumeleckom. Symfónia je pre Sostakoviča formou zovše
obecnenia základných tendťncií jeho cel(·ho umenia. Kevídaná popularita, 
ktorú si získala XI. symfónia za krátky ľ-as odo dúa jej p rTt'h o predveoenia, 
je naj lepším dôkazom vysok~·rl1 kvAlít toh to diPla. 

Neznámy rukopis Franza Schuberta 

\ - roku 1952. v tom istom wku, keď popredn~· znalec Schubertovho diela 
.\ I~uricc J. E. Brown o~Joznámil ~vetovú verejnosť s neznámymi stockholm
s.k)·mi rukopismi Schubertových skladieb z mladosti (Music & Letters XX.XII, 
J49 a n.), bol u nás objavený dovtedy neznámy rukopis miesaného shol'U .,Die 
Allmacht" . Skladbu našli " rodinnom archíve grófov Zamoysk)•ch, ktor)· bol 
v dôsledku adaptačn)'ch prác v kaštieli v Brestovanoch pri Trnave, patriacom 
rodine, prevczen5· do Mestského arcl1h·u " Trnan·. Nachádzala sa v zbierke 
muzikálií, uložený ch " lvrd)rch doskách s označením " Autographes de i\JM. 
:\hbé Liszt, Robert Sch u mann, Fr·an\:oÍs Liszt, H er beck, J enn y Lind-Goldschmidt, 
Benoni et autres" (Lisztove a Schumannove rukopisy boli medzičasom odcudze
né [?] a nachádzajú sa u súkromníkov " Bratislave). Coskoro po nájdení Schu
berlovho autografu boli z neho zh oto\·enf> fotokóp ie, ktoré boli vystavené na 
archívnej výstave. usporiadanej \' roku 1951. Slovenskou urchívnou správou 
a brnlisla,·sk)•m Mest·ským arehívom v Mirbachovom paláci v Bratislave. Sklad
La ,. tom čase m·vzbudila väčšiu pozornosť , takže nasledujúca stať je prvým 
zdclením o nej. 
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Brestovam,kv rukopis obsahuje sedemná.sť popísan_ých , v. dobrom stave za
chovan~·ch strán. Na prvej z nich je uveden)· názov dtela: D1~ All macht: Ch or { 
von Ladisl. P v1·ker. V pravom rohu hore Schubert, zvyknuty presne s1gno~at 
sYoje skladby, poznačil : Jänner 1826 / Frz. Schubert. mpi~ [manu propna]. 
O tom, že ide skutočne o Schubertov autogr~f, nen~o~no vobec poc~yb?vať: 
lebo brcstovansk~· rukopis má všetky znaky Jeho zap1sov. ~kladba ]e ptsana 
pre soprán, alt, tenor a bas so sprievodom klavíra. K)·m pn'? stra1~a (S_~huber~ 
písal na každú stranu dva systémy) je kon;tpletná a ~ez .opr~v, ~hJav.~~u ~a uz 
na nasledujúcich stranách drobné korektury ; nesk~r su st~le caste]sle skrt?' 
a zmeny . Posledné strany zostali úplne torzom. Chyba tu. aJ te;ct pod hlasmi; 
Piatou strnnou počnúc (od 35. taktu) chýba klavírny part az na mekoľkotaktove 
úseky na ďalších stranách. . . • 

Schubcrl ktorý často zhudobiloval tú istú poet1ckú predlohu mekoľkokrat, 
postupoval ' takto aj v prípade Pyrkerovej básne "Die AU macht~' . V aug';lste 
predchádzajúceho roku (1825) napísal na jej tex t ~ólovú pie~eň. P1eseň vzmkla 
za pobytu v Bad Gastein, kde sa Schubert zastav1l . na tret~J ceste po Hor~ on; 
Rakúsku. y Bad Gastein zhudobnil Schubert aJ druhu,... Pyrkerovu basen 
"Heimwch". Autor t~·chto básní, Ján La~islav Pyrker ,(1712- 1.847) b.~l ~a- • 
ďarsk)· cistercita, ktorý písal nemecky. O. 1. v rokoch 1818-1~20 bol.spiss~ym 
biskupom. J eho literárna tvorba bola vzhľadom na postav?me, ktore. zastaval 
(ku koncu života bol jágerským arci_hí_skupom) dosť rozsiahla. Hoc1 ne~~la 
trvalejších umeleckých kvalít, v svOJeJ dobe vyhovovala vkusu o.b.ecen"t\.a, 
a preto bola značne rozšíren.á. ~ýtla~~ j_e~o z?icrky "P~rlen der he~hgen ~or
zPit", vydanej roku 182'1, bol aJ v kmzmct grofa Esterhazyho_v. ž:~e~ovct<~ch, 
u ktorého Schubert trávil roku 1824 už druhé leto ako d~~ac•. uc1teľ hudby. 
V tejto zbierke boli uverejnené obidve skladateľom pouztte b_asi_te· Sch~bert 
ich však mohol dostať aj priamo od autora, s ktorým sa zoznam1l roku 1820 
v dome :\fattea v on Colin. • . 

Schubert zhudobnil Pyrkerove básne pr~vdepodobne pret_o, ze v. mc.h na
chádzal poeli.cký výraz svojich vlastn)'ch doJm~v z prekraa~l:J alp~keJ pnrod~; 
ObidYe čoskoro pati'ili k jeho najznámejší_m .P•~súa~- Zvla;ť ~ ,D1e ~Jl~acht 
pôsobila veľmi silným dojmom. Bola medzi piesnami, s ~{t_ory~l sa_krat~o pr~? 
svojou smrťou zoznámil Beethoven, _a ktor~ naňh? u:'o~lh taky doJe~, ze opa
tovne volal: "~aozaj , v Schubertov1 pr_eby_v~ ,~ozs.ka 1skr~ ! - Keb)' som bol 
mal túto básel':í bol bv som ju zhudobml aJ Ja (Bwgraphle von L. v . Beetho
ven [Schindler], hrsgg. von S. Ley. Bonn 1948. Ci~ované. p~dľa .w. ye~terav' 
Der Klasiker Schubert. Leipzig 1953). Po Schuberto.vt!. ktory ~uto solo'~ p1esen 
prepracoval pre miešaný sbor, upravil ju neskôr aJ Franz L1szt pr:.sol~, sbor 
a organ. Liszt zrejme vycítil, že pieseň tiahne k ~borové~u, bo~:~ste diferen
covanému z,·uku. J eho úpra,·a, " roku 1947 vydaná tlacou, m1 z~aľbohu ne
bola prístupná, a preto som nemohol porovnávať Sch~erto,~e a. L1sztove z?e
nie (nie je bez zaujímavosti, že medzi bres~o':anským~ ru~op1sm1 bol~, aJ Llsz
tova osemtaktoYá transkripcia Schubertov~J p1esne " D1e .Nebensonne? z ?yklu 
.. Die schône :\Hillerin" . Liszt asi zpamät1 napísal klavr;ny part teJ~O piesn~, 
~·ynechal predohru a medzihry. Od originálu sa odchýhl v nepatrnych detai-

loch). b b , 
y našom sborovom znení Schubert zhudobi1uje ~yrkerov te~:. ez to o: ze 

hy dOI'í podstatnejsie zasahoval , pracuje s ním však CieľavedomeJ Sie ako v solo-
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vej piesni. Kým v sólovej piesni zhudobiíoval text riadok za riadkom, v shore 
drobnejsie myšlienkove uzavreté úseky opakuje vo funkcii gradácie. Takto 
stavia prvú časť skladby. Sbor tu vo forte stupňuje ústrednú myšlienlm poe
tickej predlohy " Gross ist J ehova der Herr, Himmel und Erde verkiinden srine 
Macht!" Po vstupných akordoch klavíra rozbieha sa sbor v samostatne vcde
n)·ch hlasoch, ktoré si zachovávajú vlastnú existenciu i " ďalšej časti, kde sa 
rozYija myšlienka vstupu v konkrétnych básnických obrazoch. V tejto do 
istej miery epickej partii meni sa klavírny sprievod. Kým v prvej oslavnej 
časti sú preň charakteristické sledy akordoY s pregnantným rytmom, je tu jeho 
úloha skromnejšia; obmedzuje sa na akordy rozložené na šestnástinové figu
rácie. Tieto dva druhy klavírneho sprievodu nachádzame i v ďalšom priebehu 
skladby, pokiaľ ovšem je klavírny' sprievod vypísaný . Výnimku tvoria iba 
takty 60.- 61. a 64. - 67. , kde epické úseky sa opierajú o klavír úvodného cha
rakteru . Schubert na týchto stranách vypísal iba tieto takty, aby tak Iiaznac!il, 
že sa odchyľuje od predchádzajúceho spôsobu. Stavebná práca v sborO\'Om 
znení "Die Allmacht" je premyslenejšia ako v sólovej piesni. Sbor má niekoľko 
formove zaokrúhlených, ~ keď nie uzanetých častí, ktoré svojou kontrastnos
ťou skladbu vnútorne oživujú. Na nové cesty nastúpil Schubert v záverečnej 
časti sboru. Skladba zdanlivo končí tak ako sólová pieseň - opakovaním 
ústrednej myšlienky "Gross ist J ehova der Herr", ktorá sa v sbore vracia i so 
n tupnou hudbou (v sólovej piesni sa trochu líši záver od začiatku) . V januári 
1826 Schubertovi takýto záver zrejme nestačil. Bezprostredne naň nadviazal 
nástup basu, ktorý na úvodný text rozvíja v kontrapunktickú tému. Túto tému 
potom imitačne preberajú ostatué hlasy za sebou. Takto sa v závere rozvíja kon
trapunkticky spracúvaná časť, k torú však skladateľ nedokončiL Co ňou sledoval, 
dnes ťažko určíme. Možno ho lákala príležitosť ku kontrapunktickému spracova
niu, akú posky toval materiál sboru, najskôr však pôsobil príklad jeho pred
chodcov, najmä Beethovena, ktorí v takýchto skladbách s obľubou písali kon
trapunkticky. Okrem toho je známe, že sa Schubert práve v tom čase, keď 
pracoval na sborovom znení piesne " Die Allmacht' ' , veľa zaoberal kontrapunk
tom (ešte cez prázdniny roku 1824 mu brat Ferdinand posielal do Želiezoviec 
Bachove fúgy ku štúdiu). Výsledky tohto š túdia mohol použiť iba zriedka, 
preto asi chcel využiť možnosť , ktorú mu posky toval sbor. 

Z ostatn)Th vlastností, ktorými sa lísia obe znenia "Die All macht" , treba 
s~omenúf predovšetkým tempo. Sólová pieseľí plynie ako Andante relig·ioso, 
ky~ pre sbor Schubert pre?písal Allegro maestoso. Pritom sa ešte sbor pohy
buJ e '" hodnotách o polovicu m enších ako sóloYá pieseň, čo tiež prispieva 
k ráznejsiemu, pregnantnejšiemu pohybu sboru. 

Porovnávanún dvoch znení piesne "Die Allmacht", vzniklých v krá tkom 
časovom odstupe, prichádzame ·k tomu istému poznatku, k akému došli schu
berton ki bádatelia pri skúmani dvoch verzií piesne " Heimweh". Druhé znenie 
j~ zrelšie, vyváženejšie D premyslenejšie, obrúsené o ostré hrany (v prípade 
piesne "Die Allmacht" zvlášť v melodike) . 

B~,e~tovanský-. rukopis je ~enný nielen ako zaujímavý doklad meniaceho sa 
~von:·eho postop k rovnakeJ predlohe a snahy po výstižnejšom a primeranej
"~Il!_ Jeho stvárnení, ale aj ako doklad Schubertových kontrapunktických am
hlCu. J e shrio<~ne treba ľutovať, že ho sklada teľ zanechal 11edok ončený. 
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:'\ apokon treba sa vyslo,·iť k otázke, kedy a ak)·m spôsobom sa SchuhertoY 
rukopis dostal na SJO\·ensko. S určitos(o~ možno poYedaf azda iha to, že sa 
tak stalo až po jeho ch·och návšteYách v Zeliezovciacb (1818 a 1824). Zo sku
točností, ktoré sa mi podarilo zistiť. mozno zrekonslruovať nasledovnú, dosť 
pravdepodobnú hy potézu. Prvou majiteľkou SchubertO\·ho rukopisu bola 
asi Ľudmila Gizicka, rode-nú Zamoyska. Zamoyska bola vášní,·ou hudobnou 
diletantkou a amatérskou skladateľkou. ktorá svoje- ,,skladby" vydávala 
dokonca t lačou (napr. u C. F. Kahnta , - Lipslm '"~'dala zbierku pies1ú ,.Acht 
LiC'der fiir Mezzosopr-an mit Beglcitung des Pianofm·te''). ľdržiavala styk s ce
lým radom známych i menej známych hudobníkov, ktor~·m posiPlala opravo
vať svoje harmonické úlohy alebo posutlzo ,·ať S\·ojC' skladby. Medzi nimi hol 
a j Franz Liszt, ktor)' sa, ako to v ysvitá z bŕrstO\·ansk)·ch lis tov. tej to pozornosti 
poláaľ mohol bránil. Najčulejší "umeleck ~· ' · a s t~-m súvisiaci listov)· styk 
udržiav~la Zamoyska s Johanon1 Ile-rbeckom (18:H - 1877). Herbeck bol pô
vodne diriuentom sboru viedenskej Gesellschaft der :\lusikfreunde a profesorom 
sboro,·ého -o spevu na viedenskom konzen·atóriu. Roku 1863 sa stal vicekapel
níkom dYornej opery YO Yiedni. Priciuila sa o lo Zamoyska. ktorá ho zaprote
žovala na vplyvn~·ch miestach. llerbeck sa :j1·i odvďačoval tým, že jej upravo
val Yäčšinu skladieb a na jej texty zložil niekoľko piPsní. :\'ás však styky s Her
beckom zaujímajú " spojitosti so Scimberto,-~-m rukopisom. Ilerbeck totiž ešte 
ako sbormaister a neskôr ako dirigent opery pátral po neznámych Schuberto
vých skladbách a mnohé z nich po prv~' raz uv iedol na verejnosf. .Medzi nimi 
boli najmä mužské sbory , ale aj VIII. symfónia h-mol ,.;\'e-dnkončená" (IIerbeck 
ju po prvý raz dirigoval na koncC'rte 1.7. decembra 1865. 37 rokov po sklada~ 
teľovej smrti). Ked.že H e:rbeck prichádzal často do styku so S_chu~ertový:O:U 
rukopismi, nie je vylúčené, že ohj<n·il aj autogl'af sborového znema p1esne "Die 
Allmacht". Ako nedokon.čen)· ho akistt' nepokladal za zdási Yýznamn)· a preto 
ho mohol venovať Zamoyskej. V zachovanej korešpondencii medzi Zamoyskou 
a Herbeckom som žiaľbohu nenašiel ziadny údaj. k torý by potvrdzoval túto 
hypotézu - ale ani nevyvrátil. Je mužné. že li!<ty z rokov 1865-1875, ktoré 
Zamoyska po smrti Johanna llerbecka vrátila jeho synovi Ludwigovi, pracu
júcemu na otcovej biografii (tá to biografia vyšla tln1~ou. hola mi však neprí-
stupn{t). obsahujú nejak<" lw nkrétne údaje. 

Cenný dokument moravského hudebního baroka 
Ve fondu rajhradského kláštera ,-e Státním archíYu v Brne (sign. E 6) je 

uložen mezi četnvmi hudebninami ze 17. a 18. století cenn)· hudební inventár 
nazvaný Consign~tio Partium Musicaliu1n Chori 'H.ayhradensis Anno 1725. H.u
kopis sepsan)r na čtyrech listceh u\·ádí v jednad,·aceti rubrikách 458 chrámo
vých sklade-b 91 skladate]u. Vcelku 20/ sklade-h je z toh o anonymních. Jde 
patrne o soupis sbírky uložené na Jdi.ru kost1•la. nikoliv o inventái; kl~~lerní 
sbírky, jež počátkem :1.8. století obsaho vala i·adu s,· etsk~reh skladeb a Jmého 
hudebního materiálu. K inventári je p riložen dopi ne-k z doby benediktinského 
reditele k\hu Maura Haberhauera (1746- 1799). lnw ntái· z roku 1725 je 
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P:."~ní~1~ . s~ui~isc~~ .bohaté r~jhrads~é sbírky, jejiž rust m iižeme sledovat podle 
mkohk~t m\- e~Laru. z druhe polovmy 18. a prYé polovinv 19. století I kd v 

hudebm~1y neJSOu mvcntárním zápise-m d dy dostatečnč ·určeny (záp.is uvlcJ~ 
p~uzc naze~· s~la~by a ?uto~·a)_, posky tuje im·entár možnost srovnání s ostatní
mi soudo?~-rnl_ sb1rka~Tll a J.eJICh seznan1y. 5\·ou formou i s}ohov)·m charak
te_!·em patn raJI~radska kons1gnace ke- skupinč hudebních inventáru z prelomu 
l t. a 18. stolet! , kam Yedle vclk\·cb kataloo-it z Kromer1'z'e Oseka a Sl ' h ď ' k l'k . . . k. . . -o ' anc o spa a ~le o ' _pmrJ~tlc ych .soupv;~, a. lo_v~·kaz kolcje v Kromčľíži. (1.687- 90) 
a soup1s;':' sloHnskych stamc Y Pr~evtdzl (1696) a Sv. Jure (kolem 1700) V 
~'--. JuraJI byly Le?dy .tištené skladby Joan. Glethleho, patrnč benediktína Joh~ 
Ba'?t. GI:~tl:!w,. J ~hoz sk~adb_y pr~nikly do_ Slaného a do rajhradské sbírky. 

S.JohO\) 1 az. Ia!hradske sb1rky JC podl e mventáre pomerne konservativní. 
~ak~e _Ize s~u~1t: ze m?ravsk~,- venkov vykazoval v prvé čtvrtinE' 18. století 
~n~cne zpozd~m ~proh 1:akouské oblasti i Praze. Celní pľedstavitelé vidcň
·:~eho hu~cbmh~ ~~:'ota J SO U tu zastoupeni pouze spomdicky (Caldara Lremi 
skladbami, C_o~t1m Jednou, Fux tremi). Po jedné skladbe tu má l'ľfartini Pe
rand;. a ?arn. Ze sklada~du slarsího okruhu je '" im·entáľi. zastoupen SchmP.l
~.e~ , Zlam a Haynhardt. \ )·zn~mná je pHlomnost Bassaniho, v té dobč pronika
JIC1~? do Prah_y, _na \{oravu 1 na Slovensko. PreYahu maji domáci autori, pre
devsJ~ bened1ktn~. Ja~o? _Gunther (54 skladeb) , Dukát (5 skladeb), Brentner 
(~O sklade~) a pnslusmc1 gcnerace současníku B. :VL Cernohorského k ter\· 
vs~k do _Ra}_hradu n: pronikl. Studium inventáre a jeho srovnání se soudobý~i 
sbirkan;t pnn:se. obj~snení mnoha dílčích problému. Pfe,·aha domácího skla
d:.t~l skeho pru~eru Je svedcctvím, že český venkov počátkem 18. století sice 
tezll ze sl_ohovych podnetú proudících z Itál ie a Yídnč avšak vcelku ziistal 
ko~servat,tv.ní. V:Iký význam mela tvorba mnoha rádo~-~'ch i jin)·ch sklada
telu d?m~c1~o. pu_v~du, dnes namnoze neznám)·ch. Tako,·)· stav vykazuje jak 
bohaty plarJshcky mvenlár ze Slanť>ho , tak i všechny zmínent> inventái'e. 

Jiŕi Fukač 

OdiJit!l nám oel'lttj bdánik 
Smútok zav ládo! srdcamt ľudu nad strat.ou básnika, národného umelca 

I_vana_ Kras~u. Dotlklo šľachetn_é srdce, d~ posledných chvíľ naplnené lás
I,ot' k. S'~otmu ľu,du. Poznal Jeho strastt, hospodársku k r·ízu, neutešené 
post~~en.te r?botntkov, a roľn~kov, rastúci s?ciálny a národnostný útlak, 
P_otla~_an:e Of pos~edr:ych zvyskov demolirattckých práv ; to všetko vzbú
r_r ~o . erste srdce basmka. Ale smú to~, a. pokorenie jeho básnických prvotín 
P1 ewstalo v odpor. V mase pracutucwh poznal silu ktorá zvíťazí. Jeho 
tvorba pre,trhla r~ťaz zúfalstva a zaspievala v ierou -~ šťastnú budúcnosť. 
Bol~ to .~a-.mo. Vwc_, alw pred polstoročím. Jeho básne však v ľude žili. 
~~?fOLL ztvotnou prav~ou, inšpirovali aj skladateľov, ktorí v nich poznali 
~ ~a.cn~ . vzor, ume_leck~f z~dp.ovednosti a hlbku básnickej síly . 
~~~~tel, nam veľky. basntk., Dočkal sa krajšieho živ ota svojho ľud~t 

a st_a~tny sledoval vsestranny rozrnach dnešných dní. Jeho náde1· e sa 
splmh. 
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Slovenská filharmónia účinkovala v Belgicku 
Keďil1 na /wncertnom zájazde Slovenskei filhanl'!.ónie ." Belgicl<u s~ ':' redakcie časopisrt 

sz0,,,msl~á hudba nihto nezúčastnil a zo zúčastnenych mkto nemal zautem tolo v !}:.namnt? 
podufatie zhodnotiť, podá,·ame o ňom iba stručnú zprávu. 

Medzi najväč~ie umelecké úspechy Slo
venskej filharmónie patri bezosporu zájazd 
do Belgicka v diíoch od 27. januára do 
1. februára t. r. Slovenská filharmónia za tú 
dobu uskutočnila spolu 7 koncertov v mes
tách: Brusel, Framerics, Antverpy, Gent, 
Seraing a Harelbeke. V jednotlivých progra
moch odzneli skladby - \V. A. Mozarta, 
L. v. Beethovena, B. Smetanu, J. Brahmsa, 
A. Dvoi'áka, P. I. Cajkovského, Césara Franc
ka, J. CikJ;.era a E. Suchoua. Styri koncerty 
dll·igo,·al dr. I~. Rajter, dva koncer ty Edgard 
Doneu..'l:: a ieden koncert Zdenčk Bílek. Daľ
šie dYa koncerty pripravilo Trio sólistov 
Slovenskej filharmónie - Tiho~ Gašpar~k 
(husle), Albín Berky (čelo) , :\hchal Karm 
(klavír) - zo skladieb :\Iozarta, Beethovena, 
Schuberta, Smetanu a Kresánka. 

( R edal<cia) 

O všetk)•ch koncertoch dostalo• Riaditeľ
stvo SF dosiaľ 40 rôznych k ritík, z ktorých 
jasne vypl~-va, že belgickí odhorrúci .ne~krý
vane priznávajú orchestru SlovenskeJ filhar
mónie veľké reprodukčné prednosti, vyspelú 
technickú prípravu i dokonalé umelecké po
jatie pred vedených diel. Pekného ocenenia 
sa dostalo aj skladbám našich skladateľov. 
Ak k týmto úspechom prirátame ešte sku
točnosť, že Slovenská filharmónia bola v last
ne prvým orchestrálnym telesom z ľudov~
demokratic1:ýeh štátov. ktorému sa umožml 
zájazd do Belgicka, je toto podujatie aj 
veľkým kultúrno~olitickým triuuúom. ? lo
venskú filharmómu na ceste do Belgtcka 
sprevádzali prof. Ján Strelec, dr. Zdenka Bo
kesovä a hudobný skladateľ AndrC'j Očenáš. 

Tibor Gašparek hovorí o novej skladbe A. Moyzesa 
V 1uwembri minulého roku dokončil Alexander Moy;;es cľ~tlšie s~•oie iwq~bné d_id~ -

KmlCert pre husle a orchester. Husľový part Koncertu tti ;;acal, š r rulo~•ať so!rsta S l• Trbor 
Gašparek, litorý o tomto diele povedal: 

Koncert pre husle a orchester , 53. dielo A. 
:\foyzcsa organicky súvisi s celou doterajšou 
skladateľovou tvorbou. Poukazujú na lo via
ceré typické znaky Moyzesovej hudby. No 
je tu aj veľa nového. Sólový par~ je vďačn~ 
komponovan)•, súsLaYne dommnJe. Ale am 
orchester sa neobmedzuje na podradnú úlo
hu. Spolu so sólistick)'m partom vytvár·a 
dielo symfonickej obsahovej hlLky a šírky. 
Toto sú prednosti, ktoré dhajú predpoklad. 
že sa aj táto Moyzesova sklitdba zaradí 
medzi štandardné diela s\-etovej literatúry. 
Pravda. s kvalitami Koncertu bude potrebné 
náležite oboznámiť ·ai zahraničie. 

Stavba jednotlivýcir (:asti rastie na základe 
typického ruoyzesovského rozvíjania myšlie· 
nok do širokých zvukových p lôch. I p ri dó: 
kladnej tematickej práci skladba nemá am 
náznakú ťažkooádnosti. Harmonicky je svie
ža, inštrumcnt~čne pestrofarebná a zaujíma-
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vá. Majstrovsky je riešen~· najmä záver I. 
časti , zvlášť prechod ku kadencii, ktorá je 
organicky spätá s celkovou výstavbou. Zaují
mavá ie tiež náladoYá mnohot;-árnosl', ktorá 
začína- výrazným nástupom tutti orchestra 
a po prekonaní dramatického \-zopätia, v r
choliaceho v kadencii, končí zmierliYou ná
ladou. 

Druhá časť je meditatívneho, široko spev
ného charal<teru. s Yefmi bohatou harmonic
kou š truktúrou 'a vynikajúcou in.~ trumentá
ciou. X a interpréta kladie táto časť po strán
ke v)Tazu a prednesu vysoké nároky. 

Tretia časť má r ýchly, strhujúci spád, 
priam v tanečnom Yíre nabitá energiou a op
timizmom. Ako celé dielo, aj táto záYerečná 
i'asť berie za vzor klasickú formu, ale skla
dateľ jej dávo výraz s ír časného hudobného 
myslenia. 

Yeľkou pr·ednosťou Moyzesovho Husľo
Yého koncertu je, že autor vedel v skladbe 
udržať sústavné napätie, ba neustále ho 
stupňuje, takže Koncert po odznení zane
cháva siln)' dojem. Osobne sa veľmi teším 
Jia túto skladbu, lebo aj po stránke inter
pretačno-technickej je to vďačné dielo. Hus
ľový part je písaný naoza j s ohiadom na 
povahu nástroja. My tomu hovorime, že 
mterprét si "príde na svoje" . Sám sk lada
teľ, Ale.xander ::VIoyzes, zastáva názor, že pre 
husle ž1ada sa pisaC huslisticky. A to sa m u 
skutočne podarilo. l'ove'dal by som, že je 
to ešte akási nadhodnota tejto Moyzesovej 
skladby. 

Alexandet· Moyzcs okrem toho zredigoval 

svoju IV. symfóniu. Z pôvodnej skladby 
písanej v jednej časti w·obil cyklické dielo 
o troch častiach. JednotJi,-é hudobné úseky 
nadobu~ väčšie prchlbenie a ucelenejšiu 
koncepcru. Skladateľ v tomto 1\·orivom obdo
bí napísal a j Zbojnícku rapsódiu pre klavír, 
dielo 52, ktorá má s,·oju pôvodinu v Zboj
níckej rozprávke, písanej ako hudba k tancu 
Lúčnice. Dielo iste bude ccnnvm obohaten ím 
násho klavírnC'ho rcpertoá~u. Alexander 
:\foyzes pritom nezahúda ani na potreby 
súboro\' ĽlJT. V edí<'ii Slovenského domu 
J'.{JT vyšli tri zošity úpra v slovenslc)'ch pies
ní, ktoré sú umelecky vysolw hodnotné, 
svojou technickou úroviíou však zamerané 
na prevediteľnosť v súboroch ĽUT. 

- r-

O živote a prá ci Vojenského umeleckého súboru 

Kaša ľudová armáda popri tom, že je ob
rancom výdobytkov robotníckej triedy žije 
tiež bohatým kultúrnym životom. Veľký po
diel na jeho rozvoji majú umelecké súbory, 
medzi nimi i Vojenský umelecký súbor 
v Bratislave. Vznikol v októbri 1951 a jeho 
zakladajúcimi členmi sa stali niekoľkí prí
slušníci predchádzajúceho amatérskeho vo
jenského súboru, ktorý niesol vtedy meno 
Hrdinu SSSR kpt. ~álepku. K životnosti 
novozaloženého telesa pomohli vojenčinu 
nastupujúci členovia orchestrálnych telies 
z divadiel a rozhlasu, tanečníci SĽUK-u 
a Lúčnice, speváci bratislavských a iných 
divadiel, ale na jviac tí , ktorí zo záu,jmu 
dosiaľ spievali v rôznych amatérskych alebo 
poloprofesionálnych sboroch. 

Až po obdobie najvyššieho u1neleckého 
rozletu, aký naša verejnosť mala možnosť 
poznať ešte v minulom roku, vystriedali sa 
,-o Vojenskom umeleckom súbore mnolú 
umeleckí pracovníci. Takmer každoročne 
~a vymieňala približne štvr tina umeleckých 
pracovníkov v súbore. Každý s orchestrom, 
sborom alebo tancom pracujúri umelec iste 
uzná, že veľká fluktuácia, aká vo vojensk)·ch 
umeleckých stíboroch býva samouejmosťou, 
veľ1ni sťažuje prácu i <'elkov~- umelecký 
rast týc!Jto telies. Táto skutočnosť nijai<O 
neobišla ani vojenský umelecký súbor. Ak 
sa predsa súbor i pri tých to nep riaznivých 
podmienkach dopracoval pozoruhodnej úrov
ne, možno ďakovať iba tomu, že sa vytvoril 
pos tupom času štáb výborných vedt'tcich 
nmeleckých pracovníkov. Je to v prvom rade 
Mi lan Novák, ktor)· už v prvom roku 
f•xistcncie súboru s tal sa jeho tunelcckým 

vedúcim a ktorý túto funkciu vykoná,·a 
dodnes. Novák dal súbo1·u pečať svojej ume
leckej osobnosti. J eho spätosť so životom 
, ·ojaka, znalosť problémo\' na jednej strane 
a dokonalá odborná prípraYa s. bohatou 
zásobou hudobn)·ch nápado,- a melodiky 
dali nm možnosť "'·tvorif nmožstvo hod
notn)·ch diel, ktoré pre ži, ·ot , ·ojaka majú 
,·efkú umeleckú i morálnu cenn. Pn·otné 
:\i'ovákove úpra,~· ľudových piesní vystrie
dali neskôr piesne a tance ako Delostrelecká, 
l'ozdra,· hraničiarovi. Slávnosť úrodv Stráž 
na Dunaji, Automobilná, :\Had<i pies~11, Spo
Já r'i<y . Nočn)· poplach, Yojenskri večerná atď. 
Alw hlboko Milana Nováka upútala vojen
ská tematika vidieť aj z toho, že ju spracoval 
a j vo s,·ojej operete Plná poľná lásky. No
,·áko,·ou zásluhou dostal súbor svoju dnešnú 
tv:'trnosf, lebo Novák bol inšp irái'orom i rea
lizútomm no,-ej formy práce, s ktorou vlani 
VCS vyšiel v programe nazvanom -- Yojen
ské epizódky. llol to prv)- krok k ožiYeniu 
dosiaľ pomerne statick~·ch programo" vo
jensk)·ch i in~·ch súhorov začlenením ·det
k~·ch zložiek do určitej dejóvcj osnoYy, kde 
sa obja-.-jli už i di alógy a kde si miesto 
našla i satira. Bola to ťazkú práca, pretože 
no'·Ý p rogram nemal by t' ani divadlom, ani 
kabaretom, ale do práce súboro,· mal pri
niesť čosi nez;-yklého a pre umeleck~· vj>·oj 
týchto telies potrebného. 

P•·e umeleck)' rast Vojensk<!ho tuneleckého 
súboru y~·znanmým podielom prispel di
t·ig-ent Ix'lclislaY Holoubek. Za roky jeho 
pôsobenia sa teleso a na imä orchester do· 
pracoval prenikavých úŠpechov. Aj jeho 
skladntcľská činnos( zancchnlfl s topy na 
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úspech och súboru. Skladby Sľub, Gottwaldo
vou cestou, Piesci'í o povstmú , Chlapci 
z Dukly a najmä hudba k tancu Ráno v ka
súrni, znnmenali veľký prínos pre kryšta
lizovan.ic umeleckých programov súboru. 
Veľkou posilou súboru už v prvých rokoch 
jeho existencie bolo zapojenie a do dnešn)•ch 
čias pôsobenie skladateľa a dirigenta Zden]m 
~fikulu. Mikulova upra,·ovateľská schopnosť 
sa moltla plne rozvinú( len po p ríchode 
do VCS. lJpravy ľudoy~·ch piesní pre sóla, 
sbor a orchester, pre sbor il capella, pre 
ľudový orchester i mnohé vlastné kompo
zície vždy os,;cžo~·al.i repertoár Vojenského 
umeh•<'kého súboru a patrili k najcennejším 
zúžitkom všetk )·ch v rstie'' obecenstva. Treba 
spomenúť aspoň niektoré : Cast uška z tá
bora, Pieseň o rodnej rieke, Bulharský tanec. 
Počún1j, počúvaj n množstvo inštrumentácii 
p re rôzne zoskupenia nástrojov, uké holi 
momentúlne pott·ebné. Spolu s tulentovaným 
mlad)•m dirigentom Zdenkom :\fachiičkom, 
dnes už na ::'ll'ovcj scéne, naštudoval Zdenko 
Mikula k 200-ročnému jubileu narodenia 
\V. A. ;\fozai'ta koncert z jeho diel. S týmto 
koncertom navš tívil orchester VUS-u mnol1é 
posádky i mf'nšie mestá a stretol sa s vre
lým ohlasom. T)·m veľmi p rispel k dvíhaniu 
kultúrnej úrovne našich vojakov i obyvate
ľov malých mies t, kam sa vcfký syrnfo· 
nický orchester sot-·a dostune. 
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Sbormajster Jozef Stclzer dosiahol v prac1 
so sborom \'CS iste najpozoruhodnejšie vý
sledky. Vari najkrajšie sa to odrazilo v apríli 
1956 na celovečt:'rnom koncerte mužského 
sboru, ako aj rok neskoršie na druhom kon
cer te. Najväčšie uznanie v tedy súbor získal 
príkladným zvládnutím .nároi:ného Sucho· 
ňovho cyklu O hot·ilch. 5 koda, že t ento 
70-clenný sbor sn pri reorganizácii umelec
k,·ch telies v armáde zmenšil iba na 32 
členov a že už nemá možnosť reprodukovať 
umelecky tak zá,·ažné diela ako doteraz. 

z pr~ch nesmelých začiatkov tanečnej 
skupiny sa postupne pod vedením v;ace
r )•ch baletných majstrov vytvot·ila veľmi 
úspešná zlozka. .Pri terajšom odbornom ve
dení Róbertom Braunom dosahuje tanečná 
zložka dobrú profesionálnu úroveň. Bohaté 
nápady choreografa J iina Guotha dávajú 
zúruku, že tanečn~- súbor bude môcť oži
\'Ovať program V US-u i , . budúcnosti S tačí 
spomenttť tance ako boli : Pešiak či delostre
lec? Spojárky, R áno v kasární, Nočný po
plach, Sen vojaka Nedbaja, no i scénky 
z nevojenského prostredia, kde autor cho
reografie mohol plne uplatniť svoj vzťah 
k ľudovým prvkom, ako boli Ferenczyho 
Selanka a CikkerO\' Zbo.inícky tanec. Pod. 
vedením umeleckých pracovníkov pripravila 
tanečná skupina ' ' r. 1957 svoj prvý Večer 
tancov, k torý hoci kládol na všetkých jej 
príslušníkov veľké nároky, z.iskal u všetk)•ch 
toľko nadšenia, že podobné podujatie sa 
pripravuje aj pre novú sezónu. 

Prirodzene, na doterajších výsledkoch prá
ce VUS sa podieľaj(• ešte mnohí iní umeleckí 
pratoVIúci : sólisti Bohuš Hanú k , Andrej 
Kurharský, Stefan Gábriš a Juraj Oniščenko 
pat.·ili medzi význačných interpretov pro
gramov VUS-u. \ - orchestri sa \')'Striedali 
tiež Mikuláš J elínek, Miloš K ra v ka, Rudolf 
Xovák, všetci clnes pôsobiaci na VSMU 
alebo Státnom kom:ernltóriu. Súbor dal tiež 
možnos( vzniku ľudo,·ébo orchestra Farka
šovcov, ktorí šírili dobré meno slovc.nsl,ého 
folklóru doma i :r.n hranicami. 

Spolupráca súboru s extcrn)·mi sklada
tef mi a in)·tni umcleck)·mi pracovníkmi má 
v poslednej dobe klesajúcu tendenciu, ba 
dokonca je len zriedkavou ,·ýn.imkou . .l\'a
pmti tomu literárni umelci až v posledn)'ch 
dYoch rokoch zist ili, že súbor môže byť 
vhodným propagátorom ich diel a tak k :\{i
la novi Ferkovi pribudli (ľalší, najnovšie 
Ctibor Stítnický a Ján Turan. Snahou súboru 
bude zintenzívniť stv k so sldadateľnú a tak 
p rogramovú základň-u zno,·n obohatiť o mená 
<ľalších a utorov. 

V zahraničí sa zatiaľ VUS uviedol ako 
celok iba v Bulhat·sku, kde počas trojtýždúo-

Yého pobytu usporiadal rad úspešných kon
certov, ktorými získal n elé sympatie bul
harského ľudu nielen pre seba, ale aj p re 
ďalšie zájazdy . V novembri 1955 navštívib 
16 členná skunina s r udov-'\·m orchestrom 
~[a(ľarskú TudÔYú reottbliku ·a o l'Ok neskôr 
60 Clenná sk upina Pofskú fuclovú republiku. 

Od januára t. r., po reorganizácii, kloní. 
zanechala stopy YO forme obmedzenia do-
1erajších interpretačných možností, sa súbor 
tlúva . na novú eestu, na kto•·cj ch rc naďalej 
rozvipť koncepciu plynulého, jednotiaceho 
cclosíillorového programu. Verím, že VUS 
ani ,. bud úcnosti sYo)e ohecenst\'o nesklame. 

-er-

SĽUK k 10. výročiu Februára 
Slownský ľudo,·)· wneleck5· kolekth- pri

pra, ·il k 10. YýTočiu Februárového Yíťazstva 
osohi tný program, ktorý v pamä tných dňoch 
uYicdol " P rahe ako tohoročnú p•·em.iéru. 
P•·ogt·um, ktorý pozost:h·al zo starších j c<'l
kom novvd1 skladieb, bol zameran'\· k tomu, 
a by 1\'0I'Íl plynul:<· myšlienkoYý celok. Túto 
úlohu sa dramaturg icky podar.ilo zvládnuť. 
Podstatou toh to dramaturgického zúm<'I'II ho
lo u~ržať na jav-isku pri jednotnej mY~Iicn
ko,·eJ , '5·sta,·be rôznorodosť žánrov, aby sa 
neopakoval charal<tcr jednotlivých <'ísel. Z to
ho dôvodu su zacína \ ' SĽCK-u int!'nzivnej
šic pracov-ať aj so sborom, najmä ,. sd•nir
k)·ch obrazoch. Xa ·iednei strane táto fot·ma 
práce spôsobuje urci.t)· pokles kullú t•v sboro
vého spevu, ale na druhe i strane sk,:tá sa tu 
mo:lnosť rozvinúC ľudovú. uicscň v iei funk
\'nom používanÍ tak, ZC na -jaYÍSku sä priamo 
vytvára prirodzená atmosféra prostredia. 
,. ktorom ľudové !)Íesne ' 'znikali a sa pou
žh·ali .. Podľa povahy p iesne a spôsobu spra
co,·anm mo7.no umiestn:ii ľudo,·ú niesei1 na 
jaYisku so zreteľom, že sa ani noh~·bovc ne· 
prekročí jej chorovodn)· charakte;. Toto je 
nov~' poznatok, s ktor)·m STTK tohto roku 
prichádza, síce uvedomele, ale ešte nie cd
kom do detailov premyslene. \' tanci i na
(falej •·oz,·fja veľké sl'énické obrazy, podobne, 
ako v lanskom pr·ograme v PoYest( o J>lno
šíkcn·i a jeho hórnych chlapcoch. Tieto de
jl?vé obrazy, ktor·é poznáme ~ programov 
\·mcer)•ch si'tboroY. sú iste zaujímavé a sp rá,·
llC', keď vyjadru.iú obraz zo živo tn ľudu. ked' 
~ú ú~ko spii_té s jeho d~tu·akterist ick~-rn{ pre
Ja \ ' IW a ''YJ:ldrujú jf'ho cítenie i men talitu. 
;'\ie je to však jediná cesta p re tanc('né sú
bot·y. Podobne u ko spevárh · sbo t· a i tanečnú 
zložka potreb uje rôznorodo~ť žúnro~- od jed
noduchého až po zložité scénick{• olm\zY. Zdá 
sn. že umeleckí pt·acovníci S U .i l\:-u ~i to u, ·e
domujú, a preto pripravujú ešt!' v tomto 
roku viaceré drobnl'jšie čísl~. Ta ko:' to vytvá-

1-anie obrazových scén ,. ·tanci vedie totú 
k väčšej možnosti ,·of nejšieho, od ľudovej 
predlohy sa vz<ľal ujítceho umelccl<ého pre
javu v hudbe i v tanci. A tu sa vytvára· nc
hczpcčic odtdmutia ~a súhoru z ce~ly svojho
pravé~lO poslania. Dnes je v SĽľK-u, aspoií 
ztlanhn;, taká situúria, že sbot· oa vracia 
k ľudovej predlohe a lance sn orl nej od
klát'ia. Z tých lo podnetov vzJUkla terajšia 
stavba programu, o ktorej sa pra>'skí odbor
nki zmienili, že je správna, podnetná, 
v mnohom nová a poučná a ktorá v podstate' 
predsa len dokazuje, že ~-ychúd?a( z fudo
vého u menia neznamená folklorizoYať, ale 
h ·ori( a do vilctkveh žámo\· roz\'iiať umCJÚc 
ľudu, k toré v pritci uašich umelecký ch telies 
•!lÚ vžcl y zostuť záldadt'íou i východisl<om. 
Z:ínrová róznorodosľ je zabezpečená jednot
nou úron'iou štylizá<·ie hudby i •·elkového 
scénicl<ého preja,,u včít ane ai s charakte
rom rnnečných alebo speváckych prostr ied
kov. I toto si SĽUK dnes uvedomuje, lebo 
na prog-rame sa udržia \'njú tie čísla, v kto· 
r)·ch všetky zložky sú na rovnakom stupni 
štyli?.ácie. Keď zámerne a c·itlivo sa budt~· 
ďalej podľa uvedených :r.úsad pracovať, za
be:r.~eči ~i súbor usta\ičnú možnosť novej 
t,·orl\·osl! a odpúta sa od folkloristickvch 
naturalizmov, k toré napr. e?;te d nes hadať 
na číslach ľudovej kapelv. Toľko na okraj 
r!'lkového vystúpenia SĽCK-u v Prahe. 
Pokračo,·aním Povesti o Júnošíkmi ic ta

nečný obraz Za\-;atym chodníčkom od J'uraja 
Kuhánku a Tibora Andrašovana na námet 
zo zimných partizánsk~·ch bojov nn Sloven
sku. Choreog-raf i skladateľ, výchiidzajúc
z ľu.Jo,·ého umenia, povýšili ho na prostrie
dok drama ticky lllllOC II<~ ného deja. Spevácky 
sbor sa/o úspech toh to diela zaslúžil veľkou 
Jruet·ou. Pozorulwdný 'ie tiež scénickv ob
raz - Ziarli,·osť bez príčinv - zo iivota 
Cigáľiov . Je to skutočne úUn'né číslo. nabité 
priam temperamentom. no a utorom - Tapá
ko,:i a Andrašov<•no,-j '- treba pripomt:'núť, 
že )e to už prejav odpút1wajú<'i sa z domúcej 
pódy. l\"ovým tanečn)rm číslom sír aj -
Práčky - na lmdbu B. l.:rbanea a chOI·eo
gmfiu :\L Taptl.ka. Di('IO je stavebne rozpol
f(' né a azda preto nc\'yznelo uspokojivo. 
Ov-eTa šfasln<'jší bol v)·bcr 'ľapáka ako re
ži séra v goralských spevoch - Pod Bahou 
gorou - '" úpraYc Pavlu Tonkovi<'a a Ur
ban_co,·om mužskom sbore - IIôlne spevy. 
Bol1 to Yýstižné úp•·avy ľudových piesní, 
k toré režisérovi posky tli možnosť jemného· 
scénického spraco,·auia. 

. S ra~osfou treba konštatoYat, že tan~čný 
subo•· Sl Yypesloval po7.0ruhodnýcll sólistov, 
<'o spevúckemu súbom sa znliaľ nepodarilo. 

Z. Bokesová 
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Premiéra Holoubkovej opery Stena 
v Košiciach 

Aká je príčinná súvislo~ť a, aké sú. v~ú
t orné vzťahy IIolouhkoveJ skmdobneJ eln
nosti v pomere ku sklad~teľom s~časnej 
i minule j generácie? Komu Je podobny alebo 
príbuzný svojím kompozičným naturelom? 
J e v ieho tvorbe št\,lová jednota či rozpory~ 
Badať nn Holoubk"ovei tvorbe zmes ideí Čl 
jednotný a nezmencn~: ~vetový názo~· ? Y~
rastá jeho v~·r<1z a techn•kn z bohateJ emp~
rie či z hlbokej reflexie? Mali by sme nastohť 
a zodpovedať niekoľko nových ~tázok a pro
blémo,·, než zaujnw me stano"'lsko k Jeho 
-opernej prvoline Stell~ .. Holo~ek P.ráv~ ~~~ 
ako l\Ioy:les, Sucho•\ Cikker, hardo:;, (~cc~Jas 
a ostatní vychádza v podstate z t.}'ch 1stych 
principov a ~WnY~ncie d~b_y, z p~·edstáv 
a nálad p OVOJnoveJ generacw, ktora z ro
mantického salónu sa mol1la ľahko dostať 
vzpurným tYori\1)'111 gestom ~ dek~dc~tnej 
zmyslovosti niektor)-ch 1mpres1_o~ov, 
k exaltovanosti a nihilizmu expres10mkov, 
simpliciznm a hysterickej erotike, formaliznm 
a p•·ot.iľudovým tendenciám. Tomu _sa_ vyhol 
práve tak šťastne a statočne_ ako 1m prcd
sta";tclia súčasnej slo,·enskeJ hudby. Dlh_o 
Holouhl<oYi chýbal priamy n;;zor na vi
dieckv ľud a dô,·ernejší vzťah k nemu. 
V dobe kedy komponon•l Stellu hol do istej 
m iery poplatný modern~·m európs~y1r; prú
dom osciluiúc medzi Smctanom, :'\oYákom. 
Jan.ičkom, BartL•kom, So:< tako,·ičom a Straus
som. Ale Holoubko,·e Í11špirácie, zväčša ná
strojovej povahy, ncstrác~j~ jadrnos~ výra~" 
a pcvn)' formá~y tv~r, ":ulíme na ~1ch kras
nu vôľu o odusevnely , -yraz. nachadzame v 
1tich technicko tvorivú logiku. môžeme obdi
voYa-L kontrapunktickú zručnosť a inštrumen
tačnú farebnosť. Holouhek vie zbystriť zmysly 
k vcfmi diferencovanej zložitosti , vidí v ope.r
nom t•mclcovi n ielen spe, ·áka, ale silu he
reckej osobnosti a je rozhod ne skôr prin: 
žencom reálnej konkrétnosti než esteuckc~ 
"'"'·lučnosti divadla. Opera Stella mala S\' OJ 

p;·edstupeľ1 , . balade ~Ií'l , -n žena a rodih 
sa v dobe, kedy skladateľ s ohf uhou sa 
pohrával s konfliktami lásky etit'kej a cro
'tickej. 

V obdobi. ked,- ~i pripomíuan•e Šl\-rť
s toročie plodnej si,lndatefskej a dir igentskej 
práce L. Holouhka, bolo vhodn)·m a ohjaV
'llÝJn činom dramatuqúc Y~·chodosloYenského 
divadla v Košiciach. že m·iedla dib 9. 
februára 1. r. z troiice ieho dra matických 
-diel prvé, operu StČlla. bielo vzniklo tak
mer pred dvadsa(ročím na vlastn)• sklada
teľov tex t podľa rornáno,·ej predlohy Stella 
Frigeliusová od anglirkcho spisovateľa H . 
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Hagru·da a malo svoju prenneru na _scéne 
Slovenského närodného divadla v Brallslave 
v roku 1939. Pretože pôvodná ve!'zia opery 
námetom. ideo,·ou bázou i celkovou štruk
túrou drämv zdala sa do istej miery deka
dentn)·m, úcikovým romantickým príbehom 
lásky a utopis tickým obraz~m ':' moderno:n 
p rostredi, skladateľ podrobil dtelo dvakrat 
dôkladnej revizii, pridal novú postavu kve
tinúrky Edity, zostril stretnu tie záujmov 
a moti,-icky zocelil orchcstrúlny prúd. Zotrel 
pôvodn)' krcst'anský svetový názor námetu, 
vyl{u' il mysticizmus, retušoval moment ~su
dovosti a vytvoril celkom aktuálne d1elo 
o zbabelom a nerozhodnom vynálezcovi te
le, ·ízie Morisovi Monkovi, o precitlivenej 
a rozor,·anej pastorovcj dcére Stelle, zadná
nenej pred záhubou a predsa nakoni~c márn~ 
hľadajúccj ra j svojej lásky na. teJto z~~; 
o ľlfarry, l<torä dopläca na svoJe "trad1cne 
zasnúbenie, o samoľúbom farárovi a po
mstychti,·ej kvetinárl;c. Skladateľ pro~i pô: 
,-odncj Yerzii zľudštil YŠetky postavy . Veď SI 

hol YCdomÝ. že drám a stoii na žijúcom člo
Yeko,·i a ;l~ konfliktoch , - kto1·é vyplý vajú 
z prirodzenej Iudskej poYahy. A že skladateľ 
sp;·af'oval ncnárodnú tému, netreba ospra
vedlľiovaf. V onravcnom diele autor sledoval 
kritiku anglick-ej spoločnosti. 

Ilolouhkova opera neznamená v)'llimočn~' 
formút umeleck)·, ale po hudobnej stránke 
prezrádza skúsenosť operného dirigenta, 
zm,·sel pre dramatičnosť, ktorej chýba iba 
y deta iloch hlbšia invencia. Holoubek dal 
dielu formu m odernej konverzačnej opery 
a mal na mysli skôr dramaticl<)' dynamiz
mus, podfa Janáčkovho vzoru, než psycho
loo-iekú k resi.Ju oováh. Hoci sa zdá, že nad 
vš~tl<y l)l'Yk y p1~evláda kombinnjúci intelekt, 
dokonal)· kontra punk t (napr. v intermezze), 
farbistú orchestrálna paleta a zložité harmo
nické rúcho až do bitonalít, je isté, že Ho- · 
loubck zastáva požiadavku melodičnosti hud
bY. orien tujúc sa predoYšetkým smerom 
k · českc ·i l,l<lsikc a moderne. Troma príznač
n~·mi moth·mi zvýrazi'íuje ideu dida : p rvý 
sp rcYúdza lásku ~forisa a Stelly, druhý 
symbolizuje dlľám mŕtv-ych, tretím motí~·om 
je stará nórska pieseiÍ, ktorú Stella sp•eva 
p rl.'d zacl1rúnením i pri zúhube. Zobrazen)· 
anglic];ý ŽÍ\'OL poukazuje ua názorové zmät
l<y Yyššej spoločnosti, na nerozhodnosť a ko
l.ísaYosC charakterov, mamonárstvo a zradu, 
ale tomu všetkému dáva Holouhek skôr ná
dych prejemnelej i dravej impresie, než su
J'Ovej rcali ty . 

Tak z diela poslucháčovi vyplynulo, že 
monológ sluhu Tomáša (osvieženie a näla
doYý kontrast podľa predstavy Janáčkových 
postáv Kudrjaša a Varvnru v opere Káťa 

Kabanová) spom~úuje d•·amutit'l<é dianie, ŽI) 

odchod SteH~- na smrtonosné miesto nie je 
psychologicky a logicky zdôYodnen)·, že pos
tava kYctinárky mcked v neor"'an.ickv zasa
huje do de ia ako modc;·n\· .,d~us ex· machi
na" a "yhraiÍuje celú hru ~ z~ílczitosf pomstY 
bez mravnej katarzie. ' 

O znamenité pred,·edcnie diela sa zaslú
žil_ súm skladateľ s ,-)·uorn)· •u kv:u-tctom 
séhstov A. Poláko,·ou. G. ZelenaYom I. J a
kubkom a O. Golod;.~ ,·ou , ktorí iste ~rispeli 
k vonkajšiemu úspechu cliela. He•·ecká strán
ka postáY, formovaná skúsE>ným režist'-rom 
K. Hájkom, vyznela u Yiič;in)· pos táv skôr 
ako fresl<a a nie ako vvhrancná skulptura. 
Vtipná Yý tv:u-nä s ln.ínka za111crunú na efekt 
konštru.kcie a logicizmu hola , . ku:moni.ckom 
kontakte s duchom moderne koncipo,·anej 
hudby. 

Skladateľ Ladisht\' Ilolouhek je dnes zrelý 
umelec a na základe dotera jšieh skúseností 
by mal v hudobno-dramaticl;cj t,·orbe po
kračovaL 

J. Tvrdoň 

Jlistfi pevci norimberšti v Yárodnim divadle 

Po druhé sveto\'é Yúlcc zm.izch · ze všech 
openúeh jcvišť _Ccsko~lo,·enska ,.;;~clmy ope
ry_ Richarda. Wagner-a. Du vod byl ten , že 
J·h tler povýšil \Vagnet·a na gE'nia na<:ismu. 
Došlo p ro to k naprostčm u odn·a tu od \V a••
ne ra a tn·alo léta, n ež ta to ncspom ú a dä~
no probojo,·anú lm !lnl'llí hodnota se pouc
núhlu začala opet objeYo,·at na našich jeviš
tich . . N~rodní divndlo v Pntze m ·edlo jako 
prnu '''agneroYu operu " roee l.955 Tann
hiiusera. A teprv !etos, v rO<'e vrlkého v~·
ro<' í \Vagncro,·a (75 let od smrti) rozhod lo 
se Xárod•<i divadlo k za ľazcní d; uhé Wag
ncroYy opery do reper toáru, a lo jeho ~listr i1 
pevcú norimbersk) ·ch. 
~Ii~tri pevci norimbc•·šti j sou jedino u ko

m~ckou operou v\'agncrovou. Ozuaccní " ko
]~~ tf'ká~ ' nenl OY~Cnl z<·cla pľcs n~ . \\·ag nct· tnčl 
st~e po ncúspčchu Tri5tana Íl n•~·s l napsnt ko
mickou operu lortzingo\'ského sti-i hu , ktHá 
hy mu co nejrychlcji získala úspt:ch a uz111Íní 
spolu se ziskem f i nančním. ncboC pľedpo
kládal, že by ji " hrätké dobe mohln lmí t 
YŠech~a nčmccká jC\·is t č. Postupern p ráce 
m u Ysak Yyrostlo pod rukama ob rovské d i
lo, ve svčtové operní litcratufc jedinečné to
ho druhu. A lak neb)'t šťa~ Lného ohratu v ži
vro~e skladatelovč, kt!~· jej ml;~d ~- bavorsk~
kral Ludvík povolal ke s,·ému d, ·oru a za
j istil jPj nejen exis tenČn•\ :\1., j UmčJecky 
t.ím, že založil slúvu Bayreuthskvdt slavnost
nk h her, ncLyl by se vVagne~· ani s>i 'mi 

:.'.iistry pč\'Ci dockal tech výsledku - alespol'i 
ne tak brzy - jaké si od nirh sliboval. Uve
? ení každé 'í'Vaguerovy opery, a samozfejmč 
1 nastudování a uvedení .\listr·u phcú, je pro 
kazdé divadlo velkým a \'ZI'llšujícím úkolem. 
Pt"1sobí to už sama délka jeho ope1• a s ní 
spoJená neobyčejná obtíznost pčvcck)·ch rolí, 
které kladou nemalé požadavkv na hlasové 
ln·ality a peveckou vytn·alost i'nterpretu . .Te 
z historic všech sveto,·)·ch cJi ,·ad<'l pHliš dob
l'c známo, kolik jinak zn<lmcnit~'Ch a talen· 
t.ovaných pevcu práve na vypjntosti a ob
tízi1osti Wagnerových pnrtitur ztroskotalo. 
V Národn im divadle u i nl se nastudování di
la ~éf opery Jaroslav -Vogcl, k tcrý si jako 
spolupracovníky pi'ibrnl režisél'n ing. Ferdi
nanda Pujmnna a výt\·arnílw Františl<n 
Troslra. Výsledkem spojeného úsilí techto 
tfí umelcú bylo pi'cdstaveni (pop1-vé v Ná
rodnim divadle 24. ll·dna) , které svou celko
YO Il úrovní iak hudcbního nas tudováni tak 
je,rištuí reali~ace velmi príjem nč prekv~pilo. 
~ze ~ez nadsázky tndit, že ~fis tfi pévci 
JSOu Jednou z ne jlcpších imcenací Národm
ho divadla v této sezone. Or<'hestr Xl'rrodního 
divadla po ponekud nervosní, jcšte neurov
nnné a ve zvuku ne zceln vy,·ážené prede
hre se prlihčhem pčtihodinovél1o predstavení 
, -ypjal k velkému v~·konu, i když samo
úejmč nepi·ehlížíme nčktc1·é kazy zejména 
ve skupine žesťu, které vzhledem k M lee a 
s tím souviscjící obrovské námaze hráču 
jsou nevyhnutelné. H.ežisér Pnjman odvcdl 
k lasickou práci slohovč čisté, duslednč z hud
by vycháze.iící inscf'nace, pro kterou mu 
velmi púsobivou - zejména , , prvn ím a tre
tím obraze - scénu postavil v)·tvarník. 

!\-Iisti'i pevci stojí a pada jí p l'edevšim s v)·
kony preclstavitelú H anse Sachsc, Waltra 
Stolzinga a Evy, pi'i i:cmž velmi d li.ležité je 
dMc správné obsazení i roli Davida a Beck
mcssera. Ulohy ostatních mistru jsou už pod
statn/S _menšiho rozsahu a jejich zvládnutí je 
p roto 1 značne snazší. 

Y_ p1·emiéJ·ovém obsazcní zpívali Sachse 
Ladislav \ fráz, Stolzinga B eno Blachut a 
Evu Maria Tauberová. Pro ~fráze byla úlo
ha Sachse skutečnou zatčžkávaci zkouškou 
ve kterc obstál n<1d oi'ekávání dobre. Jeh~ 
ušlechtilý projev, muzikálnost a herecké po
~ližen_i postavy pľenesly jej pfes nejvetší 
nskah díla, a nebý t posledního obrazu, kde 
už nevystačí] se svými silami oa záverečnou 
gradaci, by l by to výkon pr ímo vzorov~·
Honli'ž Beno Blachut zpívalneol)yčejne sve
že, výrazovč Yelmi šťastnč a vvtvofil svého 
Stol ~!~ga s tal<Ov)'m zdarern, ~e posluchač 
s VYJ•mkou opčt posledního obrazu ani ne
pocítil, . že. Blachutuv projev ncní hrdinný, 
nle lyncky. Rovnčž ly rický soprán :M. Tau-
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berové s ncobyčcjnou Ich kosti pi·ckonal 
úskalí mladodramatické partie. P évecky vel
mi dobrou postavu , ·y t.voril O. Kovái· (Da
vid) zatim co H. Tlu•in m ôže Beckmessera 
po ,;·ruzové stráucc pocitat k jcd né ze sv)-ch 
nejlepších rolí. 

' ' ilém Pospí.W 

Smir Tantaluv na scéne Smetanova divadla 
v Praze 

\' r. 1950 u,·cdlo SmetanoYo di,-adlo pľ\· ni 
díl .Fibichovy- Vrchii ckého l•·ilogie Jlippo
damie: Númlu,-y Pelopovy. Osm dalších let 
musil neutuchajici zújcm obcccnstY:• dokazo
vat životno; t Fibicho,·a scénického mclod•·a
matu a bv bYIO koucčuč pl-ikročeno k uve
dení ' dru.hé ~ústi. Hudclmího nastudování 
Smíru Tantalova pro lctošní únoroYou pre
miéru se op& ujal Jar. Krombholc. I tento
kráL by la jeho práce korunoYána ú~pi'chem, 
zditštč kd yž orchcst1· Srneta nova dn-adla se 
pod jeho ,:cdením yypjal k n_adprít~l? ·:~?m~ 
,-ýkonu. Kromhhol<· dokázal 1 to nCJLťzs • ~~·t 
proYádční scénického melodramatu: naJl~ 
sprán1"\• pom&· lll<'Zi l•lasoY)-mi možnostnn 
hercu ~ z,-ukcm silného orchestru. l!snadnil 
tak značnč obližnou roli i'inohernim herctllll 
na scéne ktei'í kromč vlas tního pt·oje,·u he
reckého :nusili , ·enon tt Yclkou pozornos! ná
roblé deklamaci i hudebtúmu proudu .. :'i"č
ktei'i Yo li li rad\: ji cest u om<'zení hereckého 
gesta a sousli'edi"li sq~ úsilí k vzorné dekla
maci CB. Ka•·en jako Tantalos a M. Btuešo
vÍl jako Axiocha). Tím ~·ice. musii ..,1-niknou~ 
vÝkon M. Yúšové v roh Htppodannc, nebol 
u~nčlkyne dovedla spojit plnokrevn)• hereck~:: 
výraz s dokonalou cleldamad. V tom se _J1 
fadi l no bok ;'IL :Xedbal '" ··oli veštec. ''1. 
Leraus- se svým lterecl<ým typcm k zteles
není Pel opa pi'íliš nehodil ; obstál jistč \' m.is
tech lvrirkých avša]< tam. l«le mel zdúraz
nit t,·~dé, hrdinsl<é rysy Pelopo,·y, tam ne
stačil. Nn ltspčchu pi'edstan-ní se podili ne
pocltybnč i ' i 'Pl'aYa Tro,;tcro,-a, účinní• 
svou' p1·ostou tnonumentalitou a oproštením 
od všech detailú . Lze tedy doufat, že se 
v lli'í~tich lelech dockáme uw den.í i ?.án'ireč
nú- čústi trilogie. 

Tomisla•· \ -o/el; 

Divadlo Jonáša Záborského uviedlo 
Zlatú rybku 

Pr·ešovská spevohra Divadla Jonáša Zá
borského zaradila do svojho repertoáru a pre
miérove uviedla 8. decembra m. r. pred· 
posledné Dusíkovo dielo - operetu Zlat{t 
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rvuka na libreto tlr. Pavla Braxatorisa. Od 
s~-ojej pr,·ej premiéry roku 1~5t. na. Novej 
scéne v Bratislave, kde po mekoľkych re
prízach bola z J't:perloáru stiahnutá ako ne
úspešná a va ri aj ideove závadná, dožila sa 
táto bezosporu najlepšia Dusíková ope_reta. 
plného uzuania až dnes a teší sa nem-eritef
nému záujmu p•·ešo,-ského obecenst~'a,_ ba 
záujmu uj všade tam, kde spevohemy subor 
DJZ na svojicl• obvyklých zájazdoch po 
Slo,-cnsku zavíta. 

Opcr·cta Zlatú r ybka dfazi niekoľkými vy
n ika j\rrimi prednosťami. ~~j,-ážnc-jším. pred
pokladom úspec·h u tobto du·~a ~olo Yyborn? 
ideo,-e a LJJIIC'lec ky st:l\-ane hbreto, ktore 
rieši závažný p rohlí•m •·ozknída~ia nár_od~é
ho m!lj clklt a poukazuje na boJ stat~cnych 
\'lastenco,- p t·ot·i rafmo,-anc mnsko,·an~m ne
p ri.n t eľom noví•ho spo~oi'c•n>l~ého . pormd~u
Dej je- Y)'b tnnm~· . na mckofkydt us.trednyc~t 
postavách v premkaq)ln ,-~:kn·sl<'l11 charak
terov-<·rh \'lnst.nosl i. J)y.mlnt!znms 1u·y aut_or 
librcl;t doricfuie nicll'n , -šeohceným vedemm 
dcjowj zúpletk~- ku nc,-y hnutt!e .g~nduj~~ej 
kríze nk AÍ t\-m. ~c takmer kaz<la JťdmtJuca 
posta',·a sa -,-i~IC-ÚJCncj dost:ha do sub~ek t~-,:
n ~·('h •·ozporov, ako nap1·,- Julka, ...-~duca ne
tonličkrt , sústanH' zií pastaca medzt _zodpo
w•d nos(o u za ho&p<><lúrtiky chod podmku a z 
toho vypl~-vajúci ,·ni po,·innosiami na jednej 
>trmte a a~ detinsl.y vrúrnou láskou k Ilazu
chov i, podozrelí·nw z pod,-oJrtÍ(: ~ ,-a,, na. st:n
nc druhei. Podobn~·m psyc-lwlog•cky m 1 roz
n\-mi in§mi okolrw>ľami Yzhudwvrtn )-m Yl
n;' ,lÍln žlj t• v DusíkO\-ej Zlatej rybk~ takn~cr 
hezvýhnulne viietky postavy a prav~ tato 
slwtočnos ľ robí dielo mtnaj,· ~·š žiYOln~ 
n umclccl<~- pranli,rým. 0kl'l'l11 týchlo .d~s l 
nC'komp•·omisnc ,.~-jadrcných charaktenslt~·
k)·"h znnko,- Zlal<.>j ··~-hl~y si prídu na, svo~c 
aj milonlíl'i jadrn<•ho ltunw~·~• , kt?ry m Je 
prelkn n ~- cel~- dC'j op<'rcty. _\aozaJ v pre
šo, -sJ l'j réžii posta, ·y Slamku a Ja.llu~u, kto
r·(· ne' ~ lnul znj(t sympatie ZÍlporny m.1 Ylast
nosfmni. ale komicJ,~·rni situnciami, do kt~
,.\-!'h sa p •·a,-idclnl' dostá\-n i ú . sú znameru
t~'l11 osviežením mnoh-\cdt úseko,- deja. _\k 
k t:{·mto prcdnosti;mt Úraxato~isoYh.o ~ih1:e~:t 
priráta me <'Šie prirod z<·•w ;t 7 JCdnt·! s•.t.u;.'~'~ 
do druh<'j logicky. bez n:ísilia sa. :·ozv~J<IJUCI 
<lej, tak mozno opr:"tnw n<' ho,-or•l o tdeoYP 
nnjút iruwjšej Dusíkowj op<'ľ('t e. 

Opereta Zlntú · ·~·hka má ycfk (· hu~?~n/o 
ptTdnosti. TT udha Y~Tastú ~-o n·ľ_ke} vaesm~ 
z tema ti ckého mal<'riúlu lmlo,-eJ speYnostl, 
pmwln, ol-.·<' IH miesi, kde skladateľ chce } -y
sloY(' ne ],a ri.kovaf zivolné p1·edstavy a ClllY 

Slnmku a .Jnmku. :\Tenovite t:mcc na začiat
ku !•·eli eho dcjgt, ·a si zasluhuje uznanie i po-

Záber ::; dr11hého dejstva Dusíhovej operety 
Zl<uú rybha. S a obrá::;ku Emil Prieložný aho 

Slamlw a J!Llius Piussi aho Jamlw. 

chvalu .. Dusík o...-a hudba sa vyznncuje pozo
ruhodn)-mi sólovými i ensembloY)' tni piesňa
mi, ktoré na viacer)·ch mieslnch v)·stižne 
dot...-ára jú pomlm situácie, hoci sa skladateľ 
pritom. nezrieka primerane vzletného operet
ného charakteru. Vari najlepším pl'ikladom 
tu môže slúžiť spev Hazuchu a Júlie v dru
hom dejstve. Taktiež pôsobivo je hudobne 
koncipovan)- zá...-er operety . Len v ojedine
lých prípadoch by sa žiadalo urr-ité umelec
ké prehlhenie. Predstavám di...-ákn celkom ne
zodpovedá pieseň mládeže na pripravovaný 
...-ečierok Hoci celkove DusíkoYa lmdba 
k Hrnčiarskenm bálu p•·evyšuje hudobnú 
stránku Zlatej ryhky, jednako zitslnhot sk u
točne dobrého Jibreln pon1Y.ujem operetu Zla
lá rybka za vydare né operetné dielo. 

Prešo...-ská inscenácia zasluhuje pozornosť 
z Yiacer:{-ch priči1t. Predovšctk)-m treba oce
niť č in dramatur·gie, k tot·á sprá,-ne vedela 
dielo doceniť a trúfala si zaradiť ho do x·e
per toúru i napriek jeho "zneuznaniu" na b ra
tislavskej Novej scéne. Dalšim kladom in
scenácie bolo dobré ideo...-é po!\atie diela re
žisérom J ánom Pa c·lom a tie?. dobré. až nn 

ojedinelé pdpady, hereek~ stvámenie jednoi
Jiv)-ch úloh. 
Rčžia J ána Pacla, šéfa operety v Ostrave, 

nepriniesla ...- podstate nič nového_ PacloY-i 
sprúvne šlo iha o podmúe ži,rotne pravdivého 
ob razu. :.\apokon Zlatá rybka svojou pova
hou b...- azda ani nezniesln neiaké režijné 
experimentovanie. Skor naopak, dôkladné 
poznanie diela priam núli siaha( po r e<tliS
tických L\•árnych prostriedkoch. Okrem toho 
Paci si u t·čite uvedomil, že tento ambulantný 
súbor prichádza do styku a j s m enej 
cliYadd uc vyspelým obecenstvom, ktoré ne
má zmysel p1·e viac či menej ...-ydm·cný mo
dcrnizm us. Preto hlavný zt·eteľ upriamil na 
idcoy)- zámer dieln a vo svoj(~j koncepcii 
YŠctky vedľajšie zložky podt·iacľoval vyzdvih
nutiu ústrednej myšlien ky. A túto ,. závere 
ope•·ety vyznela skutočne s prenikaYOU pre
SYedči,-osťou. Paci okrem toho p•·imerane pre
pracoval a j výstupy epizódneho cl1nrakteru, 
takže sotva by sa nnšlo micoto, ktoré b;..
nepôsobilo pln)'m dojmom pravdivosti a život
nosti. V celkovom hodnotení možno PacloYi 
prá,-om pripísaf \"eTk~- podiel na tejto úspeš
nPj !Jráci. 

Prešovský opetetn)- súbor sa v priebehu 
rokov svojej činnosti dopracoval pozoruhod
nej umeleckej úro,·ne. Prm-da, vždy je treba 
mať na zreteli okolnosti, za ktorých tento 
súbor pracuje i po"ahu jeho činnosti, ktorá 
si vyžaduje veľkú námahu. No. i za týchto 
tažk)'ch okolnosti vyri•stli v ~úbore jednot
liYei, l<torí hy sa dôstojne uplatnili i ·na ná
ročnejš ích scénach. }fedzi t\·chto pró.vom 
patria Júlia Vargová, Elenn Sáriová, Július 
Piussi a niekoľko málo ďaľších. Slwda, že 
sa v p rejave v iacer)'ch i'lenov p rešovskej 
spevohry prejavujú prvky určitého naturaliz
mu. Ka kult:úru h laso,•éhn i here('kého pre· 
jm-u bude potrebné ll ll ll'l f'rk<~mll , -edeniu ve
nontt: ešte veT a pozo!'nosti. 

Orcheslf'r pod tak tovkou di•·ig-enta. Antona 
Buranovského ~...-oje , -:'-.kony postupne zlep
šuje, ale jeho ne\-~-hodou jc. že pri malom 
počte č1enov a teda pri priehľadnom zvuku 
i sebamenšie nedostatky, ltort- sa vo Yäčšom 
orchestrálnom telese o;trúcaj(l. -..-yjdú napo
vreh. Zabrániť tomu moYno len n<'usláh-no 
sehazdokonafoYmúm knzdého jednolli~'CH 
a prípadne a j ,-)-menou niťktor)·ch čl~:;nov za 
Iechnicky ...-yspelcjších hráčoY. 

Uvedenie D usíkovej Zlatej r;--bky na pn'
šovskej scéne DJZ po,-nzujem za pekný pri
klad p rístupu k imcenáeii nového diela 
a zvlúšf diela domÚ Pcho skladateľa, ktoré 
,-ždy m:í byC yzorom a j pl'(' jeho 11rípadné 
uvedenÍ!' ...- zahranii'í. 

M. P(llovW;. 
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"Prikuli č" ("V lkolak " ) od Zena Vanceu 
P red nedávnom v Buku rd ti a Y Ti.lllisoarc 

s ,-cfkým úspechom prcch;edli balet .,Pri
kutie" ou rumunského skladateľa Zena Yan
ceu, ktorého dobre poznajú v hudobný c-h 
kruhoch ,- Ceskoslo,·ensku. Balt>t sa zrodil 
pred 25 rokmi , no tentokrát dostal nové 
t·úcho n ielen v scénickom predvcderú, v cho
reograúcl<ej koncepcii, ale a j yzhľadom na 
partitúru. Zeno \' am·ea p•·eviedol miestami. 
!<krty, v lozil nové tanc-e, prepracoval inštru
mentáciu (orchcsh·áiny pa rt) , libreto ntcľ. 
Pt·eto môžeme hovori( o no v om balete 
a nie iba o re!H·.ízc. 

l)ej baletu, ktorý sa otlohr{J va Y rurntm
skej dedinke, je nasledovný : Starosta tlcdiny, 
bohatý sedliak, chce zviesť mlade a pekné 
dievča, ktoré ho nemá rado. Pre uskutočne-

uie svojho zámer·u pouz•Je starosta svoi ta
lent pokušiteľ a a. preoblečie sa za "Prikuli· 
ča". Dedinčania veria, že ak prikulič niekoho 
stretne, prinesie mu nešfastic. Starosta takto 
preoblečený objaví sa pred mladým dievča
ťom, dúla júc, že ju t)"ffi bude izolovať od 
celej dediny a dievča nebude viac klásť od
por jeho žiadosti. ~o dedinčania odhalia 
úskok, demaskujú starostu i pov<'rčivosť. J ed
noduché libreto dáva možnosť skladateľovi 
komponovať hudbu, ktorá je výsledkom 
rôzny ch udalostí a stavovskvch kontrastov. 
Opravdivý ly.-izmus (ktorý ~achádzame vo • 
\'Šctkých dielach Zena Vanceu a ktorý je 
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Yýsledkom jeho hlbavého n1útra) susedi 
~ ostrou satirou (ktorá je tak čistá v chäparú 
Z!'na Yanceu). d ynamický žiYotný elán sa 
stretá s Mzakalenou pastorálnosfou. V zákla
de te-jto hudby nachúd zame v tipu)• povaho
pis jednotlivých post:h· ; jedného zahalil do 
•·úcha šťastnej lyrii' nosti, z iného cítiť iróniu, 
tretia tendencia má idylický ráz atď. Z hu
rlobného hľadis lm sarrio libreto si vyžaduje 
neofolkloristick~" štý l, pretože clt•j sa odo· 
hráYa v dedinskom pwsti·etlí. Zeno Vancea 
sprúvne ,-celel čerpať zo studnice rumunské
ho folld6Tu (najmä banátskeho), no nehľadal 
m e l ó di e ako iní skladatelia, vyberal iba 
r y l mick)-, mc•lodický , modálny charakter atď. 
-- hudobrtiÍ ''irtu.álnosť. l\.Ielodik Z. Vancea 
vyt,·oril svoje témy v duchu subtílnej indivi-

duálnej suhlimácie folklóru. Jello individuál
nosť sa neprejavuje len v m elodike, ale v cel
ko,·ej l i n e á r n ej koncepcii a vo výbornej 
inštrllmeutúcii, ktorá zodpovedá koncepcii 
ctiela . B alet je stavaný z u z a v r etý c h čísel, 
čo však neprekáža spon túnnemu hudobnému 
prúdeniu. Yychádzajúc z parti túry choreo
graf T.r ixy Cher.ais realizoval obdivuhodné 
predvedenie, verné štý lovej myšlienke a po
darilo sa mu vyLYoriť syntézu tanca klasické
ho, ľudového a pantomímy. Všetky tu spo
menuté klady t\'Ol'Ía základ pre veľký 
úspech baletu Zena Yanceu. 

Fran <;ois Schapira 

Z koncertov Slovenskej lilharmónie 

P o úspešnom zájazde ,- Belgit ku venontla 
Slovenskú filharmó1úa svoj pn-<· koncert 
feb ruáro,·ého ~yklu oslaYc 10. "~'rocia Yi
faznébo Februára 1948. Y sUnrnostne 7A'lme
ranom programe odznela Ka ntáta o T.;SS od 
.\ . Očcnáša na slo, ·á .J. Kostru, v 1-torei mal 
opäť možnosť predstaviť sa sbot· Sf a-F ell
,.u{rrová predohra od A. ~Iovzcsa. :\fiesto 
pôvodne programovaného K~nccrtu pre Ia
~o t. o~ česk~ho skl 'l:~latcľa J. Paucm vy po
culo SI pubhkum Cikkerovo Conrcrtino so 
sólistom ~L Km·inom, ktorý túto sldadbn 
J.ral i v Belgicku. V druhej poloYici kon
~ertu, ktorý dirigoval Ľ. Rajtct·, odznela Ero
J.fa, vhodne uza lváraj(•ca svojím rc ,·olučn)·n• 
duchom program slávnostnôho l<oncertu. 
~ nasledujúc~m konct>rte zn >})Oluúčasti 

sonetskeho huslistu B . Gutnil<oYa mohli sme 
s~ vypočuť v jeho te-chnicky bezchybnom H 

citove vr úcnom podaní Brahmso,· Husfov\· 
konccr~. V~ľmi ú•' Ínne v jeho interpretácii 
vyz!leli l~aJmä dramatické úseky, zaloLené 
~1a '?tenztvnom t~nc s?_lového nástroja. V Il. 
cash p rog ramu sustrc~a sa pozornosť prí
tomnych na obsahom 1 rozlohou mohutnú 
V:I~. symJ~niu ?· Sostakoviča. Y ponímaní 
dirigenta I.. RaJte.·a strhujúcim dojmom za
pôsobi!a ~ajmä účinná gradácia, yystavaná 
JJa oslltnatuom m otíve malého bubna k torú 
v nás opäť oživila hrôzostrašné p re'd staYv 
približujúceho sa frontu. · 

l)a_Jš~. -~-oncer! SF bol_ venoYaný jednému 
z nnJvacslch "J'·tvoro,- ceskej hudhv. veľko
lepét~u , cykl.u symfonických há;~í "!vlá 
v last . K. SeJna, ktorému SmetanoYa hudba 
p~·irástla k srdcu, dospel po d lhorocnom štú
dm, založenom na skúsenostiach z častého 
mterprcto":ania cyklu " Má v last" k svojské
mu podamu, najúčinnejšicmu v dramatickej 
koncepcii "Sárky " , v širokom kľudnom to
ku "Z českých luhil a háiii" a v monumen
túlnorn zobrazení "Tábora" a " Blanika". 

Program koncertov 6. a í . marca bol zo
stavc'?ý pre_va~ne z diel súčasných autorov, 
med~t ~torynu po p rvý raz bolo m -edené 
CapricCio pre kla"i r a orchester O. F eren
c~yho,, ktoré . s v:~-~ajúcou r ytmickou pn.~ 
ctznosto_u a . lechmcKy suverénne zahral H. . 
~Iacudzmski. Novinka bola vrele prijatá 
obecenst,·om~ .v?"aka dobrému podaniu, hoci 
~omerne zloz1ta kornpo7Jcia vyžadovala bv 
~~ ešt~ P.lastickej šieho vypracovarúa v o;. 
chestralneJ zložke. O úspech diela pričinil sa 
nemalou ~ierou i di ~·igcnt Ľ. H.uj ter. V p rí
p~de cľa.~stch _skladieb, Poo tovej "Veselej 
p led.ohry a Wemerov)-ch "Maďarských :im
p t·csn" treba vyč_í~a ť ic.h zaradenie do p ro
granlu, lebo V sucasneJ svetovej tvorbe jr.: 

i>te ,.ef a horlnotncjsích diel, k toré by si 
prednostne vyžadovali, "hy ich naše puhli
k mu . poznalo. __ J edna z prvých Debussyho 
~k ladiCb, "J ar" organicky zapadla do pro
lc!l.''unu koncertu, i kecľ pt·edt)•m spomínané 
tlle!a (Poo,t! \ Veiner} vo ,·cfkej miere prc
y~·soYala. l reba l uto,·af, že miesto \Veine
ro,·pj s.uity n~boli U\·edcné povodne pl'Ogra-
1110\·ane Ral'loko,-c .. Humunské tance". ,. 

Ladislav Holoubek dirigoval v· Národn()m 
d~':adle. Sa Yypísau)• konkurz pre obsadenie 
dmgentského m ie"ta Y bratislavskom ND sa 
''?edzi ~nými ~cl!~~zai=mi prihlásil oj šéfdi
';g.en t . ::í D ': !~os1c!ach, Ladislav Holouhek .. 
l n teJtO prtlczltOsti, ve štv•·tok 20. februára· 
l 958, p~ho:tinsky dirigoval Ciltkerovu operu 
n eg llajaZtd. H odnotn predstavenia mohla 
uspo_kojiť i n~•·o.čncjšich návštevníkov opc-
t·y ::\D. ~odnucrula to strhujúca Holoubkova 
ko~ccp~w, ktorá na rozdiel od symfonického
ch~pama, vyrastá z hlbky psychologických 
H taho\· v hudobnej dramatičnosti diela. Diri
!!e'_llo\·i totiž nešlo l?n o jednoliaty hudohn)• 
prud, v ~torom stla v)-razu spočíva il>a 
v dyna nuckom odstupňo,·ani 7Yuku, bez 
o~ľadu na 'i:znam hudobnej myšlienky, ale
ta to, ako nos1tcfka obsahu. sa st~va základ
n~-m materiálom výstavby zvukov)-eh plôch 
vo_ Ir~~o,·aní k torých nj nepa trné cezúry zo~ 
hmvaJU významné obsahové poslanie. Toto
hudobne ver mi účinné pojatie sa miestami do
stalo s javiskovým prejavom do menších roz· 
pm·ov. Holoubkova koncepcia sa prejavila aj· 
ua C'elkovom spáde dramatického deia. Mies
tatni a~ príli~ .spomalené tempá _: hlavne· 
v prv<:J_ polov tcJ l. dejstva - pôsobili trochtt 
unav UJUC? .. ťravdep?dobne Holoubek tým· 
ch;eel doc1eht d ram~ttcké vyváženie jednotli
vyc!l ob razov a Jednou skúškou nestačil 
svoJ_m~ pojati~ prispôsobiť nj \tčinkujúcich 
~~ .'a'-:~sku. Su~or opery ~D je zvyldý na 
1 ychleJste tempa a tak logickv došlo znoYa 
najm.ark_a ntnejšie v pn·om de]stve, k' malým 
•·yllm ckym nezrovnolostiam. 

9 celkovom Holoubkóvom oojatí Cikkero
,-~J op~ry možno ma f rôzne -názory, avša!; 
dielu ta~~ k?ncepcia vyhovuje, lebo opera sa 
posluchacoYI stáva prístupne išou hudobne 
zrozu_míteľnejšou a nj psycl{ologicky odô
vodruteľnou. - ský. 

Koncert z tvorby Jozefa Rosinského v Nitre 

. r~Yäz s~ov~nsk)·ch skladateľov usporiadal 
" Nitre dn': l. mar<'a t. r. lwncett z tvorby 
Joz~fa Rosms.kého, pri prílei:itosti 60. naro
demn sl~lad~teľ~. P •·ogrnm pozostával z. jeh (} 
orchestral neJ, p1est'íon·j a opernej tvorby a, 
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v interp r<'lúcii orehe~Lrn Vojensk ého umele~
kí·ho ~úboru. sólisto,· - .\ru1y H omungoveJ. 
Tatjany J({.esák ovej, Ladislava Korčeka 
(spe,·), sóli stu Slovenskej filharmónie r.~i
d tala Karina a ~fiebaného sb oru Pedagogtc
kej školy y ~itre, si l1 o vypohLlo početné 
nitrian~k!' obecenst vo, ktoré do poslednéh o 
nácstn obsadilo koncer tnú sieň. O ži· 
votc a práci juhilanta ÚYodn5· p1·ejav pove· 
rlal dr. J ozef Tn·do1'1. Zo skladatefo,· sa na 
koncerte zúčastnili Andrej Očenáš, Dezider 
Kardoš. Bartolomej ľrb<tnec, Zdenko ~[ikula 
(dirigc•~t orchestrálnych čísif'l programu) 
a ini. 

Večer p oézie a hudby.\ pondelok :t8. feb· 
ruára t. r: usporiadali Súizy slovensk ý ch 
.skladateľov, spiso,·atdov a slovensk),ch di
,·adeln)·ch umclcoY, pri príležitosti osláv 10. 
,..;·Točia Fehruáro\·ého viťnzsl ,.a - Yečer 
p~ézie a hudbv - ,. II viczdosiuvo,·om di· 
,-adle y Brati'si;..ve. AJ, pl'Ítomné obecenstvo 
právom nepre j::n ·ilo súhlas s , '),herom a in
terpre táciou novej slo,·cn~k<'j básnickej t,·or
by, o to s rdccn ejšie prijalo Tri pit>sne t•a slo
, -á J anka Snu-ckn ocl F rica Kafendu vo 
' ) -nikajúcom podaní dr. Gustava Pappn, Kla
,·irnc kvinteto Stefan a ~émetha-Smnorínskc
ho v prednese E leny Gúfforovej a Sloven · 
ského kvar teta a napokon časti z Zimmero
, ·cj s uity Tatry . Všetky predncsené skladby 
citeľne osvie;:ili zdlhaY~' i dosť fúdny pro· 
~tram večera. 

Bulharskí umelci hosťovali v Národnom 
dtvadle. Vo štvrtok 6. marca :t958 bolo bra· 
tislavské operné ob!'ccnstvu svedkom k valit
néh o predsta ,·cnia opery Carmen, v ktorom 
pohostinsk-y vystupo, ·nlí ,-ýkon n í umelci só
fij skej Státnej opery - d i•·igent Atanas :\'Iar
garitov, Y úlohe don J osí·h o Dimitm· Uzunov . 
titulnú úlohu obsadila Radka Gaevov ú 
a v úloh e Escamilla sa predstavil l van Popov . 
Y)·kony v šetkých účinkujúc-ich prilomné 
p ublikum odmeiíovalo nadšen~·~~ potl~s~om. 
menovite , ·šuk spc,·ácke un1eme Dnmtern 
'Cnmova, ktor)· b ezpochy by patrí medzi 
umelcov európskeho formát.Lt. Y~·1nenou za 
toto hos(ovanie budú členm·ia opery ::\D 
účinko,·a( v Bulharsku. 

Koncert žiako'' Štát. konzervatória 

D1'i.a 23. fcb ruál'a t. r. poriadal Park kultú· 
•'Y a oddychu v spolupráci s riaditeľstvom 
Stá tneho konzcr'·" tória II. koncer tn)· vcč~r, 
na k torom vystúpili poslucháči ústavu. 

Program večera bol znu jímav)' a_ pestrý. 
Vyznačoval sr.~, ako a j in>· k on certy Státneho 
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konzcr\·atória , dobrou ú•·od\ou. Páchodi sa 
z1nicniC aso01\ strucne o nick lor)-ch účinku
júdch . F lautista i\L Jurko,·ič (li. roč.) p odal 
~poľahli,')•, technicky d obre Z\·ládnutý a mu
zikálne prcciten)· výkon. I. Horsk)• (Il. roč.) 
- klaYirista, uspokojil obec<'nstvo dobrý m 
pre>d,·edcnim dosť náročných Yariácii f-mol 
od .lozcfa Haydna. :\a jeho hre odráža sa 
znanw nit á škola prof. .\ ru1y 1\:afcndovej. 
Os,·e a dôruznej~ie tr eb a sa zmieniť o :.\1árii 
Duná kov•·j, ktorá s IC Su·úiíunovou z(lspie
, ·a la tri ~loT·anl<t' ch ·ojspevy ,\_ Dvoráka. 
Tllas m ladej poslucháčky ~J. Dnnúkovej z V 
•·oč. (žiačka proľ. ľ\Icdnckej ) sa vyznačuje 
,·vsokou l<tiltin"·anos(o u a nezvyčajne pck· 
n~m za ftn·hcním. l ked~ hlas čo do sily nic je 
veľk)·, zmienený mi vlastnos(ami vysoko pre
, ·yšlljC priemer a to v tej miere, že h y azd<• 
neb olo od veci, dať nn úvahu kompetentný m 
c' i ni tcľom. :dJ'' umožnili ?\I. Dunákovej štú
tlium v zahn~ni c., í (n~or. v N DR). 

i)ulšími účinku iúci•~ri Y<:'Čera boli M. Ko· 
peck)· (husle), Y: Vitasck (kla rinet), A. La· 
ha to~ (husle). L. Bednňrik, ľ\I . Boboková 
a A. Pciíaškov (l (spev) . ~f. l3HI'gcr (dirig.). 
Kladrny sprievod spofahli,·o zvládli prof. 
] I. :\1aďarovú a prof. V. Knošková, korcp~·
títorky ú stavu. I ch , -ýkony vy zneli vcelku 
uspokojivo. 

- lp-

Žia•ky koncert k 10. výročiu Februiíra 

G ·itehk\t sbor a žiaci III. Hudobnej školy 
v llratisiavc pripravili k 10. v)•ročiu Fcbru
át•ovéh o viťazstva pozoruhodn)· koncert 
z tvorbv slovenskÝch skladateľov. O "''zna
mc slo._,:en sk ej hudby prehovoril rinditeŤ Hu
clohncj školy, skladateľ Július Kowalsl~. _v 
obsiahlom programe odzneli skladby sóhstte· 
ké Jwmorné a ~borové od J . Kowalského, 
H.' l\ larudzii'íského, T. Frešu, D. Kardoša, 
L. nudasa, F.. Suchoňa, S. Jurovského. Ľ. 
Raj l('l':\ a i. 

Aktív SYäzu s lovenských skladateľov 

P ri príležitosti 10. výročia Februárového 
v ítazstva sa konal v stredu 26. februára t. r . 

· akth · Sväzu slovcnsk \,cb skladateľov. V ob
šírnom slávnostnom prejave d r. Ivan Hru
šovsk' · zhodnotil nevídanÝ roznmch a ume
leck{ rast slovenskej hud~bnej kultúry v po
februárovom období, poukázal na jej realis
tid:é tendencie a ich plný rozmach Y nov)·ch 
spoločenských podmienkach . Socialistický 
rcalir.mus, ako ,-edúci umeleck ý program slo
, ·cn ske j hudby sn stáva postupne osobnou 
tvorivou metódou slovensk, ·ch skladateľov 
a teorctil<oY, vodidlom n a c~ste k idc{llu hl-

boko majstrovskej, formou n{u·oducj a dP.
mokra tickej hudobnej tvorb,-. Socializácia 
slownského lnid obného umenia pr.,javuje sa 
";elcn v počte a kvalite nov),ch hudobných 
die l, odz•·kadľujúcich idey F .:bruárn a budo
vatcfsk ú sú časnost , ale i v o•·ganízačnom 
zjcrlnotení a npe,·ncrú všctl, )-ch ú sekov n áš
lto hudcbn~ho ži, ·ota. Xcoccnitcf n{L je pomo<· 
soY·i<'tskych a i:esk)-dt s!'ldi'Llho,- p ri konsoii
dáeii našej hndby, p1·i jej vefl<om lvori,·om 
rozmachu a ~tanovení jasn)·ch irleovo-cstc
tick)·ch cieľo\·. 

Za .IO roko,- - od FPhru:í.ra ú dodnes -
,-zrústla a zmolmtncla slovc11Skú hudob ná 
tvorLn. prežívajúc skutočné obrodenie tvori
,.é a id(•<wé, na takú Yýšku, ktorou m ôže 
lwnkuro,·a( v)·s pelým cu•·úpsl, y m hudohn~·m 
kultúram a d ôstojne sa tn k Z{lradiť k pokro· 
ko,·cj avanLg·nrdc sú~asného IUIH' niu. Za ten
to vefk)· a prudký ,·)Tin vcfaN Fcb ruám, 
v;Ptk<·m tý m ideám a cmóci{nn, l<loní spre
,-{,dzali ,-znik tejto prevratnej historickej 
· ~d~lo;ti v dejinách n ášh o ľudu. 

Po prednáške dr. i va na Hrušo,·ského odo
slali ]Witomní pozch·anté tcle"'rnmy 'CV J< SC 
n CV ~\:S? . V kr~ tkom kultú ~nom program<' 
odzneli p !CSn e Fl'lcn Kafcndu, Ladisla , ·a H o
louhka a Ba1t olomcja L rban r.n. Okrem toho 
prítomni vypočuli dva tance p •·e kb vit• Si
mona Jurovského a p oslednú i'asť zo Slo
,·cnskcj sonáty Rudolfn ~{acudzi •i~kého. 

-h-

Konferencia o opere :Národného divadla. 
Sväz slovenských di,·adeln)-ch umelcov u spo
riadal dľía 27. februára t. r. kon ferenciu 
o činnosti a s účasnom stave opet·y Národ
nt>ho divadla. V referáte umeleck ého šéfa 
Simon a Jurovského a kore[erútc d r . ~licha la 
Palovčíka s" poukázalo na veľ!''' v'\·z nam 
divadelnéh o umenia p re rast nítr~dn;j kul
túry, _zh~dnotili sa ?otemjši~ úsp echy rep•·e
r.~ n tacncJ slovensk eJ operneJ scén y a rer.olú
c•_ou sa vyt)·čili aj možnosti nápravy niekto· 
r ych 11cdostatkov. U kazuje sa na !ie.h a,·á po
t•·!'ba rozširova( základn)· reper tmí r o diela 
skladateľov s o,-ictskeho sväzu a fudo\·vch 
dem okracií, ako a j o pokt·okon; diela sk la
dateľov iných krajín . V repertoút•i sa m usí 
<'~te zjavnejšie odraziť čcskoslo,·cnskl• druž
~nt, soci:'-list i~ké v lastenectvo n prolctársk y 
lll t:rn:~cwnahzmus. Aj v reprodukčnej r.ložkc 
sa Ja;•t po~reba zlepšovania. To predpoklad:i 
an~azovam~ . ? alšich skúsených dirigentov, 
!'~•pn d ne rez•serov, ale najmä kYal itn)·('], spe
•::_dwv a orch estrúlnych hráčov. ~a konfp,·en
c·n sa pouk<izalo tiež na gkuto(:nost', že p r<' 
clennú prev;idzku terajšia budova ne\'v hov u
J C' a že je potrebné ur)·chlene pristúpiť k prí-

)H':t\'n )·m prácam v~·stad>y poll lOI' IlPj budo,·y. 
ako aj nove i opernP i srénv . Sväz sloYen
sk )·rh di,·ad~ln§ch tUnclco~ si tieto úlohv 
vytyčuje za hlav n S· cieľ s,·ojej činnosti. 
a v spolupr:'tci s umelecl<,·m , ·edcnim dH"e 
napomáhať p ri rie.~Pni aj . iu ~'l'h z{n·a/.ll~·ch 
prolJil-rno,-. _,._ 

Najnovšie nahrávky Symfonického orchestra 
bratis lavského rozhlasu, nositeľa Radu 11ráce 

24. IL zišli sa \' rozhlaso,·om štúdiu slo
, ·enskí skladatelia, "1y si ,-ypočuli najno,·šil' 
nalmívky Svmľonil'kt•ho o •Thest •·a b •·utislav
sk ého rozhlasu, nositeľa Hnrl r1 vrúrP. ~'n 
tomto odposluchu sa zúl:astnili tnkmct· v šet
c i poprední slovenskí skladatel ia aln· ohocl
notili dYe nové nahrávky z tv~•·hy • sloveo
sk ých skladateľov. I šlo o Scren :ídu pre h us
le, flautu, klarinet, fagot , ha1·Íu a sláčikov)· 
orchestPr Ota Feren l'zyho a Hudobné poé
m y, di!'lo 19. (Hozlúť·ka s mlndosťou) pre 
f lnnly, klarinety, tl·úLkv. cim bal a sláčikov..:· 
orch ester .\ndreja O<:miú;a. . 

Yo Ferenczyh o S<·renúde p •·cd :ídnjú ]~·ric
k<~ a tanečné núlady s nwnšími rlramntick)·
nú prvkami. Tak al,o , . in )·rh Fcrenczyho 
komorný ch siJadbád•. i tu sa p reja ,·il jeho 
:-myse] pre citlivé l,omorn(· vvváženie. 

Druhou skladbou odposlurint boli .,Hu
dobné poém~" (Hozlúcka s mladosťou) ; die
lo 19. AndreJa Očenáim. 1:ž samotné nástro
io,vé o~sa?eni.e tohto diela n názvy jednotli
vy ch c:lsii (Chlapská , Spev h.l'dinu, J un;ki, 
Regr·útl) nám dú vaj ú tnšiť , Žt' lu pôjde o ko
m?m ejší hudohn)• prejnv. J e to Ylastne 
smta, v ktorej ide o auLohiogl'a fický prejav 
skladateľa Andrejn OC:enáša. lokalizovanÝ 
vsak len na určité ob dohie iC'J10 ŽÍ\'Otll klÓ· 
r{, Strúvi[ V O s\·o jom I'OclllO.lll kraji. tlčcnÚ· 
šovn h udha i pri mensom nústrojo,·om ob· 
sadení má rap5odick \• eharakter. mipstami 
silne p odtrlmut)r dran~atick~· mi pr~·kami. Hu
d~bn~~- reč toh_to d i<:'la si v p orlstnt <' udržuje 
Ocenasov SVOJSk~' na turel a št.;·J. Tak ako 
,. jeho ostatn~-ch skladhf•ch sa ~·yh)·ha a ké
mukoľvek ly rizovaniu, tak a j v hudobn\·cl • 
f.Oémach b uduje Očenáš viac na epi~kcj 
sHke, v daných z\·ukov)•ch m ožnostiach . 

. Dir·igen~':'v!. Ricku·do,; T~·nsk!'mu podu
nlo sa oziVIt OčenášoYu nar titú ru v('fmi 
d obr!'. Tak isto a j o•-rhestl'r podal veľmi doh
,., . v)·kon. 

~>o odpo<: utí uvcden:)·ch skladieb sa m c
d n prítomný mi s.klaclnte>ľmi rozvinula plod
n{r diskusia. 

Mariá.n J tLríh 
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r~~~~----------------------------------------------------------------

ŠTEFA~ HOZA 

Ako spieval Šaiapin s našou operou 

Dt'ía 1. febntárn uply nulo !:15 rokov od na
~·odenia a dua 12. apríla bolo 2(J rokov, (·o 
-zomrel naj,·äčší umelec operného spevu , ba
.s ista - Fjodor Saľapin. Ani jeden z rusk~ccl1 
umelcov n edobvl si talwj sláv) · doma i v za
hraničí ako 01~. Ktosi bol t•az povedal, že 
keď ho boh t\'oril, bol v o zvlášC dobrej ná · 

l~de lebo h o tvoril pre radosi Yšetk:í•m" . A 
jeho' priateľ a u citcl'. vynikajúci rnsk ý skl~t
·datcľ S. Hachmanino,· napísal, že Saľapm 
, .. . , spieval tak, ako Tolstoj' písal" . 
· F. Saľapin sa narodil v chndobncj úrad
níckej rodine netľalclw Kazanc. Od mlada 
mal krásny hlas a lásku k divadelnému 
umeniu. Spevácke ,·zdelauie získal v kostol
nom sbore a keď p rišla do Kazanc divadel
ná spoločnosť, SaTapin s ľ!ou -,;vstupoval ak_o 
člen sboru. Neskôr sa stal členom operetne
ho súboru \' u rimskom divadle a s ním k~
coval po rusk;'·ch mestách. Roku 1894 pn
sie! do :\Iosb·y, k de sa dostal do novo
ut,·oreJtého súboru podnikateľa '' ,·cžiséra 
:vr. Lentovského, ktor:'' nesk ôr vystupoval 
v Petrohrad e. 

Petrohradské operné divmUo zapôsob ilo n a 
'Saľapina práve tak ý m úžasn~·m dojmo:n;. 
ako ľudová pieset1, ktorej interprétom a cti
teľom zostal do smrti. Y Pcti'Ohrade mu po
máhal študovaf opern)• rcpcľloár S. R ach
ma:ninov. Pol\iaľ išlo o h creck)· prejav, veľa 
sa podučil najmä v ~Iosl~ve od či_nohern)·cl~ 
l1 ercov . s k l01'Ý!l1i ho ·nazalo melcn tuhe 
priateľstvo, alČ a j umeleck ý súboj. 

Mosln·a bola pre Saľapina za6alkom um~
lecl<ého ras l u k torv ho sprevádzal cel)·m žt
volom. Tn Sl: spri:;tclil nielen > d ramatický
mi a spevácky mi krt:•žkami, ale aj so spiso
vateľmi, výtvarnikmi a hudobníkmi, čo n e
-smierne nnpomúhalo jeho , -nimavému ·du
,;hu aby dospel k ma jstrovstvu, ktoré na
pridk tomu, že Safapin prešiel celým sv e
tom, zostalo v základe územčisto ruské. 

SaTapin n ebol len sp e,·ák, a le a j zn ame
nitý h erec, n lo v každej úlohe, ktor~ vy
tváral (Susanin, Boris Godunov, 1\iefistof~
l E>S, J,·an Hrozn~- , Don Quijote, Don Bas•
l io at<ľ.) . Pravdo, širok)· bol aj piest'íov:'· r e: 
perto:h· Saľapinov. R uskí s~ladatelia písah 
mnohé oiesnc !)Tiamo p re Jeho hbs· a on 
ich povŽnicsol svojím ma jstrovsk)·m predne
som tak , že sa sta li známe nn celom svete. 

Pri štúdiu deiín opery bratislavského Ná
rodn(•lJO d h ·adlZt nájdeme napriek jej _krát: 
kemu trvnnin veľa svetlýeh bodO\'. Ligocu 
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sa , .o s,·ojej p rítomnosti a prechádzajú aJ 
do spomienok minulosti .• Nezah.(ula sa n~ 
nl'. naimU ak sú také vyznmnne, ako h oli 
vystúpÍm.ia F. Saiapina s n ašou operou. 

F. Saiapin vystúpil s opern)·m súborom 
hratishl\·ského :.\úrodného divadla d \·a ra~y
y sezóne 1929-30 slávilo ND 10. Yý_rocie 
sYojho jt'Sl\'Ovania; Oslav··y _ s~ ':ek~nah d?
rna, ale ,. Pm h e. 1 reb a vedwt, ze , . budo' c 
temjšcj opery ND hrul_a slove!!-sk~ oper!l a 
i·inohra Jen osem meswcov. ::>t~·r1 1\'l.es~acc 
h n\,·ali nemecké a maďarské súbory. Cmo
ht·a holn zatiaľ " na , ·androvke" po sloven· 
skon1 ,·icltdm n opera ohy i'a jne hrávala Y Ko
i<iciac·h . Y mli ji a v júni spomínaného. r~~.u 
nedostal sa opcrn;'· súbor do Košic. TamoJsi.e 
Dntzst , -o Y)·chodosloYeuského náro~n~ho di
vad la odoprelo vyda( O. NmlhaloVI divadel
nú b udovu za takú výšku n~jomné~o ako 
po iné >czóuy. )i'edbal ako sukromny po~
nikatel' "'·soké nájomné n emohol zaplati[, 
p•·elo zab ;l ,-yjedná,·ať s ~aiiteTom pra~sk~
ho tli,·adla Yarieté. U robil lak v nadep , ze 
~a m u <losta11c finančnej p omoci a okre:n; 
prai~k~·ch v~·dnvko,· ~udc ~ôcť sanovať aJ 
bn\ti,Ja,·sk é podlžn osti, ktore sa n~u h roma
dili ,. dosledku m.ale i n ávštevn osti. Predp o
ldadnl. ze T07.Siahly reper toár a aj v y: túpe
n ie Snfapinn v ~!usorgsk~ho opere Bon s Go
thmo ,· pri.tinhnC' pražsk é obec~nstvo do veľ
ke i IJllclo,-,-. 

Snl'n :J in~ve operné vystúpenie lJ_olo pre 
Prahu novinkou, lellO dovtedy tam Jha kon 
cel'to\'1\1. \'ystúpenie v opet·e Boris Godu~ov 
bolo 5. iúna 1930 s bratislavským opernym 
súboro~. Leto bolo ncobyčajn(' horúce a n e
žičilo uz ani predošl)·m bra tis.Ja,·sk~, V):

stúpcnimn. :\o na pred staveme :o S~I~'P': 
n om prišla nielen umelecká, ale aJ politt~ka 
~poločnosť a na čele s !)rezidentom repub~ky 
7.aplnila }lries.trann<' diYadlo do p oslednebo 
miesta. 

S:1ľapin bol síce stredo m ~o~ornosti d.i~·a: 
dclného 'obe('cnst\·a, a le popn nom nezanikl~ 
ani n aši umelci, k torí sa v ten večer vyph 
k najYyšším možn)·m výkon01n. 

O Saľapino,i , ktorého nmen.i': už '\~t~dy 
npadán1lo. zmiet'm jú sa pražské knt1k~' 
zväčša s ncvšednou chválou. "To n eb olo di
vadlo - píšu - , v ktorom bijú do očú ku
l isy a gestá a do u šú režú árie na aplau z; 
to bol život, dokonalosť v hudobnom slova 
zmysle." 

Hodno citovať aj kritiku o h odnotení Sa
ľapinovho hlasu. V kritike sa p íše: "Saľapin 
)JOdal najlepši výkon; svojho Borisa. Voľba 
relkont vysvetliteľná dobou najvyšsej u me
leckej zrelosti wnelcoYcj. ~1á už za sebou 
dobu, keď stačilo bill·iť a ucln·acova C len sa
motn)·m hlasom a jeh o jedinečnou k v alitou. 
Xastala doba umeleckej roZ\·a hy . dokonalé
ho zomkn utia všetkých zložiek. Has Safapi
no,· je stále mohutn:'·, sch opn)· najsilnejšíclt 
pr ízvukov i jemn ej vláčnost i, zntčo)· , . hl.h
ke i vo V:Í'Šk e, a le ako sa prehlbila jeho v~·
raznosť! K n a jväl'ším spc,· ŕtJw,i·m p rednos
l i am patrí jeho čistá, jasn á y)-slOYJ\Osf, ktorá 
robi zrozumiteľným k aždé slovo , k torá mn 
doYoľuje ta], ú vý raznosC, takú plastik u, že 
mu musi rozumieť i t en . kto ne, ;l. po rusk ,·. 
Jeho výslovnosť i pred~es zbl iž11j t't českél;o 
poslucháča s ruštinou tak, n ko hy to bola 
iba málo pozmenen:í čeština . . . Druhou, n 
I"'C určenie ka tegórie mrdzi spe, ·ák.mi, ch a
rakteristickou pred.nosCou SafapinoYOu je, 
ze u neho spevák a herec sú jedno a lo isté. 
Xemožno si predstaYiť ''iičšiu jednotu, stoj í
mc tu pred úplnou adekdtlnosťou. Saľapin 
je spieYajúci tragéd. Múmc o ľtom predstavu 
7. výkonov najväeších &\'Clových reprezen
U~ntoY"lohto dnes už s túli' vzácnejšieho ume
IUa .. . 

"A tu sme už ycfmi hlízko toho, . čo vždy 
robilo Saľapina veTk)·m umelcotn popri tom, 
ze u neho n ebolo možné hoYot·iť o spevác
kych a hereck~'ch moLnos liach oddelene, le
bo obidvoie nesmierne úzko súYiselo. Tu 
ho,·or ilo le-n jedno v)·razoví: umenie cell;om 
prirodzenými p rostriedkami: stlmenim zná
ml'ho hlasového konta n a minimum, ·úspo.r
n:''lll (pre to t)·m Yiacvravnejším) gestom, li
ncsn )rnll nuansanli gritnasy a n1uo.;ky, jedi
ne<'nc presvedči,·)·m , -ýrazom slova, ktorý tH 
projcktuje rozorvanú n;ílntlu zloi'inn ého cá
ra priamo na sr·dce poslucl•áča a takto s uve
rénnym zjavom priviedol Saľapin dini.kov 
k ú zas u ; odtiaľ ntníe i tak;i ohromujúc<'\ fas
l'inačoá sila ... 

Holi to celkom tri scény z osmich, ktoré 
znwa"i.li hľadisko do absolútul'ho ticha. Bol 
!o dych génia, k torý z Jlarli túry Borisa Go
d uno,·a Yyčaro\·al n a scí•ne ozajstného Bo
r isa Coduno,·a ... 

Safapinov Boris Gotlu no,· je naozaj cá
rorn a tiet'íom. Ytelil sa do tcnm ei duše len 
zo zažltlých pergamenov známeh; cára Bo· 
1·isa G odw10va a z :\I u sorgsl,élto par titúr y 
Yy k resal niekoľko scén p riamo rerubrandtov
sk~·ch, tragick ý zi\pas S\'e tla a tieúa, v k to
rom tieň zvi Cazí. ;\Iusorgského Godun ov je 
dielom stvoreným pre Saľapina. Prudké kon
trasty v oh romn om rozpätí bičujú v údes, 

],tor~- je tak~- moh u tný , že sa prcli~va i do 
hľadiska .. . " 

Bolo by mri dos( cilúcií z p ražských kri
tík. ale jednako n em ozn o prestať, lebo aj 
tfalšie prt'zrádzajú a dokresľujú veikosť ume
nia iohto znamenitého umelca, ktorého veľ
k(· majstrovst,·o mali sme možnosť vidieť a 
pocuť zblízka, na javisku i v hľadisku, e~te 
mnohí z n ás. ktol'Í úCink u ieme v Xilrodnom 
tliYatlle. Bol. to dojem strhujúci, a yn·elo n e
zabudnuteľný. 

P reto hádam n akoniec ešte aspoň jednu 
k ritiku : " Pre obecenstvo bol Saľapinov Bo
ris Godunov preuovšetk)rm zna menitou h e
r('ckou štt'tdiou, ktorá miestam i dáva zab ud
núf. že sa s t'í ou dl'llži a j spevácky výraz. 
Ldi to ,. povah e samotn ej \tlohy a Saľapin 
vie to tak vynžiť, že k eby os ta tné ú lohy 
:Jiusorg»kého opery boli obsadené samotný 
mi Saľapinmi, ten jeh o nešťastný r.ár aj tak 
hy pt•evyšoval o niekoľko hláv. A.ko skvele 
imponujúci a dom i.n ujút;i je tento Boris Go
d unov ui len v zjave a v Inaske! Na v yso
kej, štíhlej postave sa h rdo nesie výrazná 
hla,·a v~·chodného ty p u, v kai dom obraze 
iná. ako iu mení vek i dušeuié u trpenie, ale 
, . každo~ romako krá"na v ušľachtilosti 
s,·ojich ry sov a v o v"STečnosti ok a i každého 
záhybu t\·áre. Je to zja, ·, ktor)· sám vnttcu
je do.jem tragickej veľkosti .. . a je potom 
zásl uhou hereckého u menia SaľapinoYho, že 
tento do jem vie udržoYať a zosilňova ť i dis
ciplinou vlastného mimického a spevác);eho 
'-ýkon u. Nech n ik to nekrčí nosotn nad čírym 
realizmom t ejto Saľapino,·ej h ry. Pravda je 
realistick á do všctk)·ch podrobností, s ktor) ·
m i možn o v kroku i v každ om lmutí tvál'e, 
ruky i tela postihnúť všetky vzrušenia duše, 
ktoré hlboko trpia pod Carchou viny a je 
iiou hnanú až k šialenstvu a smr ti. Ale aký 
je zas prísne u meleek)- l ento realizmus, s akou 
virtuozitou ho dosiahol a aká strhujúca krá
sa a pravdivosť je , . jeho dojme! Saľapin 
svoju ú lohu n aozaj vášniv o p režíva a možno 
.si aj domyslieť, že v n ej ešte stále rastie. 
:\le p ritom ju má umelecky ú plne v moci a 
so su,·erénnym p okojom podriaďuje v nej 
každú zložku prejan1 výslednej dojmovej 
línii. A tou si nás hlboko podmail.uje, dáva
júc nám zabudnú ť, s akou ušľachtilosťou a 
vn ú tornou v)'l'aznosťou je pri lom traktova
n)· podinthodný hlas. Kofko je v tom ume
nia , l<eď sa tento hlas v mäk kom parlande 
klze z tónu na tón alebo miestami v-yznieva 
ll'n dlh ý mi, majstrovsky n an úšaný mi v 7.dych
mi, ako sedí k aždý tón, k ažd é slovo i každ)' 
odtieú duševnéh o hnutia ... " 

Ako vidieť, Saľapinovo umenie vedelo in 
špirovať nielen obecenstv o, ale aj dosť su
chopárnu pražskú k ri tiku, k pr iam o poetic-
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1,.\ ·m a iednako tnk hlboký m este tit·k)·m stú
diám o- spe,·úclwm :\ h e•·eáom mn<:ní, h~ 
o celom p1·ofile Saľ npinovho vystúpenta. Id~• 
tak cT ale ko, že podľ a nich bY m_?hol )10<:<· 
ktor\· výtvarník 'načrtnú( post<"'U Saľaptnolll 
k•·eo~aného Borisa (;od UJJOYa. 

Saľapin v pnuz{tch. kt>ď nespieva l, neod 
chádzal do šalnicc, alt> počúval a sledo,·al 
,-:S-kony j<•dnolli,-~-ch .:·leno,· našej op~~-_Y· P~
sunkami dáYal uaja..-o, <' o sa m u pac• a co 
nic. ~ajviac pozo•·nosli ,·cnonll nádhern ému 
ldaso, ·ému a h ercC'k ému ,- ~·konu An:ol<la 
Flogla, k t?r)· v lomto p•·e~sla,·~ni spi<''·~~ 
mnicha PmlCnn a mal so Safapmorn dlh. 
výstup na jn,isku. Zavš~ ho v panz•k!• P?· 
vzbudzoval pocll\·aln.)·m• poznamkmn1. i'i~ 
ukázal sa milým spoloi'•úkom a ,h·uhom UJ 
k in\·m l'lenom súboru, ktorým pri úsp!'rhn 
tlieskal. Tu sa uldtzal Sai apin ako i'lnn·k. 

Druhé Saľapino..-o vystúpenie s~ naš!•.n 
ope•·n :S•m suhorom bolo v Br~ttisla~-c 1;>. I lHlJ il 

1934, teda 4 roky pred sm1·tou. ' Lon~lo ob
dobi o,·Iádal opernú 1·éžiu dekadt>n t•7:mus, 
ktor)· vyúsťoval v lz,-. rcžisé•:izn~us. '\· ~cel): 
sa a j nehudobní i'i no~lPI'll Í I'~Ž1sén tlos l'~l \'<11~ 
k operným réžiám. Cudovah sm~-. s_a , ze, nJ 
taký inteligentný a rozl,Tadc~:)· _r<:_zJ ser,. u~·~·m 
hol Yiktor Sulc č len vt(•daJSeJ C!'Sk<'J l'lllO 

hrv bratisla,·sk/.bo X L), prepadol dtúikmn 
op~rnej réžie h oci vôbec nepoznal noty· 
Okrem Bceth~vcnod1o ., Fidélia", Zemlinskt'·
ho .Kriedového kruhu" režíroval aj Gonno
do·,,;-1 operu "Faust a :\IMgaréta" . 

F. Saľapin, ouch~\·a l)('(; l'USk~j rca.lis ticl.. ~'i 
opernej školy , n ezmesol na Jl.l''lsku_ mscena
c:iu, ktorá by nezodpovedala danostwm hud: 
hy a ~iast~čne a j tradícii. Stál te~a proll 
tomu, čo b olo v tedy z, ·ykom a cm~1u ~~ 
poddal aj r c:i:ist· l' Sulc. Xa :eén_e boh _to_tJ~ 
rôzne rek vizity , k toré mah vwc J?rtspt: t 
k očare.niu obc<·en st,·a - s\·c t!'lne l hral': 
ká rením - než h~· v ychádzali z. hudo~mCJ 
predlohy partitíu·y. Okrem toho Je zname: 
ze Šafnpin bol pd,·c na !Úlo oper~t ':cľr~l 
hákJi,·'\· (Fa ust a :\Iarga•·éla) , n ewr1l, ze J<' 
dobr\•;n :\[cfistom a p ráve pr·e lo si ziada!. 
ahv ·mu a i scénu ' pomáhala dotvárať a h o
jo,:ať s ťa~kos lallli , k toré · pred vídal ..-o s~•o
join výkone. Na našej sc-éne sa ..-~ak pra,·e 
,·tcrh- obiavi1i orvkv vonkoncom mč nen·av
ué·ho. koz',:nopoiitizn1u , s akousi až akrohat}~
kou náznako,·osťou .. \j súm Flogl sa zle CJhl 
na tcito scéne a ncrúd v nej spie..-al úlohu 
:\I efistofelcsa. Scéna sa n czhodov ala s jt>ho 
realistickým pojatím, n o z divadelnej di~r-i
pliny sa jej p odriadil. Saľapin tak n euroh1l. 

Sa'ľapin nikdy nešiel nn scénu sk ôr, ncz 
sa s t'íou zoznámiL UJ'obil tak a j v tomto 
lHipade a vidiac S ulc-ove náznakové a "vy-
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i:ai-ka né" dekorácie, dokonca akúsi ~ikmú 
plochu - dúhu, JU\ k~orej osv~tleny , zo
'podu mal skrúteu)• sp1eva~ svo~.u ch :Yrnu 
lu·iu 0 zlate, opý ta l sa Ly[ncko. Sa~aľJ?o.v
"ký m spôsobom, s nít~ych~m so~neJ ll'~n~c: 
(·o to mú byL za s<:(• na •' .P t•e<;O mu techmcl~~ 
fúkú a p~hyblivú ú ritt spieval . ako v-~~-
kuse "! Xask dovalo cs le '\-iac "preco'· a l'CZJS~-
1'0 \-ýeh "prclo". ~o SaTapin sa neu~p?~OJ!l 
• ,,,·,·svc Liením'· rc:l.is(•ra a dal odsu·a '.'~ t fa
n•1;11;, sklenen l• " d ulnc. Potom pozwda l, 
a hv mu ,-y>tantli na Ja, ·isku La~é del•o
r:í;ie. klon'· zod po,·edajú rcillistid:cJ predot<l
\'1" partitúry . . \.l<o ..- Counodo..-.~ j _hudhc _ne
možno nahradiť flauty saxafónrrn, t?k J~ l,o 
"' ja , ·iskc• neJ:'t znp!niL_ .,vseu~o~u~tsann" : 
ho,·oril: .,.Ja me sOlil eu·kusovy .. saso, ah~ 
,om holllp:ii'a júc sa sp•n ·al ... · · · .. , . . 

\ lnohí z ďalsích tnne]!'<,,. pozna]U Sal apt-
110·,." umenie len z g"l';llnofónový ch platní, u~ 
n.ie z ja,-:iska . J t> is le kl'ás ne a 1ezchyb~le za
•pic,-,;11(·, nle ,. spojení s h ereckým p rCJa,·om 
bolo nezahudnntcľn(· !JľC toho, k to ho mal 
mozno,[ zblízka slc<lont L Sar a pin, to n ebol 
len spevá k , . operť, al<) LYon·:i kongcni:Hnyc!l 
>ituúcii podľa skladatel'ovej parti tú1·_y :< ~
lHelistovho lP'-lU. Pre to bol u zostnl Jc>chnt>c
H~·nl Saľ~J~)inotn! 

Po:;uámlw aulorrL Citované kritiky sú vy
liaté z no..-ín :XiÍI·odni politika, Ceské slovo, 
J.ido,·é no,·iny a :X{trodní listy . 

Zomrel Peter Bezruč 

Smrť národného um<!lca Petra Bezruča sa 
hlboko dotkla oj československých hudo~ni
ko,·. ;'.Jnohi totiž spojili svoju tvorbu s Jeh o 
b(t snick\·m odkazom a našli v jeho tvorbe 
inšpirač~é zd mje. Bilsnik _Peter Bezru~ s~ 
.r.apojil p riamo do zil1Jasu sliezskych ba~1k0' 
n besk y dských h oralov. 'ľž _, . .'~1lad~sh yy
citil, ktor)'Jn smerom mú za c-IClit S\-O}U tvor
h u, Y ieho b:ist•ach sit sk velé obrazy o tom. 
ako h :;ník d,·íJm svoje kladivo proli utH
čaiPfom, ako tragicky lwnčia mnohé prihch~: 
prostého ľttdu, ako s[ [JOČ~najú ~J~Fanšteh 
fudi·1 Y Bczrnčo,·ci l \·o ,·hc ·,as ne ctlll, komu 
natri .ieho l:'tska a k-de s1ner tije jeho nenávis(. 
\·o v~ršoch ]{tsky sa v ie premen iť na jasa
,·ého spc, ·úka, ktorý rozplarneti?i~. a,. rozlan: 
co,·áva svo i verš. Nemožn o sa ÔtVll, ze vcľka 
dramatičnosť. ľudovosL údernosť, konkrétn<' 
inšpirácie a · krásna forma veršov nútili 
skladateľov, ab y zhudobnili jeh o ..-erŠ<'. Pd 1: 
ve cez Bczručovu poéziu n apújali sa mno~• 
;;k lada telia (napr. Janáčd<, Novák ) n a naJ
pokrokovejší prúd v n aš!'j kuliúrc, cez Bez-

rui·ovu poezm d osiÍl\ a la ich t vorba t rícdn~· 
ZtHvscl a ,-zn.ikali ta k diela ~polor!ensky oh
saÚté a burcujúce. ,\ž bude zhodnotcn~· y)·
w am Petra Bezru\:a nrc česlwslovcnskú !md
bu. budeme moce plne doct'n il. za čo lll'll 

m Óžu byť vcl',-,bli če~ko~lo,· t' n ski h ndohn iei. 
z. :\. 

Za majstrom JaroslaYom KYapilom 

S J aroslavom K \'apilom odchádza i:eskcj 
h ndhe vefk[t osobnosť. ktor[t plodne formo
' ala niekoľko d<•sa(rot'-i m.o•·avsk\· h u rlobn'\· 
z i, ·ot a priniesla do i't>skoslo, r·nskc:j hudolm~j 
poldadnice trnM• h rulJJoly . Zd ú;;tn a ~iln 
l~vapilovej činomdnosli sn p t•ejavoYala Y 

,kla da teľskom. dirig-<'ll tskom a pedagog-ir·
kom p osoberlÍ mi lll·nr' nsk\..-h hudnbn\·ch 
'i kolách. Usilonwn p1:1i<·O LL ~a 'ykryštaÚzo
, ."[ k origin álnej osolmosl i. Pomerne rýel1ln 
• ll·iasol zo seba u<'·iH'f sk~· ' l >ln· Leoša Jan{ti•
ka a dopHial si ~úsl<l \'11~· ·" ~ l ú diom S\ oj11 
umeleckú ' -ýzh roj . l 'ž ako :l(l t·o.:'n~- predkla
d~! vcreinosti <liela . ...- k to•·\·c}, otlhom í<'i ohdi
\ 'Ovali ;-eľkú technic-kú ..-~:naliczayo;. i. objav
aú prácu s ÍOI'IllOil a po<liel pri ,-yl..-{mlllí 
modemého čcsk~ho polyfon ick ého myslcn in . 

Jeh o najcenncjsic dida Y~-rústli z tl'Oc-h 
inšpiračn)•ch zd rojo,-- z lásk y k p rirod<•. 
dasti a rorlin<'. Y t\ eh to uúmPtoc-h sa vzd v 
·.-yznúval z n njp{tlt"h ·cjšírh osohn'\-.-h c-i to,··. 
Z jeh o bohate-j t..-orby sú azda uajc-cnnejšil" 
symfónie, Yar:iúeit' a r ll i(rt pre OI'Chesle<·. 
1l 11sľov~- k oncert'. l,anlúl~-. opt>ra Pohádka 
111Úje a kJa, ·ir-nc d icla. Xa prah u non·j dob,· 
K n t p il spojil svo jt· sta rí• sk úsi" nosti s p ožia
day]wmi orítontnnst i . .Prcl o sú('asn:'t ~csko
•lovenská- h ucll1a p o(·ít ala " n ím st;'tlc nk o 
jc•rln:S•m z pilierov . ?vinohé jeh o skladby zosiÍl
,·ajú živ!? a 1\\ ·npilo, ·n Jl l'ttPn ost,me nadlho 
' pamiHi t'cskoslrn-pnsl•~·c-h hnclolmíko,·, 

7. . .\'. 

Petasedemdesátlny Jana Kunce 

.l <•dnou z nej, ·~·wnmnt;j~idt posl~lY pojn
nái·konl<ého hud clmíl•o Bl'lla it> skhHlnt el. 
hudcbní pedagog u l"·itik J a n l~ une (naroz. 
27. III. 1.88:3 v Douln'IIYÍPÍ u Blr111ska - Sť'
,.,. rnč od Brna). P o s! Htliii'!J na ľčilt>lsk(•m 
ústa,·u a Yarhanit>k<'' škol\'..- B r u(; (J a nú(·ck) . 
na k onsen.-atoi·i , . Prazt' a u Yít. :Xo,·úka. 
''toupil Kunc do zi,·ola ne.jp rvc jako ob<>r
noškolský u i':itcl - ,. llt'nc. k de žije dosud. 
/.áh~· vyučo,·ai t(·ž hndcbnim pi·edm~l um nn 
školúc-h odborn)'ch a na šk olúch stľedních. 
Současnč se začal vyuatné uplatňoYat t<'-z 
sk1adatelsky . Od r. 1903 se d aLUji jeho opns, 
mez i nímiž z doh~- n:letu zdú::it<\ Yynikaj í: 

pisiio\'~- cyklus "Smutky .. op. :l, " :\Iužské 
sboľ\·" op. li., kantáta "70.000" (na Bezruče) 
op, l:l. písiío,-~- eykln.- , .Ze ži,·ota" op. 10 
(zd e z..-1. {n ·odní níse tt na Bezntče "K do na 
moje m ís to") a "~lužské shory (II)'' op. 11 
(zde pl'ede..-ším "Ostrava", ro,·néž na Bcz
J'llt:<,) . Toto poslcdnč jmt'no,·ané dílo je jiz 
z r. '19 12. t. j, z doby, kdy Kw1covn rnuzi
kllnl sk ii k•·cv začala ho hnát do všech h u
debníC"h oblasli, takže SP shledá,·állle s Kun
ccm hned jako s hud. k•·itikem (n-1. Lidové 
novin ~- 1909- 18. pn~· zi,·otopis L. Janáčka 
v hu cl. Ren1 l V l l !li l - a j .), hned jako 
s n ·k la cla i'cm lchdv moderních skladatch'• 
(.J , 's uk, Y. ~ovúk, · G. Chal')wntier a j.) či 
k l:n·irnim dopro\·azci'Pm (zvl. své choti -
Jll'vkyn e ~\farie) . Tato Km1ťova bohatá čin
nosi os,·i'to\·ft se spojila tcpn·c po I. svčtové 
vítlec s jeho <':iunosli hudclmč-pcdagogickou, 
1Whof telah· ( 1920) Kun!' YStoup il do čela 
no,·t· konse.n·atol'c ..- H.-ne, kterott pak zdár
nc· vedi celé Pl\'l'tsloletí. Zn luto dobu pro
slo ústrn·em. zalozeným L. Janáekem. na 
1000 posluehači't. z nic·hž mnozi zau jímají 
, -\·zuamn{t postaYt>ul ...- l JUdrlmím ·svété. 

Y ra ime se ..-šak ke KllllCO\·i-~klada teli. Je
], .. , nejd l\·ažru:•jši dilo, s~·nt.fonickú húseň "Pí
'<'''í ml:ídí' ' op . 12 (pro,·cdcnú Kovai·oviccm 
n Cha labalou) spolu s jPho ncj lcpším klavír
n ím dilt>m ./i ld avímí skladb..-" op. 13 za
koni:uji pn-ní ohdohi K11nco..-~: t\·orby, pred
zJ• am!'nan(• nczi'idk11 soc-iftlni thcmalikou a 
'<'·li;ím i menším ..-liV<'Ill \'. Xodka. (Yliv 
.Tawíi'kt"n· je nepal l'fl~·. ) 

Z <'h·u h(·ho obdobi (JH<'Zi ol)hna \'illkami: 
:l. •u·n í tlosucl zakon6 ··no) n elze vvnechat t í·
'nH zlidovPlon hnladu . .S t:íla }.:ae~nka u Du
naj n" op, 14, "llouslo~·ou w nátu" op, 22 a 
pbl'lo, ·é c~-ldy "Sn y o ~ti· sl í " oo. 24 a .,Ti'i 
pís ni· nn sloYa M. Cahn~· ' · op. 26. Y tčchto 
LHiech st> rozvijí Kunf·Ont l·et:. v podstate ro
'"'"'Lickt. mezi p óh• Xo,·úk-Janáčck. Bo
huŽ<'L současnč musí zúpasit Kunc-skladatel 
s I' llll<'!'m-i'edil<'lern. t·ož 7namená též b ez
poi·et nej ruzni·j~ich funkcí. Y ~-slede k se pak 
j<·-..i ..- newlké !JOČelnosli d<'·l tohoto období: 
za c!.·uhé S\' l-toq'• v[tl.kY Sl' Kunc léméi' do
k ollc<' odmli'el. Tepľ\'C p o jcjim zakončení 
za('a! zase inlcnsÍ \'IlČji kompon o..-at. (Y lé
lec·h Hl47- 52 té~ pi'cdu ;'tšcl na J.L\HI. kd <· 
b~-1 pn~'lll dčkanem. u p l-c•de..-šilll na perla
f!Ogick" faknllč ~fľ.) 

P.-o s]o,·enskou h udbu m i•ly svu! ..-)·znam 
2 K u neon· insp!'kcc Y r . 1926 na n i>kdejši 
11udehJú a clramalick(· ~kole..- Bratislave, kdy 
se zdúrn<'· jednalo o p•·:h·o vt>fejnosti a o 
71'0 \ ' llO!WÚ ,-n.:;oí jmenovanéh o úslaYu s p o
dohm:·mi ústaYY ,. zemich .:·esk~-ch. (Stalo se 
tak ~- l1l·pzn u ;, " listopntlu z;níneuého ro
lw.) ·- \' tv orhi• se K une: ins]Jiroval sloven-
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skou písrú ,.":\"u h ot·ách, v košiarách na n š
ku . . . ", l<tcrá mu b y la themutcm k progra
mov)·m variacim "Kronika" op. 23 - pro 
ldavk V dílech neopusovan),ch se !>lovenskú 
liclová piseľl vysk y tuje u Kunce častiíji. Ko
nečne za svéh o vysokoškolského pusobení 
u spoi'ádal Kunc n ekolikrát samostatné veče-
ry slovenské hudby v Br·ne. . 

Nvní je již J an Kunc na odpočmku. Do
konČuje di'ivc rozp racovaná svá díla (napo
sledy "Miniatucy pt'O dechový kv;ntet" ), re: 
viduje díla z mlúdi, t.fídí. J eho skluda telsky 
odkaz čitá na SO skladeb včetné čtyÍ' svazko'l 
lidovvch písn í ("~iolinburské pesničky" op. 
6. SÍoväd<é" op. 17, 18, 30, "Kytička lido
v~~h písní s klavírem" op. 31 a "Lišeňské 
lidové tance" op. 35 n 36). 

Kunc není cxpet·imcntálor. Je poctivý mu
zikant. Ncjv ydatneji pľispčl n aši hudbe s~-)-~n 
vokälním Jílem . .Teho sklndatelský p rofil Je 
monograficky zpracován au torem techto rád
ku a dočká se snad brzy vydání. 

ľ\ovinái'ské články Kunco,.,:· zasluhuji sou
horného vydáni. J e pravdepodobné, že .se tak 
stane. Kuncova viec než piilstole tá činnost 
p edagogická b y zasluhovala verejného uzná
ní a 0 eeni'ní. Doufc!me, že tak učiní školsk é 
úrady ješt e za Kuucovn života! Pfcjme mu 
to! Rovnež sH u a zdra'i do d alších let , 
v nichž by realisoval všeclmy své projekty. 

Zdeniil• Zouhar 

Angela. Cziczková jubiluje 

Skladateľka Angela Cziczková sa 8. apríla 
t. r . dožíva 70 rokov svojho života. Prvé hu
dobn é základy jej dal otec, r egenschori 
v Banskej Stiavnici. Hudobné vzdelm1ie na
dobudla v Budapešti a celý svoj život veno
vala hlavne učiteľskému povolaniu v Temeš
vári, v Jágri a napokon v Leviciac~, kde :tijc 
dodnes. Popri vyučovaní na klavin sústaVIJ_e 
sa venovala ai kompozícii. Je teda len p n
rodzené, že ;nštruktivua skladba zastáva 
v jej umeleckej činnosti významný podi~l. 
Prav da neboli to len skladbv čiste techruc
kého r~zu, ale tieto dopliiovala aj drobn)-rni 
prednesov)·mi skladbičkami ako boli pocl~o
dv, charakteristick é skladb y, norturna, lll· 

lerm ezza fantúzie at<ľ. Hoci prevažnú ča>ť 
svojej tv~rby venuje poslucháčom z detských · 
radov, treba spomenúť aj jej podiel na sklad 
bách pre v ysp elejších ldavnistov ako i~ ~~ 
sonát, ďalej suity, prelú diá atď. ~·Iedzi ~eJ 
na jhodnotnejšie sk!adby patria komorné dl_c
la ako : Sonat ína D-dur p re flautu a klavu , 
Sonatína G-dut• pre flautu, husle a klavir, So
natína B-dur pre flautu, klarinet, dvoje hu
sieľ, violu, čelo a klav1r, Klavirne kvinteto 
fis-mol, Klavirne kvarteto h-mol atď . 
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.\ngcla Cziczková i p ri svojom vysokom 
veku ešte st;ile pracuje, piSe nové skladby. 
Pri jej vzúcnom jubileu želámE> jej do ďa.lšie
ho žiYola vPľa dobrého zdravia a úspechu 
v p ráci. 

J\l 

K päťdesiatke Michala. Kadnt\ 

:.\ie ic nadsúdzkou konštatovanie, že Mi
ch al Ka rin, ldavirny wnclcc a sólista Slo
venskej filharmónie, pa tri medzi t)·ch ' t kon
n )·ch umelcov, ktorí najväčsím podielom 
prispeli do v ývinu slovenského reprodukč: 
ného umenia. rž plných 30 rokov, y celeJ 
našej vlasti a n a jmii na Slovensku, b~dí 
v s.-deiach ľudí lásku k hudobnému umcmu. 
Popri swtovej Jdn,irnej tvorbe v)'znamnou 
nl..Ícl'Ou sa zaslúžil o propagovanie tvorby 
rlomácich. skladnteľov, ktorá často práve je
ho pričinen[m dosiahla uznanie. Jeho úspeš
ná mncleckú Ľinnosť dnes už prerástla hra
nice domova a s uznnnhn sa o u ej zrnieľiuju 
aj početné zahra ničné kritiky, ktoré neskrý
, ·ajú obdiv nad jeho muzikalitou, vysokým 
vkusom, elegantnou, pestrofarebnou a ume
lecky v itá lnou interpretáciou. Svedčí o tom 
tiež mnohoročné umelecké priateľstvo s Va
šom Pfíhodom , ktorý pri svojich koncert
ných zájazdoch v CSR priam ?""á na spolu: 
účinkovaní s ~'fichalom Kannom, ale aJ 
vcfavýzna11mé slová ma~arského . diri.gen~a 
Ferencsika J ánosa, ktory sa ' 'YladrJl, z_e 
" ... n evie, či si má ,;ac ceniť jeho klavJ
ristické schopnosti a lebo muzikantské ve
domosti". Nie menší úspech mal Karin na 
umeler.k\-ch zú iazdoch v Cíne, Kórei, Ra
kúsku či Bclg i(;ku. Každé slovo uznania je 
umelcovi zadosťučinením za jeho celoživotné 
ú silie a povzbudením do ďalšej borby za 
knltúrnv ·rast ľudu. 

Michi..l Karin sa narodil 30. marca 1908 
, . llrntislave. );ákJonnosť k hudobnému ume
niu p rejavil u ž v detskom veku, ale až 
v desiatich rokoch sa mohol kla,•írnej hre 
,·enovať pravidelnejšie. Stúdium u zn ámeho 
bratislavského klavírneh o pedagóga Jozefa 
Groera zamenil roku 1923 štúdiom vo Vied
ni k toré však oo roku nútene prerušil. Otec, 
,.obotník, nest:i'čil synovi finančne zabezpe
čiť dlhší pobyt mimo rodičov~kého domu. 
"Cjíma sa ho však p rofesor Frico Kafenda, 
ku kto1·ému Karin priľnul veľkou láskou 
i dôvcT·ou. Spomínanú skutočnosť , al' o aj 
jeho veľký talent podmienili, že I<~rin. roku 
J 928 absoh·oval Hudobnú a dramatlcku aka
démiu ako najlepši žiak. Za svoju umelec~ú 
výchovu, za širok) · umelecký rozhľad Karm 
vďačí svojmu učiteľo,; a dodnes k nemu 
j)T'echováva veľkú úctu. 

1\.lavírne trio Slovenske; filharmónie: Ti bor Gašparek, Michal Karin a Albín Berky 

Po doplnení štúdii vo Viedrú u prof. Bassa 
wacia sa Karin spii ť do vlasti a hoci absol
voval s výborným prospechom, len ťažko 
nachádza uplutnenie. Z času na čas účinkuje 
v rozh.lase, umelecky spolupôsobí na k on
<'ertorh OsvPtovcj besedy a občas koncertu
je aj v zahranii:í. Roku 1929 prijíma miesto 
klavi,.is tu v 0 5tra,·skom rozh lase, n eskôr 
, . Bme a Bratislave, k de pôsobí dodnes. 

Karinova koncertná cinnosť sa však pln~ 
rozvila až roku 1941. V tei dobe n ·k onal 
mnohé koncertné zlijazdy do -Nemecka; S véd
ska, Svajčiarska, nezriedka interpretujúc 
klav írne koncerty svNových sklada teľov 
pod taktov kou popredných európskych di
rigentov - Karla Bôhma, Hansa 'Vcisba
cha, Moralta a ďalších. ZahraiÚČná kritikr~ 
vvsoko v vzd,·ihovala Kjlrinov e umeleckú 
k~·ality, lebo " ... v o všetkom sa vedel pre
jaYiť ako veľký Wllelec, elektrizujúci ry t
mík, majster skutočnej virtuozity" . (Baseler 
Zeitung) . 

Po oslobodení :\Iichal Karin pokračuje 
, . umeleckej činnosti ako koncertný umelec, 
J,ornorný hr ú č, stá vn sa sólistom čs . ro7.
lolasu a napokon roku J953 spolu s Tiborom 

Gas pm·kom a Albínom BerkVln sa stáva 
sóli; tom Slo,·enskej filharmóni~. To bol pod
ne t k utvorerúu Klavírneho tria, ktoré za
nedlho získ alo pt·iazeľí nášho obecenstva 
a svoje umelecké k vality preverilo už a j. 
~.Jéraničí. 

, Bilancia Karino,·cj koncertnej činnosti j~ 
ncsnúerne bohatá. \ "y konal vyše osem sto
konccrto,-, n eráta júc množstvo kultúrno-bri
gádnick )-ch poduja ti, ako aj početné na
hrávk y na gramofónové platne. Jeho re
p ertoár pozostúva z najlepších diel svetovej 
literatúry, no (ažisko jeho koncertnej čin
nos~n· · spočh·a na . slovenskej klavírnej tvor
b e. ri nedávnom zájazde v Belgicku pred
~ m Cikkerovho Concertina vzbudil u ta
m ojšej kritiky ohlas prvotriedn eho umelca. 
To nie sú ojedinelé uspecby, je to '-i·sled ok 
dlhoročnej neúnavnej práce, ktorou sa ~'li
cha! Karin stáva žiarivý m príkladom mlad
šej gc,nerúcii výkonn)' ch umolcov. 

~~ášmu jubilan tovi ::\Iichalovi Karinovi, 
sólistovi SlovcnskP j filharmónie, želáme do
tTalšich rokov Yc[a zdravia a úspechov. 

mp· 
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NOVÉ K N IHY 
A HUDOBNINY 

Romain Rolland: Beethoven. 
Yelká tvurčí období. Od Erolky 

k AJipassionate. 

Yďaka nnscj rozsiahlej edičnej cinnosti 
di<'lo Romaina Rollanda, tohoto veľkého 
,·cdcn-ln'lsnika sa nám stáva stále bližším 
.,. jeho mnohostranný spiso,·atci ský profil 
d okl'cslcnejším. Nov{• publikácia Státního na
Jdadatelswi krásné litemtury, hudby a umení 
v Prahe z roku 1 95í sa obracia na tých 
lnulobnikov a hudbumilujúcich , ktorý m ne
stačí pocticko-psychologieký životopis, akým 
bol ncdtívno ~-yda;ný " Beethovcnov život" . 
Y tera išom diele H.omain Rolland síce tiez 
m•zapre v sCl>e básnik! a lásku k svojmn 
ohdivo,·anému titano,·i, mimo tohto však 
uplatnil sa ,. diele aj svcdomit)· muzi koló!! 
so sirok)·m rozhľadom a s l1lbok~·m1 vedo
mo~iami. Previtdza m\s· cez t, ·m-iv(· ohdobic 
L!'idsttf ročného Beethon•na, k tm·(· sa v-yzna· 
i·ujc plnosťou J\)Užncj sily ešte neohlodanej 
n!'skoršími duše-..-n)·mi i tclesn)' wi útrapami. 

Dicb Beethovenovu vzniklé v tomto ob
d ohí sú symbolom tejto sily a klasickej 
krúsy. Cplná harmónia mťdzi náplľí.o~ :' 
fo,.mou ňou clotváranou je najclmrakteu slJ
ekejšou vlaslnos(ou ,-y\'ľcholenia klasickej 
s~·mfónie - Eroil..y ako aj vo svojej apolón
skťj súmernosti closi;~T nepn•konanej k_la· 
,·írnť'j sonáty - App<tsionaty . A vedľa mel• 
sk,·jp sa Bccthm·eno\'!> v hok5ti zrodenÍ' 
<lida - Oper(\ Lconora-Fidelio, ó<la JHl 
v bojoch vykúpenú slobod u. 

Bomnin Holland okolo uveden~·ch trorl> 
<l icl zoskupuje celú !3cl'lhovcnov u ,,-o,·i'-l' 
i;in nosf z t vchto cias. CÍOI stmelil ~Yoju 
stúdiu v ucelen)- pohTa·cl na celÝ úsek Bect· 
luweno,·ej tYorby. Rozborom jl·dnotliv)' cl' 
sklao ich polnocou Beethovcnoy)·<'h skiťo· 
, ·\·C'h :t.ošito,· umožiiu ie núm autor Hnhliacl
n;\f clo tajn~·ch ducho\'TI~·ch Jll'Occso,· tohoto 
!!ťuiúl ncho "kováča". 

Tejto nnal~·zc p redcl1ádza majstrovsk:'t 
C'hm·nk teristika H!•ethon~no,·ej osobnosti. 
, . ktorej sn nám plasticky zjad celý v te
dajší Beethoven so všctk )·mi telesnými k lad
mi i ncdosta tka 111i prcžiaren)' slnkem génia . 
. \le nic Jen to! Roll:md posk y tuje nám vý
s tizn~' obraz doby. pôYnbu dohasinnjúceho 
slabošského rokoka, duni,·óho r:•chotu Na
polcónov)·ch impcrialistick)·ch ťažení. túžb y 
národov po slobode, !lO zhodení absolutistic
kého iarrna. ovzdušia kultúrneho rozmadm 
.,Stun;t und Drang" pe.riócly. 
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I\ vlastnej stúdii pripojuje · Holland ešte 
tri v\·znamné dodatky o B t•ethon·nove j hlu
choL~, o jeho náčrtníku z roku t 800 :t o 
sestrách Brnnswickov) 'ch :. ich sesternici. 
Tento posledn~· j<' obzvláš( z;tujímav)· a 
mnol•o os,·etľujl· z Bel' thon•no,·ho eitového 
života a o jeho vzfahoch k týmto zaují
mav)·m o~ohám ,·tcdajšcj ;u·istokratickej 
spoločnosti. V tomto dorlatku sa ,-ysk y tujc 
powúmka aj o Dolnej Krttpcj na Slovensku , 
,. J-to·r~j pod ľa miestnych traclícii sa mala 
zrodi'f klavírna ~onúta z,-. ?llondschC'i1l. 

Prekla·cl St<mi~la ,-a Hanu ša je yzorn)' " 
, mc radi. že j!' znova prístupn)•. J eho pô· 
vodnú vvdunie z roku 1932 (Družstc,·ní 
práce PJ·;~ h n) it• u ž 1nnoho rokov rozohrané 
n osamelé l'Xcmpláre v rukúch št'astliv ých 
majitdov sa pokla-dali za ra ritu. Vtedajší 
m'tldad hol 2200 ,-<- t l:~čko,- . teraz 10 000. 
k tor\· sn tiež rnôze uŽ pokl:tdai p rakticky zn 
I'Gzohr!\lr\·. Bndostnú bilancia zv-{·šenia na
Šťj kultiu·•wi Út'O\'Tl<' a odhytu .hodnotnej 
litťl'n t úry ~ Z .. H. 

SloYenské hudobniny v cudzine. PráYc vy
siet Kasselsk)· ot·chc~trálliy a opern )- kataló!! 
pre t•ok 19:>8 (f-\assclcr OrC'lwslei·- und Biih
ncnkatalog 1958), ktor~· m:'t p re nús ,-ýzmmt 
v tom, že v itom sa po pni· raz uvácl:w jú 
slo,·cnské ol'<·hestdtlne a opern(· diela pre 
prech·ádzaniť , . !'uclzine. Pokusy uviesť slo· 
Y('nskú hudbu. no 'oÍtH' do cucl,.inv sa konali 
C'ez vicden;,kí• f' niYe;·sal Edition, ktorá zastu
po,·ala už ,. min ulosti IÚekto:-(· slo,·,·nskô <li<'
ln, potoDJ pr<'d dvomi rolmti ce/. firHm Ba u 
jomin v IJ:uuhurgu, nú~t.upca fir11lY Sinu·ocl, 
z b ipslw. J ednaniu v towlo druhom pdpade 
JleYiedli k pozitivn )' m v~·sleclkom. 1:assclsl<í· 
;'astupit<•fst,·o Alkor--Hiircnn:iH·•· prejavilo 
zún j!'nJ o nn~n lnulhn. a,·šak zo zni·ia t]; u len 
o ~ldrtdh ~· (·isto o•·ehe,trúhw, [('(]a bez súlo
,·é·lt o nitstro ia. bez sólovvch a ci sbo•·o,cVrh 
hla'o'·· .\ t::i'l, · sa vo v]at\ajšom katalógu .hu· 
d ohní n pre p t•iamy predaj už ohjtnili niekto
r <· inštl.'lnnentnlnc sklatlby . Y tomto lia talógu , 
uri·euom pre dirigen tov a or!'hcstrálnych 
i rozhlaso'i'<'h prograruov~•eh pl·acovníko, ·. 
~ú \ I Ž U'Vúdzan(· popri orchestrálnych sklacl
búch aj inštnnnentálnc koncert;· : Babuška. 
Cikkcrn . . Jurovsk f.ho (symfónia), Suchoňa. 
Okre m spotne11ut.ýd• sú v katalógu u \·edeu <· 
ešte dida Fťrenczyh o, Kardoša, ~\Ioyzesn. 
Sťltn!'idrn-Trnavsk'ého a Zimmera. Pri sklacl
llúch ic u<lané obsadenie a trvan ie. -:vl<'d7i 
v~·~e i,QO staršími i novšími skladbami zaují
ma m\arlú slo,·!'nská hudba ~ 22 di<'lnmi po
mcm e slušné miesto ; z modenwj českej hud
by ka talóg uvúdza 3f, sklncli<'h. 

Potešii'I:-Tné je, že v opernej , yefmi pek ne 
redigovitn<'Í čas t i katalúgn sú uved ené aj ohe 

·~. 
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opery Jána Cil<kera s dvoma ilustráciami 
z bratislavske_i inscenácie, s obsadením sólis
tov i orchestra - pr-edovšetkým zásluhou 
obetavého dr. Oesera. V časti baletov sú 
,-cfrni pekne zastúpené diela českých skla
dateľov. V záverečnej časti sú stručné údaje 
o skladateľoch; tie vtiak nie sú v)·berom 
úpln t: ani presné. 

Prichodí sa nám len tesiť, že sa slovenská 
hudobná t,·orba dostáva pred záujemcov 
,- cudzinc. Dúfajme, :lc sa dostane prostred
níctvom tohto katalógu aj do koncertných 
siení pred široké vrsÍ'-y poslucháčo,-. To je 
napokon jeho cieľom. Z. 

Otto Erich Deutsch: Schubert. 
Die Erinnerung seiner Freunde. 

VEB Breikopf & Härtel Leipzig 1957. 
Vydaním spomienok Schubertových pria

teľov zavŕšil rakúsky muzikol<'lg O. E. 
Deutsch svoje roku 1912 započaté dielo 
. ,ľrnnz Schubert - Dokumenty jeho života 
a tvorby". Vyt vorii tým celkom nový typ 
biografickej literatúr~-, ,. svo jej ucelenosti 
dodnes ojedinel)- (ani dokumentárna biblio
grafia G. I-I. Hämlia od toho istého a utora, 
ktorá v najbli:lšom čase vyjde v nemeckom 
preklade, sa nemôže so schubertovskou edí
ciou porovnať). Deutschove práce nie sú ži
votopisnými štúdiami, ale zbic•·kou veľmi 
dôkladne komentovaný<:h materiítlov, získa
ných polstoročným, nesmierne usilovným 
výskmnom. Celková koncepcia diela sa 
v priebehu desaťročí menila, no dnes máme 
v rukách všetky p1·amene, zh rnuté v tých to 
zväzkoch: 1. "Schubert. A documentary bi
liography" (London 1946), 2. "Schubert. Die 
Erinnerungen seincr Frcunde" (Leipzig 
1957). 3. ,,Schubert. Scin Leb en in Bil dern" 
C\1unchcn 1913) a ako samostatný doplnok, 
4. "Schubert. Thematic Catalogue of his works 
in chronological order" (London 1951). Bá· 
danie o Schubertov:i takto dostalo základňu, 
akou sa pri žiadnej inej osobnosti. nemožno 
pochváliť. Právo1n preto po,·edal Alfr·ed Ein
stein o Deutschovi v recenzii Tematického 
katalógu: "Niet a ani nebolo čloYeka, k torý 
by viac prispel k poznaniu Schuber tovho 
života a tvorby al,o Otto Erich Deutsch" . 

Prítomný zväzok spomienok Schttberto
vých priateľ ov rozdelil Deutsch na štyri časti. 
Pr vá prináša nekrológy, druhá biografický 
materiál, zozbieraný F. Luibom, k torý pri
p t·avoval biografiu o Schubertovi. V tretej 
je materiál zozbieraný Lisztom, Kreisslem 
(autor prvej b iografie o Schubc1·tovi, v kto
l'ej použil aj materiál, získan)· Luibom), 
Thayerom a Vvw·zbachom. SnTt:i časť pri
náša osobné záznamy a spomienky Schuber-

tových priateľov, na ktoré upozomil Deutsch 
z veľkej časti prvý. V dodatku je odtla('cná 
korešpondencia o Schubertovej skladateľ
skcj_ pozostalosti. 

~Iateriály druhého zväzku nie sú len dô
ležitým prarnenným žr iedlom pre špecialis
to,·, ale aj veľmi zaujímavou lek.túrou pre 
všctk)-dt t)·ch , čo chcú bližšie pozna( Schu
ber tov život. Vid no z n.ich, aký srdcčn)· bol 
vzíah jeho priateľov k nemu - yzfah vy
, -oJaný často viac jeho osobným čarom než 
poznaním jeho umeleckej veľkosti. Pre nás 
je významné i to, že sú tu v úplnosti zno,·u 
odtlačené odpovede Srlmbertovho interp réta 
a d •·uha Karola ,._ Schonstein na LuihoYe 
otázky týkaj úce sa z\·iic:-ša Schuberlovho po
bYtu v Zeliezovciach r . 1818 a 1824 (po p1·vý 
··~z ich vydal Dculsch v ťažko prístupnej 
nedeľnej prílohe Wiener Zeitung 25. 12. 
1948) _ lv 

Hudobná. bibliografia. Prehľad článkov 
zo sovietskej, ľudovodemokratickej a zá
padoeurópskej tlače. Roč. v. (1957), č. l. 

Našej hudobnej nrejnosti je, žiaľbohu, 
veľmi málo známa záslužná činnosť košic
kej Státnej vedeckej knižnice, ktorá už nie
koľko rokov vydáva bibliogt·afiu článkov o 
hudhe, uverejnených v zahraničných časopi
soch (zväčša len hudobných.) . Najnovšie sa 
nám dostalo do .rúk číslo, spracúvajúce člán
ky, uverejnené v prvom polroku 1957. Ob
sahuje úctyhodný počet záznamov (13._'{4) zo 
Yšetkých oblastí hudby, čo z nej robí cennú 
pomôcku nielen pre odborné kruhy, ale aj 
p•·e každého kultúrneho pracovníka, často 
mám e hľadajúceho zdroj informácií o naj
noYších udalostiach vo svetovom hudobnom 
živote. 

Úroveň "Hudobnej bibliografie" z roka na 
rok stúpa, no prúve preto treba pripomenúť 
niekoľko skutočností, ktoré znižujú hodnotu 
posledného čísla. Napr. jednotlivé (nie vždy 
rovnako závažné) záznamv sú zaraďované 
do zvolených kapitol dosť ·ľubovoľne. Casto 
to zaviňujú nepresné a nevýstižné charakte
ristiky obsahu článkov. V bibliografii nie sú 
osobitne uvedené časopisy, ktoré boli excer
pované atď. Vcelku možno poYedať, že hy 
holo potrebné dôkladnejšie premyslieť cel
kovú. lwncepciu " Hudobnej bibliografie", 
ktorá má celoštátny dosah. 
P1·edovšetkým Yšak je potrebné zabezpečiť 
jej ďalšie vydávanie, pretože najnovšie holi 
p ráce na ďalš-om ročníku zastaYené. :.'\azdá
,·ame sa, že je to v záujme celej českosloven
skej kultúrnej obce, aby košická " Hudobná 
bibliografia" vychádzala naďalej, vždy lep
šie spracúvaná. lv 
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S l v ·k'· h dbe hnell 
{;eskó ediec pro zahraničí 

O b. p , . c VY<l-'· ,-á cizo-

J~11 t1c';ka klade Cl a " eco c u .. t' 
U < . ~ • , . y; trucnos l 

. . Smetanu a Dvorúka. , . ne]vctst s t 
z:' ' ... ím: J·eu toho. co je spoJovalo, a pro o 
s: ' ~ • l • . • d . • né Autor 
· eho íormulacc neJSOU vz Y p res · , ml _ ::\aklarlalclsl\'Í r IS " rahz . kl- d '\ lieh a 

·a;,·čné p ublikace o čcsk~-c , s: a ~ e . , :_ 
J . - 1 , 1 db. TJh n tim voshnun techto u . 
<l .:cs 'c 1u. _<>. • ·l ·b . , deYším snaha 

~svetl uje osobitos~ skladatel_o':Y ~u1~.:tu :d 
. ·c'íž v<·razny ;r.nak v idí v o . 

K ch s,·azku Je bezpoc l)'? _Ptt· h dhy J e 
.. f Yf\t <·izinn O s\aVU ceS e U ' , 
111 ormo .. , , . ·l-' ' t'; když uYážíme, ze 
to :r.ásluznu pwce,l zv _us •. c_ 

1
. • dila našich 

Y) , . JnUSJ. mu" Základ tHO její zrod tkn v diJ~
rom.l · .- , · · ·e stu u 
náčkovč vztahu k hdo'·.c pt~m a v . to 

, • • 1 . . IJ ,]0 nv vsak nutne LU 
ro J'OZbíl·eni :r.na ostl zt\ o :\ ~ . . • l . l-

~i'eclních sklttdat<·li• jsm<:_ uf,r'!1 
.. ?0

s::ti ~\r
mi mú] o a lepn·e vlastne.:, ck. y c~h debrú 

napcdmm.U'- )· ) .. •' ·"ní 
< t-'lzku osvťtlit hloubčji. Podle na;,eno llllll~ 

. · zaca 1 ~ 11 nasl u 

, ~ -t'llO oL-'•z'·a základní význam pro poc o
ma ' ' ··" .. · ··· k po-cni a os,·~tleni J anácko"?' tvurcl,_ o~- . 

tie a Ot·bJsn. ]SmC ?'? . • · ublikačni. 
oft•nsh-v do 7.ahramCI , Jozumi se p . 

O ·b·; n ·dal již celou i'adu teC~ItO -.~u~li)-

P... 1 1 ,. 1• zn. pbstupu k m spit<lCI, 
swní m e l 1 o c •' k l • · obsahu 
k teclmice tvtu·či prác~, . up atnem 
i jeho hudcbní formac1. . 1 

1 
• . ···11 d 'v ruslw1n Jazy cc 

l. c' Jn:lenuJme na pn i u \ . . .. n d ,a L. ') " k r 19~t.) e -
l . f' t\.nlOJlÍllU ' YOľll -ovi ' • u, ' . 
:1ogra LC o · _. (1957 ) Leoši Janáčkovi 

i-lclm SmctnJtO\ l , ;, , b · ' i
(1957 ) a jiné, pojcdnava)tCl o lm~c m1g'~ 6) 

. k Hklad :\Iozart v Praze ( a ' 
,·ote, JU o na ~ · (19~ 6) Ccská filharmo
Smetanovo k' nrtcto ;) ', . _ 

. (1956) ~td. cb ·šak letmy pohlerl na utu 
n1e " . ' • ·· 1 t sYaZ-
1 . hlaYne na nestejn)· format tec 1 o • •. 
Y a , d' .. cela náhodne , ,o· 
~u, .. n~e·i~~n;~z:a:. ~~~ :~s:hové i tec!1nické 

l?ll) ~ l • ublikac.l' ukazuJ· e. že boh uzel, ke 
,-"-bavem P · •· -
.. ,·. d~ Xcské hudbv nemužeme hoVOl'lt O ~O~ 
s ,o c c . , · . . k · bv pruzne, 
sta,·né plánovJte edicl, tera . -. .. -
n·chlc u di)stojni: seznainoYala ('lZJDU s ces 

kou lntdhou. S d 
. . · - ·ak Jaroslav e a 
Všimneme s• nym_ VlC~~. J L , Janáčka. 

, i·ihlížil so,·čtsk~·m ~tcnanm1 c~~e .. _ 1, - • .. 1 zdtiJ'azňuJe autor vehkost. J?nac 
u~ ou u . 1 db .. (• zvlaste na 

l·ova zjevu v česke lU e a : ' t 
~~ . .x) ::\cnokouší se o začleneru do svt: 0: 
. not a'" · • "' , "k ľ . b - pr·tve 
vého p rottdu hml <-lnuho,. ac -o ~~ .Y' J ~áč-
toto b'•lo ·pro cizinu velnu I?odn;t~,e .. a . -
l. l .cl ti t emi neJ'vyššínn tYurcJmi Jlrlll ,a 10 no . .1 : drúho 

. v 'ako skladatcle lidove lO a n.tro . 
~~-n~jlepší, eo Janáček ·~ap sal, . je"!, se m_l~ 

'k · ... , . n smvslu Jako hdo" e a na 
" nCJ · rasncJS11 

• "l · š e 
• _1 , ~rgwnenla<'c- k tontuto skve emu _

Joum. • , , 1 ovrchu Lt· 
dont postrehu zi'tstav<t a e ~a p •. d . I 
do,·ost spojuje totiž s lašskym. puv ili~m ""~~ 
Jan~čka a národ ni charakt~r JCho a . 
5, ·etlujc z j<lho rostoucí obliby. . . 

Lá ·l· '-leni J. Seda na YČIŠÍ uzavrcne otl
t ,u c ... • d'l L J a-

~, v o'edná,·ající o ztvote a t e · 
-1.:\ 1~0 ' 

0
p J.Jcho lidském a skladatelskétn pr~

nac ,a. - • d ' d ' l da 
f .l ]'eho hudební l'eči, o puvo c . e a -
• u. o l k h svm· Je 0 skladb{•ch kluvíriÚC 1, _-omorru? , •· h 

foniekých, ,·okálních, ope<'';'ch _a ? upr_:\"~~; 
liclov<·ch pí sni .. \utor zduraznuJe dl!- ~z~~~ 
osobňl i spoločen ské jeYy,_ ~harakt~riSlicke 
pro .Janácko , ·u činnost a Jeji~h. pri~ma.~e~ 
slcduJ·e tvurčí a do jisté míry I li~sky v~VOJ 

b · lll - ·, ·ysv Jeho skladatelovy oso n os~ l -. a' m.~ r . ' , .. 
so<'iologického t i-íd/'~11 JSOU Jana_cko'a l~si:·l 
k životu jeho smdost. humamsmus, las ~a 
(eros), ,;zl~h k pHrodé, vztah k Rusku, za
jem 0 osudy pra cují.cícl1. 
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·J. • l· " 1 •, ze zahraniční ch hudebmch 
1ste ,a ze) · v ·d··• • · .. 'šich 
"•lc• uvít.-, seznam tech neJ LuezJteJ b 

ume u ' d .. 1 ·- h odJe o o
J:.máčlwvých sldatlcb, roz e_cnyc S . ··mne 
." l· tco·{-:V. se uzavirá pubhkar~e .• ,cmuz 

1u, , J". . ď ·1 · pozor
však pl·cj ít mlčcnínt dal št k~r mam ~e ~k • 
nosi. Fotografické .P!~ílohy' JS_<> U. vel~l x~:: 
,·vpracovány. ale JCJtCh vyber_ Je .na 10, - 'e-

. · l · • ob1·azku nem U' 
je ncpoehoprte ne, proc. ul d b divadelní 
den o jméno pl·edstantc e, o a, . ln, . e 

d YKt'·' unnko a neomluvrtc e, J 
scéna al · e 51 1 

' '. ·u ···tosti k po
,. Lom. ze se nevyuzilo ~c l_<> pr ez~ l ni-
pularist~ci české ved_cc~e lite~~t~r), ... ~: r~ch 
cemÍ nebOl postradame V) ce • • 
ncjdÔležiteíškh janáčkov.sk)-ch_ pramcnu di~ 
. V e doll111tYat. ze tyto stu 

hterattu-y. ze_ s . . l · ·· Bvl bvch pro-
nečlou za h ramcenu le?' a~cJ. h : . lf·- h po
Lo rád, kJyby teclt nekol~ , !~~~ )~dnih 
známck v,·provokovalo nase cdic~u p dob
k vét'i p~zm·nosti nad ~-~avcmnt po 
n'·(·h puhlikací pro zaln·amct . 

· Pŕemysl ľVo•·áh 

Hu(\obn)' život po vojne 

1 r d bn ·, ži,·ol vo svete pred dru~wu s;e· 
. u o _) · _ tak aSI mozno 

[0\'0U YO]llO.U ~ .P~ neJ obsah knižky na
struč-ne vvsllhnut ternu a . l . e 
z,·ancj t listoirc urúverselle fle a musiq~ 
l~t~dcrn~:,' k torú n?písal t:::icsor Jo:z~~~rä 
tória " Rouene W. L. ows ... Knižka 
n·šla u nakladateľa Auhicra " P~riZI. li , h 

• . d · b d e podľa Jedno\. vyc je usporia ana a ece n.. . l v obraz 
šliltov a podáYa ~ kazdcho uce ~n. ť
'ellO ltudobného žt,•o\a v posledny~h d~s~ 
~očiach. Ako autor v predhovore zdorazn~]l~' 

· h á ab v nahradzo' a ,\ nie je účelom Je o pr ce, .. . 
Ju dobn' · slovn ík, aby uvá(lzala všetk_Y znu-

1 ° · 1 • tkv ...-yznammejšie mená a vypočttava a vse, , · -._· ~ _ 
.,. H aclbv . ale aby poskytla dohry In 

neJ sie s ' • · rl . ·- ·l •sov huformatívny prehľad po slatn) c ~- r) 
clobneho ~. ivotn po celom dnesnom . sve~e 
a napomúhala k vzájomnému poz~a,~am•; 
a poroztU11CD.Ítt. Už p re t úto svOJU upnm.nu 

'naim ie Landowského krúžka milá a SYm
patickú~ Xájdeme v nej nielen Zl."lll s ~ní•
,·anou slávnou hudobnou tradíciou, ale i 
vzdialené zeme, ako J aponsko, Cinu a Tw·ec
ko, o ktor)·ch hudobnom živo te priemern)· 
európsky hudobník ...-ie L<>k málo. Ale i , . ka
pitolách o európskych štátoch je nejedno 
meno pre čitateľa objavom. l'iás o\'Šem bude 
najviac zaujímať slať o Ceskoslo,·ensku. A tu. 
najmä po skúscnostinch s podubn)·mi l<api
Lolami i v omnoho obsiahlejšich cud:r.ojazyč
ných dielach, v ktorých i:eskos]o,·enská !md
ba sa obmedzuje ob v) lile na tri šty ri mená. 
tu nachádzame na pia tich stránkach, ktoté sú 
Yenované Ceskoslovensku. nielen 111ená ako 
Smctana, Dvofák Janáčel~, :.'i'ovák, Suk, Fi
bich, Foerstel' a Martin ú , ale i celý rad in)·ch: 
Ostrčila, Vycpálka, Aloisa i Karla Hábu, 
Ki;ičku, Vomáčku, Je1·cmiáša, J ežka, Krejčí
ho, Bol'kovca, Hlobila, Kaprú ln. Pctrželku. 
Schneidra-Trnavského, Bellu a i. väčšinou 
síce len mená, ale vo výpočte pre informáciu 
francúzskeho čitateľa iste dostatočne boha
tom. Landowského knižka ' -ykonala Y chaose 
po...-ojnových rokov, kedy pretrhané kultúrne 
putá medzi národmi boii len z,·olna a ťažko 
zno,·u nadväzon mé, prácu opra ,·du ,-~·znam
nú a nepochybne ju koná ešte dodnes. J c teraz 
na nás. na našich hudobn \·ch umelcoch i na 
našom 'hudobnom "-:'-' davateist,·e, aby tie mc
ná, ktoré sú- v knižke uvedené, i tie, ]<to•·<· 
tam u\·cdené nie sú, nezostali za h ranicami 
našej vlasti práve len púhymi menami, al<' 
ab~- cudzina mala príležitosC poznať, že čes
koslovenská hudba n ie je len Smetana, Dvo
rák, Janáček a Martinu, ale mnoho iných. 
k torí si zaslúžia, aby boli pomanL 

Zdenek Výborný 

Shawov prínos hudobnej kritike 

Y štítdii s t)-mto názvom zaobt>rú sa George 
S. Barbe1·, docent tmi,·e,·zity v Ohlo, hudob
nokritickou činnosťou slárneho írskeho spi
so,·a t.efa G. B. Shawa (Publications or the 
:'.fodcrne Language Association of America 
LXXII [195/] : 5, 1005-1017). Shaw sa za
oberal kri! ikou lond)'Tlskeho hudobného ži
Yo ta nielen ako hudobu,:- referen t novin 
. .Star" (1888-89) , kde podpiso,·al svoje k ri
tiky "Corno di Dasclto" a "\\' orld" (1890-
- 1894). ale i ,. rade príspevkov a viičšich 
;w:k, z ktor~·ch spomeinne aspoľi ,.Dokona
lí•ho Wagncriúna" (Londýn 1898) . Shawove 
hudobnohitické články, ktoro• vzbudzovali 
s,·ojho času pobú•·enic u konzervatívnych 
hudobníko...- i ...-cľkcj b sti publika. treba 
podľa Georga S. Barbera po...-ažovať nielen 
za významnú zložku Shawo,·ej činnos ti, ule 

aj za dôležit)· p rínos vo vý , ·oji hudobnej 
kritiky. lku·ber tento p rínos zhŕňa do nasle· 
dom~·ch bodo,·: (1) aplikácia ekonomiky 
a so<'iológie pri vysntľovaní umeleckého jed
nan..ia, (2 ) teória o v~·choYnej a zjednocujúcej 
moci l mdby, (3) obhajoba jednoduchého slo
hu bez odbol·ného žargónu, (4) zdôrazúova
nic úprimnosti, osobnostnosLi a metodičnosti 
nko p odst.atn:\'ch kvalít hudobnej kritiJ,y, (5J 
z'-rcho,·anú zásado,·osť a vynikanie ako l'ha
raktcristické znaky kritika, (6 ) požiadavka, 
Žt> po,·innosťou kritika je bojovať za doko
nalosť \' rcDrodnl<čnom umení i tvorbe nacl
sad zo, ·;mín{ ch:)·b a poch...-alou predností. 
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85. \·ýročie narodenín Šaľapina 

Pl'i príležitosti 85. výročia narodenín sveto
známeho speváka Saľapina vydaj(t v SSSR 
fh·ojzväzko,·é dielo o jeho živote a umení. 
Knilm bude ohsahontC aj vlasm~- životopis, 
zn(uny z rukopisu " Kapitoly z môjho ži
vo ta'·. Okrem toho uverejnia dosiaľ neznáme 
dokumt>nly zo života Saľapinll. 

Kniha o RichardoT"i Straussoy-f. E rnst 
K.rause: Richard Strauss. Gestal t und 
W erk. L eipzig 1956, 2. Aufl.age, Breit kopf 
u. Härtel , s . 564, ili. 

Doterajšia literatúra o R. Straussovi, 
reprezentovan á najmä publikáciami 
R Spechta, l\1. Steinitzera, F. Gysiho 
aJ. Gregora, bola touto lmihou n em eck é 
h o kritika a publicistu naoza j ob oha
tená, a to o dielo vynikajúce, ako po
tvrdila i tá skutočnosť, že o rok p o prvom 
vydaní v yšla v opravenom a doplnenom 
druhom vydaní. Už p o prvých strán 
kach prekvapuje svoj ou formou: nie j e 
t o obvyklá súvislá biografia so vsunu 
t ými rozbormi skladieb. ži,•otopisné 
prvky sú tu vstmuté tak n evtieravo, mies
tami ako osvetlenie niek torého diela, vo 
forme citácie skladateľovho lis tu a lebo 
inak, a predsa bez toh o, že by ste s i t o 
u vedomovali, ako d ôverne a dôkladne 
s t e oboznámení s vonkajšími osudmi 
Straussov}'Illi , keď knihu dočítate! T o, 
čo však r obí z tej to knihy· čítanie n evá
ham povedať priamo v zrušujúce, hlbok o 
podnetn é, je predovšetkým umenie, s kto
r ým Krau se s leduje a vysvetľuje sklada
teľovo dielo, jeho vývoj , význam a v p lyv, 
tú mnohotvárnosť foriem a štýlov , tie 
prudké zlomy od realizmu a naturalizmu 
k snílkovstvu, tú " p oslednú veľkú etu-óp 
sku hudobnú udalost", povedané s R o
mainom Rollandom, odohrávajúcu sa na 
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ad, bismarkovského i nacistického poz l . . . , h . ' ln h 
Nemecka v čáse htstonckyc soct?' yc 
prev ratov. Strauss, tento "posle<ill;y z ~i
kého rodu plnokrvných nemeckych . u
dobníkov", v k torého ~iel~ d~chádza tch 
tvorba osobitného zlúcerua,_ Je tu kres
lený vo veľk-ých, _široké s~vtslostt zachy 
cujúcich ť-ahoch 1 v preciZnych drobno 
kresbách znaleckou a láskyplnou rukou, 
ale i kritickou nezastierajúcou a n eretu
šujú cou tam, kde "slušnosť" v~žaduje -
a iste to nič neuberá na m~dzmárodnom 
(v lnom slova zmysle) vyzn~me osob
nosľi a diela, k toré je tu starosthvo analy 
zované vo svojich vzťahoch k predchod 
com i súčasníkom (Mozart, Wa~ner) , ,vo 
svoj ich skladbových prvkoch_ 1 , cel;ych 
skladbách, ktorých chronologtc~y supts 
u zatvára knihu. Na záver mus~m. kon
štatovať, že práca E. Krause~o Je Jedna 
z najzaujímavejších zahrantčných hu
dobných publikácii, ktoré som v posled; 
ných rokoch ?ítaL CesH;t ~reklad, ktory 
výjdem ožno !!?'te odporucať . 

Zdenek Výborný 

z nových inscenácií. nemeck_Ých , o?.erný_?h 
scén, 0 ktorých referuJe februarove ~tslo ca· 
sopisu "Theate~ der Zeit':, up~zorňuJem? ~~a 
berlínske premtéry "_nevtzor? od W. Egka 
(Státna opera) a BrJttenove) op~ry "~ert 
Hering" (Komická . ope:~>, ak? a] na nas tu~ 
dovanie Brech toveJ- Weillove) opery .,V zo 
stup a pád mesta Mahagonny:· v J?arm· 
stadte (NSTI). Kým obidve berlínske tnsce
nácie považuje známy k riLik K. ~chone~v~l~ 
za rozhodný prínos pre modern';~- k~mtcku 
operu i repertoár berlínskych dtvadtel, A. 
Miiller ukazuje, ako darmstadská in.scenáci.a 
Brechtovej a Wcillovej hry ju zbavtla mys~ 
lienkového ostria. " Výsledok bola. hudo~nu 
revue, zameraná nic na poch?p~me, al.e .~ba 
na jednoduché nekontrolovane posobeme . 

Nová opera Menottiho 

Pohľad do zahrani čn)' c h 
hudobn ýc h č a so pi s o v 

Sovietskaja muzyka. Februárové císlo 
Sovietskej muzyky o?sahujc ~a~ pozoru~ 
hodn)·ch príspevko~·· !.a~ uvoanJ~,, nailpí' 
san-\• Y~-znamné vyrocJe ' hod~otl uspechy 
sovÍet~k;j hudby od uzneseni~ l iV KS~S 1~. 
februara 1948. z prílcžitoslt 40. vy~očta 
vzniku Sovietske j armády a námorm ctva 
p rináša časopis člá';kY. B .. ~lexandt·~v?- a 1: 
Petro' a o vojenske j ptesm a dyrho,·eJ hud 
he. Väčšina prispe,·kov je ako 0~:"Ykle ve
novaná rozboru novýeh diel. V. vmogradov 
píše o tvorbe tichomorských ~k~~datel'o:, ~;· 
Pol jakova o opere A. Spadd~~ e~ma '?O' ad . ' 
D. ZitornirSkij o 3. sym~ónn N. PeJ~u,, M. 
Rojlcršte jn o dvoch sonatach N. Rnko" a a 
N . . Dobrovskij o novotn ~vart?le ľvL . Mam
taeva. Nové diela hodnotia aJ auton. ref~: 
rátu z divadel.i:t.ého života: D. Rabm ovtc 
open\ .,i\IIesto mladosti~' od n~l~dého kom
ponistu' G. Santyra,. _ 1~. Dobr~runa operett~ 
Jar snieva" od D. Ka])alevsJ,eho, .A. ~.ach 

ter operu estónskeho skladateľa G. l~rne· 
s~'sn ,.Bojový krst" a I. F.olja~ armé~~u 
operu . Arcvaberd" od A. Baba.Jeva. I:- '~· 
v)-roči~' smrti R . Wagnera sa vmžu trt P~~
spevky: M. Drusk ina "R_o~Y vyhnanstva , 
N Vieru Majstri spevaCl a Wagnerova 
o~erná ref~~ma" a S. Levika iiWagne~ov; 
opery na ~efl.'ohrads~ej • scén~ . o,sob~t~,~: 
pozornosť SI zash~h~~Je clo~nol, . 1: N_est]e 
• Posviitná kakofórua o nnJnovseJ t' or~e L 
S t.ravinsl>ého, najmä . o skladbe "Canll~Um 
sacľlm1". _z os~tných prísp~vko,· _s~o~e~1m~ 
článok N. Mmcha "Uval•_) .. ,~ d?.cze a E . 
Star iko\'a "Hudba v televtzll . 

Americká rozhlasová a televízna spolo~
nosť National Broadca sting Company uvedJc 
~ auguste t. r., pri p ríležitosti Sv~tovej ~
stavy v Bruseli, novú operu Mana Golovta 
od Gian Carlo Mcnottiho. Opera bude kul
túrnvm príspevkom USA Svetovej výstave 
a jej premiéru bude dirigovať sám. aut~r: 
Americká premiéra opery bude až v Januan 
1959 v New Yorku. (fi 

Musik und Gesellschaft. úvodník :p:;éh~ 
čísla nového ročníka "Ohj~1amc JUih on-:-: 
porovnáva rozvoj demokra!.t.c~ého. umema 
v NDR so stále sa prehlbtt)UClffi upad_kom 
hudbv na západe, uvádzajúc cha~aktertSil<;· 
ké pr-;"javy osobnosti hudobnéh.o žtvota , . . za
padnom Nemecku. Zo strctnut1a lmdobnych 
kritikov ~DR, ktoré sa konalo 11.. decen;
bn m. r . prináša časopis ú;-odny t•eferat 
pr~f. Pischnera o úklnd nýcl.1 id~~vých pr~
bh~moch nemeckej hu~obncJ ~nll~Y a f':~
spcvok J. RudolphovCJ. o ldastcl'eJ t_r~d1~11. 
Estetickými dôsledkarm . tz,-. "perfekcu~~~ 
mu" (navonok zamco·ane! snahy o technoc_k~ 
dokonal osť) západn}·ch orl'hestrov a d.lľl
gentov sa zaoberá I. Beckn~~nn. ~ o.statnyc~~ 
príspevkov treba spomenut naJm.~ bohat.' 
prehľad zahl'aničného hudobného ztvota. 
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Jiluzica. P osledné číslo minulého ročníka 
1·umuského časopisu Muzica prinúša rad prís
pevkov, hodnotiacich vývoj rumunskej hu
dobnej ku ltúry od vyhlásen ia Rlllnnnskej ľu
dovej republiky. Okrem úvo<húka redak· 
too·a c:;asop isu V. Torncseu "Prínosy úspeš
ného desaťročia'' sú to najmä referáty a dis
Jmsné príspevky, predncsené na novembro
vom zasndnuti rozšíreného ústredného v\,bo
ru Sviizu rumunských skladateľ ov. Y 'rub
rike "Hudobný život" je o. i. zpráva o p re
miéraeh d,·och orchestt·álnvclt noviniek: 
"Symfonien y" Iona Dumi tr~scu a "Sy-mfó
nie jari" ~iartiana N egreu. Casopis tiež veľ· 
m:i kladne occo\uje koncertné vystúpenia na
šej pianistky Evy Bct·náthovej ,. Bukurešti, 
Sibini a Kra jovej. Umclkyiía nahrala p re 
spoločnosť Elcktrorecord skladby Smetanu, 
Debussyho, Chačaturinna a Faurého. 

Schweizerische 1\lusikzeitung prináša vo 
februárovom čísle obsiahly p r íspevok A. v . 
n ecka, ktorý sa snaží vysvetliť tonálnu a 
formovú konštrukciu Stravinského skladby 
"Canticum sacrum" . Známy francúzsky mu-
7.ikológ M. Pincherle v polemicky zahrote
nom článku zdô1•aztiuje vplyv talianskej 
lmsliarskej školy na súčasné nástrojárstvo. 
\V. Reich v referáte o festivale z príležitosti 
v:{,ročia " Nového diela", zvláštnej relácie Se
veronemeckého rozhlasu, venovanej novej 
tvorbe, oboznamuje aj s výsledkami roztrie
denia pozostalosti Arnolda Schouberga, kto· 
r{• previedol jeho bývalý asistent J osef R u
fer (ukážky z takto objavených skladieb 
boli na Iesth•alc predvedcnéj . Okrem skla
dieb z mladosti, svedčiacich o skladateľ o
v om postupnom vý,·oji k a tonalite a zlom· 
kov skladieb z posledných rokov našiel Ru
fer niekoľko šlágrov, ktoré SchUnherg zložil 
začiatkom storočia vo funkcii. kapelníka 
\Yolzogcnovho kabaretu , . Dcrl ine (v tom 
i~tsc inštrumentoval vyše 3000 strán parti
t úry rozličn)·ch operiet) . 

Neue, Zeitschrift fiir 1\lusik 

\"o februárovom čísle ?.ápadonemeckého 
časopisu "Neue Zeitschrilt flir Musik" je 
m . i. m ·erejnený úryvok z nedávno vydanej 
!mihy veľkého dirigenta B runa \ Valtera 
.,0 hudbe a pestovani hudby", ďalei spo
mienky K. Lahna na francúzskeho sklada
teľa Gustava Clta•·pentiera, "spe.-áka z Mont
martre", autora kedysi i u nás veľmi popu
lárnej opery " Louise" (Charpentier zomrel 
pred dYoma J'oktni 18. 2. 1956). L . .VIisch je 
autorom pozoruhodnej analýzy použitia fu
go.-cj techniky v Beethovenových skladbách. 

Misch tt.kazuje, ako Beethoven nadviazal na 
Mozartove úsilie o syn tézu fugy a sonátovej 
formy. Neprevzal pritom fugu ako notovú 
formu, ale ako kompozičnú techniku, ktorá 
mohla byť osožná i formám jeho doby a l<to· 
rú slobodne používal pc,Jľn požiadaviek svo
jej tvorb~-. \V. Gebhard t Y .:lánku "Tvorivý 
pr\'Ok v hudobnej výchove" zJôt•azňuje po
trebu rozvíjať Vo výchontej práci tvor ivé 
schopnosti žiakov. Autor pritom vyrhádza 
zo svojich tridsaťročných skúseností a uvádza 
konkrétne formy sYojej v)-cllo\·nej práce. 

"Hudobná mládež" (J eunes;e musicale) je 
názov organizácie, ktorá má za úlohu pro
pagovať vážnu hudbu v radoch mllídeže. Táto 
organizácia je rozšírená takmer vo všetkých 
štútoch západnej Európy i v zámorí a má 
značn)' vplyv na tamojší hudobu)· život. Naj
novšie začal organizovať podobné ah ie praž
ský Dom osvety, preto nebude nezaujímavé, 
ak uvedieme o hnuti "Jeunesse musicale" 
stručnú informáciu so,.jetskeho kritika Ivana 
~1artynoYa, ktorú ,-yberámc z jeho článku 
o dojmoch z belgického hudobného života. 
(Sovietslmja muzyka 1958/1) 

"Významné miesto v ],uJtú rnom živote 
Belgicka pripadá masovej organizácii " Hu
dobná mládež", ktorá vznikla r. 194.0. Jed
nou z ltlavn)·ch úloh na začiatku štyridsia
tich rokov bolo odviesť pozornosť belgickej 
mládeže od tzv. "Hnutia mladých" (Jugend
bewegung), organizovaného fašis tickými aku
pantmi. V prvej sezóne sa uskutočnili štyri 
),oncerty, pričom jeden z nich bol Yenovaný 
ruskej h udbe. O rok neskôr organizácia 
.. Hudobná mládež" hola ustanovená vo Fran
cúzsku a potom v ďalšieh krajinách. v sú
časnosti medzinárodná federácia "H udobnej 
mládeže" združuje 32 národných spoločností. 

Do organizácie " Hudobná m!C..dež" prijť
majú chlapcov a dievčatá do 25 roku. Vstu
pom získavajú právo zadovažovať si lacné 
vstupenky na koncerty, usporadúvané špe· 
ciálne pre mládež. Sú to zaujíma,·é, hodnotné 
podujatia (všetky abonentné koncerty sa 
opakujú pre mládež)." 

K zpráve l. l\fartyuova dodajme, že na 
l<onccrtoch "Jeunesse musicale", ktoré sú 
v niektorých krajinách subvencované štátom, 
vystupujú najlepší umelci, rovnalw ako za
čínajúci mladí interpréti. Dôležité je tiež to, 
že sa koncerty ncusporadúvu iú len v mestách 
s rozvinutým koncertn)"In ži:;"otom, ale aj na 
vidieku, kde sa 1:}'111 "]chováva stále publi
kum a tým vytvára predpoklad pre decentra
lizáciu h udobného života. 
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O n ahrávkach B eethovenovej IX. sym
fónie. Oi už zberateľ gramoplatní považuje 
B eethoverwvu I X. symfóniu za jeden z naj· 
vznešenejších prejavov ludského génia alebo 
len za skvelú m yšlienku, problematicky 
stvárnenú, v podstate iste prizná, že naht-áv 
ka tohto diela by mala byt nedelitelnou sú
častou každej obsažn ejšej diskotéky. if'až. 
kost spočíva v tom, ktorú nahrávku zvolit, 
lebo dnes u ž existuje deväť nahrávok Devia
tej na dlhohrajúci ch doskách. 

Furtwänglerova nahrávka na doskách 
HMV je najvzdu.šnejšia, ako by sme ko
nečne aj očakávali, a najvýrečnejšia 
v Adagiu, kde každá nota je plne nasýtená 
v6ňou bohatej eufónie. Toto prevedenie 
nahrali v bayreuthskom Testspielhause. 
Finále sa však počúva trochu nepohodlne, 
nakoľko n evhodne umiestený sbor znie ne
zreteľne. Wagner by možno schvaľoval 
ťažké ri ten uta a variácie tempa; dnes sa 
nám to však vidí priveľmi zastaralé. 

Zvukov ý záznam Toscaniniho prevede
nia na dosky H lY! V v znikol ti ež za normál
neho rozhlasového koncertu. Zvuk je až ne
príjem ne ú zky, samotné prevedenie je však 
úžasne v·i tálne a podmanivo jedn oliate. 
Každá z jednotliv ých viet je dokonale vy· 
vážená vo vzťahu k ostatným. V Tosca
n iniho konr-epcii prvá veta najviac vzru 
šuje; je to tiež najkratšie preveden ie zo 
všetkých tu porovnávaných : Toscaninimu 
trvá prevedenie tejto vety 13 a štvrt minúty, 
HorensteinO'I . .'i l 5 minút, Furttvänglerovi 
17 a pol, Karajanovi 14 a tri štvrte aKlei 
berovi 15 a pol minúty. 

Toscanini sa nám snáá môže zdat príliš 
drsný v prvej vete, príliš skutočný v Ada
giu a príliš útočný vo finále, je to však zvr
chovane uchvacujúca koncepcia. l Kara
janov-mu poňatiu v nahrávke Columbia 
možn o všeličo vyčítať; velmi často, predo
všetkým v prvých dvoch vetách, hladá v hud
be brisknosť na úkor jasnosti a zrozumiteľ
n osti; v jeho prevedení Adagia sú však pa
sáže skvelej výnčnosti a na poslédr.ých sva
hoch finále dosahuje K arajan podmani 
vého súladu jasavosti a malebnosti zvuku. 
Nahrávka sboru je však snáá až príliš tl
mená (podobný komorn ý účinok zazname
n ávame aj pri nahrávke Kleiberovej v erzie; 
nasvedčuje to tomu, že aj toto prevedenie 
pravdepodobne nahrali v lrndove lYlusik
vereinu vo Viedni). Platne Voxu (Horen 
stein} reprodukujú sbor a spev sólistov 
najúspešnejšie zo všetkých, K arajanove 
vedenie tejto vety však uprednostnia predo
všetkým milovníci sbm·ového spevu. 

Ostáva nám Kleiberova interpretácia na 
doskách Decca, prvá z týchto dlhohrajúcich 
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nahrávok, k torá vznikla v roL-u 1952, do
dnes však n eprekonaná. Ako Toscanini 
a Horenstein i K leiber vie nájst správne 
propo1·cie pre každú vetu a v každej vete. 
Adagio je ši1·oké a tónove bohaté ako v pre
v edení Furtwänglera, čisté ako v prevedení 
T oscanini ho, plynie však oveľa cielavedo
tnejšie a v závere nemá v iacej ritenu:ta, ako 
p6vodne predpísal sám Beethoven. J ediný 
Kleiber predvádza "Seid umschlungen" 
podla Beethovenovho metronómového ozna
čenia a presvedčuje nás, že toto m iesto nie 
je treba viesť pomalšie. 

IIorensteinove prevedenie je osobitne 
bohaté na detailnú kresbu hud.obn ých tva
rov diela a pevne pulzujúci rytmus. Aj on 
meni tempo pomalej vety ako jeho veľkí 
súperi - Tempo primo pre n·ich všetkých 
znamená. tempo oveľa rýchlejšie ako je tem
po expozicie; keá však hudba začína byť 
nasýtená fiori túrami , n iektorí - a medzi 
nimi aj Horenstein - zvolňujú ho až pod 
úroveň úvodného tempa. K eá sa p o druhom 
rozmachu rozli eva hudobn ý tok do šírky , 
počujeme fan fáry nebeských trúbok (v par
titúre sú to vlastne v ioly ). M nohí di rigenti 
ignorujú tieto fanfáry; Karajan ich dáva 
tušif, T oscan ini ich dáva počuť, no len 
Horenstein plne objavuje vizionársku kva
litu tejto pasáže. V jeho nahráv ke je sku
točne viacej ako len úspornosť, hoci sa 
stretáva s takým i rivalm i . 

Z časopisu Times prelo=-il O. Ríha 

14. apríla začal v Osake v J aponsku me
dzinárodn)· hudobn)r fes tival, prvé poduja tie 
tohto dmhu ,. Azii. Na festivale vystúpi Le
ningradská filha rmónia, b·arteto Amadeus, 
balet ~ew York City Center, Salzburské báb
ko,·i· divncllo, pinnistn Benno Moisewitch, 
violoncclista Gnsp ar Cassndo a tenorista Jan 
Peen·e. Xa programe sú aj japonské opery, 

a klnsické ' ''nec. 

V ::\ew Yorku zomrel vo veku 35 rok ov 
amhick~.- skladateľ českého pôvodu Robert 
F. Kurkn, žiak Daria :.Iilhauda. Kw-ka k rát
ko pred sm rfon dopisal dvojdejstvovú operu 
"Dobrý v ojak Svejk". Suita z t ejto opery 
bola prccl nickoľk)'nÚ rokmi s veikym úspe· 

chom prech ·ede11á v New Yorku. 

Ha.lle • .:-i<·mecký p edagóg a skladateľ d r. 
Kad Kleinig, ktor~' vlani ,. lete navsth il 
Slovensko, n apísal suitu p re ;t,·orručný Ida
vír .,Ej, Janík" . ktorá ,·yehádztt zo sloven
~k.~ch f udo,·)-ch pics.ní. Sklndba mn la pre· 
nueru ,. no,·embn nunulého roku. 

. Poznaň. Tretí medziná rodn )· k onln trz hus· 
listov o cenu H enricha "-Tieniawsk t•h o sa 
skončil ,~cfk~~,n úspechom so,·ietskej husľ o· 
v~j. školy. PI'\·(, _ cen u získ ala Hoza Fajn, 
aspu·an tka u D. Oistracha . .Druh '\' m b ol ame· 
ri~k)· h uslista Sidney Harth ; na treťom 
m ieste sovietsk y huslista ~Tark Kom issarov. 
Z českoslo,·ensk)·ch lm slislov zí~ kal V. Sw11· 
p ík čcstn{· uznan ie. 

~lo8kva. XO\·á opereta znú111cho sovietsk e
ho skladateľa D. Kabnlc,·sk él•o, kl ot·ú na
študovalo :.Ioslw,·ské divadlo Ol)et•ety má 
n~tzov ":Jar spiev_a" . Novi-mu, vc~llm ·(:spcš
nemu dielu, v y tyka E. Dob cynina , . toho· 
roi:Hon~ 2. l'íslc So,·ietskej m uzyk y n edosta l· 
ky ,. hbrete (autor Cézar Soloclar ) a v nu · 
ŠI url ovani. 

B azilej. Ccsk")· skladatef BohusJa, · :\I::n·tim."1 

p íše novú operu n a n;ímet nedávno zomrc
léJw gréckeho spiso,·a tef a Xi kosa Kaznndza
k•sa. Opera 1ná názov " La passion grtÍcque". 

Toulouse. Y jeseni m inulého roku sa tu 
konal~ 4. medzinárodná sú(až vok alistov. 
ktoreJ sa zúčastnilo 120 spen':ko,· z 28 štá: 
Lov. Súfaž priniesla ú spech najmii soviet· 
skym a rumunsk )·rn spevákom. SoYietsk e 
í~časln íčky, m lmlé uha jinské speYáčky Ga
bu~ Olejničcnková n Bela R uden],o,·á. zis· 
k?h prvé a tre tie miesto. " Rumw1~ká sopra· 
mstka Teodor;:. Lucac.iu bola dntbá. U mu· 
žov suverénne zviťazil .Rumun Ladislav Ko
n ya, barytón, vitaz zenevskej súťaže :l9:16. · 

lloskva . Koncom no,'emhra minulého ro· 
Im sa konala vo Sviize sovietskv~h sklada· 
tefov di~!msia o XT. s~·mfónii ·"1905" D. 
SoslakovJca. P reh ovor il v nci rad m uziko· 
lógov . ktori vysoko ocenili toto dielo i keď 
vy~lO\·i!i p t·ip onll<'nky J, nieklor~·n~ jeho 
sl m n ka m 

.Uoskt•a. 1.8. ma rca bola zahúicná vo Yeľ· 
kej sále mosk o,·ského kom.en ·rtló rin P. J. 
C:a jko,·sk ého med zinárodná súfaž klnviris
to, · a. huslistoY. Zúčastnili sa jej Yv n.i.kajú ri 
umelct a laureáti medzinárodných súfaž í 
z celého svela YO , ·eku od 18 do 30 1·okov 
Sútaž má lr·i kolá YO forme voru-<·ch kon~ 
!';r.lOV. V J?l'VOlll a druhom k ole lllllSÍa tJ ČUSt· 
l~J<'~ prednes( 7-8 virtuóznych sldadieb v o 
rmalovo~l . k?le budú hrnť tri skladby, ~ to· 
·~ kl~'?rt~t t . d,·a koncerty s orch estrom. 
\c~ts tniCI. fmalo,·ých k ôl povinne p 1·edvedú 
t:aJkovskeho klavírne a husľov(• koncerty . 

Stuttgart. Súhor Státne·) oper~' v St uttgar
te, k~orý pall"Í k ~ajlepším v 1\'emeckcj spol
k o, ·cJ rep ublike (Jeho členom je napr. zn~{mv 
wa/!:t?erovsky ~pcvák WoUgang Windgassen)'. 
P':ez1va v deJmách opery ojedint>lú kl'Ízu. 
Dovodom sa stala modernizácia divadelnej 
budo,~·, p redoYšetk)'m hfaclisl;a. J;torú usku
točnili v lete 1956 m'tkladom ~-vše milión a 
západn~·ch mariek. Zmem· v hľ~disku mali 
za následo~, že. sa b~dova stala - v proti
klade ku vsetkvm očahá,·aniam - úolnc ne
akusticl;ou. Ked.že spr(n·a dh·nclla nepodnik
la nič na . odstránenie tohto sta,·u, mienia 
ok rem d1n genta Ferdina nda Leitnera '\ só· 
li ~tu _vYin~gassena _viac_ei'Í ďal ší speváci ~ b u
d uceJ sczone rOz\'lazat zmluvu so stuttgnT·t
skou operou. 

Bayre~th l~ií8. Y toho•·oC::nom cykle Wng
nerovych opter v Bayre uthe b udú v čnse od 
23. júla do 25. a ugusta v inscenáciách 'Wie· 
landa a Wolfganga ·wagnera p •·ed"cdené ti<'to
~pery : Lohe~gl'in. (dirigrnt .\ . Cluytcns -
::> preds tnven r), Tnstan a Izo!da (\\'. Sawal
lisch - 4), :.Iajstl'Í spevác·i n orimbcrskí (.\.. 
Cluytens - 5~, Parsifal (H. Knappertsbusch 
· 4) a tetralog1a P1-steťi Xibelungo,· (l L Knap
pert sb~~ch - 2}- ~a tieto dni je pripra
vo,~ane 1 " .\Iedzm iÍ rodn(o siJ'etnutie m!Hdeže" 
k torého účaslníei b udú mať príležitosť sledo: 
vať všetky pl'ed stavenia. l~časlnfkom b u de 
IÍ<'Ž .u možnenú ú(-asť n a seminf.u·och o v\'agne
rovych hudobnod t·amatick <•ch dielach o svm· 
fonickej tvorbe J ohannesa· B1·ahmsa ~ in~·ch 
poduja tinch. ·· 

- .:;r-

·_rohoročn~· svetov~· festival Medzinftrod
l l<~J spolo(·nosti pre súčasnú hudbu sa bude 
konať v S tra~burgu. Clenmi ·iurv k 1·or-í vv
hei·ie skladby pre festiva]o,·é· k~~certv' b; li 
z\·olcni: _ \Volfgang FortJH'l' (NSR). · 'Alois 
Hába (CSH.) , H emi :'-Iarte\li <F•·nnéúzsl,o) . 
Gofredo Petrassi (Taliansko) a Siátvós Sei~ 
~~cr ( An_glicko). Za · prezidenta spo-ločnosti , 
~ kt oreJ f>red nedávnom obnovilo svoje 
clenst,·o aJ Ceskoslovensko. bol zno,·a zvo
len~· dr. Heinrich Strobel. 

* 
. ,\_rnold Schonbcrg raz nan-hol, abv dYa· 

n?st tónov chromatickej stupnice, kiorá jt> 
zaklaclom dodekafonickei série bolo označe
~-)·ch prv)·mi slab ik ami inien ,;ajv~'znamnej· 
s1ch sklada tefo,· n äšho storočin. Schônber
go~· .. , i ·he r bol nasledovn)· : Deb, finv, Stra,·, 
S?nou, !3art, Hon, Sost, Prol•, Cop, H ar, 
P tst?. IIm d . (Debussy, H.aYel, Stravinskij. 
~chonl~erg, Bartúk, ITonegger, Sos takovič 
.PI:okofie_v, Coplan d, Hartmann , Pislon' 
limdemtth ). ' 
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Státne cenu ::.a hudbtl v R akúsk ej sp.ol
k ovej republike b oli udelené nasledovnym 
l1Udobný m skladateľom: dr. Fran.z II l~ se nd 
ô hr l (Viedeň) za III. syrof6nm, onra 
St ec k l (Graz) za R equiem, . \Yal~emar 
B l o c h (Stýrsk y Hradec) za scerucku k an-
tátu .,Orfeus". (f} 

· or " Taliansku opernú cenu .,_z.J~ty . r ~us . 
k 1957 udelila medzmnrodn.a JUf~ 

za ro 13 · vValterovt v Mantue dirigentovi ~u~IOVI . : 
. nistkc Marii Meneghiru Callas, ~ezzo 

sopra "stke Fedore Barbieri a tenoroVI Ma
;;opranl l . t • a b as 
rio,-i del :\<1onaco. Cenou pre )ary on • 
nebol odmenený nik. 

r ,. Ceskoslovensk á spoločnosť p re ši
~os•ce.l.t " k ·-ch a vedeck ých poznatko,· reme po 1 IC . y • . . ci 

; dala v ianuári a februan '" ram uspona - . d : " k bud-
l . d •e · unh·erzliY cyklus -pre n.1s0 o 
,u o' l · J · G ·· ald di·a-

bc Prednášateľmi boli an .r~·~"" 'so' 
· : t SD Roman Skrepek. dll'lgent a m.1 urg , . . "D 
Branisl::n- Kriška, reŽ1ser S · 

r o"·ice. v čase od 26. marca do ~4 . ;náia 
lmde ~'" Košiciach prebiehať HI. Koslckd hu: 
dobmi Sru·. Prinesie. t?ho _,·oku oscn~_ ho not_ 
ných koncertov sóhsllckeJ, ~omorneJ, orlch~-

.1 .. ·borovej tvorby . )\a konrertoc l . l. 

d
tr? n;?,. Ik~o,·at· popred~í n aši i zahraručru 

ll U ('lll . III KHJ 
l · z domúcich tel!es sa na · · ume r1. , h t r Ko-

. , t • Košický rozhlaso,·y orc es e · zu cas m - : kY sbot· 
šick\· komorn)· orcltester a ~pe,·ac · 
Slo,;en skcj filharmónie z Bratislav~- . 

• 
Družba medzi SD ' : qstr~vc a Sp ': Ko~ 

,.. . ll k toru' n~dviazah čmoherne súbor) 
S lC!aC • " . •. • .bli" . 
v uol~-nuloru roku, rozsrrl s:~ v _naJ zse~ 
dohe ·a i o pohostinské vystupcma členov 
Qboch spi'YOhern )•ch súborov . 
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cm. ,. b d " ~1 " "Prosíme ct-.. orches\cr Smelanov o lV.au a _. . . 
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ká hudba _ Vydáva Sväz slovenských 
Slovens . 0 kéh ul 19 - Ve· 
skladateľov, Hra.tislavav d~~i re':iaktor dr. Jozef 
<l;ie r~dakčnRá ~"'i.~ia~ a..ľm.inistrácia Hr_!l:tislav a, 
·8amko. e o. 268 "O Tlama. P oly· 

~~~~~ ~~v~~Y ~~~fóf. H;:tisč~aeva, ui>z,~ápriaľ~é 
•• . 4 Vychádza mesa n . 

y treťom čísle na druheJ str~ne 0 aď -
1~á bvC správne : Ladislav H.rdma: _Etu ? . 
pl'C h~lsle (štvrtá v ololta) H D?z.lder hardos . 
IL kla, -írna suita. A ul orom cla~lku na str. 
111- ie J án 1Iaf-i1. a autorom ?tank~~ IIa ľ st:· 
114 :ie E ugen Simúnek._ Prosm>c ctl~~e o>' 
ab v ~i u veden é ch yby laskavo opravilid. k . 

. Re a ·cM 

vs.,..nla c. "K-· 36 - - Vydávan ie povolené 
na rok_ l958 cs 9512 57. 0 _ Roz!ltruie Po!lto
P8K. t:J.slo áHSlV·}ba ObjednávkY predplatiteľov 
vá noVlnOV S U r. " ČO teľ a pošto
prijima a vybavuJe každý doru va A-671408 
vý úrad. 
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Gramofonové závody, n. p. 
Pfinášíme výber nove vydaných dlouhohrajících a standardních desek: 

Komorní hudba: 
Bedfich Smetana: Smyčcový kvartet č_ l e-moU "Z mého života". 

Vrcholné komorní dílo české národní hudby, hluboká Smetanova osobní 
zpoveď. Hraje Smetanovo kvart eto ve složení: Jifí Novák - Lubomír 
Kostecký - Jaroslav Rybenský - Antonín Kohout. (l malá dlouhohrajíci 
deska č. DM 5399.) 
Instrumentální sóla: 

Josef Suk: Jaro. Pet skladeb pro klavír, op. 22a (Jaro - Vánek - V oče
kávání - Andante - V roztoužení). Hraje Josef Hála. - Vítezslav Novák: 
Písne zimních nocí. Klavírni cyklus, op. 30 (Píseň mesíční noci - Píseň 
bouflivé noci - Píseň vánoční noci - Píseň noci karnevalové). Hraje 
František Rauch. - Dve mistrovské díla české poromant ické klavírní 
hudby s osobitým ztvárnením vlivu impresionismu a s podmanivou hudební 
básnivost í. (l malá dlouhohrající deska č. DM 5397.) 

Operní hudba: 
Ruský operní reci tal národního umelce RSSR Borise Romanoviče Gmyrji: 

Michail L Glinka: Arie Ruslana z 2. dej. opery Ruslan a Ludmila (O; pole, 
pole, kto tebja usejal mjortvymi kosťami? - Ty láne polní) - Arie Farlafa 
z 2. dej. opery Ruslan a Ludmila (0, roka, jasno ja čuvstvoval zaranej! -
Blízko je už mého vítezství čas) - Alexandr P. Borodin: Arie Galického 
z l. dej opery Kníže Igor (Grešno tajit, ja skuki ne ljublju - Nač skrýval 
bych, že nudu nemám rád) - Modest P. Musorgskij: Scéna Borise z 5. 
obrazu opery Boris Godunov (Dost ig ja vysšej vlasti - Já velké získal 
moci) - Smrt Borise z opery Boris Godunov (Prosčaj, moj syn! Umiraju 
- Já umírám, sbohem, synu). Jeden z nejvýznamnejších současných so
vetských pevcu pfináší zde výber nejkrásnejších scén ze svého operního 
repertoáru, jež jsou současne klasickými perlami ruského hudebne-dra
matického umení. Doprovází orchestr Smetanova a Nár odního divadla 
v Praze, fídí zasloužilý umelec Zdenek Chalabala. (l malá dlouhohrající 
deska č. DM 5393.) 

Giuseppe Verdi: Sbor židovských zajatcu a proroctví Zachariáše "Vz1é
tej, touho" z opery Nabucco. Nesmírne oblíbená operní scéna z mladší 
Verdiho práce, plní melodické krásy a dramatického vzruchu. Hudba, již 
provedl Toscanini pfi pohi'bu genia ita lské opery. Zpívají Jan Soumar 
a Pevecký sbor čs . rozhlasu, orchestr Smetanova divadla v Praze rídí Josef 
Blacký. (l velká st andardní deska č. 17152-V.) 

Folklor: 
Stredoslovenské uspávanky v úprave Vladimíra Klusáka. Zpívá dívčí 

desítka čs. státního souboru písní a tancť'l, fídí Helena Kubátová. - Za 
horama, za dolama. Lidová píseň z moravského Slovácka v úprave V. Klu
sáka_ Zpívá Jožka Stoklasa a smíšený sbor čs. státního souboru písn1 
a tancu_ Rídí Vladimír Jelínek. (l malá standardní deska č. 30357-M.) 



Estrá d ní h u dba a písne : 

Antonín švehla: Hilmar ovská polka. - Vlastimil Hála: Cirkus bude. 
Kvapík ze stejnojmenného filmu. Obe skladby s radostnou náladou hraj e 
Brnenský est rádni rozhlasový orchestr, rízený Jif ím Hudcem. (l mal~ 
s tandardní deska č. 53155-M.) 

Václav Vačkáf: Pohádka. Píseň beze s lov. Koncertní skladba pr o de
chový orchestr s kfídlovkovým sólem. - Julius Fu čík : Alpská ruže. Píseň 
v lidovém tónu. Koncertní skladba pro dechový orchestr s krídlovkovým 
sólem. Obe populárni komposice jsou na této malé dlouhohrající desce 45 
obr. (č. 01007) zarámovány známými pochody Aloise Austa "Sedm let" 
a Josefa Fleg la "Edison". Hraje Dechový orchestr Gramofonových závodu. 
sóla na krídlovku Stanislav Sejpal, f ídí Rudolf Urbanec. 

Ludvík Podéšt: Takovou galánku - Zavátý chodníček, dve písne na 
slova Vlastimila Pantučka ze suity Fašaňk. Zpívají Eva Otfísalová, Jaroslav 
Kachel a Pevecký sbor čs. rozhlasu, orchestr Armádního umeleckého sou
boru Víta Nejedlého rídí Martin Turnovský a Pavel Vondruška. (l malá 
standardní deska č. 71097- M.) 

Jan Zdenek Bartoš : Sníh k olem svítilen. Náladová valčíková píseň na 
s10va J indficha Zpeváka z operety Je libo ananas. - Miloš Vacek: Oblaka. 
Píseň a serenáda na slova Josefa Kainara z filmu Vetrná hora. Obe písne 
zpívá Jan Soumar, Filmový symfonický orchestr fídí š tepán Koníček 
a František Belfín. (l malá standardní deska č. 53535-M.) 

Ludvík Podéšt: čeká nás fura práce. Píseň na slova Vlastimila Pantučka 
z filmu Zaostriť, prosím! Zpívá Premysl Kočí a Pevecký sbor čs. rozhlasu, 
Symfonický orchestr hl. mesta Prahy (FOK) a taneční orchestr Jifího 
Procházky rídí František Belfín. - Čestmír Gregor: Bílá holube nka . Píseň 
na s lova Mariana Horanského. Zpíyá ženské sexteto, orchestr Armádního 
umeleckého souboru Víta Nejedlého rídí Pavel Vondruška. (l malá stan
dardní deska č. 53534-M.) 

Mluv e n é s l ovo: 

Jan Neruda: Malostra nské povídky: Pan Ryšánek a pán Šlégl - Jak si 
pan Vorel nakoufil pi'movku - Hastrman. Z rozhlasu dobre známá a velmi 
oblíbená četba národního umiHce Zdeňka Štepánka, který dovede dát 
t emto klasickým českým prózám jejich intimitu, humor a vroucnost. Prvá 
deska serie dlouhohrajících desek 16 2/3 obr ., prinášející na r ozmeru 25 cm 
témer hodinu textu. (Deska č. XM-60002.) 

William Shakespear e: Scény z Benát ského kupce v prekladu E. A. 
Saudka (3. obraz z l. dej. a 13. obraz z 3. dej.). Shylocka mluví národní 
umelec Zdenek Štepánek, Bassania Jirí Dohnal, Antonia Otomar Krejča, 
Solania Sobeslav Sejk, Saleria Václav švorc a Tubala Emil Bolek. (l mal3 
dlouhohrající deska č. DM 15050.) 

Josef Barchánek: Hur vínek na výlet e. Hovorí dnes u ž dobre známý 
pokračovatel národního umelce Josefa Skupy Mtloš Kir schner. (l mal~ 
standardní d eska č. 21034- M.) 
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E UGEN Š I M ÚN EK 

Ponaučenie z nedávn ej minulos ti. 
(V ústrety X L sjazdu KSC) 

l';"ázory na problematiku umenia t)·kajú sa bezprostredne i problematiky 
spoločenskej , lebo sociálna a ideová podstata umenia má vždy aj svoj spolo
čenský dosah. Vzhľadom na teuto spoločenský dosah umenia, .ktorý prirodzene 
plynie z jeho povahy, v náhľadoch na umenie nemožno sa obmedziť len na 
umenie ; ba v nedávnej minulosti problematika spoločenská zdola neraz sa 
chcela začať riešiť ideologicky práve i náhľadmi na umenie. Príčiny tak inten
zívneho názorového ruchu v náhľadoch na otázky umenia, jeho funkcie, 
tvárnosti, slobody tvorby atď. máme hľadať práve v tomto: že sa tu riešil zá
roveň i širší problém spoločenský. Nemohlo a ani nešlo tu len izolovane 
o umenie - otázka umenia sa stala len prirodzeným ohniskom, kam sa tiež 
sústredila problematika ďal šieho spoločenského výv inu. 

Bezprostredným popudom k toľkej snahe riešiť vnútornú vývojovú proble
matiku - pravda okrem vyložene zlomyseľných pokusov zneužiť daný stav -
bolo odmietnutie všetk)·ch chýb, ktoré dnes zahrňuje pod pojem privesku 
"kultu osobnosti" . Toto odmietnutie sa neobišlo bez toho, aby sa nenačrtávali 
i smery ďalšieho v)rvoja, ba čím ďalej tým viac a prirodzenejšie prerastalo 
v otázku ďalšieho vývoja. V tejto fáze sa stala táto otázka problematikou . . . 
~emožno poprieť , že boli tu v minulosti chyby (ľavičiarstvo, dogmatizmus, 

sektárstvo, kult osobnosti atď.), ktoré mali svoj odraz i v umení. Tieto chyby 
mali svoje spoločensko-hi storické a gnozeologické príčiny, čo však nijako 
nezdôvod1'íuje zotrvávať na nich. Najväčšie zlo však nespočívalo v chybách -
je horším zlom , ak sa včas nespoznajú , otvorene sa neanalyzujú a príčiny 
neodstránia, ak sa nedospeje k neustálej snahe čo najmenej chybiť zvlášť 
pri ťažkostiach praktickej aplikácie inak správnej teórie. 

Z odmietania chýb neraz vyrastalo i akési stotožnenie chýb s ľavičiarstvom. 
Poznamenávame to preto (zvlášť po určitom časovom odstupe a po určitých 
skúsenostiach), aby sme m ohli konštatovať , že sa dospelo i k pravičiarskym 
chybám , ktoré sú taktiež rovnakým zlom, ba v nedávnej minulosti práve tieto 
pravičiarske tendencie sa stali nebezpečnými svojimi dôsledkami. 

Niekoľko chýb ešte nemožno označiť za ľavičiarstvo, alebo pravičiarstvo. 
Iná je, pravda, otázka, ak sa chyby vyvíjajú jednostranne jedným smerom 



a ústia takto v úchylk.u, ktorá má za následok odtrhnutie sa od más, bez kto- • 
r)·ch je ťažko mysliteľné dospievať ku konečným cieľom. 

J ednou z kľúčov)rch otázok v náhľadoch na umenie, kde sa zjavne prejavil 
pravičiarsky názor, bola otázka slobody tvorby. V názoroch neusmerneného 
umenia a anarchisticky chápanej slobody tvorby bola obsažená celá podstata 
pravičiarstva - i keď s občasným zdaním, že ozaj len vo vzťahu k umeniu. 
Takéto zdóvodnenie fakticky estetickej inštinktívnosti malo vlastne za násle
dok stt·atu politickej persp~ktívy. Takéto otvorené názory mali i svoje iné 
formy prejavu. :\'apr. jednostranné zdôrazňovanie kontinuity v_)•vinu umeni~ 
na úkor kvalitath·nej novosti socialistického umenia, chápame straníckosti 
umenia ako len jednej variácie historickej straníckosti umenia vôbec, čiže 
chápaním straníckosti len ako historického hradiska indiferentného pre hľa
disko estetické, oproti stotožneniu estetiky s ideológi~u po~iadavk~ estetik_Y 
bez ideolóo'ie atď. Tieto a podobné názory na umeme boh orgamckou su
časťou širsfch koncepcií ako napr. orientácie ua tz,·. plebejskú demokraciu. 
(Gy. Lukács), sociál-reformizmus a pod., ktoré. pravda, v podstate sledovali 
cieľ a smerovali ku kompromisu - fakticky a v konečn)·ch dôsledkoch za 
cenu ústupkov od marxizmu. 

Kompromis prejavujúci sa v zdôvodnení zanedbateľnosti dó~le~nosli socia: 
listickej ideológie, zanedbateľnosti otázok socialistickéh? ume~J.a. (• ~eď p_opn 
antifašistickom humanizme), v zh_áčení sa pred konkretnym, r1esernm otazok 
premeny a prechodu, v chápaní mierovéh? spolunažíva?ia so vzdaní~ sa 
ďalšieho vnútorného vývoja socializmu atď. - všetky tieto formy preJaVu 
kompromisu mali rub: ka"pituláciu pred ci~oyenstvom -:--. Y _rodst~te. ':žd~ 
buržoáznym. Oživený citoyenský demokratický, humamsh~ky, optimi~bcky 
všeobecný svetonáhľad, operujúci v podstate heslami ~ade~ .pokro~oveJ bur
žoázie : slobody, ro\rnosti, pokroku a rozumu, chcel prtpustit marxiZmus len 
potiaľ, pokiaľ ho tieto heslá mohli vôbec pripustiť. V takomto ,;zladení" me~
tiackych a proletárskych ideí sa hľadalo z pravej strany východisko z doteraJ: 
ších nedostatkov. Kam to v konečných dôsledkoch ústilo, nám názorne ukázali 
jesenné udalosti v Maďarsku roku 1956 ... 

Otvorená forma pravičiarst.va, ktorá sa vo vzťahu k umeniu až príliš jed
noznačne vvhranila mala svoju ideovú predprípravu, ktorá sa začala strátou 
dôslednosti.' Len st~atou dôslednosti môžeme vysvetliť sklznutie sa z pozícií 
marxizmu k pravičiarstvu, hoci i jednanie z vyložene reakčných pozícií sa ser
vírovalo v mene ďalšieho rozvinutia marxizmu a záujmu más. !\Iožno práve 
v tomto máme hľadať kľúč pre pochopenie i toho, prečo sa mohli prirodzené 
avantgardné snahy mládeže živiť pravičiarstvom, prečo. sa mohol z ~van~a~
dizmu mládeže urobiť nástroj ... Pravda, dochádzalo aJ ku grotesknym sttua
ciám, keď i z ozývajúcich sa hlasov niektorých umelcov ~ajhlasnejšími .sa 
zdali občas hlasy takých, ktorých tvorbu sotva možno p~vaz~vať za um~me, 
ba i takých , ktorí svoju neschopnosť a netalenlovanosť pn svoJom, pokr?ČI~O~ 
fyzickom veku kry jú s "priznávaním" sa k "mladým", alebo ktor1 sam1 mesh 
dosť masla na hlave ... 

Odhliadnuc však od takýchto, podobn)·ch a rôznych príveskov, po odvrátení 
sa od chýb minulosti, išlo aj o pokus riešiť otázku ďalšieho spoločenské~o 
vývoja tzv. treťou cestou. I keď sa takto otvorene nenazývala táto tendenc1a, 
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ba často islo len o zdanie privedenia tzv. stredných vrstiev k marxizmu o zda
nie de~nokra~ick~ch tenden c.ií, ktorých ideologické prvky nosí v seb~ každé 
masove hnuti~, tato tendencia tu bola, pravda, v zárodku, často neuvedomele 
a rozhodn.e me domyslene, lebo za dnešnej rozpoltenosti sveta len pri nedo
myslenosh sa môže zdať tretia cesta reálna. 

Logické domyslenie a nakoniec i prax ukázala, že tzv. tretia cesta je ilu
zórna, ~e nutne sa stáva nástrojom reakcie, nech sa už razí pod hocijakými 
heslami. Tento fakt hovorí o jej nemožnosti, kým o jej nepotrebnosti hovorí 
možnosť a snaha neustáleho zlepšovania a boja o správny cľalší spoločensk)' 
,·~·voj . 

. Dnes, ke~ stojín1e za následkami ch)·b, úchyliek a reYizionizmu (Maďarsko) , 
Je nám už Jas'?ejšie, akú širšiu úlohu zohrali objektívne určité názory t)rkajúce 
sa :; l~n ~men!a" . M1~~hé náz_ory na problematiku umenia, s ktorými nie je 
mozne. suhlas1ť. tvol'lh orgamekú súčasť širších ·politick)·ch názorov na pro
blemaLJku spoločenskú. V čulom ideologickom ruchu v názoroch na umenie 
išlo v podstate o ~úto širšiu problematiku spoločenskú. Možno mnohí si toto 
n~uvedomili , ~nysleli __ to poctiYo, nedomysleli objektívne následky svojich 
n::lzo r·ov a svoJhO pocmanw zu dnešných podmienok. No nemožno na druhej 
slranc ~1-~ívne predp_o~ladat:. ze sa n~nas li aj skutoční revizionisti, jední rafi
novaneJSI, zaobaľuJUCI svoJe opravdtvé ciele do zdania pokrokových spolo
i:t>nf-k~-c~I záujmov, iní vo s\·ojej taktike boli naivnejší, hlúpejší. Dôsledky 
pocína ma ot,·oren)•ch re,·izion i stick~'ch snáh ako bolo napr. v ~Iaďarsku. bude 
i azko aj pre nás zabúdať a hudú ešte dlh o memento m k bdelosti .. . k bde
losti nakoniec i v názoroeh na umenie, ktor\·mi bolo možno tiež - ako sa 
to ukázalo v t)rchto udalostia1·h - podr)·va{ podstatu našich spoločenských 
cieľo,- a ideálov. 

Spomínať na Majstra Václam Taliclw, národného umelca Ceskoslo
venskej rPpubliky, ktorý dal toľko rtadšenej lásky mladej slovenskej 
hudbe, ktorý položil žulové základy našej Filharmónii, ktorého srdce 
vždy horúco bilo pre našu nastupujúca muzilwntskú mlaď, znamená 
spomínať s tícton a obdivom na.d vykonaným. diPlom veľliého ducha 
našej hndby. 

Drahý náš .\lajster, pri príle~itosti V á š lto významného :ivotného jubi
lea v m ene slovenských hudobných umelcov Vám úprimne a z celej 
duše :.a všetko ďakujem a we/o Vás pozdravujem .. Buďte nám ešte dlho 
~-'zorom a príkladom neúnav nej, obeta·vei práce, boiovného optimizmlt 
1. mladíckeho, strhujúceho nacUenia. Buďt e nám ešte dlho f. ivý a zdravý 
k radosti nás všetkých. 

Váš 

DEZlDER KARDOS, 
predseda Sväzu slovensk~·eh sklada teľov 
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I VAN HR US OVSK""X 

Víťazstvo pracujúceho ľudu 
a slovenské hudobné umenie 

Historické víťazstvo robotníckej triedy 
a celého pracujúceho ľudu vo februári 1948 
znamenalo rozhodujúci zlom nielen v oblasti 
ekonomickej, politickej a sociálnej, ale urči
lo i ďalšiu základnú orientáciu kultúry oboch 
našich národov. Veľké budovateľské úsilie 
nášho ľudu po oslobodení republiky Soviet
skou armádou, zamerané na znovuvýstavbu 
vojnou poškodeného hospodárstva, vytvorilo 
všetky predpoklady pre prudký vzrast jed
notlivých oblasti umeleckého života, k toré 
s dvojnásobnou intenzitou pokračovali vo 
vývine, dočasne prerušenom vojnou a fašis
tickou okupáciou. 

Je prirodzené, že základné smerovanie na
šej kultúry v poYojnovom období nebolo 
ideologicky jednoznačné, celková situácia bo
la dosť zložitá vplyvom množstva nevyjas
nených problémov. Tvorivá a ideologická 
situácia komplikovala sa neujasnenými ná
zormi na otázky 1·ealizmu, formalizmu, po
k rokovosti, tradície, demokratičnosti umenia 
atď. Pozitivnym výsledkom t),chto tvorivých 
a názorových konfliktov bola však postupná, 
i keď pomalá kryštalizácia pokrokovej línie 
oboch národných kultúr, k torá nadobudla 
jasnú podobu až priebel10m ďalších udalostí. 

Slovenské hudobné umenie v týchto ča
soch prežíva tento tvorivý a nazorový kvas 
s tým m enšim rozdielom, že spojenie s po
krokovou realistickou národnou tradíciou bo
lo pevnejšie než v iných oblastiach umenia 
a prekonávanie niektorých zjavných forma
listických tendencií neorechádzalo takou 
zdlhavou, krízovou cesto~ ako inde. Sloven
ských skladateľov strhuie nová skutočnosť 
veľmi bezprostredne. Epocha budovania, 
umeleckej a spoločenskej slobody odzrkadľu
je sa v rade diel, ktoré síce svojiini vyjadro
vacími p rostriedkan1i nadväzujú na predvoj
nový kurz slovenskej moderny, no majú už 
vo viacer)•ch prípadoch pečať novej realistic
kej orientácie, usilujucej sa o umelecké stvár
nenie súčasnosti jednoduchšou, prístupnou 
rečou v jednotlivých žánroch hudobnej tvor
by. 

V tomto procese prehlbovania národného 
a demokratického charakteru slovenskej 
hudby i postupného dozrievania socialisticko
realistickej metódy slovenská hudba zazna
menáva veľké tvorivé úspechy. Diela, ako 
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Moyzesova IV. symfónia Es-dur, Cikkerove 
Spomienky, Očenášova symfonická trilógia 
"Vzkriesenie" a iné stali sa základnými pi
lierini povoinového úsilia slovenského hu
dobnéhÔ ~cnia o intenzh·ne prehlbovanie 
realistickej metódy, o umelecké stvárnenie 
tematiky súčasnosti i nedávnej ntinulosti 
(napr. ~1oyzesova IV. sym[ónia, Cikkerovo 
R áno) . Prehlbovanie národnosti a realizmu 
prejavovalo sa takmer vo všetkých dielčich 
úsekoch hudobnej tvorby, súčasne však za
čínal prebiehať boj proti formalizmu najmä 
v oblasti neprogranmcj hudby, inklinujúcej 
k rozvíjaniu formov)'ch tvarov a k samoúčel
nej technike. Programnosť, drobnokresba i ur
čitá monumentalita formy podmaňuje si nielen 
žánre vokálne, ale aj inštrumentálne, v kto
r )·ch sa docieľuje zlúčením hudby s daným 
programom silného vý razu a obsahového 
prehlbenia (napr. Očenášovo V zkricsenie, 
Cikkerovo R áno, Spomienky, Jurovského Za
čatá cesta, Radostné súťaženie). Požiadavky 
národnosti, realizmu a zjednodušenia kom
pozičnej techniky začínajú sa postupne pre
sadzovať hlavne v oblasti komornej hudby, 
najmä u tých diel, v ktorých dozrievajú bež
né formalistické techniky, alebo ktoré si len 
hľadajú cestu k osobitejšiemu, realistickému 
pre jaYu. Spomeňme tu len na Fcrenczyho 
"Hudbu pre štyri sláčikoYé nástroje",. alebo 
Jurovského Klavírnu suitu z r. 1947, čias
točne i Holoubkov u II. klav írnu sonátu, die
la, l' toré svojou hudobnou rečou stelesňovali 
protipól voči prerážajúcim novým esteticko
kompozičným ideálom. Niektoré skladby 
z tohto obdobia naznačujú však už svojou 
realis tickou prostotou i originálnejšou inven
ciou ďalšie, nové ._-),vínové cesty komornej 
a inštt·mnentálnej hudby (Zimmerov 1. kla
v írny koncert, Kat·dotiove Bagatcly, Kresán
kova Husľová suita s klav írom a pod.) . 
Víťazstvo robotníckej triedy vo februári 

roku 1948 a porážka reakcie sú rozhodujú
cim zlomom, ktorý zapríčii!uje veľké zmeny, 
presuny v nadstavbovej zložke umenia a tak
isto ako inde kategoricky zasahuje i do ideo
lógie a tvorivého procesu slovenskej hudby. 
Komunistická strana, tlmočník záujmov 
a cieľov robotrúckej triedy i celého pracujú
ceho ľudu, vystupuje s jasne formulovanou 
požiadavkou umeleckého programu zbaviť 
hudbu jej spoločenskej izolácie a spraviť ju 

~.11aje~kom "~;tkých vr~ti~v nášho ľudu, po
zadt~Je o~ n~sl!o umerna Jednoznačnú pokro
kovu ortentacm k problémom dneška dô
sl~dné I?:imknutie sa k ľudu, k jeho potre
bam, tuzba~ a. zápasom. , Veľký dejinný 
zvrat februarovych udalostí p rináša nášmu 
hu~ob~ému ~ivolu nebývalé obrodenie. Pra
meuUll noveJ cesty slovenského hudobného 
umenia stali sa tri u~alosti , tesne nadväzujú
ce na seba vo svo!OIO kultúrnopolitickom 
zm~:sl~ a v)·zname : známe kritické vystú
peme Zdanova r. 19r.S, IX. sjazd KSC a na
Jmä IX. ~j~zd I~SS, ktorý vyL)-čil presne 
fo rmuJo,-ane požtadavky Strany na umel
cov . 

Dôsledky februára na slovensk<• hudobnv 
~i~ot, jeho rast a ďalší vývin boli. veľké. p;_ 
hucká a s 1iou idúca l<ultúrna revolúcia no
,·á š tátna politika umožňuje slo,·enskei hud
be nielen slobodný tvorivý vývin "~ všet
k~ch jej .úsekoch, ale posky tuje jej i maxi
matne exrstenčné zabezpečenie. Starostlivosť 
Strany a v lády o rozvoj socialistického ume
nia })l'ejavuje sa u nás v konkrétnei forme 
yznikom celého radu dôležit)·ch u;:štitúcii. 
ktoré sa stali zárukou skvalitnenia a popu
l~rV:ácie hudobného umenia na SloYensku. 
\ zrnká reprezentačné orchestrálne teleso 
Slo,·enská filharmónia - dávny sen našich 
~wdobn)'.cl~ pracovnikov, zakladá sa Yysoká 
sl.'o:la ~uz1ckých umeni ako najvyššia inšti
tuct~ v.ychovy mladých umeleckých kádrov, 
:c~lizuJe s_a konečne poštátnenie hudobných 
sko!, ktore tým dostávajú jed notný umelec
ko-,·ýcho_vný smer. Obrovský význam pre 
~~ove~sku ľudo_v~ .hudobnú tvorivosť a jej 
s1roku popula nzactU nadobúda vznik Slo
venského ľudového umeleckého kolektívu 
ako profesionálneho umeleckého telesa 

a vznik amatérskeho vysokoškolského súbo
ru "Lúčnice", )<todt vyrástla takmer cez noc. 
z malej tanečnej skupiny na reprezentačné 

umelecké teleso. Rozvíja sa koncertná čin
nosť na vidieku, zaklada jú sa populárne 
1-I_udobné. festivaly pracujúcich v jednotli
vych ,k~~JOCh na Sl.ovensku, bratislavský hu
dobny ztYot zyyŠUJe svoj lesk každoročnvmi 
medzinárodnými hudobnými fes tivaimi_ 
Osta~I~é naš_e inšt~túcie, ako napr. opera a ba
let :--;arodneho divadla, Orchester bratislav
ského rozhlasu , Miešaný sbor čs. rozhlasu 
už exis tujúce komorné súborv a iné zúčast: 
... o • • ~ , 

HUJU sa tYonv)·rn spôsobom na generálnej 
obr~d~nskej Hn.ii našej hudby, J.'ozv:f ja júc 
t:adiCm slove nského reprodukčného umenia_ 
~~treba sná~ ~ni pripomínať, ak)' veľký 
yyznam mali tlelo prvé kroky našej obro
deneJ hudby na ďalšie obdobia, keď hudob
ný život okrem px·enikavého kvalitatívneho 
vzr~~tu mohutnie i organizačne, vznikajú 
ď alste nové súbory, umelecké a Yedecké in
štitúcie, čo na jširšie podchycuje prirodzenú 
hudobnosť slo,·enského ľudu. 

.. Dalšim dôležitým článkom ku konsolidá
cn a upevneniu hudobného života na Slo
:·ensky bolo vytvorenie jednotného Sväzu 
ce~kos~oY~nských skladateľov v máji r. 1949 
~ ~asnym Ideovým a umeleckým programom. 
ses stáva sa týmto dominantnou vedúcou 
~ložko~ hudobné~o umenia v. naŠom štáte, 
Id.eo.logiC~ou, tvortvou a orgamzačnou pákou 
, -yrmoveho. smerovania československej 
a slovenskeJ hudby. Tento moment má zá
sadný vplyv na vzájomný kontakt oboch 
národntch hudobných kultúr, prejavujúci 
sa neZI~tnou bratskou pomocou a plodnou 
spolupracou vyspelej českej hudbv so slo
venskou, v duchu zásad proletársk~ho inter-

z Moyzesovej pr·edohry " Februárová" 
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nacionalizmu a zrovnoprávneniu dYo~h kul
túr v jednom štáte. Pomoc českeí hudby na
šej nie je len formálna: jej spoluúčasť sa pre
javuje na každom úseku slovenského hu
dobného života č i už v riešení spoločných 
ideových, tvoriv)·ch a teoretick)·ch problé
mov, alebo v konkrétnej organizácii spoloč
n)·ch hudobných podujati. 

Nielen samotné februárové udalosti, ale 
i ďalšie politické a spoločenské dôsledky 
Februára spôsobujú určitý presun v tematic
kej hierarchii slo\•enských hudobných diel. 
Do popredia záujmu a tvorivej akti,.'-i ty slo
venských hudobn)•ch skladateľov dostáva sa 
tematika dneška, socialistického budovania, 
prerodu spoločnosti. Nový tematický okruh, 
stavajúci do popredia žáner vokálny, tvorbu 
kantát, masových a budovateľsk)·ch piesní, 
ako a j tvorbu programovej inštrumentálnej 
lmdby, nadobúda charakter optimistick~-, 
monumentalizujúci, oslavujúci víťaznú revo
lučnú a budovateľskú súčasnosť. Hudobná 
dikcia viacerých skladieb tohto obdobia in
klinuje k monumentalite, slávnostnosti 
i k vrúcnej lyričnosti. Stáva sa súčasne ply
nulejšou, p rostejšou a zrozumiteľnejšou, me
lodika kantabilnejšou, kompozičná technika 
sa zbavuje zbytočnej komplikovanosti, zosil
ľíuje sa špecifický r ys národnej melodiky. 
pretavovaný · do osobitnej formy, typickej 

, pre začínajúce obrodenie slovenskej hudby. 
Yokálne formy, ktoré pre svoju spätosť 
s textom sú schopné veľkej obsahovej kon
kretizácie, sugestívnosti výrazu a demokra
tičnosti hudobnej reči, stávaj ú sa p1·v)•mi 
priekopníkmi socialistického realizmu. Prvé 
kantáty tohto obdobia, Cikkerova Zdravica 
Stalinovi, Očenášov Spev o komunistickej 
strane, Jurovského Kantáta o Gottwaldovi, 
ako aj prudký vzrast budovateľských piesní, 
častušiek, sborovej literatúry, úprav ľudo
vých piesní a tancov a najmä tvorby pre 
súbory sú toho jasným dokladom. Kantáto
vá tvorba, ako aj ostatná vokálna literatúra, 
vznikajúca po Februári, nie je však ...- slo
venskej hudbe interesantnou novinkou, zja
vujúcou sa jedine pod tlakom súčasnej spo
ločenskej naliehavosti ; badáme tu súvislú niť , 
spájajúcu prítomnosť s realistickou minulos
ťou slovenskej hudby, pevnú tradíciu, sia
hajúcu do nových spoločenských a umelec
kých podmienok súčasnosti (kantáty Bellove, 
Suchoňov " Zalm zeme podkarpatskej") . Táto 
tradícia vydáva svoje plody i v ďalšom v-ý
vine slovenskej kantáty, v Kardošovej 
" Zem moja rodná", v Očenášovom kantáto
vom cykle "Proroctvá", v Kardošovej Mie
rovej kantáte, H olouhkovej Mesačnej noci. 
Babuškovej Piesni života, Moyzesovej 
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"Chceme mier :" . Kal·došovej "Pozdrav veľ
kej zemi" atď. 

Nie je náhodné, že prá,·e v t)·ch to <:asoch 
111ocného nástupu nášho hudobného umenia 
nastáva i konečne Yytúžená jar slovenskej 
opery - vzniká pn·á slovenskú. skutočne 
núrodná a majstro...-ská opera, "Krútúava" 
od E. Suchoňa, ktorá dáva ihneď podnet 
k akémusi ...-cľkému t,·orivému súťaženiu 
medzi skladateľmi a m-čuje líniu v)•voja na
šej národnej opery. Prvé kroky zaznamená
va i slo,·enskó. opereta, k)-m filmo...-á hudba 
už v povojnovom období stala sa -..-ýznam
n-\·m úsekom slovenskej tvorbv ktorá sa 
p~ Februári kvantitath·ne i kYali:ati,·ne ešte 
viac rozšíri (Suchoňova hudba k filmu " Boj 
sa končí zajtra", Kardošova k "Dúha nad 
Slo...-enskom" , Jurovského k "Pole neorané" 
a mnohé iné) . 

J e prirodzené, že Y nových tvorivých 
podmienkach socialistický realizmus ako ve
dúci ideovo-umeleck)' program nestáva sa 
razom, cez noc hlbokou osobnou záležitosťou 
našich skladateľov. Postupné p renikanie toh
lo programu do myšlienkového a tvorivého 
procesu slovenskej hudby tesne súviselo 
so zdlha,-ým prckonávaním zakorenen)·ch 
pr...-kov - s prekonávaním nedozretosti, ex
perimentátorstva a zbytočnej komplikova
nosti kompozičnej techniky. Siroké zá,·äzko
, -é hnutie slovenských skladateľov a teore
tika,· bolo spočiatku viac citovou, spon tán
nou odozvou na nové spoločenské udalosti, 
než uvedomelou tvorh ·ou aplikáciou princí
pov socialistického realizmu v tvorbe a osob 
ným vyrovnaním sa s touto metódou. So
cialistický realizmus vstupuje do slovenskej 
hudby síce ako zavŕšenie pozitívneho národ
ného a demokratického smeru, no stretáva 
sa tu ešte s určit)•mi ideologickými p režit
kami minulosti. So stále silnejúcou požia
davkou umeleckého majstro,·stva vzniká tu 
cel)• rad diel. Sú to diela, v ktorých sa už 
stabilizuje proces definitívneho upevňovania 
a dozrievania estetického kréda socialistické
ho realizmu, ktorými sa sk-valitňuje, bohato 
•·ozširuje a diferencuje tematický okruh. Tak 
Moyzesove tance z Pohronia bezprostredne 
nadväzujú na prírodnú a ľudovo-folklórnu 
tematiku, Kardošova Východoslovenská pre
dohra opiera sa invenčne tak isto o krásy 
v-ýchodoslo'!"cnskej melodik-y, Jurovského 
Mierovú symfóniu inšpiruje aktuálna, silná 
idea svetového mieru, 1\oloyzesovu Pioniersku 
symfóniu citový a myšlienkový svet našej 
mládeže, tak isto Holoubkov lyrick)• piesľío
vý cyklus Dcérenka moja. Moyzesova Feb
ruárová je oslavou historického prelomu na
šej súčasnosti, Ferenczy sa vo svojej Veselici 

nacia k nevyčer}lateľuému piesňovému a ta
nečnému bohat~tvu svojho rodn ého kraja, 
v HurbanovskeJ k revolučnvm demokratic
k)-m ideálom slov-enských ~ár~dovcov. Ba
bušek v symfonickej básni "Buď sláva ná
rodu" načiera do rev-olučného obdobia Slov. 
nár. povstania a sláYnvch chvíľ oslobodenia 
vlasti, IIirner ,. o rch. · suite "Trať družby" 
zobrazuje budovateľské úsilie pracujúceho 
ľud_u, Snchoľí. v Metamorfózac;h konkretizuje 
variačnou formou reminiscencie na národnú 
minulosť i nedávnu súčasnosť, Očenáš a Ju
rovský vq svojich v-iolončelových koncertoch 
sugesth-ne zobrazujú citov-ý a myšlienkový 
svet nášho človeka na p relome dvoch epoch. 
~Iožno tu povedaf, že typická programovosť 
slov-enskej orchestrálnej hudby v tomto oh
dobi nev~ťahuje sa len na súčasnú tematiku 
ale aj zákonite vyrastá z národnej tradíci~ 
našej hudobnej kultúry s celou tematickou 
šírkou slovenského človeka, prírody a spo
ločnosti. Nová ideovo-umelecká orientácia sa 
však oproti tomu začína prejavovať i v die
lach, prebfjajúcich sa individuálne svojráz
nyn; spôsobom k realistickému prejavu: 
v Z1mmerovom Klavírnom kvintete a I I. kla
vírnom koncerte, vo Ferenczyho Elégii pre 
komorný orchester, v Babuškovom Klavír
no~ koncer te, v Kresánkovej Mládežníckej 
swte p re husle a ldavir a v iných dielach. 

Všeobecná aktiviY..ácia slovenských hudob
ných pracovníkov zapojuje do tvorivého elá
nu i skladateľov staršej generácie, ktorí do
vtedy, najmä v období pred druhou sveto
vou vojnou, v hierarchii modernej slovenskej 

hudby stáli akosi bokom. Tak Frico Kalenda 
po d lhom čase tvorivej prestávky dokazuje 
opäť _sviežosť svojej invencie i majstrovskú 
techruku v Troch skladbách pre klavír 
a ,. Troch mužských shoroch na texty a ná
pevy ľudovej poézie i v dvoch menších kan
tátach, "Pieseľi núeru" a "Pieseň o hojujúcej 
Kórei" . Tak isto M. Schneider-Trnavský do
sah~je skladateľsk)·m dielom v posledných 
10-Jch rokoch vrchol svojej celoživotnej tvor
by. l'iajprv- sa hlási k slo"--u sbormí a sboro
vými úpravami (Leť pieseň 1nieru , Desať 
slo,·enských ľudových piesni) , no význam
nej~ia je jeho tvorba y odb ore inštrumen
tálnej hudby, k torú korunuje dielom najzá
važnejším, Symfóniou e-mo! "Spomienko
vou", akousi autobiografiou jeho života, ste
lesňujúcou rýdze demokratické ideály, cha
rakteristick~· citový a myšlienkový svet slo
, ·enského človeka. 

No i tí skladatelia staršej generácie, k torí 
sa svojou doterajšou tvorbou nezačleňovali 
do národn)•ch tendencii slovenskej hudby, 
p rikláiíajú sa badateľne v pofebruárovom 
období k ľudovej piesňovosti ako inšpiračné
mu prameľiu. Veľkú technickú vyspelosť 
v tomto sme•·e preukazuje Alexander Al
brecht, najmä v ľudovej kantáte "Suhajko", 
v rade pozoruhodných komorných skladieb 
(Klavírne kvinteto) a v svojráznych u.' pra
~ách ľudových piesní. Aj Stefan Németh
Sam.orínsky svojimi komornými, kla'\irnymi 
a sborovými skladbami (úpravy piesni, Slo
venská rapsódia, Sláč. kvarteto, Klavírny 
koncert) dophla tvorivú charakteristiku star-
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šej generácie. Oba ja skladatelia tu stoja pod 
silným vplyvom Bartókovcj koncepcie ná
rodnej hudby. 

I v tej súvislosti nie je náhod n)·m zjavom 
oživenie t vorivej erudície starších skladate
ľov; hoci tá to generácia je myšlienl<ove 
a štý love zakol'enená v minulo~ti , jej kon
takt so sôčasnos(ou nezoslabili an i nepriaz
nivé generačné okolnosti, čo vidno na spon
tánnej ak tivite a úp rimnos ti, s ako u sa :.:a po
jili do ohrodenského lmutia slovenskej hud
by. Tú to spontánnosť a jej príč iny net1·E'ba 
ďaleko hJadať -- spôsobujú ju p1·áve pt•e
vratné 7.men...- v hodnotení národnei tradicic 
v nových h·~ri v~·ch podmienkach , ideologic
ky a estetirky fo rmulo vané Februárom . 

So zmenou pohľadu na národnú, realis
tickú tmdiciu slovenskej hudby prehodno
cuje sa naša hudobná minulosť nielen teo
reticky, ale i v praxi. Február spôsobuje 
kvalita th -nu zmenu pojmu t rad ície ...- tom 
zmysle, že najlepšie umelecké úsilia a t vo
rivé výsledky s tarších generácií nezostáva
jú izolo\·an)'m " passé" vo vývinovom kon
tex te slovenskej hudby, nestt·ácajú svoju 
spoločenskú funkčnosť, ale nadob úda jú ju 
opäť v nov)·ch podmicnl<ach ...-eľmi -význam
ným spôsobom. Y období pofebruárového 
myšlienl;:ového a umeleckého kvasu bolo 
nutné obrátiť sa k umeleckému fondu mi
nulosti, nadviazať čiastočne pretrhnutý spoj 
s iuneleckým odkazom našej klasik-y. Ze sa 
tieto _tendencie realizovali v konkrétnej ap
likácii ·na súčasné diela niekedy nepremys
lene a povr chne, nepodr)..-alo to v podstate 
ich veľký ideov)r a spoločenský zmysel. 

Vyrovnávanie obsahových podnetov sú
časnosti s tvorivými princípmi nú rodnej t ra
d ície, reprezen tovanej staršou generáciou, 
smeruje do špecifickej syntézy, charakteri
zuj úcej všeobecný , generálny r ámec sloven
ského hudobného umenia rokov päťdesia
ty ch. TYorivú ap likáciu pozdnoromantickej 
kompozičnej techniky z konca XIX. a zač. 
XX. storo<:.ia v~ak nemožno ho<lnotiť ako 
reakčné, spä tné smeroYanie, čo by bolo ináč 
v rozpore s aktuálnymi požiadavkami doby 
v zmysle myšlienkovom a technickom. Yý 
vin slovenskej hudby si zachová va svoju 
charakteristickú kontinuitu hlavne v dôsled
ku akéhosi tradi-cionalizmu, konzervativizmu 
v pozitívnom slova zmysle, k to t·ý je pod
mieňovaný v prvom rade intirnitou, silne 
citovým, umeleckýín _ postojom skladateľov 
ku slovenskej skutočnosti. Tento zakorene
ný povahový rys slovenských .umelcov vy
tvára istú stmelenú myšlienkovú a invenč
nú sústavu, silne odolávaj úcu rôznym do
bovým tendenciám a nepripúšťajúcu do svo-
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jej štr uktúry modernistické ' -ýboje, ktoré 
~~ ju mohli narušiť ako by tostne cudzie 
]eJ špecifickým danostiam. Charak teristická 
citovosť , subjektívnosť inšpirácie a umelec
kej fantázie slovenských skladateľov, bez
p rosti'edne spojená s ľudovým hudobným 
materiálom, prirodzene p redpokladá objek
tívnosť ako nazeracie, inšpimčné -v-ýchodis
ko invenčného komplexu, čo zabraňuje sub
jek tivizmu preniknú ť d-o ná rodného hudob
ného povedomia. Tradičn)· vzťah a práca 
s f udovou piesňou, ktorá v transformova
nom umeleckom tvare neznáša ľ ubovoľné, 
samoúčelné zásahy do svojej štruktúry, sil
ná spoločenská funkčnosť slovenskej h udby 
a najmä jej v)Tazný demokratický a zdeľo
vací cha rakter stali sa priebehom storočného 
vývinu slovenskej nár~dnej hudobnosti jej 
typick~--n1i znakmi, tvoriacimi jednotnú kon
tinuitn ú tradieiu bez ohľadu na experimen
tálny, subjektivistický chamkter n iektorých 
kratších ob'dobí. Ideo-v-ý obsah Februára tie
to la tentné znaky sl o~·cnskej hudby umoc
nil do vyššej polohy , rozvinul a zdôvodnil 
z hľadiska spoločenskej funkčnosti . Ak sa 
rhcela naša h udba bezprostredne podieľať 
na súl'asnom. dianí uko ak th·ny, p retvára jú
ei činiteľ spoločenského vedomia, nebolo 
p rak ticky možné obchádza( a bagatelizovať 
jej p rirodzené znaky a nebt.·ať do úvahy tra
díciu, i keď vo výrazových, technick )rch 
prostriedkoch objektívne-h istoricky "preko
nanú" _ 

Tento 7.ákouit~· " exkurz" našc>j hudobnej 
kultúry do m inulosti, hoci ovplyvňuje do
dnes jej tvárnosť a charakteristiku. nebráni 
našim siln.:·m sklada teľsk.:·m individualitám 
\' progresí~•nom rozvíjan( svojej špecifickej 
hudobnej reči, zodpovedajúcej nielen kri
tériám prístupnosti, demokrat ičnosti a ná
rodnosti. ale i k rit ériám modernosti, aktuál
nosti, idcovosti a vysokého kompozičného 
majs t.ro,·st,·a. Spätosť týchto skladateľov 
s modernou hudbou je evidentnú, hoci p r i
jímali štý lové podnety modernej európ
skej hudby dosť opatrne, vybera júc z nich 
len zdravé jadro takej stvárľíujúcej sily , 
k toré b y bolo schopné posi lňovať a rozvi
jať vžité, p rincip·iálne znaky slovenskej hu
dobnosti a prehlbovať Yýrazové možnosti 
ľudového piesňového materiálu. Tu naráža
me na druh)· charak teristický rys slovenskej 
hudby: takmf'r všetky európske slohové 
podnety, ktoré p rijímalo naše hudobné et
-nikum najmä v obdobiach po veľkých spo
· ločensk)rch zvra tóch, neprejavovali sa 
u nás vo S\·oj«j pôvodn ej podobe, ale znač
ne p rispôsobené a rozložené na svoje ak
ceptabilné prvky, k tomu s urč:.i tým časo-



z Pozdravu velkej zemi Dezidera Kardoša 

Z Mierovei symfónie Simona Jurovského 

v)'m odstuiwm, potrebným pre ich osvoje
nie. Tak tomt.i bolo napr. s vplyvom impre
sionizmu, českej pOYOjnovej hudby, moder
nej hudby poľskej i maďarskej. S t)'m sú
visí u slovenskej hudby príznačný odpor 
k asentimentalizmu, suchej vecnosti a sa
,noúčelnej konštrukcii, či už v rámci slohu 
n eoklasickom alebo dodekafonickom. Za
tiaľ možno len pochybovať, že slovenská 
hudba sa v dohľadnom čase vyrovná s tým
to tlakom modernistickej orientácie, keďže 
je jej značne cudzi samoúčelu)· formový ex
periment; ináč by sa musela zrieknuť svoj
ho tvorivého noetick éh o základu - roman
tizm u a sentimentu (nic v zmysle negatív
nom a slohov o-historickom!), k toré dosiaľ 
p rincipiálne podnecovali jej tvárnosť. 

Od Februára až po naše dni dokazuje 
s lovenská hudha neustále svoju úzku spä
tosť s tradíciou a národnou minulosťou. Cik
kcrov e opery "Juro Jánošík" a "Beg Baja
zid" ako opery formou historické, ale so sil
n)·m aktuálnym dosahom, najvýznamnejšie 
diela symfonické, komorné, vokálne a iné 
preukazujú nielen veľký rozvoj modernej 
t echnickej vyspelosti a osobných čŕt skla
dateľských individualít, ale i svoju národ
nú zemitosť, zrastenosť s prostredím a tra
díciou. Práve t áto národná osobitosť ich 
chráni pred nivelizáciou v m eradle celoeu-

- rúpskom, zaraďuje ich na popredné miesta 
európskej hudby a zasluhuje sa o ich po
pularitu, keďže už v dnešnej situácii sa spo-

ločensky najlepšie uplatňujú tie diela, kto
ré prinášajú odlišn)•, individuálne-národný 
prvok do kontextu celosvetovej hudobnej 
kultúry (prípad "Krútňavy"). Ak spome
nieme napr. Moyzesovu VII. symfóniu, Kar
došovu II. symfóniu, Fercnczyho Serenádu 
pre komorný orchester, Kresánkovu II. orch. 
suitu, Suchoľiovu Symfoniettu rusticu, · Zim
merovu Symfóniu a v;aceré iné v)·znamné 
diela, pozorujeme nielen ich spoločnú zalw
renenosť ideovú, invenčnú a technickú do 
domáceho etnika, ich spätosť s tradíciou 
(hoci nie je niekedy badateľná na prvý po
hľad), ale i bohatú diferencovanosť indivi
duálnej l:iudobnej reči, vyjadrujúcu rôznosť 
pohľadu na život, jeho myšlienkovú a ume· 
leckú problematiku. 

Už tieto a iné skladhy posledného obdo
bia vývinu slovenskej hudby okrem iného 
tiež potvrdzujú, že nie je vonkoncom správ
ne zameňovať si pokrokový, aktuálny obsah 
a ideologické požiadavky, kladené socialis
tickou spoločnosťou na hudobné umenie, 
s pojmom tematicke j a obsahovej uniformo
vanosti. Ak snáď slovensk á hudba v po
februárovom obdobi prekonáv ala určitú uni
formitu, vo výrazových prostriedkoch a žán
rovej rozmanitosti, vedela tieto "detské cho
roby" prekonať práve prehlhujúcou sa in
dividuálnosťou, bohatším difcrencovanim 
hudobných žánrov, zvyšovaním kompozič
ného majstrovstva, nároČI).OSťou spracovania 
a väčšou aktualizáciou jednotlivých náme-
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Zo "Spevu hrdinu" Andreja Očenáša 

te,·. Pl'Of-•aJHo\·os( in~Lrumcntálncj hudby, 
ktorá je jednou z charakteristických ČÍ't náš
ho hudobní•ho umenia, prehlbuje sa neustá
le smerom k presvedči,·osti a pravdivosti 
vnúLomého prežitia, k dokonalejšiemu prc
tvorenht programu s vlastn)·m obsahom 
hudby, čo pomáha plnšie rozdjať hudobnú 
dramatur·giu diela s jej ah·ibútmi logickej_ 
s tavby a dynamičnosti bez akejkoľvek 
straty konkrétnosti hudobných obrazov (na
pr·íklad v ~Ioyzesovej VIL sy mfónii) . V sú
lade s touto tendenciou zvyšuje sa interes 
skladateľov o neprogramnú hudbu, vyhra
ne~á pr•ogrnmovosť sa akosi vyrovnáva, pa
raleliznje s fot·mami ostatných neprogra
mov)•ch Mm·o,·, jej únosnosť sa začína merať 
podľa schopnosti konkretizovať vlastný hu
dobný obsah a emocionálne zainteresovať 
poslucháča, čo, prirodzene, môže byť len 
na prospech veci rýchlejšieho vývinu. Tie
to tendencie badať aj vo vokálnej hudbe, 
no i v programov)•ch úpravách ľud. piesni 
a tancov pre naše popredné súbory, v hud
be inštruktívnej, populárnej, zábavnej 
a pod. 

Za 10 rokov úsilia slovenskej hudby o so
<'i!!listický realizmus vyrástla a umeledcy 
vyspela mladšia skladateľská generácia, ško
lená väčšinou u našich popredných skla
dateľov. ~a prevažnú časť t ejto generácie 
,-plýval tnk umelecký vzor ich učiteľov, 
ako aj charakteristické rysy slovenského 
ľudo,•ého melosu v jeho naj,·ôznejších for
mách. Tak skladatelia Vilec, Urbanec, Andra
šovan , Novák, Mikula a iní sústreďujú svo
je úsilie na rozvíjanie a obohacovanie ľudo
vej melodičnosti a tanečnosti v nových , 
umelecky hodnotných, často originálnych 
formách. Ci už v oblasti ľudovej spevohry 
a kantáty (Urbanec: Máje, Novák: Plná 
poľn•í l1ísky , Andrašovan: Figliar Geľo, po-
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l'etné kantáty il piesne týchto skladateľov), 
.-,lcbo v oblasti tvorby pre súbory, tvorby 
rilmo,rej, scénickej hudby a sborov (diela 
.\ ndrašovano,·e. MikuloYc a in)·ch ), 'J'užili 
'ef a možr.ostí, ktoré ponúka realiznrus a ob
r·aznosf fudového hudobného umenia. Veľ
kú časť ich tvorby nie je kopírovaním ľu
dovej predlohy, ale integrálnou súčasťou ich 
lrudobn(·ho myslenia, vychádzajúceho bez
prostredne z ľudovej hudobnej reči. 

;\Uadšia , ·ctva tejto generácie kladie si za 
l'ieľ úlohy prevažne komplikovanejšie 
a zodpovednejšie. Väčšina týdHo skladate
ľov, odchovaná ;\foyzesovou školou (napi:. 
Korínck , Burlas, Donátová, Sládkov:ič, Hru
šovský atď. - sem patria i v yššie menova
ní skladatelia) vo viacerých pozoruhodnej
ších dielach zatiaľ intenzh'Tle hľadá svojský 
individuálny výraz: z 1'\Ích najosobitej ší je 
technicky dobre pripraven)• Burlas (Baníc
ka kantáta, Symfonický triptych ). Mlad í 
sklada telia školy Cikkerovej (Pospíšil, Simai, 
Zeljenka takisto dnes už absolventi 
VSM{]) sú snáď invenčne priebojnejší. I ch 
interes sa obracia na niektoré vrcholné zja
vy · súčasnej európskej hudby, čo je u mla
d)·ch zvlášť charakteristické a ovplyvňuje 
väčšinu ich diel. Pozoruhodnou postavou 
tejto školy je Zeljenka, ktorý svojimi dote
ra jšími skladbami preukázal nevšedný ta
lent, stvárňovan)' osobnosťanú Prokofieva, 
Sostakoviča, Stravinského (Symfónia, Or
chestrálna predohra, Klavírny kvintct). Ten
dencie k syntéze tvorby piesňovo-folklórnej 
s prevažne inštrumentálnou, preukázal hlav
ne na Bartóka zameraný Simai. 

Ako vidno, najmladšia generácia, na kto
rej leží najväčšia zodpovednosť za ďalšie 
vývinovÍ! osudy slovenskej hudby, je tech
nicky dohre pripravená, má široký , volný 
rozhľad a tvorivé ambíci~ po v rcholných , 

náročn\'t·h unw leckvch métach. Ty p ická 
,-)·razo~·{, snbjektív,.;osť a obsaho,·:'t kon
krétnosť najtalentovancjších predstaviteľov 
tejto gener:\.cie je určovaná i jej akt uálnou 
•'asm-ou orientáciou, ktorá , ·šak nevyboču
jP z medzí konkrétnosti, demokrat ičnosti 
a ideovej zúvažnosti ,. zhod<> s J'ealistiekým 
zúkladom slovenského hudobného u menia. 

Zo všetkých t~·chto detailn)·ch úspechov 
a , -jfazstiev slm·enskej hudobnej kultúry 
YYrástol za 10 rokov bohato rozkošatený 
st rom núsho umenia. Desa( rokov napredo
'"<tni;r, aktivity, nczlomnej vôle po stále lep
šom a dokonalejšom, ale i desať rokov zá
pasov. prekonávan)·ch probll•mov a opäť 
nar·astajúcich prekážok. Slo, ·ensl<it lrudba 
'" tomto časoYom roz!Jiití prekonávala viace
r (• zmeny, dozrim-ala ideologicky, u melecky, 
org-anizačne. Neu$lálc sa spresr'ioval i a p rc
hl bovnli základné kritériá ideologické a es
t,·tické, podsta tne sa zvýšili nároky na 
tvorbu súčasne so stírpajúcou u meleckou 
,·,rO\·r'ío u konzumen to v naš<'j h ud by. Odbú
rali sa niektoré ncspr:ívne, ,-ulgari7.átorské 

.J AR O S L.\ Y J l RA~ E K 

a vývin brzdiace u:Jzory , ktor(• 'lu zostali 
ako dôsledok nevyjasnených tendencií ná
stupu k soc. reaL i·iastočnc sa .i presunula 
hierarchia hodnotenia súl'asn)·ch vývinových 
smerov modernej emópskej hudby j • hod
notenia fo,·malizmu ako takého. K tomu pri
niesol plodné podnety najmä XX. sjazd 
KSSS, k torý s,·ojimi z{tvermi pre kultúrnu 
politiku terajšej fázy budovanin socializmu 
u nás prenikavo zasiahol do , -.;-,·inu oboch 
našich národnvch lmltcll'. · 
Poučenia, piynúcc z v ífazst,·n, s'ú <lnes 

napriek všetki·nm stále žh·é a a l<tuúlne, 
~t•U•· podnetné pre dnešn)· tvor·ivý elán náš
ho hudobnt'>ho u menia. Fcbruúr noložil ne
rnenný základ , stanovil mišmu t~rncniu zá
kladné sm.emi .. e, ktorÍ! alwlwr , -el< h ud ú skva
litľíované a sp•·esr'iov:m(•, vo s\·ojej najvnú
tomejšej podstate Sil už n<'In6žu .nreniL Osud 
slovenskej h udby, jej ďalší v)·vin je ne
rozlučne spät)· s ideov~·m odkazom Februá
ra, s t)·mi vPTk~·mi myšlienkarui a citmi, 
ktorP clnli yznik tejlo tH'f'\Ta tnPj udalogti 
,. dPj in,\.d• nášho núroda. 

Na okraj 
noveJ tvorby 

druhej prehliadk y 
pražských skladateľov 

:\a druhej prehliadke novej tvorby pražsk}·ch skladateľov, ktorá sa konala 
v dľí.och 17.-22. marca v Prahe v Dome umelcov, holi pred vedené symfonické 
a komorné skladby dohromady dvadsiatich skladateľov. Ako tomu pr i po
dobn}·ch príležitostiach často bý va, aj tentoraz kolísal ch arakter celej akcie 
medzi prehliadkou a obyčajnou prehrávkou, t. j. cyklom koncer tov bez dô
sledného kritického v)·beru. Tým si možno vysvetliť, že sa na prehliadku 
dostali niektoré skladby, ktoré tam n epatrili (suita Večerní setkání od J. Strniš
tč, Písne rodiči'r D. C. \'ačkái;a, Lidová taneční fantasie V. StedrOJ'ía a iné) 
a ktoré bolo. niožné priležitostue predviesť na niektorom z pravideln)rch Svä
zl)v)·ch koncertov, a že tam zasa na druhej strane chýbali niektoré skladby 
hoci už predvedené, ale svojou hodnotou priamo predurčené na prehliadku, 
ako napr. t:kolébavky i\L Kabeláča, ouvertura Antigona od vl. Sommera a i. 
Aj s týmito dramaturgickými nedostatkami však poskytla prehliadka určitý 
o_~ra_z tv~rhy pražských skladateľov z poslednej doby, ktor)· umožňuje vytvo
r•t SI určité predstavy a závery. 

Zo šiestich koncertov boli 4 symfonické a 2 komorné, čo tvorilo pomerne 
spravodlivé zastúpenie skutočných hodnôt, ktoré tu odzneli v proporcii obi
dvoch žánrov. Keď to zoberieme do dôsledkov, tak prehliadka bola faktickým 
precenením výsledkov v oblasti komornej hudby a je možn(· , že jeden prísne 
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výberový, ale kvalitn)r večer komornej 
hudby by viac zodpovedal požiadavkám 
kladeným na prehliadku. Ešte výraznejšie 
ako prevaha tvorby symfonickej nad ko
mornou sa prejavila prevaha tzv. tvorby 
absolútnej nad žánrami hudobne progra
movými. To je už však skutočnosť príliš 
dôležitá na to, aby sme mohli prejsť popri 
nej bez bližšieho pohľadu na jej príznač
nosť. Totižto nie je to po prvé, čo sa v po
slednej dobe stretávame s týmto zjavom 
a tak pražská prehliadka len znovu potvr: 
dila, čo už dlhší čas núti k zamysleniu 
každého, komu leží na srdci zdrav)• rozvoj 
našej hudby. 

A tak nie je náhodné, že dnes skladatelia 
obraeajú svoju pozornosť vo zvýšenej miere 
k otázkam hudobných foriem a tvarov, že 

Jan Hanuš estetikovia sa snažia postaviť rodiacu sa 
marx-leninskú hudobnú estetiku na vlastné 

nohy a vymaniť ju zo závislosti na estetike mimohudobnej, predovšetkým 
literárnej a pod. 

Mám na zreteli aj niektoré okolnosti nie menej príznačné ako je napr. snaha 
zarámovať do tvaru, koniec koncov, absolútne hudobného aj niektoré skladby 
svojím charakterom a zameraním programov_é, a~w sú Balady ?re só_la, }bor 
a orchester od Petra Ebena alebo cyklus ptesm "Mozartovske motlvy o~ 
Jarmila Burghausera, kde obidve kompozície sú poňaté na spôsob štvorveteJ 
cyklickej formy symfonickej. Vytýčenej základnej ten~encii hudobne formá~
nej nie je vzdialená ani snaha obohacovať oblasť naŠeJ tvorby koncertantneJ , 
ktorá sa prejavila na prehliadke v úsilí o zvládnutie niektorých probl~mov 
nástrojovo štylizačných (Pauerov Koncert pre lesný _roh s or~hestrom, Illmov~ 
Rapsódia pre flautu a orchester). A ako na potvrde~:ue toho, co ~olo po~edav~e, 
priniesla préhliadka aj niektoré skladby, ktoré naliehavosť pociťovaneJ pozm
davky podtrhli t)•m viac, čím samy zostali mnoho dlžné. V tomto smere sa 
stala vážnym mementom najmä Sonáta pre violončelo a klavír Jozefa Cere
mugu, skladba svojou zdravou melodickou i~ve~ci;m nie nel?.ozoruhod~á, .ale 
tým viac zarážajúca hlbokým rozporom n~edz1 sv1ezosťou ~~OJI~h melo~Ickyc,h 
nápadov a priamo nápadnou nevedomostou a nepresvedc1vostou SVOJho vy
sledného hudobného tvaru. 

Snaha pohrúžiť sa hlbšie do podstaty hudobného špecifična za účelom z~lá~
nutia umenia hudobného tvaru neznamená teda a samo osebe zďaleka me Je 
nejakým nezdravým prejavom únikovosti. Stáva sa ním až vtedy; ked~, s~ 
z prostriedkov p.osilňujúceho a vyzbrojujúceho umelca na ceste za na~smels1m~ 
cieľmi hudobného zobrazenia (svietiv)· príklad B. Smetanu) zvráti vo sVOJ 
pravý opak, v ťažké bremeno, odstrašujúce umelca zasa naopak ~d najsm~l
ších pokusov akéhokoľvek zobrazenia. A tu však ~~mô~~me potlc~u }?reJSť 
-okolo skutočnosti, že už dlhšiu dobu nám nevytvonh nas1 skladatelia ziadnu 
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ozaj vydarenú symfonickú básei'í, že veľké a skutočne historické témy nášho 
obcianskeho a spoločenského života prichádzajú v našej hudobnej tvorbe akosi 
zriedkavo, a že to našej hudobnej kritike vôbec nevadí. A ani pražská. prehliad
ka nepriniesla žiadnu symfonickú baseň, programovú ouverturu, žiadnu n9vú 
socialistickú kantátu, a bilancia symfonickej programovej tvorby je potom 
ozaj smutná. Situáciu nemohla zachraniť ani Seidlova .suita z filmu Strakonic
ký dudak, nesúca pečať profesionálnej úrovne svojho autora a ktora sa dobre 
primk)•na k svetu 'fylovej českej báchorky. Avšak je to hudba celým svojím 
zložením filmová, t. j. ilustrujúca a nie samostatne (t. j. v zákone svojho 
vlastného špecifika) zobrazujúca. Jej presadenie do symfonického prostredia 
koncertného pódia nebolo dramaturgicky šťastným skutkom. Pôsobilo žánrove 
cudzorode, oslabujúc jej prirodzený filmový účinok. Neradostnú bilanciu 
programovej hudby ešte viac potvrdili obidva koncerty komornej hudby. 

Pristúpme teraz k otázke snáď najdóležitejšej, k tomu, aké smery našej 
súčasnej hudby a aké smerovanie jednotlivých našich skladateľov bolo možné 
zaznamenať alebo aspoň vytušiť. Hneď na začiatku treba poznamenať, že 
nejaké nové prekvapenia v tomto zmysle prehliadka nepriniesla a nepozmenila 
známy obraz smerového rozvrstvenia. Co priniesla, to bolo skôr plastickejšie vy
hrotenie a odtieiiovanie niektorých doterajších esteticko tvorivých stanovísk. 
Ostro rezaným profilom svojej individuality sa z perspektívy celkového po
hľarlu vydeľuje Pavol Bofkovec svojou znamenitou Husľovou sonátou, ktorá 
nesie atribúty jeho štýlového prejavu, takmer klasického svojím zmyslom pre 
úmernosť živého hudobného zaujatia a proporčne rozváženého hudobného 
tvaru, vždy viac ušľachtilého ako silného a elegantného ako hlbokého. Bolo 
by však chybou nevidieť, ako k týmto známym hodnotám pristupuje aj niečo 
nové, čo príznačnú hravosť Borkovcovej múzy pretavuje do plôch akejsi teplej 
a radostnej srdečnosti, ktorou na nás tak sympaticky dýchol už v Druhej sym
fónii. Ostrejšie rozvinulo dialektiku poslucháčovho očakávania a prekvapenia 
IV. sláčikové kvarteto Jana Kapra. Ak 
u Bofkovca ide o v),vojové posunutie 
od rehole jeho prísneho štýlu do sfér 
väčšej slobody a citového uvoľnenia, 
Kapr naopak smeruje k väčšej št)·lovej 
ukáznenosti na ceste za hľadaním alebo 
presnP-jšie za plastickejšou tvarovou konkre
tizáciou svojho vlastného výrazu. Ak niekto 
namietne, že sa to deje za cenu akéhosi 
až nekaprovského zovšednutia a ochudob
nenia hudobného výrazu (až na III. a naj
vydarenej šiu vetu), treba mať na zreteli, 
že ide o jasné stopy vývojove prechodného 
obdobia, pre ktoré býva vždy príznačné, 
že je do pohybu uvedená celá štruktúra 
skiadateľovÝch vžitÝch noriem. 

Moju po.zornosť ·však upútalo zvláštne 
- ak tak môžem povedať - ·stretnutie 
dvoch smerových prúdov, predznamena-
ných snáď najvýraznejšie osobnosťami Ha- Viktor Kalabis 
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nuša, Kalabisa, a Ebena na jednej strane, 
a Ivana Jirka, Režáča a Pauera na druhej 
strane. Nemám však na mysli nejakú ve
domú príslušnosť meno,·aných k rôznym 
programov~·m skupinám a nejde mi ani 
o to, či títo umelci podobné smero,·é prí
buzenstvo pociťujú alebo nie. Nechcem 
tiež pre les nevidieť stromy, pretože každ~·, 
s mnou priradených umelcov, je zas osob
nosť svojho druhu. vyhranená samorastlá. 
A da k predsa tu pociťuješ určité estetické 
skutočnosti , ktoré jedn)·ch spájajú ,. celok 
akéhosi vyššieho estetického radu a dru
hých zasa na,·zájom oddeľujú. Aké sú to 

Petr Eben skutočnosti? Je to predoYŠetk)•m okruh 
intonácie, ktoré spraco,·ávajú vo yzťahu 

k svojej hudobnej reci a je to ďalej obrazový svet takto spracoYáYaných intonácii. 
Ul. symfónia Jana Hanuša je dielo, ktoré sa svojím apokalipticky pochmúr

nym vizionárstvom približuj e niekde až k expresionistickým plochám jeho 
opery Plam.ene, ako to zodpovedá aj základnej ideovoumeleckej myšlienke 
diela ktoré chce bvť taktiež vvjadrením boja života a smrti, životného kladu 
a zá~oru. \" tomto" smere je ffanušova symfónia dielom hlbokého životného 
prežitia, ktor{·mu vo Yážnosti vyt)·čenej ideovej úloh~· i ,. úprimnosti jeho 
uchopenia mohlo málo čo na prehliadke konkurovať. Ak napriek tomu dielo 
na vás pôsobí , . istom smere nesympaticky a neprífažlivo, tak to nespôsobuje 
ani tak prísna askéza voči zmyslovému kúzlu hudby, príznačná pre česk)• 
expresionistiek)· výraz ostrčilovského ty pu, ako skôr zvláštna. až hysterická 
úzkosť " prebojo,·aní základného konfliktu, s ktorou samozrejme silno súvisí 
až do bezkontrastnosti predimenzovaná dynamika celej symfónie. Naproti 
tomu l. · symfónia Viktora Kalabisa má skôr meditatívne ladenie, je sympa
tická ucelenosťou svojej formy a u mladého skladateľa iste imponuje šírka 
a výdrž symfonického dychu. Dielo, ktoré sa nezrieka ani intonačných pod
netov výrazne beelhovenovsk)·ch (UJ. veta). ale aj brahmsov~·ch . opiera sa 
spoľahlivo najm ä o plodnú tradíciu českého syrnfonizmu Dvoľákovho, od kto
rého sa vzďaľuje prílis metafyzickým pm'íatím zákonov sYeta. Balady pre sóla, 
sbor a orchester Petra Ebena kolíšu medzi žánrom programovým a hudobne 
absolútnym, a to nielen už v hore naznačenom zmysle. Nie je to prvýkrát, 
čo sa Eben obrac·ia k textu ľudovej poézie a este doteraz máme v pamäti jeho 
znamenité piesne na staré milostné texty . Ak však tieto nestarnúce texty mu 
umožnili vytvoriť dielo umelecky hlboko pôsobivé svojou dnešnou aktuálnos
ťou, náboženský text na spôsob balady o tom , že sa v piatok nemá jesť mäso, 
je . už dnes pre nás tak mŕtvy, ako latinský jazyk liturgick)·ch duchovn),ch 
skladieb, ktoré pre dnešného človeka už úplne stratili S\'Oj pôvodný progra
mový v)·znam. Hudobná stránka diela je však celkom svieža a pôsobivá, 
i keď miestami nedosahÚje rámec niekdajších v)·bojO\· ľudových balád, po
vedzme nováko\·sk)·ch. 

Symfónia Ivana Jirka je dielo celkom inej proveniencie. Tu už od prvých 
taktov počuješ neobyčajne pozemsk~· príklon k životu a k jeho krásam a v tom-
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to smere je to snáď najkonformnejší hlas, ktor)' na prehliadke vôbec zaznel. 
Ze skladateľovi prirástol k srdcu predovšetkým náš súčasný život, o tom naj
lepšie s\·edčí úprimný a vôbec neskrývaný obdiv sovietskych skladateľov ako 
ie Prokofiev a Sostakovič. Svet Prokofievo\· ie J irkovi snáď ešte bližší ako 
Sostakovičo,·, čo vyjadruje pre,·ahou až hra\·ej radostnosti a okúzlením krásou 
nad zápolivým úsilím. Dokonca sa mi zdá, že v symfónii, ktorá na mňa snáď 
preto viac pôsobí ako symfonietta, sa nechá Jirko viac unášať krásou násho 
života ako o ňu sám bojuje. Ivan ftezáč, ktor)' sa k Jirkovi. priraďuje nie me
nPj úprimný m príklonom k obidvom sovietskym majstrom, rozvinul vo svojej 
Klavírnej sonáte obidva póly s,·ojho aktívneho postoja k súčasnosti . lásku i boj. 
K cchcem zastierať, že ma prekvapil predodetk)·m silou svojej emocionálnej 
spovede (T. veta), kdežto v jeho prežívaní dramatizmu našej doby a jej boja 
je ešte niečo povrchného a siláckeho. Schopnosť úprimnej ľudskej spovede 
však považujem za najväčšiu a najvzácnejšiu "modernosť dneška", ktorá za
čínajúc \Volkrom posväcuje tie umelecké skutky, ktoré revolučná opravdiv.osť 
oslobodila od slabošského ostychu pred druhým človekom - súdruhom. Kon
cert pre lesn)· roh s orchestrom od Jii'ího Pauera uzatvára celú sériu sklada
tefových inštrumentálnych skladieb (fagotový a hobojový koncer t, Sonatína 
pre husle, Sonáta pre viol ončelo) , dosahom svojho umeleckého zobrazenia však 
presahuje púhy rámec svojho koncertného určenia. Ani Pauer nezaprie svoj 
obdiv k Prokofievovi a k jeho dobrodružstvám na ceste za nov)·m zvukom, 
a,·šak koncer tu je vlastná priamo už pauerovsky robustná nota, akási autošty
lizácia dravej sily našej súčasnosti. 

Vidíme teda, že aj pr i osobitosti t)·chto všetkých umelcov a ich diel sa 
nám črtajú dve všeobecnejšie a súvislejšie kontúry. Na jednej strane tu máme 
čo robiť s umeleckým svetom, ktorý svojou hudobnou rečou je spät)· s čes
kou národnou tradíciou, k torý však tiež pristupuje k riešeniu problémov sú
časného života s pohľadom viac minulým ako prítomn)·m a ktor)' je nadšený 
ideami humanizmu skôr kresťanského ako socialistického. Na druhej strane 
tu máme umelcov, ktorí sú pevne zakotvení v našej socialistickej prítomnosti 
a pristupujú k zobrazovaniu skutočnosti z hľadiska najpoluokovejších umelec
kých ideí dneška, ktorí si však posoJstvo sovietskej umeleckej avantgardy ne
dokázali doteraz bez zby tku pretlmočif do našej rodnej hudobnej materčiny . 
Obidva smery majú ešte veľk)· kus cesty pred sebou. Nemôžem však nevyslo
viL na tomto mieste svoje úplné presvedčenie, že konečnému cieľu sú bližšie tí, 
ktorí u nás smelo dvíhajú zá slavu najpokrokovejšieho sovietskeh o umenia. 

============================================-
Vážený a drahý Majster Talich! 

V tento významný deň Vášho životného jubilea, keď hudobníci celého sveta 
v úcte obracajú svoje zraky h Vám, predstupujeme aj my, slovenskí sklada
telia, pred Vás a želáme Vám ešte veľa rokov spokojného a radostného života. 
N eprichádzame s vavrínom, lebo sme malí a nedosahujeme Vášho čela: vavrí
nom Vás venčí celý národ. Slov enskí skladatelia Vám podávajú kyticu poľných 
kvetov, akú 't•ídavali na Vašom zlatom pulte pri koncertoch Slovensk ej filhar
mónie n v nej dávajú nielen vôňu, sviežosť a čistotu našich hôr a dolín, ale 
i svoju lásku a, vďačnosť. Váš oddaný Já n C i k k e r 
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ALEXA:-l"D E R JEM~ ITZ 

O niekoľkýqh problémoch dnešnej hudobnej tvorby 

Tvorivý umelec - pravda, v schematic
kom ziednoduilení - môže sa v dvojakom 
zmysle- zachovať voči svojej dobe, voči 
svojim životným podmienkam, voči svoj
mu národu a k menlivému celosvetovému 
obrazu. Jedna skupina umelcov bezprostred
ne odráža vo svoiich dielach živú skutoč
nosť, kým druhá -skupina sa odVI·acia od 
nej smerom k bezprostrednej a dávnejšej 
minulosti, prípadne ešte aj ďalej sa odtiah
ne : do sveta legend, bájok a snov, spostred
kovane však - ešte ai cez takéto v ložené 
hranoly - viac-menej- nechtiac, ukáže sa 
p redsa len ako človek svojej doby. Nájdu sa 
síce blízki tejto druhej skupine, no predsa 
nie totožní, ktorí nielen so svoiou tematic
kou voľbou, alebo pre zdokonaienie svojho 
formo\·ého jazyka obraPajú sa k minulosti, 
ale i celou svojou ľudskou a umeleckou 
osobnosťou vystupujú ako typy ;r.ašlých 
dôb. Títo sú však na vedľajšej koľaji, hoci 
sa nájdu medzi n imi veľmi nadaní, ktorých 
síce retrospektívne hodnotenie spravodlivo 
docení, no nebude môcť korigovať ich úlo
hu a nebude môcf dodatočne zaradiť do 
hlavnej línie v)n.·oja. Takýmto bol napr. 
Karl Loewe, nemecký populárny baladista, 
ktorého Hobert Schumann vo svoiich kriti
kách popudzoval až bičoval, lebo- so svoji
mi prežitými a ošúchanými výrazovými 
prostriedkami zaostal a zaťalo sa uzavrel 
pred výdobytkami tých, ktorí túžili isť 
vpred. Dnes ·- z odstupu času, ktorý je nám 
zárukou objektívnosti - pravda, ľahšie zisťu
jeme, že v dobe novátorskej romantiky tá to 
zaťatosť, až provolmjúco zmeravelý kon
zervatizmus bol úzko spätý s ind ividualitou 
Loeweho a neznižoval relatívnu hodnotu 
jeho celkového diela .. . Ai u nás. ai inde 
tvoria umelci, ktorí nemajÍJ núdz..;_ ,; otáz
ke nadania, ktorí však toho času celou svo
jou tvorbou tak hlboko sa zakorenili v ex
presionizme dvadsiatych rokov nášho storo
čia, že sa nevedeli a ani sa ncclH"ú dos i ať 
zo spleti jeho čarovného ovzdušia. Kašli 
v ňom svoj hudobn)' domov, našli v ňom 
svoje uspokojenie a netúžia po inom. Tí, 
ktorí spolu s nimi začínali , ale dostali sa od 
nich ďalej, dlžku svojej cesty, ktorú medzi 
tým urobili, môžu zmerať s ich prísne za
chovaným formovým jazykom . . . Tu však 
neskúmani.e ťažký, ale nečasový problém 
zaostáva júcich umeleckých individualít, ale 
problém tých, ktorí - ako sme to povedali 
- či už bezprostredne alebo cieľavedome, 
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alebo sprostredkovane a nechtiac so svojimi 
hudobn)-n1i prostriedkami vyjadrujú dnešnú 
tvár našej doby. Tieto dva hlavné typy už 
a j v dôsledku vyhranenejšieho profilu svo
jich individualít, tvoria diela rôzneho chu
rakteru, ale i v tejto viacvrstovnosti predsa 
len nejako spolupatria, lebo opravdivých 
umelcov z!Jlizu ic r)odobnosť zážitkov a vnú
torn)'ch reakciÍ n-a veci otriasajúce svetom 
a ich snaha smerujúca dopredu a hľadajúca 
riešenie, vytvára medzi nimi vzťahy príbuz
nosti. To\ to Lv z nich napr. nemyslel s hrôzou 
na nemilosrdnú hrozbu jednej ničivej nuk
leárnej vojny? Kto by sa z nich neobával 
o najlepšie výlTory našej tisícročnej kultúry, 
ktorú má tak rád a ktorú tak ctí celým svo
jím srdcom a rozumom ? V tomto sú umelci 
za jedno na oboch stranách našej zemegule! 

Ale naša prítomnosť - a toto ani zďale
ka nie je precitlivelosťou strážené tajom
stvo - je mimo1·iadne preniknutá protiklad
mi. Stoja voči sebe dva tábory: no najlep
ší ch ľudi z nich predsa neoddeľuje nepre
niknuteľn•í priepasť. ~a oboch stranách 
možno nájsť ľudí budujúcich , k torí v zá
ujme celého ľudst\·a študujú navzájom svo
je metódy, svoje vedecké štúdie, výsledky 
umeleckej tvorby a výstavby spoločnosti. 
Napr. po pamätnom Zdanovovom vystúpení 
bolo nápadné ako hlboko zaúčinkovali jeho 
popudy na zjednodušenie hudobného obsa
hu a výrazu aj u početných skladateľov Zá
padu, no na druhej strane jedna z hlavných 
línii Západu ideovou spolupatričnosťou Ar
nolda St·hänberga, Albana· Bergu a Antona 
W ebema vy tvorený " dodekafonický štýl" 
aj u nás, no i inde mnohých skladateľov pri
viedol k , -ážnym úvahám. 

Pri jednej darmštadskcj ankete sa stalo, 
keď bola reč práve o zjave, ktorý je aj 
u nás oban1e aktuálny, že sa obecenstvo 
cudzo chová voči najnovším vážnym hudob
ným dielam, neželá si ich a čoraz demon
štratívnejšie sa vracia k dielam starších 
majstrov, hoci prijatím Debussyho, Ravela, 
Straussa, Stravinského dosialo sa na prah 
najnovšieho št)·lu . . . "Vy vedome píšete 
nepríjemne znejúcu, špatný obraz poskytu
júcu hudbu a potom sa pohoršujete, keď 
túto špatnú die\·ku muži nechcú" - pove
dal som vo svojom referáte. "Keď sa žena 
nemožne pošpatí a tak ide na ples, nečakaj
te, že sa muži budú pre ňu trhať! Ale ho
vorme vážne: ako hlbokými snahami pre
n iknutí skladatelia, ktorí túžite verne podať 

• 
citovo-duchovný život Dneška, sledujete 
apriori tragický smer, keď zabúdate na po
žiadavku jedného z vašich najvynikajúcej
ších estétov Gottholda Ephraima Lessinga. 
Klasicky presvedčivou silou rozvinul názor, 
že vysoké umenie, ak chce byť opravdu 
účinné, ešte a j špatné zobrazuje prostried
kami k rásy. Vašu tému - obraz Dneška
sotva možno nazvať radostnou, alebo sex
apealne rozkošnou. No ak nezvodnú matériu 
ukazujete vo svojej naturálnej nezvodnosti, 
nech sa nikto neprekvapí, keď sa obecen
stvo nedá zviesť, práve tak, ako ani ustatý 
robotník po dennej práci nijak nestojí o to, 
aby v hodinách jeho odpočinku pod titulom 
zábavy znovu sa mu naturalisticky servíro
vala skutočnosť. Pracujúci človek v týchto 
svojich chvíľach rád by myslel na niečo iné, 
na niečo krajšie, na niečo obrodzujúce, oča
káva, aby jeho pozornosť sa usmernila na 
farebnejšie stránky sveta, na danosti, ktoré 
l10dno dosiahnuť; konečne ani zďaleka sa 
nechce výlučne len smiať, pravda aj to, 
ale keď sa už dosť nasmial, chce sa aj 
vzdelávať, povzniesť sa. Len v kazení vkusu 
zainteresované stránky zdôrazľíujú tak hor
livo svoj názor, podľa ktorého vraj, čím 
ťažšie je zamestnanie pracujúceho, tým je 
menej náročnejší v špecifickej váhe zábavy. 
Zábava s ľahkou špecifickou vtíhou je 
osviežujúcim prostriedkom: osvieži, ale nevy
živuje. Prácou zmorenému človekovi po 
osviežení prichádza chuť a želá si niečo vý
datnejšieho. Falošné sú kuvičie hlasy, podľa 
ktorých časy vysokého umenia zašli! Roz
širujúci sa kruh nášho obecenstva dokazuje 
pravý opak. No nerobte si, prosím, nádeje 
ani na to, že pod titulom vysokého umenia 
možno d nešnému obecenstvu nanútiť také 
neprívetivé a rozhádzané diela, ktoré by len 
podrývali aj tak už alergické nervy voči ta
k:)·mto výtvorom. Konečne v krátkych de
jinách ,,izmov'' po prvej svetovej vojne na
chádzame práve dosť paralelného ponauče- . 
oia p re potrebnú orientáciu! 

Počas svojho zahraničného pobytu počul 
som mnoho nových a. najnovších skladieb ; 
temér bez v)'IÚmky nesú na sebe znak do
dekafonizmu, počnúc od skladieb nadaného 
talianskeho skladareľa Luigi Nona, ktorý sa 
azda najdôslednejšie a najprísnejšie drží 
svojho princípu. O ich "príslušnosti" svedčia 
len bezv),znamnosťami naložené vonkajško
vosti, len aby ich nestihlo obávané obvine
nie zaostalosti. Vždy a všade sa nájdu takito 
~bozretní spolucestujúci . . . Zaujímavý je 
však situačný obraz, ktorý sa rozvinul okolo 
vzájomného hodnotenia Arnolda Schonber
ga, Albana Berga a Antona Weberna. V hu-

dobnej verejnosti majster-učiteľ, ktorý uka
zuje smer, so svojimi bezvýznamnými na
sledovatefmi (počnúc ich smrťou) takreče
no splynuly v trojhviezdie, ale tak, že ča
som jeden, časom druhý sa stáva lesklej
ším. Po Arnoldovi Schônbergovi - reflek
tor pozornosti sa sústredil na Albana Berga 
a v súčasnosti najmeravejšie neústupčivý 
Anton \Vebern sa stal aktuálnym. Príťažli
vosť Berga vysvetľuje tá okolnosť, že od 
preduchovnelej a senzuálnej hudby Schôn
berga je omnoho senzuálnejší, vytvoril tep
lejšiu atmosféru a týmto nkázal, že ab
straktné zásady svojho majstra sa mozu 
presadiť do. praxe tak, aby sa širokému 
obecenstvu páčili a priblížili. 

Webern však zašiel ešte ďalej a j od 
radikalizmu Schonberga obmedzujúceho sa 
len na bezprímcškovitú podstatu; on si vy
týčil za cieľ konečnú zhustenosť a koncen
tráciu hudobného materiálu bez všetkého, 
čo je vedľajšie. Hudobnými vetami nazvanú 
skupinu tónov zúžil na holé vety, ale bez 
toho, aby sa boli zjednodušili i duchovne, 
ba práve naopak: ich významnosť zostala 
a týmto spôsobom ešte viac sa vyostrila. 
J eho nasledovatelia však, pokračujúc v uda
nom smere, zrezali holé vety na slová a ta
kýmto spôsobom vytvorili tak)' štýl, k torý 
sa môže porovnať jedine s tzv . "pointillis
tickým" smerom impresionizmu v maliar
stve. Fakticky je to "hudobný pointillizmus" 
a stojí za to bližšie si všimnúť paralelu 
tohto hudobného a maliarskeho pointillizmu. 

Ako je známe, pointillistický maliar skla
dá svoje obrazy z nesmierneho množstva 
malých farebných fľakov. Jeho východis
kom je predpoklad, že tieto farebné fliačky 
z určitej diaľky splynú, združia sa vo väč
šie plochy a takto sa členia nakoniec vo for
my, v maľby so zobrazujúcou technikou. 
K adekvátnemu vnímaniu týchto obrazov 
je potrebný teda určitý odstup, je potrebná 
priestorová vzdialenost. Tak isto je potreb
ný určitý odstup i k vnímaniu, resp. k po
chopeniu pointillistických skladieb. Jedine 
pojem odstupu sa modifikuje od priestoro
vého odstupu v časový odstup. 

Skladateľ teda predpokladá, že celkový 
účinok diela vytvoreného s takouto mikro
technikou, sa dostavuje konečnou platnos
ťou len po odzneni akoby dodatočným sú
znením. Práve tak , ako nám odmeje pre
mihnúci odkaz, ktorý v prvej chvíli ani ne
berieme na vedomie, ale len neskôr si spo
míname na jednotlivé slová a takto doda
točne sumujeme, len týmto momentom pre
nikáme k vlastnému zmyslu textu ... K to
muto aktu sa však naše ucho musí vycho-
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vať oráve tak ako to muselo urobiť oko. 
A ako sme videli, ani naše videnie sa ne: 
uspokojovalo fyzickou témou . obrazu am 
v ideovom zmysle .,abstraktnym zobraze
ním", je možné predpokl~dať: že . aj naš~ 
ucho bude nrotestovať voČI "V1.1Jmamu, ktore 
vkladá ako- medzičlánky až takéto umelé 
hypotézy a skôr sa bude _obracať k priro~ze
nejším riešeniam ešte _aJ vtedy, ~eď . Ueto 
nebudú práve poteŠUJÚCe. Medz1 ty~hto 
skladateľov patria mladý Francúz Pwrre 
Bottlez a mladý Nemec Karlheinz Stockhau: 
sen lttorvch skladbv sú schopné rozcuchat 
i d~ešné · búrkami ~ozbúrené i voči búrkam 
odolné n'ervy. Títo popierajú hlasovosť hud
by (každý hudobný komplex považujú za 
neanalyzovateľný jednot~ý c~lok, ted~ od
mietaj ú i pojem harmomckeJ tv?rby 1 ~o
jem rozvedenia), ich štý l s mysti~ky ubip: 
júcimi hrmotmi a svojvoľnými obra~m1 
,-zbudzujúcimi strach a zdesenosť - prav_e 
tak ako pred poldruha storočín: ~ódna ?.t· 
voká romantika alebo ako dnesne " trhaJu
ce" drámy ako ich "polopríbuzní" - neja
ko už pri svojom zrode sa zdajú byť neča
soví. 

Hudobné zobrazenie disonantného kako· 
fonického živomébo obrazu môže byť prí
značné ale nie pekné, teda nie umelecl<é. 
Toto s~ vzťahuje a j na najnovšiu americ~ú 
džezovú hudbu, ktorej úmyselne, alebo Cie-

favedome falošné trúbk-y a klarinety rozum· 
kársky brečia a šialeným krikom sa snažia 
už aj beztak rozvrátené nervy omámiť. 
Tento divoký hluk prinajlepšom prip_omin~ 
nám ten biologický fakt , že každý Žlvotn_Y 
rytmus si žiada v inom dávkovaní s\'OJe 
omamné prostriedky. Y konečných dôsled
koch toto je záležitosť biologická a nie ~e
lecká ktorá sa nepý ta, že kde, kedy a čtm 
sa sp,íjajú ľudia, ale sa pýt~ len i~dn?: ak_á 
opravdivá krása sa vytvorila. ~te JC na
hodou že taliansky džez ešte , am vo vleku 
ameri~kého džezu nestráca svoju melodickú 
šťavu svoie dobré znenie, lebo tisícročnou 
kultú;ou z)emnel)· cit tohto ľudu zdrží i~h 
od takýchto nemiestnost.i, ktoré rovnako me 
sú priliehnvé ich životným formám ... 

"Situó.ein je vážna, ale nie beznádej ná": 
je to otrepaná fráza, no predsa by som sa 
týmto rád obrátil na tvorcov dnešného nle
dzinárodného hudobného života, ktor í pre
nasledovaní nervozitou veľkého napätia 
našej veľkej doby vidia len zvádzajúce črty 
pesimizmu a nevidia črty opli~nistick_y po
vzbudzujúc.e ~ Obraz doby me Je tuky bez: 
nádejný, ako sa im to zdá a_ ako ~o. chcu 
nechať nám veriť. Sú v teJtO tvan na
šej doby i povzbudzujúce, p~kné, ba odu: 
ševňujúce a vznešené črty. Tieto nech beru 
za svoju tematiku. 

Debussy a Musorgskij 
(K 40. výročiu smrti CL Debussyho ) 

Po prvej svetovej vojne často sa vyn_árala otázka ;zťahu .franc~zskej hudby 
k ruskej hudbe, menovite k Borodinov1 a Musorgskemu. Uz za z1vota Debus
syho sa neraz spomínal vplyv Musorgského n~ n~ho ~ Debu_ssY, s~ neraz musel 
brániť v súvislosti s Borisom Godunovom. Nte Je diskutabilne, ze_ cesty mla
dého Debussyho po rusku v sprievode rodiny Yleck znamenali pre ne~o 
mimoriadne zážitky. Už aj jeho Sláčikové kvarteto g-mol ~ezpochyby n~s1e 
na sebe pečať ruskej hudby, pravdepodobne temperamentne ak_centy ruský~ 
Cigánov. Nový tematický materiál Borodina, zvl~št~e zvrat_y Jeho hud~bneJ 
reči, ako i jeho inštrumentácia, zaujímavá ~olorttna _te?hmka - . to vs~tko
zanechalo stopy na dielach Debussyho mladšteho t~o.ľlveh? obd_?bi~- Am o~ 
sám nepopieral, že Borodinov-u hudbu mal neobycaJ~e rud a ze Jeho rane 
tvorivé obdobie bolo ním silne ovplyvnené. Co chyttlo Debussyho V: •. Boro~ 
dinovi? Zrejme to isté, čo chytilo aj Lis~ta. Pre neho ~ez;ry~l~ voľneJ Sla,_ o_d 
západnej rutiny odlišná slovanská a oľle~tálna ~elodiCka l~ma a harmoma: 
ako i novv koloritný účinok nástrojov. AJ Balakuev bol prave z tohto hľa
diska zauj.ímavý pre Liszta a bezpochyby osožný pre Debussyho. No toto-
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všetko bolo len bežným zážitkom voči tomu, čo znamenal pre DehusS-y}H,l
Musorgského BoriL Go<lunqy_. Práve tak, ako 'hudbu ruskej "päťky",..Jum:.ú 
spo·znatľ_§Ku1889 na arížskc ·_§.Y_etov~ v '•stave, Jlni Borisa nespoznal v Rus: 
ku. Po odchode zo služieb barónky Meck, Robert Godet ho upozorňuje na túto 
operu. Klavírny výťah Borisa Godunova dostáva do rúk uprostred rokov 
deväťdesiatych. Natoľko bo podmaňuje slobodný tok tejto hudby , že cez 
celé večery ju znovu a znovu prehráva. Tieto musorgskovské večery sa odo
hrávajú u Ernesta Chaussona, alebo v spoločnosti Paula Dukasa. Neskôr, keď 
v tomto borisovskom okúzlení spoznáva i .E_iesne tohto ruského skladateľa, 
stane sa nimi posadlý napriek všéike]Jiranatosti tejto gemálne]hud:Oy.Co na-
sicl v :Musorgskom Debussy, ten to skladateľ s jemným francúzskym vkusom, 
ktorý prekonal i Wagnerovu silu? V podstate to isté, čo sa mu ľúbilo u Boro
dina, Balakireva a v r. 1889 v umení Rimského-Korsakova, ktorý dirigoval 
vtedy ruské koncerty v Paríži. Svojím ist}·m umeleckým inštinktom pochopil 
hneď, že všetky tie danosti a nov osti, ktoré upútali jeho pozornosť napr. 
u Borodina, v dielach Musorgského sa zjavujú omnoh o mocnejšie, omnoho 
strhujúcejšie, a popri všetkej naivite pôsobia jedinou výrazoYOU silou. V hudbe 
tohto samouka, bývalého gardového dôstojníka objavil aj akýsi vizionár sky 
prvok, ktorý prepožičal jeho skladbám fascinujúci účinok. Qhj a_Yii n.ekastretú 
pravdivosť hudobného výrazu Mm;orgského,._ jeho snahu o najprirodzenejšiu 
a nefalšovanú snahu o spontánnosť, čo vyvolalo v ňom neodolateľnú príťažli
vosť a záujem~ rus ym skladateľom: Debussy spoznal pôvodného Borisa 
Godunova (ešte neprepracovaného Rimským-Korsakovom). V au tentickom 
Borisovi napriek stavebnej a kompozičnej nevyTovnanosti a hranatosti De· 
bussy ihneď spoznal dielo génia. V klavírnom výťahu autentického Borisa 
objavil doteraz nikdy nevyjadrené emócie. Pôvodným spôsobom sa tu dostali 
napovrch podvedomé hmlisté citové momenty , pohnútky a z h[bky idú-
ce zážitky. Táto zvláštna hudba mimoriadne rozrušila Debussyho. Bolo 
to vtedy , keď jeho Sláčikové kvarteto, partitúra Fauna a väčšia časť Pelléasa 
bola už hotová .. . Debussyho sugestívne zaujal hudobný obsah, štýl a into
nácia, osobe však jedinečne slobodná, do žiadnych medzí nevtesnaná hudba 
Musorgského. Veď i v Debussym žila - i keď často nevedomá tendencia od
trhnúť sa od ustrnutých foriem a zmysel pre jemné intuitívne vycítenie súvis
lostí prameniacich z pocitu slobody . Aj on mal jednu z hlavných túžob "čo 
najviac otvoriť okná k slobodnej oblohe". Nie je div, že v Mu~rgskom _9bdi
voval jednoduchosť a slobodu tvorby. Za taký chto okolností bolo pravda skoro 
nemožné, aby tento obdiv nenašiel svoju odozvu práve v Pelléasovi, k torý už 
vtedy - i keď nie v definitívnej podobe, ale v náčrtoch ležal na jeho stole. 
Keď sa Pelléas dostal na scénu, a keď sa začalo pátrať po pôvode tohto 

nového a j edinečného operného štýlu, by strí kritici čoskoro prišli na to, že 
Pelléas obsahuje veľa hudobných myšlienok, foriem a zvratov, ktoré pripo
mínajú Borisa. Prišlo sa na to, že takéto momenty možno objaviť i v Debussy
ho piesľiach, ďalej i v jeho orchestrálnych skladbách, napr. v úvode "Oblakov", 
alebo v "Slávnostiach". Nie vždy boli bez podkladu takéto poznámky! Občas
né orchestrálne pasáže typické pre Musorgského, alebo jeho žalmový hovo
rový spev, ako i niektoré harmonické príznačnosti (najmä paralely bez funk
cionálneho a bezcieľneho napätia súzvukov atď.) skutočne sa zjavujú v Pel
léasovi. Hneď v prvom dejstve sa zjavujú borisovské nálady . Takéto bežné 
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alebo viactaktové remmtscencie viackrát sa zjavuju v piatich dejstvách 
Pelléasa. Najmä hudobný charakter obrazov Goloua sú tie, ktoré pripomínajú 
Musorgského. S obľubou sa poukazuje na podobnosť v prvom dejstve Borisa 
- na obraz v kláštorskej cele s prvým obrazom štvrtého dejstva Pelléasa. 
Počiatočné takty týchto dvoch obrazov a v určitom zmysle i ich pokračovanie, 
prezrádzajú skutočne veľkú príbuznosť (hoci je i to pravda, že o to väčšia je 
ich odlišnosť v tempe a vo v)-razovom úmysle). Takéto náhodnosti a podobné 
príbuznosti neraz sa vyskytujú medzi Musorgským a Debussym. Ale nie toto 
je podstatou ich vzťahu. Autora Pelléasa k nesmrteľnému skladateľovi Borisa 
viazali omnoho hlbšie duševné vzťahy. Nie drobné reminiscencie a náhodné 
podobnosti tvoria tu príbuznosť - čo možno nakoniec nájsť aj u iných skla
dateľov- ale skôr to, že pravdepodobne Borisovi možno ďakovať , že Debussy 
svoj operný štýl postavil na primáte hudby a jeho scénická dráma vychádzala 
z hudby. Primát významu bezprostredného hudobného impulzu našiel prvý
krát v Borisovi a v piesňach Musorgského. Mali na neho taký účinok, ako 
nejaké elementárne ľudové umenie. Piesne Musorgského nazýva mal)·mi drá
mami (o Detských piesňach napísal článok) a obdivuje ich nekonečnú jedno
duchosť . Vychutnával intenzitu bezprostrednosti tejto hudby a túto - vtedy 
celkom novú tendenciu snažil sa presadiť veľkou hudobnou vzdelanosťou do 
západnej kultúry, do francúzskeho prostredia. Očarili ho embrionálne tvary 
bezprostredného naivného hudobného výrazu Musorgskébo a v Pelléasovi 
túžil v podstate o to, aby dospel k podobnému, ale inštinktívnou francúzskou 
rafinovanosťou skrášlenému hudobnému výrazu. Debussyho upútalo aj mysté
l"Íum života a smrti práve tak ako autora otriasajúcich "Piesní a tancov smrti". 
Hlavne však Boris mu ukázal, ako možno bez Wagnera, ba proti Wagnerovi 
urobiť hudobnú drámu pozostávajúcu z ucelených obrazov, čiže stvoriť nové 
-scénické umenie v prvom rade hudobným charakterom. Definitívny rozchod 
Debussyho s vVagnerom spečatil zrejme Boris. Okrem evidentnej prevahy 
hudby, tento rozchod sa ukazuje aj v odvrátení sa od hrdinských tém, od 
textom determinovanej techniky hudobného konštruovania, od zbytočných 
a ťažkopádnych "rozvedení", od nekonečnej permutácie tém a motívov. V tom
to možno zhrnúť nakoniec i prakticky uskutočnenú protiwagnerovskú líniu 
Musorgského. Túto tendenciu nikto nezužitkoval s takou originálnosťou a ume
leckou dokonalosťou, ako autor Pelléasa. 

Prehnanie vplyvov, alebo ich bagatelizovanie je častým úkazom v dejinách 
umenia. Pravda je obyčajne uprostred. Tak je tomu i v otázke Musorgskij
Debussy. Práve tak, ako z veľkosti Musorgského nič neuberá fakt, že v ohľade 
kompozičnej techniky nebol dosť pripravený, ani z reformátorského významu 
Debussyho nič neuberá, že impulzy a ponaučenia bral od svojho predchodcu. 
Nakoniec autor Pelléasa sledoval celkom iné cesty, ako autor Borisa. Pri 
všetkej príbuznosti, ktorá sa prejavuje medzi týmito dvoma autormi, ich od
lišnosti sú predsa len nápadné. Boris vyrastá z východoeurópskej slovanskej 
kultúry, kým P elléas z grécko-rímskeho gallského sveta. V tejto rozdielnosti 
je imanentne obsažené všetko to, čo nedovoľuje uviesť ich na jedného meno
vateľa. Vzácna veľkosť Debussyho sa prejavila i v tom, že aj s použitím úplne 
heterogenných prvkov dokázal v Pelléasovi vytvoriť svetovýznamné, dokonale 
nové a pritom naskrz francúzsk e dielo. 

(Z najnovšej publikácie L. Fábiana "Debussy", ktorá vyšla r. 1957.) 
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BORI S A SAF I EV 

Sergej Prokofiev 

St~dia aka~lemika B . .':'·. Asafieva o S. Prokofievovi bola napísaná počas 
blokády L~~mgradu ,v 1ult 1?42 •. ako .kapitol~ knihy " Portréty sovietskych 
sk~dateľ?v . Po prvy raz vysla ctastocne skratená v marcovom čísle Soviet
skeJ muztky. Uverejnením tejto state začíname cyklus štúdií o najvýznamnej
ších zjav och súčasnej hudby. 

!\-ast tal~ntu S .. Prokofieva udivoval jeho jeho tvorivý ras t. Samozrejme prei'lho osoh· 
prmteľov l nepnateľov. Podľa môjho ná- ne hociktoré- diétO malo plnú právoplatnosť 
zoru, sú šťastní t~ milovníci ruskej hudby, svojej existencie a žiadalo si bezpodmie
ktorym sa podarxlo z hllzkosti pozorovať, nečnú pokoru od tých, ktorí "ani zbla tomu 
ako s~ doslova zo dňa na deľt mení skla· nerozumejú" . No predsa i v samotnom, 
ďateľ-chlapec na nesporne žiarivý umelecký vždy intenzívnom priebehu rastu boli hlbo
vzor. Clovek mohol byť nespokojný so ké " prepínania" a myseľ umelca, zrejúca 
"vzpurnosťou" jeho hudby a brániť sa vekom už nekvitla viac kvetom neustálej 
p!e~ ňou, no nikomu sa nepodarilo vylú- nezbednosti, nezanechajúc pritom smelých 
c1ť Je~o rast z celéh? komplexu ruskej hu- vzletov na nových cestách. A konečne ne· 
dobneJ tvorby zač•atkom XX. storočia. bolo treba brzdiť tento vzlet, lebo hocikto
Prvé skla~ a prvé vystúpenia Prokofieva _ rého žánru sa Prokofiev dotkol, stal sa pod 
na koncertných pódiách ozývali sa živel· jeho rukami zvláštnym - či už klavírny , 
n)= , ~úrli~'Ýffi- rozletOJ!! fantázie prejavila· husľový koncert, alebo klavírna sonáta, 
s~ v v m c?v m~ná v?ľa, ktorá nepozná pre· opera, sláčikový súbor alebo symfónia. 
k_~7.ok. L~sna, seb~1stota vo svojej pravde. Hudba sa všade .,.-yzývavo potvrdzovala: 
' scobecne spravame chl apca-klaviristu ma· ľudstvo kochajúce sa svojou silou, svojimi 
lo v sebe niečo . vyzývavéJ 2amoz~jmé .a _ nekonečnými úspechmi a neohraničenosťou 
cJ_l.il~dno~v:.;téJ čo obzvlášť privádzalo do horizontov mysli a citu. 
zunvostl tych, k torých sluch kategoricky A každé nové dielo potvrdzovalo s·voJ'e 
nepriJ'hnal takúto hudbu podc v l" ' · · k ' · · '"v _. . • , ~· enova prava na extstenc1u neopa ·ovateľnyrm, Je· 

setkyv preJ~vy nedovery v Jeho tvorbu, dinečne prokofievovským riešením ideolo· 
v to, cy, t t? Je vl.as~ne hud~a. Bolo .t~o-;- . gicko·umeleckej úlohy. ~ie neurasténia ani 
~~- ana ~g~. s .Majako..\1:~.!!!:-ktory Sl ttez záľuba v originalite, ale všade pohotový, 
<kto P ehl_Jal cestu. Parna ta~ sa, v lete stopercentne v seba veriaci talent, železný 

1917 rozpra':al som sa s Ma)akovským o krok vôle, lačná zvedavosť noznať všetko, 
tom, koho s1 ~brať zo skladateľov danej čo je v živote silné. • 
etapy pre ur~eme témy radosti v súdobej Paralelne je tu llnia ostrého sarkazmu 
hudb_e <G,orktJ ~hc~l, aby ~a napí~al fejtón d~úcasavšetkéhQ,"'" čo sa- zdalo p;:
na tu~o t~mu), MaJakovsky bol za to, aby prokohevovský sebavedomý intelekt zasta· 
sa . za u točilo na , !~orb~ Prokofieva .. Jl.ámusL ralým, "na hnilým", zvädnutým, ned uži· 
prmmq,~~ov~zlivosť a ,e,r~dčtvosť_ ~Jeho sarkazmy- naháňali niekedy -
vlastn_?stJ., ktore u Prokolieva úPlne pod· stracn. ieho irónia a smiech bili ostro 
ma~uJ~,, vted~ skutočne pre~astali v rado?ť zjemn~I.i inteligentskít psye.hiku. Ľudia mali 
z tv~nveho zapalu, z plamena tvorby v c1t, právo nespokojne namietať: A tv sám čím 
k~ory bezo sporu patrí ľudstvu epochy veľ· môžeš nahrad~ť ironizovanv" obj~kt?" Od· 
ke~o d?chovnéh_o masového ~adšeni,a_,. poveď bola : "Silo u l" Teraz- je potrebná si· 
. , · . pra ve V: t e) dobe Prokofiev v oslepu- la, vôľa, sebavedomie. Neobzerať sa! Po· 
JU~l dynamik': vtchod~ slnka v jednej "f-O tom uvi~íme .. . Prokofiev-človek hlboký, 
SVOJtch s?'mforuck~ch SUtt - obrazov dosm· k sebe prisnv takmer principiálne puritán-
hol nesly ha ' l ' tJ.. b ' al' " . . c nu s~ u vyraznos , ne yv u skeho duševna je .navonok" plný ostrých 
mtenzttu a gradácm inštrumentálneho " ná· výpadov a protikl~dov vvJ'adrovanvch ob-
reku" - svetlo svetl · tl 11" • ' • ' :• . . , • o -:- v1ac s~e a. . v raznou umeleckou formou. Niekedy si mys-
n/e~o t' ~rtv.e mozn~~u. sn zda~ nekone~· l~m, či ~o. ni~ je preto, aby podporil auto

' , m)sleh srn?, ze )e •. to vecne mlady rttu "or1gmality ", dobrovoľne na seba na· 
doz~,et. Vo, všetkych ~al~tc~ etapách hľa· tiahnutej "masky chladnej-neúprosnej od· 

ama, odchy lok, prerusem rukdy neustáva! vahy". Odkiaľ sa mohla vziať a načo - ----
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vznikla takáto maska vrtošivej svojvôle 
u prudko vzrastajúceho, v seba veriaceho 
talentu? Mu~íme sa zastaviť na tejto cha
rakteristickej črte prokofievovského št)•lu, 
na ironickej groteske, lebo táto črta bola 
dlhú dobu rozhodujúca. 

" Maska odvahy" (a možno zvyk >. 
vznikla u tejto prírodou bohato obdareneJ 
tvorivej osobnosti ešte v detstve. Talent sa 
prejavil ihneď, r )•<'hlo, kv;tol bez preká
žok, presviedčal všetk)•ch okolo sil?u rastu 
a e";dentným znakom môiho, svOJhO kro
ku. V hudbe Prokofieva sa Yeľmi skoro 
ukázala "spontánna dynamik~ a zamera-

- nie r)·tmu a pohybu r~o elementov 
hudb~- - ale- alW ob7e'kt ôv tvorby. V skutoč
nosti· ie to autilvrická n antipsychologická 
Unia. Prirodzené·· vy ra s tanie z čisto detskej 

Sergej Prolwfie<• 

svojvôle z úspechov" - mladíckeho vzdo
~u a sebavedomia z talentu, ktorý hral silou 
- vyzvalo skutočne plamenný výbuch na
dšenej tvorby a paralelne s t)•m z opovrh
nutia k " bezmocným" rad sarkastických 
výpadov a groteskných zvukových o~ra
zov. Práve tu ..-zniká v hudbe Prokof1eva 
maska za maskou a nastupuje moment, ke
dy sa zdá, že " maska odvahy" pohltí v se· 
be všetko a že bezduchá ironická ducha
plnosť sa stane hlavnou prednosťou pri ob
ja..-ovaní rozpr:h·koYých zvukov. No na 
t)•cht.o výpadoch sa vychováv~l a vzn~kol krásou ako rusalky alebo labute v rozpráv-
sám od seba orchester Prokofieva, vzmkal kach, ako roma;;_ticl<é princezné star)·ch 
zo spojenia prirodzeného prokofievovského romantických legiend .. . 
citu pre rytmus, akcent a kolor it "grotesk- To všetko vôbec neznelo a nezneje zmy-
ných obrazov" . Napríklad, orchester roz- selnou ochablosťou, sentimentálnym doja-
právkovej opery " Láska · ku t rom pomaran- tim : pri mesačnom svite týchto intonácií 
čom" a baletu "Rozprávka o šaško";" : Tak- sp ie,·a vždy hudba jasná, zretefne vygra-
to toto obdobie nadobudlo svoj osobitný \'Írovaná a vzácne, al<o "Y záhradách irán-
význam v evolúcii majstrovstva búrlivého skvch miniatúr" kolorovaná. Nemožno ne-
skladateľa. No vo mne stále a stále tvrdo- IúÍ.>iC tieto ostý chavo lakonické snivé strán-
šijne zrelo pres,·edčenie, že t u je nejaký h· Prokofieva, skry té za stenami rozma-
prelud a že tak nesmierne nadan)· a siln)• rô,-. To ie h •rika, ktorá hovorí len jazykom 
talent nemôže "hrať sa na nič", i keď hudby, keď . sa ju pokúsiš "vysvetľovať" -
vtipne, posmešne a s detskou trucovitou vädne v slovách. . . Kecľ sa započúvame 
grimasou. Približne už asi od 2. sonáty do tohto stroia lyriky v hudbe Prokofieva, 
som si začaT uve omoväť ProkOtieva je- ·- uvidíme jeho. jemnú prívetivosť, ktorá sa 

- ho-;;tyrické"---sfi'aii_k,· a hlliave Iuďšk'1-íiito- skrj·,·a >'..a celou " nadstavbou nesrdečn_Ých 
~ostupne za · arzenálom kÓpiJÍ-;-ošte- - nánosov" a potom už nestratíme VIeru 
pov-Vlastných zranení a všelijakých iných v najľudskejšiu rozumnosť jeho tvorby. 

zbraní irónie" začal sa mi vybavovať Údery rytmov v jeho hudbe prestávajú 
::osamelý sad" lyriky s prameňom čistej, b~·ť len prácou mecha nizmu stroja. No naj-
pramenitej vody, chladnej a krištáľoveJ, zaujímavejšou vecou, ktorá vychádza na-
sad ležiaci mimo citovosti a mimo usadern- po"Tch z nah romadených dojmov o "ly-
ny rozličných drultov "izmov". Od tých rickom sade" Prokofieva je cit chápania 
čias som neveril "maskám" grotesky, po- príčin výbuchov expresionizmu, ktoré čas 
smeškom, výsmechu. Vedel som, že talent od času prenikavo zaznievajú v jeho bud-
Prokofieva má v sebe hudbu svitania ľud- be, či už v inštrumentálnej alebo vokálnej 
skosti, ktorá je miestatni prekvapujúco sfére (ako napríklad v "Ohnivom a njelo-
krehká, paVúčíno";to nežná, miestami strie- , ·i", "Semiono vi Kotkovi" alebo v " Ale-
bristo iskriaca, hrajúca svojou blyštiacou xundrovi Nevskom") . Môže sa vyrvať u 
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skladateľa, ktorý tak intímne, jemne vy
stihuje lyricltú podstatu čistej ľudskosti a 
duševnej krásy, môže sa mu vyrvať impul
zívny, vášnivý tón, nárek , " porušenie cito
vej rovnováhy" nad stratou ľudskosti vyso
kokultúrnej VI'Stvy ľudí v zahraničí ? Clo vek 
nemusí byť úbohým snílkom alebo pacifis
tom, alebo "mysliteľom ireála", aby zabudol 
na disciplinu vôle a zareval, zúrivo afektívne 
zakričal od duševnej bolesti zato, že ľudia 
zničili v ľuďoch ľudskosť spolu s celou tvo
r ivo vzniklou duchovnou kultúrou. Prokofiev 
je umelec veikého rozmachu a patričnej 
jemnosti : keď tóny jeho hudby kričia od 
bolesti, to znamená, že i v jeho p sychike sa 
oa chvíľu narúša harmónia my sli a citu , 
ktorá podmieňuje pracovnú disciplínu tvorby 
a ovládania sa. Ľ.udský nárek a hlboký žen
ský smútok sa stávajú skutočnosťou, re
alitou umenia. 

Všeobecne sa mysli, že z podobn),ch 
v lastností duševných stavo..- sa v hudbe 
Prokofieva stále zreteľnejšie a oslrt'jšie vy
deľuje "téma dvoch svetov", jedna z naj
pôsobivejších tém sovietskeho ~ymfonizmu 
a všetkých os ta tných žánro,- so,·ietskej 
hudby. 

V "Alexandrovi ~evskom" ukázal Proko
fiev so žiarivým majstrovstvom, silou a pre
svedčivosťou, ako sám urobil prelom v da
ne j prastarej ruskej obrannej tematike. No 
samotná možnosť tak výrazného, vysoko
umeleckého riešenia úlohy mohla vzniknúť 
v predstave skladateľa len vtedy, keď si 
hlboko uvedomil katastrofu , ktorá postiltla 
západoeurópsky humanizmus: ako ostro a 
prenikavo je podaný v spomenutom d iele 
sbor a kontrast veľkosti ruského ľudového 
eposu. Avšak "ruskosť", ktorá bola v hu
dobne symfonickom, vysoko lyrickom as
pekte, tá už dávno patrí do sústavy into
nácie nápevov Prokofieva a organicky sa 
zaraďuje do jeho ly riky ; samozrejme so 
svojimi špecifickými rysmi. V III. k lavír
nom koncerte dosiahol skladateľ jeden 
z v rcholov hudby daného typu. Táto sklad
ba silná nie oh,romujúcim hnevom, ale hlb
kou a sústredenosťou, odhalila nové klad
né črty prokofievovskej ly riky: skladateľ 
sa pevne usadil na rodnej hrude. Tu už 
hovorila za seba zrelá, vedomá si svojej 
dôstojnosti a tým viac vládnúca sebou 
mužnosť, heslom ktorej bolo: nerobiť nič 
len na ukážku, žiadna trma-vrma, tvoriť 
bez pestrých zábleskov a bez želania dráž
diť " zaostalý sluch ľudí". Bez tejto pod
statnej vlastnosti hy ťažko boli vznikli 
v "Alexandrovi Nevskom" dramaticky živé 
kontrasty rodnej a cudzej zeme. 

Glinka a Prokofiev - to sú " dve nezlu
čiteľné veci" no predsa spája ich jedna nád
herná vlastnosť : u jedného i u druhého je 
hudobné stvárnenie ruského, nasýtené pô
sobivým svojrázom, a nie rýchlou pa sí v
nou popisnosťou. Najlepšie časti "Susani
na" a monumentálna introdukcia " R usla
na" navždy ostali pamätníkmi nedosiah
nuteľne veľkolepého eposu, v ktorom je 
daný mimofolklórny pocit ľudovosti. Sú
diac podľa postupne h romadiacich sa pre
javov prvkov mužného ruského štýlu 
v hudbe Prokofieva , chce sa nám uveriť, 
že už-už bude vedieť svojsky presvedčivo 
a s mohutným · dychom rozvinúť žiarivú 
hrdinskú ľudovú tému, s podobným roz
machom a s podobným chápaním r uského 
ako Glinka:) 

Pravda, Prokofiev nikdy nedosiahol maj
strovstvo glinkovských árií, sborov a {iná
lov, no formy súčasnej klasiky môžu byť 
a j iné 'než u Glinku. Zato však taká sila 
a mužný charakter ťažko figurujú v hudbe 
ešte niekoho iného okrem Prokofieva. 

Opakujem, chce sa nám veriť , že sa Pro
kofiev nachádz.."!. na ces te k ruskej, vysoko
etickej klasike, keďže má všetky predpo
klady pre takýto cieľ už Yo svojom na
daní a v citoch, ktoré objavil k rodnej ze
mi. A predsa hovorim " chce sa", a nie, že 
pevne verím. 

Skoda, no v Prokofievovi ie oríliš mno
ho vyššie spomenutý·ch domýšli.;;.o svojvoľ
n)•ch čŕt a návykov, presne . ,ohraničeného" 
estetizmu, čo zakrýva pred t~orcom III. kla
vírneho koncer tu a " Alexandra Nevského" 
ruský horizont v celom ieho rozsahu a drs
nej veľkosti. Možno expresionisticl<y zapla
kať od úžasu a hnevu, no expresionistickou 
metódou sa nevyrieši ruská národná histo
rická epopeja. Bojím sa to tvrdiť, no sú tu 
dôvody, aby sme pred pokll)dali, že e>.:pre
sionizmus je prirodzeným ·iazykom Proko
fieva v jeho operách a sÝmfonických ex
kurzoch. Ako k tomu mohlo dôjsť, pocho
píme, ak obíduc lyrizmus preskúmame ce
lú antiromantickú a antipsychologickú Unín 
jeho "sarkazmov" a ,,ošiaľu". No je tu 
ešte aj iná rozhodujúca príčina. 

Téma o Prokofievovi to je téma nielen 
o veľkom umelcovi, no i o veľkom pano-

*) Musíme pamätať, že táto poznámka B. 
Asafieva sa vzťahuje na rok 1942. Najmä 
v nasledujúcich dielach skladateľa - v ope
re "Vojna a mier", v hudbe k film u " Ivan 
Hrozný" a v V. symfónii sa ďalej rozvila 
jeho tendencia k obrazom ruského eposu. 
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vačnom charaktere, k torý sa stále snaz1 
niečo popoháňať a niečo vyvolávať. V urči
tom zmysle celá Prokofievova tvorba i je
ho klavírne skladby sú akýmsi veľmi ob
šírnym monológom. ;'liie v romantickom 
zmysle, t. j. nie je to monológ-spoveď, pri
znanie, ba nie je to ani rozumársko-usve_d
čujúci monológ Cackého. Cieľ om romantic
kého a tragického monológu je vyvolať 
vzrušenie. Cieľ om Prokofievovho monológu 
je podrobenie si charakterov, vnútenie svo
jej vôle, SYojho d uševného stavu. Xo a toto 
práve je a j podstata expresionizmu, kde 
nezáleží na vzrušeuí nikoho : v-yvolať, po
drobiť si, vštepiť taký alebo onaký stav (vô
bec nie je nutné, aby to bol môj stav) do 
duše poslucháča. 

Preto berie expresionizmus ryt mus a ak
cent ako obiekty" vlastníctva a nic orga
nizácie h~db-y. Expresionizmus sa zrie~m 
romantickej kantilény v p rospech ":rytnuc
kých melódií"; na mocnú rytmickú kon
túru sa nahodí sieť intonácií, akýchsi "ci
tosloviec", intonácií, ktoré predovšetkým 
dôrazne vyvolávajú stav afektu, zmietania 
sa. 

To je úpln)• protiklad impresionistickej 
estetiky dojmov, ktorá je vždy nevyhnut
ne pasívna a "pacifistická". Od svojich 
prvých vystúpení na koncertn)•ch pódiách 
Prokofiev ako klavirista inštinktívne ovlá
dal expresionistickú výraznosť sugescie. Po 
rokoch a zdokonaleninl talentu vytvoril· si 
svoj klavírny štý l, v ktorom rytmus pre
berá na seba úlohu mocného hypnotizéra. 
J eden starý milovník hudby vtipne defino
val prokofievovskú klavirnu tvorbu slova
mi z Turgenevovej poviedky: " Klope, klo
pe-e-c, bárin." A ja si vždy spomínam na 
jednu z besied o Prokofievovi s človekom, 
k torý mi bol d rahý - s naším spoločným 
učiteľom A. K. Ľadovom. Spomínam si na 
jeho výstižnú charakteri~tiku: "Nuž, čože, 
Prokofiev - to je obrovský svojvoľný ta
lent. Nechápem len , načo a čomu sa u mňa 
učil, i tak si všetko robil po svojom. A 
nech! Pravdaže sa vypíše a nájde si svoju 
jedinečnú technilm pre seba." 

Stýl klavírnej tvorby Prokofieva je tak)•, · 
ako i mnohé iné prvky (i keď nie hlavné) 
v jeho tvorbe: vyvolávať dojem. Prokofiev 
v skutočnosti netvorí formy. Miluje hotové 
schémy a do nich vkladá výrazné mocné 
ry tmické intonácie. Len to, čo je mu ob
zvlášť drahé - lyŕickosť v svojráznom 
osobnom aspekte ho prinucuje hľádať buď 
fragment vo veľkom diele alebo aforisticky 
jemné vyjadrovanie ("Náhodnosti" - op. 
22, 1915-17) foriem zvnútra, z duševnej 
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potreby. To je pochopiteľné, lebo tu nejde 
o panovačné vyvolanie niečoho, ale o vy
jadrenie osobného vzrušenia, osobnej prí
stupnosti dojmom a o snahu zafixovať 
vzrušujúci obraz . .Zato však Prokofiev-dra
maturg je monologický i vo vyššie opísa
nom zmysle. Jeho operné kompozície - sú 
radom "afektívnych stavov". To nie je dra
maturgia rozvíjania charakterov v shake
spearovskom zmysle. Charakter je jeden -
to je sám Prokofiev. Rovnako ťažko je m_u 
vkladať do scénických charakterov svoJe 
city, tak ako to robili krajne subjektivistickí 
romantici, alebo vytvárať charaktery shake
spearovsk)= spôsobom - to znamená, aby 
každý charakter sa rozvíjal svojím spôso
bom: veď za takých podmienok dostávajú 
sa z područia jedinej panova(jnej vôle .. . 
Prokofiev nie ie "subjektivista", nie i!! to 
individualita ,,;,o svo]om malom svete". 
Preto som sa na začiatku svojej p ráce tak 
veľmi snažil ukázať jeho svojvôľu a jeho 
črty svojráznej diktátorskej panovačnosti. 
Skutočne, viera v seba, v svoju hudbu, 
v absolútnu správnosť svojho umeleckého 
. ,ja", propagandistický - v tom zmysle aj 
svojvoľný charakter jeho výnimočne efek
tív-nej klavírnej tvorby - to všetko spolu 
dáva komplex v lastností, ktoré sú vôbec 
nie charakteristické pre uzavretého do svoj
ho "psychologizmu" skúmateľa vnútorného 
sveta. 

Prokofiev vie i keď živelne, ale mocne 
a panovačne vytrhávať zo skutočnosti a 
organizovať symfonicky žiarivé, silné ob
razy, portréty a " pôsobenia". No ako dra
maturg vládne zvláštnym strojom vyja?-ro
vania : diktovať charakterom v podnuen-

. kach vypracovanej koncepcie afektívne sta
'")', ktoré zodpovedajú ich úlohe a ich pro
stredníctvom vzbud iť u čitateľa " drámu si
tuácie". 

No a tu prichádza na pomoc expresioniz
mus, ktorý miesto účinkujúcich osôb pod
strčí "prejavy vôle" alebo "intenzívne po
city". V obraze daného scénicltého hrdinu 
"expresionizujú;' sa v a fekt'ívnych intoná
ciách " pocity" a nie človek alebo obraz. 
Skladateľ berie tie to intonácie ako také, 
ktoré objektívne pozoruje a ktoré zane
cha jú dojem v jeho mozgu a využívajúc 
všetky prostriedky súčasnej hudobnej tech
niky - rozostavuje osoby svojich opier tak, 
ako na šachovnici, diktátorsky nimi vládne 
ako naturalistickými holými afektmi. Pra
cuje len jeho rozum . 

Pri tejto etape rozvoja prokofievovskej 
tvorby končia sa moje pozorovania. Súčas-

ne s dôt·azom na afektívnom expresiomstlc
kom vyjadrovaní vôle, účinkujú v jeho 
hu<I?e aj všetky ostatné vlastnosti, ktoré jej 
patna, ale hlavný svojráz je teraz v na
p_ätom " intenzívnom" odhalení hudby po
Citov. 

Pevne verím, že vášnivým hľadaním svoj-

Z O LTÁ N HRAB US S AY 

ho n esenia sovietskej témy dvoch sveto,, 
nájde si P rokofievov štýl cestu k veľkým, 
n;írodný m ruským monumentálnym epic
k )·m koncepciám. Epickosť - to predsa 
neznamená spokojnosť alebo ľahostajnosť, 
no vyžaduje si pochopenie duševna ľudí 
a súcitu k nim . 

Johannes Brahms a Bratislava 
(K 125. výročiu narodenia) 

Po nedávnych jubileách veľkého romantika Roberta Schumanna (181.0-
1856) a jeho manželky, najlepšej klaviristky svojej doby Kláry Schumannovej 
(1 819-1896) spomínamt' ·v Lom to roku na ich chránenca a verného priateľ a, 
Johannesa Brahmsa (7. 5. 1833- 3. 4. 1897). V tejto súvislosti všimnime si jeho 
vzťahy k Bratislave, jeho návštevy, osobné styky, korešpondenciu a vply~' na 
jej hudobn~- život. 

Brahmsove vzťahv k Bratislave 
môžeme sledovať jednak v súčasnej 
tlači, j ednak v archívnom materiáli . 

Prvé zprávy nachádzame o ňom už 
roku 1867, keď dňa 6. apríla oznamu
je Pressburger Zeitung, že "J ohannes 
Brahms, výborný skladateľ a klasický 
klavirista, ktorého koncerty vo Vied
ni boli vo všetkých časopisoch veľmi 
pochvalne posudzované, usporiada 
najbližšiu stredu, 10. apríla o 12. hod. 
poludnia v hoteli "K zelenému stro
mu" (neskôr Palugyai, teraz Carlton) 
koncert, . na čo upozorňuje všetkých 
priateľov klasickej hudby . V progra
me, pozostávajúcom z 8 sklad1eb sú 
zastúpení: Bach, Beethoven, Sebu
mann a Schubert." 

11. apríla referuje Pressburger 
Zeitung o koncerte, na ktorom sa zú
častnilo nie síce početné, ale vnímavé 
obecenstvo. Chváli Brahmsov mäkký 
úder, mimoriadnu techniku, poetický 
prednes a obdivuhodnú pamäť. Na 
programe boli : Fantázia od J ohanna 
Sehastiana Bacha, Beethovenova So-

J ohannes Brahms 

nata quasi una fantasia (pravdepodobne "Mondschein"), Andante a pochod od 
Franza Schuberta, ako aj Schumannova Noveleta. Mimoriadne sa páčili Brahm
sove variácie na vlastnú tému a interpretovanie Beethovena. Brahms mal veľký 
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úspech, obecenstvo ani po troch prídavkoch sa nechcelo rozísť. Ostatné dve 
čísla programu obstarali štyria speváci spevokolu · Liedertafel. 

A . .ko viruJo, nevšedné kvalíly Brahmsa, ktorý bol vysoko vážený aj ak~ 
klavírista (o čom svedčia pochvalné zmienky nielen Schumannovcov~ ... ale aJ 
iných odborníkov) , vedelo si vážiť aj bratislavské obecenstvo a ~unaJSle _hu_~ 
dobné kruhy videli v ňom oddaného a povolaného tlmočníka klasikov, naJma 
Beethovenových diel. . 

Po tomto úspešnom vystúpení Brahmsov osobný styk s Bratislavou na dlhší 
čas prestáva. Zisťujeme ho znovu až z korešpondencie s Karolom J~en~o~.1) 
Brahms sa spoznal s Bratislavčanom Karolom Jurenákon~ vo V1e~m u !ch 
spoločného priateľa Theodora Billrotha, . svetoznámeho ~hrrurga, vy?orneho 
muzikanta a veľkého ctiteľa BrahmsoveJ hudby. Jurenak bol dobrym kla· 
viristom mal v Bratislave dom na Dunajskom nábreží č. 3 (teraz Vajanského 
nábrežie' budova Obvodného národného výboru Bratislava-Staré mesto), kde 
ho Brah~s častei šie navštívil v 70. rokoch XIX. storočia. Jurenák tiež usi
lovne opätoval Brahmsove návštevy, čo vidíme aj z Brahmsových. 6 lis~ov, 
adresovaných Jurenákovi, z ktorých vysvitá ich srdečný pomer. Tteto hsty 
uverejnil v citovanom článku dr. Kvapil r. 1929. Ich <falší osud je neznámy. 

Máme záznamy aj o ďalších návštevách Brahmsa v Bratislave. Brahms 
navštevoval aj rodinu Vrábely v starej poštovej budove (kedysi soľný . úrad 
v priechodnom dome medzi Stalinovým námestím a Molotovovou uhcou). 
Sestry Serafína a Stefánia Vrábely boli , min;wriad.ne muzikál~e. s,erafí.~a, 
dobrá klaviristka bola manželkou Karola ľaus1ga , L1sztovho obľubeneho Zia· 
ka Stefánia zas' skladateľka a spisovateľka . V tejto rodine našiel nielen 
Br~hms, ale aj iní svetoznámi hudobníci ako. Liszt, Cornelíus, Dreyschock 
a Heményi milé prostredie a umelecké ovzdušie. 

Brahms postupne prenikal s rôznymi svojimi dielami do programov bra· 
tislavských spevokolov (Kirchenmusikverein, Singverein .a Liedertafel), k~~ré 
začali predvádzať jeho významnejšie diela. Tak menoVIte Pre~sburger Lie· 
dertafel a jeho agilný dirigent Ferdinand Kitzinger pestovali Brahmsovu 
hudbu. Predvedením mohutnej Rapsódie, op. 53 pre tenor, sbor a orchester 
roku 1882 a kantáty Hinaldo, op. 50 pre alt, sbor a orchester roku 1883 ~a 
osobnej prítomnosti skladateľovej splácali dlh Bratislavy veľkému umemu 
Johannesa Brahmsa. 

Koncert na ktorom bola predvedená Brahmsova Rapsódia bol jubilejným 
koncertom' spevokolu Liedertafel z príležitosti je~o 25-ročného trva.n_ia a konal 
sa 17. decembra 1882. J án Batka, mestský archivár a hudobný knbk (1845-
1917)2) v obšírnom článku hodnotí Brahmsovu Rapsódiu zloženú na text 
zo zbierky básní J. W. Goetheho "Harzreise". Píše o hlbokom a mohutnom 
dojme, ktorý toto dielo vyvolalo. Je to prvé väčšie dielo Brahmsa, kt?ré .bolo 
v Bratislave predvedené a odhaľuje najintímnejšieho Brahmsa v medi~c1á~h, 
v hlbokých reflexiách. a v lyrickom speve. lre~a Schl~mmer·A~brosova ~IC: 
vala s vrúcnou oddanosťou a výrazom , ktory plasticky doplnoval muzsky 
sbor. Skladba mala u obecenstva búrliv)· úspech. 

1) Dr: Eugen Kvapil, Erinnerungen an einen alten Pre~sb~er Grenzbote 31. III. 1929. 
2) Viď Slovenská hudba č. 8-9/1.957. 
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Obšírnejšie sa musíme 
zmieniť o koncerte spevokolu 
Liedertafel v roku 1883, kto· 
r)· za prítomnosti Brahmso
vej stal sa nadšenou ováciou 
bratislavského obecenstva a 
vrcholným bodom Brahm
sovho kultu u nás. Pressbur
ger Zeitung už niekoľko dní 
pred koncertom oznamuje, 
že 9. decembra 1883 o 5. ho
dine bude v župnej sále (te
raz budova Slovenskej ná
rodnej rady na Októbrovom 
námestí) koncert spevokolu 
Pressbw-ger Liedertafel pod 
taktovkou Ferdinanda Kit
zingera, na ktorom bude 
hlavným bodom starostlivo 
zostaveného programu (Schu
bert, Liszt, Rubinstein atď.) 
prvé predvedenie Brahmsa
vej kantáty Rinaldo na slová 
J. W. Goetheho pre tenor, 
mužsk)• sbor a orchester, za 
Brahmsovej osobnej prítom
nosti. Casopis označuje túto 
udalosť za vrchoi zimne.i hu
dobnej sezóny v Bratislave. 

Pressburger Zeitung 8. 
decembra 1883 prináša z pe· 
ra Jána Ba tku dlhší článok 

.. :··::, ~:~ :~~ .. ~~~ 
- ,- it K~/:· ;'f· ,;;.t: ,. , 

.9-{!;i~!f!~\· 
-rf~-~. ~- :;; ····. ·r; r. ~ .·. ·~~ 
l ~y?~:Jt~Jfrj;*~~~ .· 

•r:·:· 

z;. 

~- - >:-~u~;~,-~~~: 
,, ,/fi " • /:. '}#: " '" '.. t."-'liiíf) • " 

' ,, /""' > > ' "' ''» 2 ' - ~ ,M'$) 

r:_ ____ "· .... ' · ,~~ ·, ,' ;' 'w:·~:,~~~:·~,;~tw.~;; 
Rukopis Brahmsov ho listu spred 8. decembra 1883 

p~d titul.?"! J ohann~s Brahrns .und die Liedertafel. Spomína sa v ii om 
mmulo~oc-?e vydarene predved~me Br~hmsovej Rapsódie op. 53 ako aj iné 
sborove ~Iela ~rahmsove, ktore predvadzal pod vedením Antona Strehlena 
my brat1slavs~y sp.evokol Pressburger Singverein. Potom nasleduje obsah 
a rozbor kantaty Rmaldo. Má to byť hlavné číslo najbližšieho koncertu na 
ktorom bude Brahms osobne prítomný. ' 

10. dece?lbra podáva Pressburger Zeitung podrobnú zprávu o priebehu 
koncertu ~~.:dertafel-u .ako aj o návšteve Johannesa Brahmsa v Bratislave. 
~rahms priS~el do Bratisl.~vy z Viedne ~a 9. decembra odpoludňajším rých
hkom v spr1e~ode L. Bosendorfera, znameho výrobcu klavírov a zúčastnil 
sa koncert~ L1eder~afel~u, . kde bol. okázale privítaný a oslavovaný. Po kon
c~rte na. sl~v~ostneJ :vecen sa Damel Molec, predseda spolku, poďakoval di
ngentovi K1tzmgerov1, spevákom a Batkovi ako poradcovi spevokolu. Brahmsa 
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označil ako gema, ktorý patri všetkým národom, celému svetu. Nasledovali 
slávnostné sbory spievané na počesť Brahmsa. Potom sa ujal slova Brahms 
a vyslovil svoje uznanie Liedertafel-u a svoje zvláštne poďakovanie jeho diri
gentovi Ferdinandovi Kitzingerovi. Prehlásil, že ako muzikant vie dvojná
sobne oceniť lásku a radosť, ktorými išli dielu v ústrety. Sľúbil, že opäť príde 
do Bratislavy, kde už častejšie bol, a ktorú si tak obľúbil. V ďalšom priebehu 
večera zaspieval Neudolt, sólista Rinalda pieseň " Die Fahnenwacht". Na záver 
nadšení speváci Liedertafel-u na pleciach niesli cez sieň svojho vzácneho hosťa. 

V pozostalosti J. N. ·Batku nachádzame v Archíve mesta Bratislavy štyri 
dokumenty o jeho stykoch s Johannesom Brahmsom. Sú to dva- u Brahmsa 
obvykle - nedatované listy , jedna pozvánka a menu slávnostnej večere. 

Listy sa vzťahujú na koncer t spevokolu Pressburger Liedertafel, ktorý sa 
konal 9. decembra 1883 a boli napísané vo Viedni. Prvý pochádza spred 
8. decembra 1883 (asi zo začiatku decembra).·V ňom prisľubuje Brahms svoju 
účasť na koncerte bratislavského Liedertafel-u dňa 9. decembra 1883. Sloven
ské znenie listu je toto: Vážený pane, ďakujem Vám za Vaše láskavé oznáme
nie a teši ma, že 9. decembra budem môcť byť pravdepodobne Vaším poslu
cháčom. V tomto čase budem -v Pešti, ale musím byť 8.-ho späť na jubilejnom 
večierku tunajšieho Singvereinu a potom s obzvláštnou radosťou vydám sa 
na cestu k Vám. V úcte oddaný J. Brahms. Druhý list je zrejme z 8. decembra 
1883 a píše v ňom o koncerte a b ankete viedenského Singverein-u 8. decembra, 
ktorého sa Brahms nemôže zúčastniť pre chorobu ako aj o ceste do Bratislavy, 
na ktorú by sa mal vybrať nasledujúceho dňa. 

* * * 
Kult Brahmsovel hudby v BratislaYe. pravda, neskončil týmto význačným 

koncertom. Jeho diela sa postupne dostávali na repertoár našich koncertov 
a pribúdaniin našich orchestrálnych a komorných telj.es, najmä od oslobodenia 
roku 1945, tvoria významnú časť našej hudobnej kultúry, našej hudobnej 
erudície. 

Takého som ho poznal ... 
(K 75. narodeninám Václava Talicha) 

Musím sa priznať, že o dirigentov i prvého koncertu slo~·enskej hudby 20. 
marca 1919 v Prahe som nevedel ani len to, ako sa volá. Alebo sa nepamätám, 
alebo som nevenoval tomu pozornosť, keď matka či otec hovorili v case prí
prav návštevy metropole mladej Ceslwslovenskej republiky o tejto udalosti 
historického v ýznamu. Rovnaké to bolo po návrate rodičov zo stovežatej Pra
hy. Otec si pochvaľoval naštudovanie a krásne predvedenie svojho orchestrál
neho Scherza. Prv ý raz mi utkvelo meno nášho slávneho orchestra v pamäti. 
Bola to Ceská filharmónia. Meno dirigenta mi i naďalej ostalo neznáme. 

O rok neskôr, pri príležitosti VII. v šesokolského zletu, dostal som sa i ja 
ako sokolshý dorastenec do Prahy. Ceská filharmónia hrala svoje populárne 
koncerty v tom čase už na Zofíne. Mám dojem, že na tomto ostrove striebro-
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pennej Vlta·vy prvýkrát som poznal Ceskú filharmóniu. Nie v šak jej dirigenta 
Václava Talicha. 

~.k tomu v~a~ došlo. O päť r~k.ov neskôr, keď s_om sa podrobil prijímacím 
s~uskam na S~atnom konzervatonu v Prahe, prott otco'l-•ej vôli a za tichého 
suhlasu dobre1 matere. Na skúšky som išiel so Zbojníckou sonatínou Vítez
slava Nováka (len mimochodom - komisia vôbec nebola zvedavá na podanie 
rozk~šného di_ela v mojom poňatí!). Netušil som, že vtedy sa zoznámim aj so 
Sl?vackou s':utou tohto autora,_ v podaní Ceskej filharmónie, pod taktovkou 
V~clava Tal~cha. Vtedy ~om st netrúfal ani len dúfať, že s Vítézslavom No
vakom a Vaclavom Taltchom prídem do bližšieho styku. Obidve osobnosti 
m_a vš~k ako m~cný magnet priťa~ovali. Moje štúdiá na konzervatóriu pre
btehalt v znamem týchto dvoch ma1strO'l-', ku ktorým onedlho pribudol ďalši -
-!ozef Suk. Zdá sa rr~;i, ~e počas. svojich pražských štúdií som nevynechal ani 
1eden k?ncert Ceske1 fdharmóme. Poznal som tak celú tvorbu aj Nováka aj 
Su_ka. Y ~etk~ na~vedčovalo, že sa osobne zoznámim -s týmto trojhviezdím 
sla':'ne1 ~ry ceske! hudby. A prv~, ktorého som mal česť osobne poznať, bol 
prave Vaclav !alwh. Na ~toromst koncerte som poprosil svojho učiteľa, maj
stra organov e1 hry, B. Wtedermanna, aby ma uviedol do Kunstlerzimmer" 
v ,Smetan_ovei •. sieni, kd~ sa vš~tko tak zbehlo, že som bol T~Íichovi predstave
ny. Od tych cza.s som st dovohl po každom koncerte Talicha navštíviť a poďa
kovat: sa ~.w za ume~ecký záž_it?k. Vítezs~av~ Nováka som poznal až na prijí
m?Cef sku_~ke do Ma1strovs~e.1 ~kol~ prazskeho ~onzervatória ako svojho bu
duceho uctteľa. Bolo to v fUm 1928. A na svo1om absolventskom koncerte 
rol~~'- 1930 som poznal napokon i Jozefa Suka. Tieto udalosti považujem zo 
SVOJtch skromných začiatkov za najvýznamnejšie cenil som a doteraz si ich 
cením ako veľkú poctu pre mladého začínajúceho' skladateľa. 
. Sko;tčení,m. štúdií na Státnom. k~n~ervatóri11; v Prahe nijako neochabla moja 
tntenuta navstev koncertov Ceske1 fdharmóme na čele s Václavom Talichom. 
Vítézs_lav JYová~ ~oko~ca mi lak upravoval dáta svojich " lekcií", aby sa zho
do·mh s ~atamt ~yznacn~ch koncertov v Prahe. K Novákovi som, ako je zná
me, doch~dzal uz z Brattslavy, kde som od rohu 1928 pedagogicky pôsobil na 
Iludobne1 a dramatickej akadémii. Túto pravidelnosť nád tev koncertov Ces
kej filharmónie som udržiaval i po rozlúčke s Vítézslavom Novákom a tak 
s cel~'! trojic~u sl~vnych umelcov som sa stretával i naďalej. Mali radosť 
z mowh prv-y_ch dt~okýc~ skladateľských rozletov, ktoré azda boli aj pod
netom k druhemu symfontckému koncertu slovenskej hudby v Prahe - o 11 
r~kov neskoršie, 9 . marca 1930. Václav Talich naštudoval s Ceskou filharmó
nwu pre tento koncert Bellove predohry k opere Kováč ·wieland a sólovú 
kantátu - Credo, Scherzo pre orchester od Mikuláša Moyzesa a moju I. sym
fóniu D-dur, dielo 4. 
. Moje cesty na koncerty Ceskej filharmónie prerušila cez dve sezóny vo
Jen_ská prezenč':á sl~žba. Pot,om vša~ pol~račovali pravidelnosťou tepu praž
s~eho ~u~obn~ho zt":ot~., Rad sponunam na_ nezabudnuteľný večer Ceskej 
frlh~r:no;tte k se~~,1estattnam_ J?zefa Suka. Taltch proti sebe postav il rozkošnú 
" Krecovtckou mst a " Evan1eltum N ového zákona českej hudby" symfonickú 
b~s.eň "Zrání" . Triumfálny úspech diela, jeho skladateľa, orchestra i jeho 
dtngenta so~ zaznamenal medzi svoje najväčšie dojmy z hudobnej tvorby 
a reprodukcte. Nemôžem zabudnúť ani na veľký zážitok z premiéry Novákovej 
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Podzimní symfónie, k torú Talic:h skvele naštudoval a uviedol s pražským ·fil
harmonickým sborom. I mne sa dostalo tej pocty, že Václav Talich na záhlade 
láskavého prÍhovoru Vítezsla'va N ováha prvý raz uviedol s Ceskou fil-harmó
niou moju dramatichú predohru Nikola Suhaj, dielo 22. Hoci sa partitúra stra
tila, dodnes mi znie lesk zvuku orchestra Ceskej filharmónie z interpretácie 
tohto diela. 

Prišlo temno. Do okupovanej Prahy som sa horko-ťažko raz dostal. Navští-
v il som Václava Talicha. PriJal ma v pološere svojej pracovne počas skúšk_JJ_ 
v Národnom divadle. Hovorili sme o Brahmsovi a Dvorákovi. Bol som tottž 
unesený Talichovým naštudovaním Dvorákových symfónií a Slovanských 
tancov, ktoré som počul v rozhlasovom vysielaní. A ako kedysi, aj teraz som 
mu ďakoval za umelecký zážitok. Poznamenal som, že jeho naštudovanie 
Dvoŕákm,ych symfónií znesie kedykof~,ek porovnanie s Furtwänglerovým 
naštudovaním B rahmsových symfónií. Rozišli sme sa v pevnej v iere, že sa 
stretneme v oslobodenom Ceskoslovensku. 

I prvú svo ju cestu do Prahy po oslobodení som využil na návštevu Talicha. 
Leža.l však vo v íno hradskej nemocnici. Liečil sa z otrasu, spôsobeného nepo
chopením ním vykonávanej funkcie šéfa opery Národného divadla v rokoch 
okupácie. Medzi rečou som sa pýtal i na možnosť jeho príchodu k nám do 
Bratislavy. Odpovedal: "To je treba dobre si rozmyslit!" Talich sa však v rátil 
do Národného divadla. Nepochopenie ho však prenasledovala, takže moja 
myšlienl-w, súčasne s vynesením zálw na SNR o Slovenskej filharmónii, bola 
mu predložená oficiálne ako ponuka. Nesmieme sme sa potešili zpráve, že 
Talich ponu ku prijal. Prišiel do Bratislavy. Pracoval v Slovenskej filharmónii 
a na Vysokej škole múzických umení. Tých niekoľko rokov, čo medzi nami 
pôsobil, práv om možno označiť ako najkrajší rozkvet slovenského hudobného 
života. Umelecká práca Václava Talicha. na Slovensku je v takej čerstvej pa
mäti, že o tom neprichodí už mrie písať. Zelal by som si však, aby náš hudobný 
život rozvíjal sa tým, smerom, aký mu dal počas svojho pobytu Václav Talich. 

·75. narodeniny národnéh(} umelca, majstra Václava Talicha, mi nepripomí
najú len vzácne životné jubileum. Uvedomujem si pri tej príležitosti aj tú sku
točnosť, že som sa u neho vlastne s menšími-väčšími prestávkami učil vyše 
tridsať rokov poznávať krásy hudobného umenia. Patrí k tým mojim drahým 
učiteľom, ktorí mi dali v iac ako mnoho. Rád preto pripisujem na titulný list 
svojho Koncertu pre husle a orchester, dielo 53, venovanie Václavovi Talicho
vi na znamenie vďaky za všetko, čím ma po tie tri desaťročia obdaril. 

Alexander Moyzes, 
laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda 
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ANTONÍN HOREJŠ 

Úspech opery Beg Bajazid ve Wiesbadenu 
, T"!to str_učnou,_ pro nás všechny radostnou zprávu, chtel bych doplnit nékte

rymt detady. Wwsbadenské provedení Bega Ba1·azida" 1·e velk · · • h l 
venské hudb R v ., . , v " y uspec s o-

, h , vv dy. •0z'!!n?z~Jl se ftm cetné úspechy hudby československé k te-
ryc t~mer e~n~ pnby_~a. Autor Ján Cikker nemohl se pro zdravotní sta.~ této 
slavne zahramcm premtery zúčastnil. Jemu je v první rade určena tatQ zpráva. 

" Wiesbaden prý rozhoduje" 

-~icsbaden je lázei\.ské mčst.o s cca čtvrt
tmh?nem obyvatel. . Leží nedaleko Rýna 
me~! Fra~furtem n/~í. a Mainzem (Mo
h u_ci) . Nem daleko od Darmstadtu a Mann
hCJmu, s kterým nás spojují dávné vztahv 
z . doby_ 18. století, když z de piísobil St;
miC, Richter, Filc a j. Hudební a vubec 
k ultu~ní m inulost Wiesbadenu je stará a 
slav?a- Antonín Dvorák miH zde velikého 
obd_tvovatele a yritcle v estetikovi L. Ehler
tovi. On to byl, který když dostal do ru
kou. "Moravs~~ d vojzpevy", napsal 0 nich 
nad.senou kntik';l do " Nationalzeitung" -u, 
takze ?~stal fakticky run na první vydání 
a D_;:orak se s~l naráz svetovou osobnosti. 

Pral bych Cikl;:erovi, aby pro jeho umé
lcc~ou cestu -~?'la . premiera " Bajazida" 
sleJne rozhoduJICI }ako kritika Ehlertova 
pro Dvoráka. A je to docela možné. Všude 
na. svých cestách po západončmeck)·ch 
mcstech ~e upozorňovali, že o osudu dila 
na operme~ scénách N črnecké spolkové re
publiky vlivne ro7.hoduje úspčch či neús
pech .dila ve Wiesbadenu. ~ení proto di
vu,., z_e nás šest s manželKou J. Cikkera, 
~ter1 JSrn~ z CSR b:Yli p fítomni, prožívali 
Jsme chvile dramaticky zcela mimofádne 
vzrušené. O wiesbadenském obecenstvu se 
tvrdí, že je do kra jnosti reservované a 
_él3:dné. Podle vztahu, jak se chovalo 
k Ctkkerovmu clilu, dalo by se rnlu"it o na
prostém opaku. Hned prolog ho vyprovo
k?:-'al k potlesku a taneční scéna prvního 
~CJství bo tak!ka fascinovala. P ravda je, 
ze byla efektne vynesena orchestrem a že 
choreogr~f ve~ soubor k temperamentnimu 
pohybovemu 1 tanečnímu výrazu. Potom se 
už vytvorila atmosféra teplá, napjatá, p lná 
vzruchu, která vyvrcholila v závčru a obe
censtv?. se nemohlo ani po "40 oponách" 
rozlouc1t s cnsemhlem, s diriuentem cho
reografem, režisérem, oroste s;; všeml kdo 
spolupracova~. Obecenstvo neumí jás~t je
ho P_?tl~sk J: ukáz:nený, stl'íd mý, ale ' vy
tt;aly 1 kdyz proJev jeho nálad je do 
vsech dúsledkií stfízlivý. Ale právé proto 

je _udivujicí, že s takovým zaujetím hod
not~o ?rovedenf i clilo. J e-li toto výrazem 
n~_dsem a obdivu, potom by Cikker mčl 
pnprave~ nástup i na jiné scény. Po wies
h~den.sk;m p~ovedení "Bega Bajazida" jsem 
p~·~sv:edce~; z~ taLo hessenská scéna pod
mt,~ 1 dals1 dtvadla, aby umíst-ila " Bajazi
da do svého repertoiru . Toto dilo má 
,. so~é více pfítai:li,·osti, než se nám zdá 
' ' -~asem prostredi; kde jsme p ríliš auto
~Ittčtí, pŕiliš_ nároční, neboť jsme zvyklí 
Ysechno méht Smctano u a Janáčkem a 
nejvétšími svčtov)'mi zjevy. Je to beze 
sporu chvályhodné, bohužel často to vede 
k dusledku podceňování mnoha hodnot
ný.ch ~él, za kte! á - ač pi'edčí jiná díla 
svct?veho, reper t.oiru -::- se nedovedeme po
sta;lt .. ~~~m. doJem, ze kdyby b)"Vala n e
vysla nncmtlva z venku, od nakladatelstvi 
k toré nás v NSR zastupuj"e že by i B"'~ 
B . "d" ' '' ""b :1az1 procházel jen našimi scénami a 
znstal by u domáciho krbu iako témei' 
~šech~y opery FibiFhovy, ~oer~trovy a j., 
které JSme nedovedli p rosad1t na zahraniční 
scény, ačkoliv se vyrovnají mnohému, co 
se vytrvale na srénúch zahraničnich diva
del drží. 

Co založilo Cikkeniv úspech 7 

J s?u to dve kategod e príčin: jedna je 
o~s~zena _v dile samotném, druhá je pod
mmena s1tuací v oblasti hudebního života 
NSR. Chtčl bych se zmínit nejdHvč o té 
drt~hé. kategorii pfíčin, která vubec 7.piíso
buje, ze se na československou operni tvor· 
bu. soustre~uje . daleko intensivn~jší zájem, 
nez kdykohv p red tim. To p rece není ná
hoda, kdlž v prviúch trech mesících t. r . 
bylo v NSR provedeno 5 československých 
oper. V Brémách "Dalibor", v Hamburg u 
Dvorákiív "Dimitrij", v Kasselu Smetano
vy "Dve vdovy", v H annoveru Ja:Ó.áčkova 
opera ,,Z mrtvého domu" a ve Wiesbadenu 
" Beg Bajazid" . Vedie toho je stále hrána 
Smetanova "P roda ná uevčsta" (v sezone 
1955- 56 p rovedena na 12 scénách 145-
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krát) , Janáčkovu ,.Káťa Kahanova" (Ber
lín) a "Vec Makropulos" (Diisseldorf). 

Ale proč takový zájem o naše opery? 
Základní príčinu není treba hledat nikde 
jinde, než v zevšednční a vúhec šedivosti 
uperního repertoiru. Operní tvorba v celém 
svete už nekolik desítile tí stagnuje. v ob
dobi mezi obema svetovými válkami roz
bujely se široké diskuse o životaschopnosti 
a vúhec umelecké oprávnenosti tohoto žán
ru. Opera sice vydržela nápor proti své 
existenci, neboť proti extremismem one
mocnelým estetikúm a kritikum, mela opo
ru v širokých lidových masách, ale prece 
jen si odnesla nekteré rány, které se do
dnes nezahojily. Pi'efilosofovanost, preeste
tisovanost postoje k operní tvorbe vytla
-čila hudební spontúnnost, kterou mel vVc
ber , Bizet, Verdi, Wagner, Smetana a ješte 
i R. Strauss a z tohoto demokratického 
.žánru vytvorila žánr intelektuálské elity, 
k nčmuž lid nemá duvery. Je skutečnč 
málo nových a současných del, která by 
si získala sympatií širokých lidových 
vrstev. V NSR je na 50 opernich scén a 
nikoliv bezvýznamných. Kdyby tato di
vadla mela žít ze současné tvorby svetové 
a nemecké, už by asi dávno zašla na fi
nanční úbyte. Podle statistiky, vydané za 
posledních 8 let, drží nemecké operní scé
ny nad vodou Lottzing, ľ\·Iozart, Verdi, We
ber , Smetana, Puccini, Bizet, Wagner, 
Beethoven, Humperdinck, Leoncavallo. 
Z nových se jen postupné stávaji trvalými 
repertoirnými hodnotami vedie dila Stra
vinského, Egkova, Orffova, v. Einemova. 
Ale jde to pomalu a dosahují na scénách 
sotva polovinu repris proti operám klasic
kým. Není proto divu, že repertoir je jed
nostranný a že dramaturgové prímo lovi 
na všech stranách díla, která by vnesla 
nové prvky do dramaturgických plánu. 

Do druhé kategoric príčin, které souvisí 
s celkovou situací hudebního života v NSR 
a ovlivnily i nadšené p:f:ijetí "Bega. Bajazi
da", jsou duševní stavy západonemeckého 
hudebního obecenstva. Jeho hudební po
treba je velmi široká. Zde se jistč konsu
muje daleko vice hudby než v jiný ch ze
mich sveta. Už proto, že obecenstvo je k to
muto vedeno mnoha hudebnčvýchovnými 
prostiedky a zai'ízením.i. N čmecká tvorba 
ani nestačí krýt potrebu konsumu. Vedoucí 
skladatelé se témer od lidu úplné odvrátili. 
Reši si své problémy, snaží se objevit nové 
komposiční soustavy, vyhledávají nové vý
razové prostiedky. Už jím nestačí ani do
dekaíonismus, už se vrhají na hudbu kon
krétni, serielni, elektrofonickou, kde už hra-
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ruce hudby pi'echází do čehosi, co se hud
bou nazvat nedá. 

Tato vrstva skladatelú je nejvlivnčjší a 
nejmocnejší. Má v rukou všechno: tisk, na
kladatelstvi, rozhlas, gramofon. Nesnaží se 
priblížit lidu. Ale ani obecenstvo nenacházi 
v současných vedoucich skladatelích tvi'trce, 
kteií by mu dali co potrebuje a tim méne 
kteH by ho vedli. To je vážná s.ituace v ze
mi, kde lidová tvoi'ivost se behem staletí 
vyčerpala, ale hudehnost lidu se drží. Sku
tečnost je taková, že lid hudebne žije z re
serv, z tradíce, z bohatství, které se za sta
letí nasti'ádalo. Ale i to unavuje. A unavuje 
i skutečnost, a to tvrdi Nemci sami, že je
jich hudba je vždy vážná, vždy do všech 
dusledku domyšlená, rozumem tvorená. Ani 
hudební vedci nezapíra ji, jaké to hy lo po
žehnám, když kdysi Čeští hudební emi
granti vnikli do nekterých oblastí, když 
mannheimští pfinesli novou krev, novou 
spontánnost, zdravou lidovost. Však také 
pro tento duvod, že lid touží po opravdo
vém muzikantslví, zde Dvorák bčhem ne
kolika roku - sotva ho objevili - zdo
mácnel. Nesl sveži lidovou melodiku, ryt
mus, jásavost tance, barevnost, jakou zde 
nepoznali. A pak ta. škála citových emocí! 
Po tom nemecký človek touží a kdyby to
ho mel dost, byl by jiným človekem. Ne
mečtí skladatelé tuto potlačenou a neuko
jenou citovost se I•esnaží a snad ani ne
stačí uspokojil. To je dúvod, proč se drží 
"Prodaná nevesta" tak vytrvale na nemec
kých scénách a proč zde Janáček teď po 
druhé svčtové válce talc " zahral". Byl fak
ticky objeven. Velkolepá barv:itost jeho 
hudby, v harmonii, rytmu, melodice, ne
pi'edstavitelná citovost, kterou u neho dra
maturgové našli, zpusobilo, že si konečne 
vzpomnčli na oblast evropského východu, 
kde ještč nebyla ubita tvô.rčí spontánnost 
rozumái'skými theoriem.i a princípy, kde 
ješte žije lid zdravou hudbou. Tato skuteč-. 
nost zpusobuje, že Janáček se dostává na 
pi'evážnou vet.šinu scén, že se reviduje po
mer k Smetanovi a jeho operám, že se ko
nečne nemečtí dramaturgové začínají zabý
vat Dvoi'ákovým hudebnedramatickým di
lem a že se vúhec snaží vypátrat, co by 
z hudehní tvorby Ceskoslovenska a ostat
ního slovanského sveta osvčžilo dramatur
gické plány jejich opernich divadel. 

Tak byl objevcn i Cikkerô.v " Beg Baja
zíd". Zde začiná však už pusobit ta prvá 
kategorie príčin: pfíme vlastnosti télo opery. 

J estližc si nekdo myslí, že "Beg Bajazid" 
není dosti atraktívni pro zahraniční scény, 
neodhaduje správne úroveň zahraničního 

obecenst-·a. Romanticko-vlastenecká the
n!atika .. s _e:xo,tick~ z~ba~·venim je ješte 
vzdy pntazhva, zvlaštč Je-h osvčžena tako
vý~n hu?ebním, novým a novodobým ko
loľltem. Jako Cikkeruv " Beg Bajazid" a je 
v ní _vsechno, co zaútočí na city a smysly 
operruho obecenstva. Ať se nikdo nedo
mýšlí, že se operní ohecenst vo za posle'd
ních 100 let príliš zmenilo a nebo že se 
z jcdnoho dne na druhý zmení. Je treba 
se k tomu zamčfit, ale bude to dlouhý 
pro.ces. ~o.zhodne to nepujde, budou-li se 
vobt protilidové methody, t. zn. nebude-li 
se základní cesta k človčku hledat v lido
v?st~. Zd; na cizí púdé se ukázalo, že prá
~·e hdove rysy tohoto dila rozhodly o jeho 
~spčchu. A pomohlo také všechno to co 
Je na léto opei'e slovenského - a to cikke
rova hudba s intonacemi, ry tmy i instru
mentační paletou. City a smysly wiesba
~I.enského. obece~stva to rozhodné pl·ijímají 
Jlnak nez my, Jun to kontrastuje se vším 
s čím se v bčžném opcrním repertoiru se~ 
Lká vují. A musí tu kontrastoval i to že 
zde není ani jediný negativní typ člo~čka 
~ ~\ d~~o k~nčí ne happy.endem, ale neoby
<'CJnc Siroky-nl proudem optimismu a víry 
,. budo.ucnost. Také rysy humanismu a de
mokratismu, které sebou nese Cikkerovo 
dílo, ';lají svou účinnost v zemi, kde se li
du m_kdy nedopi'álo, aby je mohl sám 
v plnem rozsahu rozvinout a využít. 

Vítezství .,Bega Bajazida" 

lidsk_ý os.ud lu·diny, který se vzdává moci 
a . slavy JCD aby mohl žít jako prostý člo
::e~ ve styku s púdou své vlasti. To se sna
Zl~ ~akce?~ovat, ovšem nezapomnčl.i vy
UZJt .1 specii!Ckých rysú hudby: efektních, 
exo t1cky nadnesen)·ch melismat s nimiž 
operuje skladatel pri charakteri; tice turec
kého sveta i archaismú církevních intonací 
k~e;é pronikají do lidového projevu. Samo~ 
zreJ':'č na m?so,:e účinné taneční scény b yl 
polozen zvlaštru d úraz, kter)r Steinbach 
~odtrhl efektním vystoupením velmi inte
hg~n~ne vyškoleného tanečního ensemblu. 
Prave na této složce by lo možno nejmar
k~ntneF konstatovut, jaké p redstudie asi 
~re<~c?.~~ely, aby se dilu dostalo co nejslo
vensteJstho provedení. Zmínená čtvel'ice 
soust~edila se na to, aby z díla vytéžila je
ho dtvadeln[ hodnoty a aby akcentovala 
~rodní a lidové prvky, aby vedie drama
u ckého účinn právč tato stránka priblížila 
obecenstvu první slovenské dílo s nímž se 
s~tkítvá. Casto se tvrdí, 7.e Cikk~ruv svmfo
msm~s d!lo dramaticky oslabuje. N-evím, 
kd? ] C puvodcem toho, že vi1bec s tímto 
poJmem v prípade Cikkcrovč operuje. Není 
to sprá':'IIé . . Hudebni reč Cikkerova je na
prosto ]~Sna. Je I?ravda, že zabočuje do 
poly tonality , ze Je polyfoničnost misty 
1 troc~u ;o~bujelá, ale to diskretne pod
kresluJe dem a dodává mu vnitľního zdú
v_od~č~. A!e je t o hudba v)Tuzne spon
tam~•, zhava , bez konstruktivní spekulativ
nosti. A to strhuje. Po tom práve zde tou
ží. ~ ncse _mnoho nádherného folklorismu, 
ale Jak vstrebaného, pretvo:ľeného zmonu
mentalísova~ého. _1:ohle .všechno Šéf opery 
Apelt zdrave vycttii a Jeho koncepce smč
r~vala k tomu, aby pi'edevším slovenskos t 
C1kkerovy hudby provedla základ ní náraz 
na obecenstvo a ostatní drumaticlté scény 
a_ vrd10ly ponechány na dovršení účinu. 

. ~,·edi jsem nčkteré príčiny, které pi'ipra
, .,h n. mož~o to ríci, p lným právem, "Beg 
RtJazidovo", vlastné Cikkerovo vitčzství. 
:'ll_~ní ovšem možno pi'ehlédnou t a neocenit 
prmos umčlecké součinnosti mnoha lidi a 
konec koncu i celého apará tu \v:iesbadenské 
opery. Ponevadž jsem mčl možnost slyšet 
a videt mimo " Dalibora" všechna ostatní 
n_aše dila, provedená v prvém člvrtletí, mu
sun k~nstatovat, že ani jedno jediné pred
stavenl nebylo povrchnč a ledabyle prove
?eno. Opravdov)• serios1ú postoj všech slo
zek operních ensemblu provází každé pred
stavení. V tom smyslu podání Janáčkovy 
opery " Z mrtvého domu" v hannoverském 
divadle je docela ohromující a príkladné. 
Y lom smyslu se " Beg Bajazid" dostal ve 

\\ ICsbadenu do rukou nejv)·š svedomitých 
a. když už by l vy brán, tak by l také do 
vscch d1i sledku pripraven. Ctvel·ice Arthur 
Ape~t , šéf opery, Walter Pohl, režisér, T. H. 
Dormg, výtvarník a choreograf H. II. Stein
b?rh. se hluboce zamyslili nad látkou. ideou 
dila 1 hudbou. Vycítili z dila ieho d:i~adelní 
hodnoty, plne prokrvené po;tavy , hluboce 

V tom smyslu vedl vzomč nastudova~é 
sbory, čisté a temperamentne reagující or
chestr i výkony zpčvákii.. Wiesbadenská 
opera má znamenitého predstavitcle titulní 
úlohy v Davidu Garenovi a v)·bornou An
nu v Lia?č Sy~kové. I Katka vyrostla 
v konc~pc1 Mariany Dorka v neobyčejne 
sympa tickou postavu. Pak jsou zde ješte 
Peter Lagger (Hassan) , vvborný L. Weber 
(rychtái') , A. Misske (.A.bdul) a i . Insce
nace, kterou Hdil ·walter Pohl ~asloužila s: svou iniciatívou mimoi'ádnČ o úspčch 
díla .. Pro ve~~ zásah.y odvážné a úspešné, 
ktere vytvorJ!y sepJetí všech ti'í obrazu 
~ŕedevším prvního a ti'etího, do kteréh~ 
~Im byl vn~sen dramatický nerv, který sice 
Jeho hymručnost nerozrušil, ale logiku po-
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d epi'el. Pohl spojil p rvní a tfetí obraz tim, 
ze ic n ecl1áv:\ odehrát ve slejném prosti'edí 
a to n a n úvsi v dčdine p red domcm rych· 
táic. V ti'e tím obraze, kd y se v rací Beg Ba· 
jazid do vlasti, ocitá se ve· vyp álené v álkou 
poničcné dedin;;, k am se vrací i jim osvo· 
bo1:ení vesničané. To pôsobi na 1:dejší lidi, 
kteH na své ki'Lži pocítili takovou krutost 
osudu. Dramaturgická linie dostupuje z dO? 
vrcholu, zutím co v p ih ·odní vcrsi je vr chol 
v druhém dčjs t,·í. Tak é nékleré diskreuú 
1:ásahy feditele h udebniho naklada telst\i 
Alkor v K asscltt, dr. Oesera, preklada tele 

· Kurta IJonolky, jehož p reklad, m yslím, že 
zesílil spádnost deje n jeho logičnost , po· 
sloužil divadelrúmu ť1činu dila. V)·tvarrúk 
své obrazy v prologu, v prvém a tim i tre· 
tím dčjství koncipoval trochu chmurnč, ve· 
ristick y . J emu se sn ad n ejméne podarilo 
pril>lížit dílo atmosféi'c zeme, v niž opera 
n:nikla. Ale ani jeho scéna n eb yla b ez 
účinu, zvlúštč Y druhém jednárú, kde po· 

stavil d o p1·otikladtt scénu <' parlní u líb i· 
YOU. 

Cikker - - rozhrnul oponu 
~echc·i i'ici, že b y to udclal súm . Ale 

pomohl, aby si i D<\ jeho díle zn ov u u,·e· 
domili v tomto h udebrúm koute Evropy , 
ze za SumaYOU, Dunujem, p od Tatranú a 
.-úbec na v )•chode Evropy leZi a tvoľí se 
h odnoty, nad nimiž by se meli n a záp ade 
Enop y zamysli!. Už ~Iusorgskij, Bar tók, 
D,·ohík , Smetanu, Janáček, Proko fiev, Sos· 
tako,;(; mnohokrát p oote,i'eli p ohled u a 
oblast, která zno,·u a znovu bude zdravý · 
mi silami osvežova t l<rcv hudby celého 
svčla. Myslím, že v i' etčztt n ašich premier 
n a sf énárh NSR i Cikker[tv Beg Bujazid 
účinne ZiJsáhl, ab y ta to p ranla a skuteč· 
nosi z ískala si p i'á tele i sympatie. Ze pre· 
mieru Cikkerov y opery, jak o u pe, ·n ení na· 
šich oper na západonh n eckých srénách je 
p ro YéC miro,·ého soužití v Evrope, událo· 
stí d<tležitou, o tom n cn í ti'eba J.>Och ybovat.. 

Ohlas Krútňavy v Berlíne 

Už dlhši (·a s je na repertoári Nemeckej 
štá tnej opery v lled lne opera laureáta štát· 
ne j ceny Eugena Suchoú a Krútňava, tešiaca 
sa tu veľkej pozornosti publil'a i odborných 
kruh ov. O berlínske j preinié rc, ktorá nasle
dovala tesne p o prvom prcd ,·ed ení Krútňa\-y 
v Lipsku, sme u ž v našom časopise priniesli 
stručn )l zprávu (1958/3) . No z ohlas u s ak)·m 
sa Krútúava ,. Ber líne stretá, vidno, že tu 
n eide len o ďalšie n ašt udovanie t oh oto diela 
v cudzin e, a le o n a jdôležitejšiu zahraničnú 
inscen áciu Krúti'ia' T a o y)·znamný moment 
v nástupe n ašej hudobnej kultíu-y n a sve tov é 
fórwn. 

Vysoko treba hodnotil samotný fakt, že sa 
"Krúll'wva" dosta la na scénu prvéh o oper·· 
ného divadla Nemeť.kej demokratickej repuh· 
liky a jedného z na jv ý znamnejších operných 
divadiel Nemecka vôbec. Berlínsk a Nemecká 
štá tna opera, , . ktorej svojho času pôsobili 
osobnosti formá tu R . Straussa, V\7• Furtwäng· 
lera , E. Kleibcra a i. disp onu je toho času 
skvelým orchesti'Oill, významnými sólistami 
a sborom. Z dirigentov , vystupujúcich pre· 
vnžne pohostinsky, spomciíme Lovra v .Ma· 
tačica a Franza Kom~;tschného. Opera hrá 
v historickej budove, ktorá bola p red nie· 
koľkými rokmi obnoven á a je vybavená d o· 
konalý m technick ým zariadením. 

Od in)·ch reprezentatívny ch operný ch di· 
,-ndiel líši sa berlín ska Státnu opera p rieboj· 
nou dramaturgiou, v ktorej má m od erná 
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hudobná dráma pc,·né miesto. Azda je to 
vpl~-v celkového ovzdušia v climdehúctw 
tl emokratického Berlina, ktoré je v p op redí 
nielen v rámci nemeckom, ale v mnoh om 
OYplyvňuje celosvetov)r vj-voj diYadla. Di· 
Yadlá ako Berliner Ensemble a Komická 
opera sú pojmami v povojnovom "Ý'·oji 
sve tového divadla. To prirodzene spôsobuje, 
že di,·adelnÝ život demokratického Berlína 
s v efký m ; áujmom sledu jú nielen d om úci 
náv~tcvrúci , ale a j množstvo cudzin cov z Vý · 
chodu i Západu . .Uk ázalo sa t o napokon a j 
v ohlase n a nrcmiéru Krútňavv v dennej 
tlači. J ednoz.;ačne kladné prij~tie sa jej 
dostalo nielen " referátoch najrozšírenejších 
nodn NDI\ a XSR , a le a j \.:'SA (kritiky v od 
born)·ch časopisoch, k toré vy ch ádzajú s väi'• 
ším časov~'m odstupom, este n em úmc p o· 
ruke) . 

To, že berlínska Státna opera zaradila 
Krútňavu clo svojho repertoáru, n emožno 
, . z iadnom pl'Ípade považo,·nť Z ;l 7.dvori· 
lostný akt. Krútňava si získala berlínsk e 
publikum už v má ji 1956, keď ju tu p oho· 
stinsky predviedla p ražsk é Národné div adlo. 
Vďaka vy nikajúcemu podaniu pražsk )·ch 
u melco, - dosiahla u ž ·vtedy Krút ňava preni· 
ka, i · úspech , ktorý len zosilnil dojem, aký 
nudobudla kritika pri nemeckej premiére 
Krúlilavy Y Ka rl-Marx- Stadte (apríl 1955) . 
V súvislosti s vystúpením pražského ND sa 
v tedy p ísalo o Krútr\ nve ako o najsilnejšom 

n najpusobi,·ejšom z troch prc<h ·edených diel 
(okrem Kr,.,tJ'í avy bol predvedený Dalibor 

<J Rusalka}. ~odpis referátu Y Nntional-Zei
tuug: "X aj silne jši súčasn~· operu v zážitok. 
l '•·~žania hra li Suchoňovu ma jstro.vskú opO?· 
ru .. v)·stižne ,-yjadro\·al celkov\· dojem ak\· 
K•·útJ\ava v p odani opernéh o "súboru 'pra~
ského ND zanechala. O t o zauj ímavejšie je 
dnes sledovať ohlas tohto diela na'- ludovan{·· 
ho n emeck)·m operný m súborom . 
. lle~·línska štá tna opera pri pra,·ila ín scen:i· 

c·1u h.rútňavy veTmi sta rostlivo . V spolupráf·i 
so skladateľom ~·:evidontli nemeck ý preklad 
a znovu sa vTállh k ú vodnému a záverečné· 
111 U sboru prvého znenju Krútňavv ktoré 
pojnli ako e tickú os diela. DiE' lo sa" lu ú len 
"je_clnou prestáv kou (medzi 3. a 4. obrazom). 
Ur~vei~ n aštudovanin je podľa jednomy· 

SefneJ mien)<y llť'tneckých kritikov v nuka· 
j í•ctL · ~apr. dr. Schwinger v n ovinách Der 
.\[o•·gen (12. 2. 1958) ho,·orí : ,.Z drama· 
tického sú visu vy1'\até sborv n~ začiatku 
" . ko.nci .opery poukazujú n~ vlas tný bala
cl,('ky zaklad op ery ... f.elkom v tomto 
Ym yslc ju insccno, ·a l Erich-Alex anderWit.te : 
k nžd }· obraz al<o ostro ohraničenú drama
tickú situ?ciu, ako zdôraznené momenty pri· 
~ ·;l~u .. Dusevn é ploch y napätia mcdú jedna· 
JllCJmJ sa mu podnrilo zreteľnejš ie prckrcsti ŕ 
,·tedy, keď b oli v prillmenei nálode sami 
medzi sebou (dtuh ý a štvrt\: ob rnz) : vede· 
nie sboru, teda masy dedinČanov m~žno si 
}WE'clstavif (men ov ite v prvom a šiestom 
·??raze) .ešl.e . individuálnejšie. Obraz svadby 
ztl z verneJ mterpre tácie slovenský ch dediu· 
sl;~·ch obyčajov, ktoré boli aj v tan coch 
\ ' ( T aka bra tislavsk ému bale tnému ma jstrovi 
.\~ilanovi Hcrén yinm, autentiek y zv)·raznené 
(J<'ho choreogra fie }Joli živé a b oh até n a zme· 
n~·) . Za všeobecne silne p ôsobiace n áladové 
o\·.td ušie scén treba v neposlednom rad e 
d'akovať He~7.0"; Pfeiffenhergerovi, ktoré· 
m~• .s~ p~dar1.l veľký .výpravn~· počin v o 
~''l E'zeJ k rase Jeho scéruckv ch obt·azov a ži· 
, ·osti pestrých kostý m o ' ' bez nnturnlislického 
j)l'<' hál'iania. 

.Javisk o žilo ďalej úch vatný m. 1:r clým h e· 
~· ~r~~~ u ':'ením Gerharda Frei<~ v n a jclôle· 
z lleJseJ, aJ hudobne n ajsilnejšie chrakteri· 
~ovanej úlohe s ta rého Stelinu. Aj spevácky 
JC lo azda najpresvedčivejšia postava. Jp 
lo [udsk y dojímav)• výk on. J eho 'scénu s Ka· 
ll'('nou nn konci štvrtéh o oln·a1:u nemožno 
~abudnúť. P re hlavnú ženskú p ostavu, ktorá 
Je , . niimete vykreslen á trochu pasívn e n e· 
možno si predstaviť ideálnejšie obsudeni~ ako 
:\n.ny.' s.rhJPmrn, lebo SVOjím mäkko roz· 
'kntaJU<'JJn hlasom vynahrád ztlla všetko to 
ťo inak ch~'ba tejto postave na aktivite: 
Ondreja vytv oril Erich 'Vit.tc napriek veľmi 

silnej indisp ozícii, ab y zach rá nil premiéru. 
O ostatných zložkách predstavenia píše napr. 
p rof. H. ll. Stuckenschrnid t " Pod impulzh·· 
nym vedením H ansa Lowlcin a excelovali 
si>or~- a vynikajúci orcheste r , k torý znovu 
pnlrí k najlepším opern~·m orchestrom v Ne· 
mecku." 

Základn)· v ý znam berlínskej inscenácie 
Krút~avy pre ďalšie osudy tohoto diela i pre 
mcd zmáro(lný ohlas našej novej h udby tkvie 
v tom, že tu bola takrečeno zásadne zvážená 
UI~\ E'l~~ká hodnota Krútňavy a jej m iesto vo 
' 'YVOJI súčasnej opery . :-<cmerki h itici, ktorí 
sa dielom veľmi podrobne 7.aoberali (ne· 
z1·ir-•d ka u ž p o cli'Uh)· či tretí ra?. - preclt)·m 
Y s •ívislosli s premiérou v 1\arl-~\[arx·Stadte 
a pohostinský m v ystúperúm pražského NDJ 
or·e'l'íujú jednak zakladateľský význam Su
ťhoňovej opery pre slovenskú núrodnú hud
bu, jednak jej v)·znam vo v)·voji modern ej 
hudobnej drá my. Tnk píše W . Schwinger 
(Der :\forgen 12. 2. 1958) o K rúti'tavc ako 
o jedne j z n a jživotnejšieh opier našich čia s 
a 1:hodne W. W olf (Leipziger Volkszeitung 
H . 2. 1958). Krúll'íavu stavajú po bok Ja· 
oáčkových opier, menov ite Pastork yne. 
O Suchoľiovom hudobnom slohu píše H . Joa· 
r hi111 . šéh·edaktor naJv~·znamnejšieho zápa· 
donemeck ého hudobného časopisu Neue Zeit· 
schrift liir Muzík : (Suchoň) je mnohostranne 
vzd elaný, jemnoeitn ý a kultivovnný hudob
n ík , ktorý vyn i.stol v škole Vítezslava :No· 
,·áka v Prahe. Bezp och y by s osobitný m pri· 
klonom k českos]o,·enskému folklóru, avšak 
vždy tiež s pozoruhodne otvoren)rm pohľa· 
dom na veľké med zinárodné prí•denie v hud· 
bc nášho storočia." Tak sa objavujú ' ' Su· 
choľíovej lmdobnej reči stopy slovanského 
impresionizmu jeh o učiteľa Nováka a isté 
expresionistické p rvk y umenia azda Bartó· 
kov~o. Ale ešte rozhodujúccjšie je to, ako 
sa h et? vplyv.Y školerua spája jú s b ezpro· 
slredny m p režllim národnej ľudovei hudbv . 
Podohne ako JanáčE'k má Sucho~ jem;é 
Uťh~. pre nuansy 1·ečovej melodiky, ktoré 
v y.uz1.va ako lmdobnodramntický tvárny 
p rmc1p .. . 

. ~~nol_l? ?s~b~ej osobitosti je v tejto hudbe, 
s1lny vasm v y c1t, k torý sa prejavuje rovnako 
~o~ne .. ako o,·ládan~. Nefrázovitá a oprav· 
dtva, casio - mcnoVlte v tanečných sr-énad1 
- v strhu jú com muzikantskom svihu." (Die 
fu r ler Allgemeine Zeitung 10. 2. 1958) . 

Aj H. H. Stu~k~nschmidt, popredný pro· 
pag~tpr dodekafome (autor najlepšej mono· 
g! aftc o Schiinbergovi) priznáva Krútňave 
siln~ a .neodolotcľný d ramatick)' účinok. 
Konstal.nJe, že .. Su ch01\ vvtvo-ril z vÝra7.u 
~udO\·cj reči a · z rodne( fudovcÍ h·udby 
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úplne individuálny typ melodiky" (Frank
furter Allgemeine Zeitung 10. 2. 1958). 

Súdiac podľa kritík, vysoko sa oceňuje 
stvárnenie námetu, pravdivosf opery a jej 
etická hibka. Tak píše E. Krause: "Hovorí 
pre Suchoňa, že od počiatku sa snaží po
zdvihnúť krimin:ílnosť námetu na vyššiu 
etickú úroveJI. Vraždu nenafukuje na senzá
ciu v duchu praskavého operného verizmu, 
ale ukazuje zápas o pravdu, cestu k huma
rute a mravnosti ľudského spoločenstva." 
(National Zeitung 12. 2. 1958). 

L AD ľS L A V .M O KRY 

Úvodom vyslovené konštatovanie, že ber
línska inscenácia KrútJ'íavy rue je len vý
znamným úspechom diela a tvorivej spolu
práce nemeck)·ch a našich umelcov, ale aí 
dôležitým úspechom našej národnej hudby, 
dosiahnut)'m vo vefmi náročnom prostredí, 
platí preto v celom rozsahu. Skvelý úspech 
Krútňavy znamená však ai veľké víťazstvo 
kultúrno~politické, dosiáhmité v meste, kde 
sa priamo stretajú dva svety. To je skutoč
nosť, ktorá podtrhuje význam berlínskej in
scenácie. · lv 

Andrašovanov "Figliar Geľo" 
(Niekoľko poznámok o novej spevohre ) 

Opera bratislavského Národného divadla mimo dramaturgického plánu na 
bežiacu sezónu naštudovala a 1. marca t. r. premiérove uviedla dramatic
kú prvotinu Tibora Andrašovana, spevohru "Figliar Geľo". Skutočnosť, že 
dielo, skladateľom i vedením opery označené ako "komická opera·', insce
novala naša reprezentačná scéna, bola by mala znamenať toľko, že Andrašo
vanovo dielo je umelecky závažným príspevkom k rozvoju slovenskej opernej 
tvorby. Ziaľbohu, tento predpoklad potvrdený nebol. 

Príčiny, pre ktoré T. Andrašovan nedosiahol to, o čo sa zrejme usiloval, 
treba hľadať už v povahe libreta. Spevohra "Figliar Geľo" námetove vychádza 
z veselohry Jozefa Hollého "Geľo Sebechlebský". Libreto, ktoré napísali Jela 
l<rčméry a Martin 'l'apák, je vcelku krotká, zábavná komédia z malomeš
tiackého prostredia s radom divadelne účinných komick)·ch situácií (z časti 
aj postáv) , ale bez prenikav ejšieho sociálno-kritického zamerania. To je, 
pravda, pre ideovo závažné umelecké dielo málo. S ú č a s n á o p e r a - ko
mickú nevynímajúc - je nemysliteľná bez hlbokého ideového, etického 
zmyslu, vyjadreného dramaticky pravdivým dejom, v ktorom vystupujú 
skutočné charaktery a nie kašírované figúry. Práve tieto rysy sú v librete 
"Figliara Geľa" zastúpené len náznakovo. Ostatne sám skladateľ vraví, že 
svojou hudbou chcel ľudí rozosmiať. Vedený snahou pobaviť za každú cenu, 
nedokázal dať libretu - jeho hudobným stvárnením - hlbší zmysel (Geľovo 
extempore "Som doma? - Som tu ozaj zas?" do deja organicky nezapadá), 
i keď hy v tomto smere bol mohol urobiť veľmi veľa. Hudba má veľa mož
ností, ako prehlbiť satirick)· charakter diela grotesknou hudobnou povaho
ll:resbou. U Prokofieva alebo Janáčka (napr. v "Líške Bystrouške" postavy 
lesníka, farára a učiteľa) nájdeme pre to dostatok príkladov. 

Vo " Figliarovi Geľovi" sú postavy kreslené popisne, bez rozvíjania súvislej
šieho hudobného prúdu, v súčasnej opere neodmysliteľného. Aj charakter zá
pletiek je rozvíjaný spôsobom tradične operetn)'m. Operetná je vlastne · cel
ková kompozičná faktúra "Figliara Geľa". Súdiac podľa tohto diela, nie je 
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melodická invencia najsilnejšou stránkou autora. Andrašovanovu zväčša málo 
osobitú hudbu nemožno charakterizovať lepšie ako nemeckým termínom 
" Kapellmeistermusik", t. j. hudba komponovaná pod vplyvom a v duchu tra
dičnej repertoárovej hudby (u Andrašovana nielen opernej, ale aj sľukárskej). 
Pritom však vidieť, že to nebol najvyberanejší repertoár, z ktorého Andrašovan 
čerpal podnety - i takto sa môže pomstiť skostnatelá repertoárová politika. 

Popri uvedených nedostatkoch hudobnej stránky Andrašovanovej spevohry, 
zavinených podľa mojej mienky do veľkej miery aj tým, že skladateľ nebol 
dostatočne kritický pri voľbe nápadov a tvárnych prostriedkov, bolo by chybou 
nevidieť aj nesporné klady jeho kompozičného naturelu. Andrašovan má vy
vinutý zmysel pre scénicky účinné gradovanie a vypointovanie, ktorý- už pred
tým opätovne preukázal v ·skladbách pre Lúčnicu a SĽUK. Škoda len, že ani 
tu nie je dosť výberčivý vo v)•bere prostriedkov, ktor)'mi dosahuje cieľ. 

Andrašovanov " Figliar Geľo" bol uveden)' na scénu pod titulom "komická 
opera", v dôsledku čoho bolo nutné posudzovať ho na základe kritérií, 
uplatňovaných voči opere. Máme na lo právo tým viac, že slovenská hudba 
od oslobodenia práve v oblasti opery dosiahla veľa závažný·ch úspechov. 
Zásluhou diel Suchoľí.a a Cikkera získali sme k o n kr é tnu predstavu o nut
ných znakoch a umeleck),ch vlastnostiach slovenskej národnej opery (teore
ticky tieto požiadavky v polemike s vtedajšími neumeleckými pokusmi for
mulovala už naša kritika v rokoch tridsiatych: Ball o, Horejš a i.) . Andrašova
novej spevohre tieto znaky a vlastnosli alebo chýbajú, alebo sú zastúpené tak 
nerozvito, že o nej nemožno hovoriť ako o diele opernél;w žánru. 

Ak sa na "Figliara Geľa" dívame nie z hľadiska aut.orovho zámeru, ale ako 
na spevohru, musíme konštatovať , že z takéhoto hľadiska nie je bez nedostat
kov. Chýba mu predovšetk)·m rozvinutá piesľí.ovosť, ktorá podľa sovietskych 
skúseností patrí k hlavný-m znakom operetného žánru aj v súčasnosti. Banálno
sentimentálna vstupná "ária'' Paľa alebo podobná Elenina "Nespievaj vtáča 
piesne boľavé" nesplľí.ajú celkom požiadavky operetnej piesľí.ovosti. Tak isto je 
i pre spevohru primárne dôležitá štýlová čistota a jednota výrazu i výrazových 
prostriedkov. Na druhej strane je nepochybné, že mnohé situácie v Andrašo
vanovej spevohre pôsobia a majú u publika želaný ohlas, najmä keď sú šikovne 
režijne a herecky stvárnené, ako tomu je v prípade brati~lav~kej inscenácie. 
Nazdávam sa však, že snaha o momentálny ú spech u publika 1 za cenu ume
leckej nenáročnosti neukazuje na správny postoj súčasného skladateľa. Skla
dateľ Andrašovan mal by mať väčšie ambície než chvíľkový ohlas. Tým viac, 
že vo " Figliarovi Geľovi" dokázal, že by pri väčšej tvorivej disciplíne a ná
ročnosti voči svojmu dielu mohol v budúcnosti povedať vážne slovo v slo· 
venskej spevohre. 

V súvislosti s naštudovanim "Figliara Geľa" zreteľne sa prejavili chronické 
bolesti našej hudobnej kritiky, menovite jej bezzásadovosť a oportunizll_lUS. 
Najvypuklejšie sa to prejavilo v rozsiahlom článku dr. Nováčka, uvereJne
nom v 10. čísle "Kultúrneho života", kde je pospomínaný celý rad nedostat
kov a predností tohto diela b ez toho, že by bol vyslovený konečný úsudok 
o jeho umeleckých kvalitách, a to z hľadiska tých súvislostí, v aký ch bolo 
naštudóvané. Alebo považuje dr. Nováček za dostačujúce, že dielo, ktoré by 
malo spÍúať estetické požiadavky našej hudby, poskytuje poslucháčovi ,"bez
prostredný humor"? Nemá kritik právo i povinnosť žiadať od diela uvedeného 
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operou ~D umelecké hodnoty? A nie
len to. Kritiku Andrašovanovej spevo
hry nemožno obmedziť na konštato
,·anie umeleckej hodnoty tohto diela, 
ktorá bola ostatne už pred dlhším 
časom vážne kritizovaná v článku dr. 
V. P ospíšila a V. Sefla "Za dramatur
gii prubojnou a prozíravou" (Hudeb
ní rozhledy 1957 /20). Namiesto toho, 
aby sa vedenie opery s podnetmi 
tohto článku , ·yrovnalo, zaradilo na 
program "Figliara Geľa", hoci muselo 
byť od začiatku jasné, že toto dielo 
svojou povahou patrí na scénu ope
J'etného divadla (najskôr Novej scény 
.\TD). že opera ND má mať pred sebou 
iné umelecké ciele. Zarážajúce je aj 
to, že "Figliara Geľa" zaradili na re
pertoár opery ;\TJ) skôr, než bolo toto 
dielo predi skutované v tvorivej komi
sii Sväzu slovenských skladateľov. 

Záber .:; l. dejstva A ndrašovanove; spevohry 
Figliar Geľu. A mw Jlornu nguvá (E lena), 
Ho/wš Tlaná/; (Gelo) a dr . Gustáv Papp 

(Palo). 
Spomínať tieto skutočnosti iste nie 

je lákavé, tým viac, že sa u nás ne
zvykne predpokladať, že by kritika 

mohla byt vedená dobre mienenou snahou uviesť veci na pravú mieru 
a upozorntt na nedostatky. Nazdávam sa však , že ani skladateľovi Andra
šovanovi, ani opere ~D neprospeje, ak sa skutočnosti nebudú označovať 
pr~v)•m menom, a to najmä v odbornom hudobnom časopise. Nerobím si 
pritom patent na neomylnosť; nič by veci tak neprospel o, ako vecná a neza
ujatá diskusia o nadhodcných otázkach. 

Prof. Václav Talich a Slovensko 
. ~runo Walter , jedna z najvýznačnejších 

dmgentských postáv nášho storočia, označil 
majstra Talicha, ktorého 75. narodeniny 
v tieto dni spomíname s úctou a láskou, 
za najväčšieho dirigenta-pedagóga súčas· 
nosti. Tieto slo,·á najlepšie v~·stihujú vý· 
znam Talichovej vzácnej umeleckej osobnosti 
i jeho celoživot nej obrovskej p ráce. Bolo 
príznačným, nedt už ide o ktorékoľvek 
ži.v?tné obdobie tohto celkom v)·nimočného 
dingentského zjavu , že kdekoľvek pôsobil 
vžd y zanechal za sebou opravdivý "chrá~ 
umenia" z inš titúcii, ktoré mali šťastie rásť 
pod jeho vedením. 
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Odhliadnuc od tiež pozotuhodnej a bo
hatej činnosti majstrovej v zahraničí a prá
ce veno,·anej výchove budúcich dirigent
ských generácií, Ceská filharmónia, p ražské 
Národné divadlo, Ceský komorný orchester, 
Slovenská filhat·mónia a posledne v rcholné 
nahrávky českej klasiky s CF na gramofó· 
nové p latne tvoria hlavné piliere a medzní
ky Talichovho tak plodného umeleckého 
pôsobenia. On to bol, čo vychoval z CF 
teleso svetovej úrovne, ven{,júc mu naj
lepšie sily uvedomelého umelca v službe 
svojmu národu a s rovnakou láskotl a zod
povednosťou pokračoval v tomto diele na 

invr·h úsekoeh násho hudobného života. ~\ás 
dr~·es, pravda, nojviac zaujíma majstrova 
činnosť v SF a v slovenskom hudobnom 
živote vôbec a keď sa, žiaľ, už len v spo· 
mienkach n aciamc k trom rokom Talichov
ho pôsobenia na Slovensku, neostáva mc 
iné, len úp rimne ľutova ť , že už patria k ne
n(tvratnej minulosti. 
Keď roku 1.949 prišiel už ,·yše 66 ročn)• 

prof. Talich na Slovensko, právom môžeme 
pon•dať, znarnenalo to pre celú naš u hu
dobnú kultúru kvalitath·ny skok, ktorého 
hlahodarné výsledky sa prejavili v najkrat
ŠI'j dobe tak na poli reprodu1.čnorn ako aj 
na tvor·ivom. Fakt vzniku a exis tencie rf'
pr·ezentačného orches tra SF vedenúho maj
str·o,·o u osobnoslou priam blahodam e vpl)•
va l na celú kompozičnú LvOI'lHl našich po
fH'Cdn~·ch skladatcfo, · a ich na jlepšie diela 
umocnené talithovskou koncepciou sn stali 
,·skutku klasick)•mi dielami slovenskej hu
rlolml'j literatúry. Majster pr išiel nn Slo
Yc nsko s Yl'fll~·mi plúnmi, z ktor)•ch len 
b rsf sa mu podnrila uskutočniť. Jeho prvo
rad ým cieľ om bolo vybudovať zo SF sk u· 
točne rept·ezl'ntačné teleso európskeho fo t·
mátu, čo sa mu v značnej miere a j p oda
r·ilo. Ye<f už p rv)' koncert Komorného or
ehes tra SF (18. novembra l.919 ) po dvoj
mesačnej úmornej, no radostnej p ráci pri
nit•sol také umelecké výsledky, ktoré zaslú
žene vyvolali ten najväčší ohlas v celoštát
nom meradle. H oci mlad)· orchester SF 
hojoval od pn·opočiatku s mnohými faž
kos(mn i, od nedostatku umeleckých kádrov 
po nedostatok vlastného pracoviska, ume
leckú a fudská a utorita prof. Talicha vytvá
n tla také ovzdušie, v ktorom všetci vďačne 
pr·in:išali obete v zanietení opravdi, ·ej a po· 
cti,·ej umeleckej práce. Majster bol vo svo
jich vysokých umeleckých požiadavkách 
vžd~· nekompromisný , no nielen voči dru
h~•m, nlc aj voči sebe. Disciplína, neziŠtná 
služba umeniu a vedomie zodpovednosti 

·boli hlavné postuláty, ktoré každému všte
po,·al s jemu vlastnou húževnatosťou a dô
slednosiou. Celá jeho činnosť bola vždy 
YOpl'ed premyslená do neuveri t eľných de
tailov, nič neušlo jeho pozornosti. Všetko 
malo svoj pedagogický zámer, sledujúci 
vzostupnú úroveľí. orchestra i koncertného 
obecenstva. Ci to bolo zostavovanie pTogra
rnov, vedomá kombinácia 'starých d iel s no
v)·mi, práca neraz s jednotlivými nástrojo
vými skupinami ba až jednotlivcami svste
matická v)•cho,·a poslucháčov so zviäšlil.ym 
zreteľ om na mládež, všetko tvorilo nezby tnú 
súčasť majstrových mnohostranných ume
leckých snažení. K tomu pristupovala sta-

J'OStlivosť o budút"u dirigentskú generacm 
Ha YS;\IU a nic v poslednom rade úprimný 
z;i njem o súčasnú slovenskú lwmpozičnú 
tvorb u a jej všestranná podpon t. 

'l'nzko zhrnú ť v niekoľkých riadkoch 
, ·)·znam a ,~·sledky Talichovho krátkeho, 
no neob~·i'ajnc plodného umeleckého pôso
hr·nia na Slovensku. Chtiac nechtiac musíme 
sa ueh~·li( k suchým číslam. ?lfajster stál 
na ČPle SF v prvých tmch sezónach (1949 
M: 1952) . z čoho d va rokv venoval v-\,Jučne 
v~·clto,·e Komorného orchestra SF, ~ kto
rí•ho ehcel vyt-·oriť umelecké jadro budú
cE-ho. postupne doplňajúceho veikého sym
fonického or rlwstr:n. Až ,. Lre t'om roku, po 
mnoh)·ch žiadostinch , pracov.al a j s veľ
k)·m orebcst•·orn (\· tom čase ešte p re, ·ažne 
odk{rzan~·m na ext\' rné v)·pomoce), čo však 
rohil naj mä b ·ôli možnostiam reprodukcie 
,·iičš icho pol't u slovensk),ch diel. Celkove 
dirigontl pi'Of. Talich 57 koncerto,· SF, 43 
s komom :)•m a 14 so svmfonick\·m orches
trom SF. Xa lvchto ko;;_eertoch 'odznelo 54 
d i(•l 24 skhdat~fo,·, z toho 12 did ôsmych 
~iownsk~'ch skladnteľov (A. .Albrechta, 
.F. Babuška, J . L. Rl'llu, J. Cikkera, L. Ho
loubka, D. Ka rdoša, A. :\[oyzesa a E. Su
dtoľía). Na gramofóno\•é platne bolo nahra
n:)·eh 6 diel 3 skladateľov (Barha, Cajkov
skr.'ho a Mozarta ) . :\limo Bra tislavy diri
~ovnl majster SF v I3. Byst r·iei, Košiciach, 
Lui'enci, T. Tepliciach a vo Zvolene. 
Pokiaľ sa týka pedagogickej cinnosti na 

\"S:\[{J, r . 1953 ahsoh ·ovali dirigentskú trie
du š tyria Talichovi odchovanci : Zd . Bílek, 
J. l\:ende, J. Kubica a L. Slovák. 

Zvlášt: si · treba všimn{rť Talichovho v re
lého vzťahu k našim skladateľom a súčas
nej slovenskej tvo.rbc. :\la jster si neoby
eajne vážil p riam revolučne rastúci rozmach 
prúcc našich skladateľov a ich starším i 
, ·znikaj ú('Ílll dielam venoval t ú najväčšiu 
pozornosť. Už v prv),ch di'íoch jeho prícho
du na Slovensko sa začalo ,.,.. tvár11 ť medzi 
n im a pop•·edn)•1ni predsta~· iteľmi našej 
skladateľskej generácie úprimné a obojstran
ne blahodarne vplývajúce priateľstvo. Toto 
sa p rejavovalo najmä " mnolt)-ch p lodných 
umeleckých diskusiách a niekedy aj v dotvá
ra ní orchestrálnej faktúry majstrom na pro
gmm koncertu SF vybraného diela. Prvé 
dva roky bol prof. Talich značne obmedzený 
vo výbere slovenských diel, p retože praco
,·al výlučne s komorným orchestrom, no 
slovenské diela, ktoré v tom čase uviedol, 
sa s tali, ako som už spomenul, opravdivými 
skvostami slovenskej orchestrálnej literatú
ry , vďaka aj úsiliu, ktoré bolo vynaložené na 
ieh dokonalú interpretáciu u majstrovej ge-
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niálnej koncep cie. Až v treťom roku pri 
spolupráci s veľkým orchestrom SF začal 
prof. Talich tlo programov SF priberať 
Yäčšf počet slovensk ),ch diel a tento ch cel 
v budúcnosti ešte pos tupne zvyšovať. Ko· 
nečne sa začala rysovať aj reálna perspekti· 
Ya nahrávania slovenskej symfonickej tvorby 
n a gramofónové platne, keď tu náhle maj· 
ster opustil Slovensko a všetky ďalšie 
krásne plány ostali už len neuskutočnen)'lll 
snom tých , ktorí to mysleli s našou kul
túrou skutočne úprimne a poctive. 

Prof. Talich ustatý a znechutený mno· 
hými objektívnymi i subjektíYnynú pra· 

covn~'mÍ ťažkosťami, nachádzajúc sa okrem 
toho v neuspokojivom zdravotnom stave, 
predčasne odišiel z Bratislavy , no zanechal 
za sebou pomník trYalých umeleck ých hod
nôt, ktorý nás podnes zaväzuje k ďalšiemu 
rozvíjaniu započatého veľkého diela. A keď 
sa dnes už len v duchu vraciame k mno
hým tý m vážnym i vesel)'m , núlým chví
ľam, ktoré sme strávili v jeho prítomnost~ 
napL"ía nás pocitom hrdosti, že sme tiež 
mali šťastie byť jeho žiakmi a prijímať 
všetko to krásne, čo svojím bohatým prie· 
lll'štím tak vďačne rozdával. 

Mikuláš Kr·esáli 

Národnému umelcovi Václavovi Talichovi 

Drahý Majster! 

Ci sa pamätáte, drahý Maj ster, na krásne letné ráno, ktoré Vás v deľí prí
chodu do Bratislavy uvítalo? Na priateľskú zhodu, ktorou sme Vás my, slo
venshí skladatelia, od samého začiatku Vašej činnosti na Slovensku obklopo
v ali? Na radostný a nadšený ohlas, na jednoznačný obdi~', ktorým sme Váš 
prvý koncert vítali? Na nikdy nevídaný rast vývoja umeleckého telesa, ktoré 
ste z koncertu na honcert viedli k novým a nov ým víťazstvám? Na radostný 
elán a dychtivosť Vašich žiakov, ktorých ste nám vychovali, aby boli nositeľ
mi Vášho odkazu? Na nesčíselné podnety, ktorými ste našu mladú tvorbu 
inšpirovali? 

To krásne letné ráno, ktoré Vás tu v Bratislave vítalo, bolo symbolom onoho 
jasavého rána nového rozkvetu slovensltého výkonného a tvorivého hudob
ného umenia, ktoré Vaším pričinením svitlo v dejinách nášho šťastného ná
roda. 

V tento význačny deň; pri priležitostí Vášho životného jubilea, za toto všetko 
Vám znovu zo srdca ďakujeme a prosíme, aby ste prijali srdečné blahoželanie 
celej slovenskej verejnost.i, ktorá na Vás stále s láskou spomína. 

Váš oddaný 

Eugen Suchoň 
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Vydarená inscenácia "Vinobrania" 
Tentoraz mala dramatill'gia Státneho di

ntdla v Košiciach . šťastlivú ruku - siahla 
p~ nie veľmi známej operete Oskara Ne
dbala " Vinob1·anie". Niektoré hudobné čís
la ·tejto 'operety poznám·e síce z · rozhlaso
vého vysielania, no na javisku môžeine to
to dielo vidieť ozaj len ?'riedkakedy. K pl
nému. ži~•otu na scéne oprávttuje operetu 
"Vinobrariie" v prvom rade zdravá, život
ná hudba, plná originálnej melodickej in
vencie. 

Vtipné libreto trpí sice miestami šablóno
,;lo_sfou, no v drultom a tretom dejstve 
prekvapí na operetu neobvykle precítenými 
ly •·ický m.i scénka mi. Ideove prináša na svo
ju dobu vzácny prvok v zosmiešncní zhý
ralého zivotn baróna Bogdana Lukovaca: a 
celej jeho spoločnostj, v ironizovaní forma
listickej pscudokultúry, 1·eprezentovanej 
.. božsk5·m géniom" básnika ZÝoniÍníra 
Sla ' 'ku, proti k lor)'Til je postaven)• ako 
protipól zdravý, neskazený životn)• princíp 
pr-ostého vidieckeho ľudu . . Rozdielny spô~ 
~ob života t~·chto dvoch spoločenských 
tried je · odhalený vtedy, keď nazrieme do 
ich · illtímneho súkromia práve v čase, kedy 
sa zabávajú. Na jednej strane pokrytecké, 
nezmyselné h)-renie (1. dejstvo), na strane 
druhej· slávnosť vinobrania so všetkými 
pdslušn)-nri ľudovými zvykmi a obyčajmi 
(2. dejstvo). 

V tomto prípade pripadla väčšia ume
lcrk>t zodpovednosť na režiséra, aby vedel 
y~·stihrtúť n<.'násilne práve tento kontrast. 
Je potešiteľné, že mJadý režisér Branislav 
1\ri~ka sa zhostil tejto ťažkej úlohy takmer 
bez chyby. Bolo zjavné, že si vytvoril pev
ný režijný zámer, ktorý zodpovedal spo
mínnnému ideovému poiíaliu, a tento dô
sledne splniL Najmä v hudobn)•ch číslach 
,·edel Kriška scénu natoľko plasticky rozo
h raf, že sme mali priamo vizuálny dojem 
hudobnej dynamiky . 1\"epáčil sa azda len 
r:ím.ec operety s baletlmmi v úvode a na 
záver pred závesom, ktor)· nebol celkom 
Y súlade · s ostatnou režijnou p~·ácou a pô
sobil príliš revuálnym dojmom. Scéna Jána 
Han{tk_a i kostý my M. Radvániovej funkč
ne korešpondovali so zámermi r ežiséra. 

Hudobne. oner.e tu naštudoval Radovan F. 
Spišiak. · Väčšie množstvo drobných neprcs
_nosLí, najmä tempov)·ch a ryttnických, pri 
kontakte so scénou (najčastejšie so sborom) 
pôsobilo dojmom rýchlej · práce pri naštu
dovan í. Potvrdzuje to aj ten fakt; že pri 
ďalších predstaveniach sa tieto nepre_snosti 
postupne vyrovnávl!-li. 

Z kolektivu sólistov ':·ynikla najmä Ru
žena Kustrová jedinečným ·hereckým výko-

nom pri vytvorení postavy primabaleríny 
Berly Miillerovej. V úlohe Franja Sveščaka 
Jozef Konder, lttorý V)'l'ás tol v dobrého 
mladokomika, Ladislav Kucko ako 1\:!ilan Mi
količ, Július' R egec ako jeho syn, Oľga Go
lovková ako herečka Júlia Lella a Elena 
Stubľiová ako Ľudka !'vliillerová, zaujali 
vyvážen)·mi hereckými a speváckymi vý
konmi. V drul1om obsadení alternujú Karol 
Mareček, Jolana Koronská, Božena Haná
ko vá a ďalší, ktori sa tiež pričinili svojimi 
peknými výkonmi o vydarenú inscenáciu 
Nedbalovej operety. 

eubomír Cižek 

Leningradský balet vystupoval 
v Bratisl.ave 

Vždy, keď k nám závítali sovietski vý
konní umelci, stretli sa v radoch nášho 
obecenstva s neobyčajným záujmom o ich 
umelecké produkcie. Vari v najväčšej miere 
sa to ukázalo pri oficiálnom oznámení prí
chodu súboru Státneho akademického di
vadla opery a baletu S. M. Kirova z Lenin
gradu, ktorý na svojej ceste po ľudovode
mokratických krajinách navštív il aj našu· 
republiku. 

Leningradský baletný súbor po návšteve 
Prahy, Plzne, Brna a Ostravy dľía 4. apríla· 
t. r. prvýkrát vys túpil aj na scéne opery 
ND v Bratislave a nášmu obecenstvu sa 
p redstavili P. I. Cajkovského Lahutím jaze
rom. Už po tomto otváracom predstavení 
bolo jasné, že úroveň tohto umeleckého te
lesa preds tihuje všetk-y predchádzajúce zprá
vy . Na našom javisku zavládla dokonalosť 
a krása do pohybu prernietnutej hudby 
veľkého ruského klasika. :\Taše obecenstvo 
bezprostredne poznávalo vysoké umelecké 
výsledky vyše dvestoročnej tradície sveto
známeho ruského baletu, no i výsledky 
jeho vynikajúcej s účasnej baletnej .školy, 
vedenej najlepšími odborníkmi v t ejto 
oblasti umenia. Umelecké majstrovstv o je 
virueť na výkone každého jednotlivca telesa 
- člena súboru alebo sólistu. V umeleckom 
prevedení bola markantná vysoká technická 
suverenita, ako základná podmienka· balet
ného umenia. Pravda, táto technická vyspe
losť bola podriadená ideovej hodnote, 
a preto aj výstedný umelecký dojem vyznie
val jednoznačne ucelene. Diskutabilnou niôže 
byť iba hlbka. prežitia niektor ých uloh, ČO 
sa dalo pozorovať v d voch predstaveniach 
Labutieho jazera s rôznym obsadením· 
v hlavných úlohách." · · . 

V prvom obsaderu sa preds tavila známa 
dvojica; národn,í umelci SSSR N. M. Dudin
ská a :K.· M. , Sergejev. Natália Dudinská 
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ukázala obecenstvu svoj nehoJný výko? 
ako !lO stránke technickej tak i hereC:.CJ; 
najmä v úlohe Odillie. Vytvorila prcsvedc•~ 
typ ženy s nadprirodzenou mocou, _schopn_a 
zvíťaziť nad princovou nerozhodnostou _a. di
vák je od začiatku pres;edčený' že ~a ]eJ to 
podari. Svojou oso~nostou. Dudms~a v oka
mihu ovládla v tretom deJstve ~ele p~ost~e
die stala sa sti·edom pozornosti ~ _aJ ty~1 
na~načoYala fascinujúcu silu svoJeJ mom. 
H oci úlohu Odetty zvládla s naprosto~ tech
nickou precíznosťou, ce~kove sa :1:1adalo 
viac lyričnosti v pohybe 1 v hcre~kom pre~ 
jave. Tieto vlastnosti sme n1ohh v plneJ 
miere obdivoval' v stvárnenej post.aYe Odelly 
zaslúžilou umdkyiíou A.. J. OsiJ?~nko':?u 
na druhom predstavení, ktm·á .~VOJm: uluk
kým precitcným pohybo~1~ hl~s~~ ~mkla do 
obsahovej podsta ty a lyr~cnosu ~aJ~ovsl<ého 
hudbv. Zdá sa, že Os1penkovu JC . celou 
svojo~ bytosťou _b~ižši~ ~harakt<"rU lyr1c~ýc~ 
postá,· a preto JCJ _Od,Jha nebola posta'e~a 
ako bytosi s nadprtro?zenou m~cou, ale ak~ 
žena s dobre predslleranou laskou ktoreJ 
princ napokon podľahne. 

Obaja princovia - Sergeie, · i Sen~jonov 
- presvedčili diváka ~'Yso~)·m t?aJstrov
stvorn tanečného umema. Ľahkos~ s~oku, 
elegan cia pohybu a partn~rská sľolahhvosť, 
boli prvky, ktoré dodáv~h lesku LCh premy_s
lenému hereckému preJavu. Skoda len , z~ 
pre mal)· priestor ·;~ našej sc.~ne nemoh_li 
celkom naplno, zosrroka prevadzať SVOJe 
·tanečné variácie a museli sa uchyľovať 
k zjednodušovaniu choreografickej koncep
cie. 1'ažkosti s javiskovým priestorom n;al 
hlavne baletn~· súbor, ktorý sa musel me
ked y v pohyboch obmedzovať, . ba d?kon: a 
aj plánovite čo do počtu parov 1 osoh 
zmenšovaľ, ~by sa v jednotlivých ta ncoch 
umiestnili na iavislw. l;káznenosťou a osob
nou disciplíno~ každého j~dnotlivca ~ú~or'!, 
Ycdcli a i za týchto podm1enok uchvallt di
váka sv.ojimi precízne prevedenými tanca
mi. V tomto prípade nemožno znova nespo: 
menúť veľké prednosti sovietskej baletneJ 
školy, ktoré sa zjavne pre!avili _práve v s~o
rovom telese tohto baletneho súboru, u kto~ 
rého occií.ujeme veľkú technickú vyspelo~t 
a umeleckú pôsobivosť. Tým sa stáva, ze 
kvalita sólistických výkonov je plne podpo
rená výkonmi sboru, čo spô~obuje ucele
lenosť umeleckého obrazu. Ob1dve predsta: 
venia Labutieho jazera boli ukážko~ veľ~e) 
technickej a umeleckej dokonalost1 lenm
uradského baletného súboru. 

P. I. Caikot•shii, Luskáčik. Záber z v ystú- " Dalšie dve predstavenia Leningradčania 
penia Leningradského baletu. venovali ukážkam z baletov a rôznym kon-

Foto: Ján Herec certným číslam. Program týchto večerov 
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bol veľmi hodnotn)' a žánrove pestr~·. Ta
žisko týchto baletných koncertov spočíva 
v tom, že v malých formách treba rátať Jen 
s najlepšími výkonmi. :\ložno zodpovedne 
povedať, že leningradský baletný súbor túto 
úlohu splnil nad očakávanie. Nie je potrebné 
zapodievať sa azda všetk),mi číslami kon
certu, no nemožno sa nezJnieniť aspoň o nie
ktorých. Zdá sa, že všeobecne sa najviac 
páčil tanec Pofovník a vták na hudlm E. H . 
Griega v podani E. V. Menčonokovej a A. I. 
Griliova. Osobitné ocenenie si zasluhuje 
choreografia, ktorá z malej epizódy ve
dela vytvori( obraz silného umeleckého 
zážitku. Prirodzene veľkú zásluhu na tom 
majú tiež interpréti a menovite :.\Ienčono
ková, ktorá svojím výkonom vedela v obe
censtve vzbudiť dokonalú iltiziu zmierajú
cebo vtáka. Obrazo,·e veľmi pôsobive vy
znelo Adagio z Valpurginej noci od Charlesa 
Goudona v nodaní hlavnvch postá,· Zub
kovskou a· I(ornejevom, v i;ipn).;n dokresT o
vaním sknpinou fauôov. Jemná, ne,'tieravá 
groteska piatich kmotričiek spestrila baletn~· 
večer vkusn)'m charak tcroYým obrázkom. 
Koncert uzatvoril výňatok z baletu TurllS 
Uulba od Solov jcva - Sedého. V tom to 
čísle sa predstavil mužský súbor· v S\'Ojej až 
živelnej tanečnosti, l<torá strh la bratislaYské 
publikum k frenetickému potlesku. 

Baletné ' 'Ystúpenia leningradsk)·ch umel
cov zostanú dlho \' mysli nášho obecenstva. 
Ich umenie iste bude inšuirovaf k sYedomi
tejšej práci i naše baletr;-é telesá. 

.~'filan Herényi 

Organovi umelci S. Pécsi 
a dr. J . Reinberger v Bratislave 

Nebolo by na 1niestc prejsť mlčaním nad 
posledn)rmi dvoma organoYými koncertmi, 
veď Sebestyén Pécsi profesor budapeštian
skej a dr. Jiťi Reinbet·ger, profesor pražskej 
akadémie sú na jvýznamnejšími reprezen
tantmi organového umenia syojej vlasti v za
luaničí. Prof. Pécsi (18. marca) okrem skla
dieb menšieho významu hral Bacha (Tocca
ta, Adagio a Fúga C-dur) , Liszta a ukážky 
z novšej tvorby maďarských skladateľov, 
·prof. Reinberger takt.iež Bacha (Preludium 
a Fúga e-mo}), R egera (fantázia na B-A
-C-H ) a diela modernýc):l českých autorov. 
Interpretáciu obidvoch umelcov charakteri
zovalo virtuózne poja tie, aj keď prof. Pécsi 
sa prejavil skôr ako pokračovateľ romantic
kých tradícií, prof. Reinberger zase ako ume
lec moderného razenia. 

\' ulgarizo,·ali by sme pojem ...-irluozity. 
keby sme ho stotožnili s rýchlymi tempami. 
.\Ialo 1)\· tu is( skôr· o lrravé zdolania obtiaž
nych ú~ekov a ich mimoriadne zrozumiteľnú 
reproclnl<ciu. Pokiaľ ide o organ, samotné 
skladby virtuózneho charak teru písané pre 
tento nástroj nie sú ideálne. H.omantickí vir 
t uózi husľoYej alebo klavírnej hry, takí P a
ganini alebo Liszt tiež prišli s ťažko hrateT
n)·nli skladbami, no Yirtuózne p rvky u nich 
, ·ždy znamenali istý zvuko, ·o-estetický pri
nos a inšpiračn)· zdroj. ~aproti tomu na or
gane ,,virtuózne" úsek:-- pôsobia skoro vžd y 
d1aoticky, a umelcova námaha vyzneje na
prúzdno, ba pôsobi neestetickým dojmom. 
Celkov~' efek t bude ešte horší, ak umelec 
použije málo vycibrenú registráciu (ako sme 
v ideli v prípade p rof. Pécsiho) alebo pre
hnané tempá (u obid"och umekov, najmä 
, . modern)·ch dielach). Nevychádzajme. prav
da, z miestnych noriem, u nás sa ru:á vše
ob<"cne trochu pomaly. a to nie vždy 
z umeleck~'ch dôvodo, ·, skôr z opatrnosti. To 
, ·šak, i'o sme počuli , . prednese napr. Wie
dC?rma nnovcj Toccatv a najmä Janáčkovom 
Postlúdiu, bolo oza( ťažko vnímaf alw hud
bu, práYe tak, ako- nestačíme vnímať dvoj
násobne zrýchlený film. Nedivme sa potom, 
ak organová hudba nevie získaf šicšie obe
censt,-o. Yeď čo počujeme pravidelne na 
organo,')·ch koncertoch? Cisté, priezračné 
skladby barokO\)·ch majsh·o,-. nejaké tie 
shulké romantické vložky a potom chao
tické alebo chaoticky podané záhady vo 
fort issime. Najmä od popredn)·ch umelcov 
by sme očaká\'ali Yäčšiu priebojnosť, hľa
dnnie alebo tvorenie nov-:·ch ideálnvch skla
dieb, nie programov)• kmizer~ativiz~ms . Keď 
už ho,·oríme o ideálnych skladbách, priznaj
me si, že pôsobí dojmom veľkého sklamania, 
ak musíme vidieť, že vrcholné dielo takého 
R egera, najuzná,·anejšieho novodobého orga
nového skladateľa , nemôže interprét samo
statne reprodukova( ani. pomocou crescendo
vaného valca, s ktorým preto musí manévro
vať iná osoba. Reger je veľkým skladateľom, 
no práve vzhľadom na jeho často "neorgano
vú" techniku rozhodne nemôžeme považovať 
za pokrokové, ak sa mu ešte dnes priznáva 
miestami takmer monopolné postavenie. 

Y barokových skladbách ukúzali obidvaja 
umelci - najmä však prof. Reinberger impo
nujúcu technickú pripravenosť. Tu - vzhľa
dom na jasnú harmonickú štruktúru - ne
vadili ani maximúlne tempá. Pokiaľ ide 
o ukážky z modernej maďarskej organovej 
tvorby, predvedené p rof. Pécsim, neboli 
medzi nimi obsahove alebo formove závaž
nejšie diela. 

L. Dóša 
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Koncerty Slovenskej filharmónie 

O orvom marcovom koncerte SF 6. a 7. 
:r.miecili sme sa už v minulom čísle Slo
venskej hudby. Xasledujúci koncer•t dirigo· 
val Zdenek Bílek, k torý mal pôvodne v pro
grame koncertu Sukovu symfóniu Azrael. 
Treba ľutovať, že pre nedostatok času ne· 
mohla Slovenská filharmónia toto veľké 
dielo naštudovať. Pre jeho kvality i pre sa· 
motný fakt, že z diel českých majstrov po· 
:r.najú naši poslucháči iba nepatrnú časť, 
bolo by žiadúce nájsť vhodný termín pre 
uvedenie Azraela. Miesto Sukovej symfónie 
Bilek šťastlivo volil YII. symfóniu Alexan· 
dra !Vloyzesa, lebo toto dielo interpretuje 
vynikajúcim spôsobom. To isté možno po
vedať i o predvedení Cikkerov)•ch Spomie
nok. Bílek opäť dokázal, že súčasná slo
venská hud ba našla v ňom dobrého a sve
domitého interpréta. 

Yýznamnou udalosťou bol prvý koncert 
komorného orcht•stra SF. S myšlienkou za· 
!oženia komorného telesa zaoberala sa fil
ha rmónia už dlhši čas. Veď nepriamo sa 
môže opierať o tradíciu Talichovho komor· 
ného orcheslľa, i keď dnešnú zostavu KOSF 
t\·oria prevažne mladi hráči. Yďaka hú
ževnatosti p ri prekonávaní mnohých pre· 
kážok (hudobníci pracujú v ňom popri 
činnosti vo veľkom orchestri) predstavil sa 
20. a 21. so svojím p rvým programom, 
:r.ostaveným okrem Debussyho 2 tancov 
(Sacrée a Profane) zo skladieb barokov)•ch 
a klasickvch autorov. 

Sólista~u koncertu boli M. Országhová, 
;\[. Jelínek (husle), B. Dobrodinský (har· 
fa), dirigoval Z. Bílek. Koncert zahájil pre· 
javom riaditeľ SF J. Strelec, ktor)' má veľ
kú zásluhu na vvtvorení tohto telesa. 
Udalosťou, k-to;á naplnila sálu SF, bolo 

vystúpenie amerického huslistu talianskeho 
pôvodu Ruggiera Ricci-ho. (Kiež by tak 
priťahovali publikum vystúpenia umelcov 
menej ;r.vučných mien, no väčšej muzikálnej 
inteligencie.) Po jeho recitale ťažko uveri
me vyhláseniu ankarského časo!) isu Ul us: 
- Ricei je skutočným géniom medzi huslis· 
Lami, - ak mierou geniality nie je mecha
nicky bezchybná (v tom jedinom skutočne 
strhujúca) interpretácia Paganiniho. 
Veľkým koncertom bolo však predvede

nie XI. symfónie D. Sostakoviča, tretie na 
svete po sovietskej a anglickej premiére. 
Dirigent koncertu Ladislav Slovák opäť a 
azda tentoraz najvýraznejšie nás presved
čil, aká v}-razová oblasť je mu najbližšia. 
Y jeho interpretácii radi by sme počuli 
ďalšie Sostakovičove symfónie, diela Hon
negera (predpokladáme skvelú interpretá-
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eiu ieho oratórii Johanka z Ar cu a Kráľa 
Dávida, prihliadnuc na Slovákove sborové 
skúsenosti) , ako i ďalšie skladby podobné· 
ho štýlového zamerania. V prvej časti kon· 
certu odznel :\1ozartov klavírny koncert 
A-dur, ktorý zahral jubilujúci umelec M. 
Karin (30. marca slávil 50. narodeniny) . 
Úspešný koncert SF, ktorá sa vypäla ku 
skutočne vTcholnému výkonu vo všetkých 
nástrojových skupinách (až na štvrtočné 
zakolísanie v Sostakovičovi) odmenilo prí
tomné publikum bill·livým prejavom nad-
šenia. -r-

f)alšie obohatenie nášho hudobného života 

Začiatkom t. r. začalo svo iu činnosť nové 
umelecké teleso Slovensk~i filharmónie, 
znovuvytvoren)· - komoru): orchester. Je
ho vznik podmienila potreba obohati ť pro
g•·amy koncertov SF o diela starých maj
strov a úsilie o intenzívn ejšiu podporu 
umeleckých sn:íh najmladších nadaných 
kádrov svmfonického orchestra SF v od
bore kom~rnei hudbv a sólistiky. Preto no· 
vv KOSF sa- sklad{, p revažne z mladých 
o;chestrálnvch umelcov a jeho práca má 
byť zamer~á aj na dlhodobú systematickú 
umeleckú vvchovu ieho clenov. Tomu úče
lu najlepšie ··poslúži ·nauviazanie na tradíciu 
pôvod ného KOSF, l<torý v prv)·ch rokoch 
existencie SF dosiahol tak pozoruhodné 
umelecké výsledky. Na čelo KO bol posta· 
ven)• dir·igent Zd. Bílek a v jeho umelec
t.-)·ch snaženiach mu v~·datne pomáhajú 
koncertní ma i stri :\L J elin ek a l\ L Orszá
gová. Vedeni~ KO vel'mi dúfa, že sa mu 
podar i získať v osobe prof. V. Talicha stá
leho umeleckého poradcu a požiada ho 
o pomoc pri zostavení vzostupnej ten· 
dencie orchestra, pracovného a programo· 
vého plánu. 

Prvý koncert tohoto mladého telesa od
znel na abonentných koncertoch SF dľ\a 
20. a 2L marca s I;asledovným programom : 
G. F. Händel: Concer to grosso g-mol, J. K. 
K rumpholz: Koncert pre harfu a orchester 
a Cl. Debussy : Dva tan ce pre sólovú harfu 
a sláčiky (sólista B. Dobrodinský), J . S. 
Bach : Koncert pre dvoje husieľ d-mol (só
listi ;\f. J elínek a M. Országová) a W. A. 
Mozart: Symfóniu :B lur (Koch! 319). Ho· 
ci možno · uredbežne hovoriť len o skrom· 
ných umeieckých výsledkoch, nemalý zá
ujem bratislavského publika a ohlas, ktorý 
vyvolal debut nového KO, sú jasným dô
kazom správnosti a potrebnosti jeho vytvo
renia. Okrem pravidelných koncertov v rám
ci mesačných abonentných cyklov SF, mie-

ni K OSF rozšíriť svoju činnosť aj na pre
hlbenie koncertného života na slovenskom 
vidieku, na k torom bude poriadať častejšie 
koncertné zájazdy (svoj prvý koncert mi
mo Bratislavy absolvoval 1 1. apríla v Nitre) . 

Nový KOSF očakán ťažká a zodpoved
ná práca, výsledk--y b.-torej budú závisieť od 
oduševnenia a p racovného nadšenia každé
h(• jeho člena. K jeho ďalšiemu umelecké
mu rastu želáme mu veľa úspechov s pria
ním, aby sa v dohľadnej dobe stal dôs toj
ným pokračovateľom Talichovho KOSF a 
ďalším významným pilierom nášho bohaté
ho a stále sa rozvíjajúceho kultúrneho ži
vota. (F il) 

Sny sa stali skutočnostou 

Na slovenský východ sa kedysi zabúdalo 
nielen vo ,'),stavbe, ale aj v kultúre. Najmä 
Prešovský kraj bol svedkom macošskej po
litiky niekdajších mocipánov, O minulom 
storočí ani nehovoriac, ale ani predmrú
chovská republika, ani tzv. slovenský štát 
nevedeli zabezpečiť podmienky pre existen
ciu orchestrálneho telesa v P rešove, hoci 
nadšených ľudí neuhúdalo, ale pribúdalo. 
No časy sa menia a niekdajšie sny, vďaka 
zmeneným spoločenským podmienkam, sa 
stali skutočnosťou. Dňa 24. marca 1958 
koncertná sieň Mestského domu osvety 
v Prešove sa naplnila do posled ného mies· 
ta nedočkavými návštevníknl.Í slávnostného 
koncertu ·novozaloženého Symfonického or
chestra mesta Prešova. Mnohí z nich ne· 
chceli veriť vlastným očiam. Najmä tí star
ši. Na pódiu sedelo 60-členné orchest· 
nílne teleso. 

Symfonický orchester mesta Prešova 
otvoril Koncert slávnych predohier Moyze
sovou "Slovensko moje", čím vzdal hold 
jednému zo zakladateľov slovenskej hudob
nej tvorby a úctil jeho p rácu na poli zve
ľaďovania hudobnej kultúry v Prešove. 
Potom nasledovali predohry Antonina Dvo
i'ftka (Múj domov), Bedricha Smetanu (Hu
bička), Júliusa Fučika (Marinarelia) . Prvú 
ťasť svojho koncertu SOl\·IP zakončil spo· 
mienkou na bardejovského rodáka Bélu 
Kellera, uvedením )eho "Uhorskej veselo
hernej predohr)·". 

Druhá časf sa niesla v znameni velikášov 
svetovej symfonickej a opernej tvorby, Po 
úvodnej Rossiniho p redohre k Viliamovi 
Tellovi zazneli: Beethovenov Egmont, Mo· 
zartova ouvertúra k Don Juanovi a Verdi
ho predohra k Nabuchodonozorovi. Sláv
nostný koncer t zakončila mohutná predo
hra P. I. Cajkovského "1812", v ktorom sa 
obecenstvu predstavil orchestrálny aparát 

SOMP rozšírený o dychovú hudbu miestnej 
posádky. 

Ak nám prichodí posúdiť technickú a 
umeleckú úroveň slávnostného koncertu 
Symfonického orchestra mesta Prešova, ne
možno nespomenúť tu dirigenta tohto kon· 
cer tu Rudolla Suláka, ktorý stmelil hráčov 
orchestra Divadla Jonáša Záborského, hrá
čov orchestra Poddukelského ukrajinského 
súboru piesní a tancov ako aj hudobrúkov· 
amatérov v teleso, ktoré má všetky pred
poklady rastu a vysokých umeleckých am· 
bícií. Orchester je postavený na solídnom 
základe a v hudobnom živote Prešova bu
de môcť hrať i v budúcnosti dôležitú úlo
hu. 

Svmfonickému orchestru mesta Prešova 
žeh\me do ďalšej práce mnoho úspechov. 

- ík 

Dva Koncer ty SSSU medzi baníkmi 
Po niekoľkoročnom časovom odstupe ma· 

Jo obecenstvo baníckych miest Handlovej 
a Prievidze v dľíoch 14. a 15. marca zasa 
vzácnu príležitosť vypočuť si reprodukčné 
umenie Speváckeho sboru slovenský ch uči
teľoY. Na oboch koncertoch, z ktorých 
handlovský dirigoval dr. Juraj Haluzic~-5:, 
v Pr ie"-idzi Ján Valach, sme sa presvedčili, 
že práca SSSU na poli svojrázneho sloven
ského vokálneho umenia je nadnueru se· 
riózna a vedená nckomoromisnou umelec
kou zodpovednosťou. Pútavo zostavený 
program bol dôkazom bohatej klenotnice 
nášho sborového umenia, ale i rastu a ume
leckého zdokonaľovania, ktoré v posledných 
rokoch teleso docielilo. Hlasová kultúra, 
prísna, húževnatá a cieľaved01ná práca dr. 
Haluzického a J ána Valacha umožňuje 
sboru docieliť jemnú lyrickú mäkkosť 
v presnej intonácii i mohutné zvu.k(/vé plo· 
ehv so siln-<•m dramatick~-:m účinkom a tak 
dYÍha inte;nretáciu SSSÚ na vysokú úro· 
veň sborov"ébo spevu. Obecenstvo oboch 
koncertov si s veľkým záu jmom vypočulo 
učiteľov a na konci koncer tu si vvnútilo aj 
prídavky. 

Zájazd SSSU mal však i výchovný vý· 
znam. V Prievidzi učitelia koncertovali tiež 
pre žiakov tunajších škôl. Dirigent Ján Va
lach vo forme rozhovoru oboznániil žiakov 
so zložením sborových telies a reproduk
čnÝm umenÍin sborového snevu. V H andlo· 
ve} pr ijali učiteľov veľmi srdečne mladí 
baníci. l:čitelia sa v internáte mladých ba
Iúkov podrobne oboznámili s ich prostre· 
dím, celodenným zamestnaním, vysokou 
kultúrou ich b )'Vania i školskou prácou. 
Nadšenie, k toré sprevádzalo členov SSSU, 
povzbudilo ich k záväzkom, že na svojich 
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praco,·iskárh - \' skolách - budú inten· 
zívne pomáha( získavať žiakov pre banic· 
ky d orast. E. L. 

Peveeké sdružení pražských u llitelek osla· 
vilo v minulém roce 45 let své činnosti a 
osmd esátiny svého zakladatele prof. Fr. 
Spilky, dnsud žijídho žáka Antonína DYo· 
i· á ka. 

Yc své bohnté hi storii získalo sdružení 
ti'ikrál. I. ~včtovou cenu v žensliém sboro· 
, ·ém zpiivu (r. ·1932 v Amsterodamu, •·· 1937 
, . PaHži, r. t938 v :.VIcntonu) a na 40 ruz
n)·dr vyznamt>nání. Nastudov nlo nespočet
né množstd sk ladcb . od sborov)·ch úprav 
lido,·5·,,h písní až po nejnáročnejší skladby 
kantátové a orntorní. Xa tuto ncjvyšší úro· 
vel\ umeleckou dowdli sbor jeho dil·igenti, 
Metod Doh,žil a .Metod Vvmetal. Po tra
gické smrti )f. \'vmctala ..; nacistické , ·ez
'nici v Dr·o'tŽ(fanech prošlo PSPU krisí, zp tt· 
sobenou sti'ídlt ním di•·ig<>nti'r. Za vedení ny
nejšího mladt-ho dirigenta Rudolfa Zem.ana, 
obnovilo sdruže tLÍ houžcnlatou a intensivní 
nmncrkou ('innost. Orientovalo S\' é studium 
pľedcv;ím na současnou skladatelskou 
tvorbu :.r na d<>mokratické poslátú zpevu. 
Podstatnou <·úst svých vystoupen.i venuj<.> 
vých?vn~. <'inuosti mezi našimi pracujichni 
a mladezr. 

V núnulém roce zph·alo PSPl: 88 skla
deb od 38 skladatclit a mčlo 40 vystouperú : 
z toho 1:3 kultmnídt hrigád a j 2 v)·choY
ných koncert\• na p•·ažských a venkov
ských skolác·h. y nich nejmodernejším zpú· 
sohcm spojuje v~·klad a rozbor pi'edváde
n~·mi ukázkami. odsb·aňuje tak nedosta tky 
naší hudehnj y<·chovv na školítch a ziská
Yá mJ:'tdež prO "uŠ)e('h.tilý zpČV a umenÍ. 

Jarmila Tomlwwí 
Paul Robeson 60 rollný 

Yt>fk~· svetozn:"lrny spevák Paul H.oheson 
dožil sa 9. apríla 60 rokov. Celý S\'oi pestrý 
a búrliv..:· život zasYätil mvšlicuke bratskéllO 
nažh·ani; národov a najr~ä po druhej sve
tnn•j vojne sa stal ,·ýznarnným bojovníkom 
za mier. Jeho najsilnejšou zbraňou boli 
piesne rôznych národov, hlav ne však tých, 
ktor(· l'iitc nedosiahli úplnú slobodu a rovno· 
prín1\0SL Posta,·i l sa nebojácne do radov 
protifašistických bojovníkov a prekon{tYajúc 
fažkosti diskriminácie stal sa Yodcom utla
čovaného černošského ľudu na r.elom svete. 

Paul Robeson vyšiel z chudobnej rodiny 
černošského kazateľa W illiama Drew Robe· 
sona. Za ťa žkých podmienok, hoci stratil 
matku už v šiestich rokoch , vyštudoval 
práva na Kolumbijskej univerzite a krátko 
pôsobil ako právny z.ástupca rôznych firiem. 
Na javisko prvýkrát vystúpil roku 1924, kde 
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preja'il veľké herecké, no najmä spevácke 
schopnosti. Začal študovať spev a dnes je 
Paul Robeson svetoznámym spevákom, k torý 
oživuje ~taré černošské piesne a tieto pre
s\avujc na celom svete. Za svoj postoj 
k štátom tábora mieru, za myšlienku pria· 
teľstva medzi národmi a ?.a propagovanie 
myšlienky mieru bola Robesonovi udelená 
svetová rena mieru. 

Pr·i priležitostí jeho 60 narodenín na R o
besona SpOITÚnajÚ ruelen ako na veľkého 
speq\.ka, ale tiež ako na neohrozeného ho
jo,·níka milión y ľudí na celom svete. 

Bfetislav Baka la zomrel 

:\ic ic Lomu dávno, čo Státna brnenská 
fillt:Hm.ónia pohostinsky vystúp ila v Ne· 
m<'cke j demokra tickej republike a v radoch 
nemeckO:,ho obecenstva v7.budila živ)· ohlas. 
Bol to jt>j umelecký šéf, zaslúžilý umele~, 
13relisln,· Bakala, ktorý toto teleso postavil 
na takú umeleckú (u·oveň, že bolo schopné 
r·eprezl'ntovať naše reprodukčné umenie 
i \' zahraničí. A sotva doznel ohlas tohto 
umeleckého zájazdu, prekvapila nás smut
ná zpr·ú,·a - 1.. apríla Bretislav Bakaln zo-
m~. • 

C:cl)' život tol1to limeka bol poznačený 
úsilím o naoredovanie. Ani chudoba nepre· 
kazila jeho-odhodlanie študovať hudbu na 
hrnrnskom konzervatóriu - najprv dirigo· 
vanie. ootom kompozídu u Leoša Janáčka. 
Po d~k.ončcní bol za čas divadelnÝm kore
petítorom. za zamestnanim odišiél až do 
Amerikv ale roku 1926 zastal za pult 
brnenského rozhlasového orchestra a !lO je
ho zlúčení s Krajským symfonick~rm Ol'
ehestrorn stal sa šéfom Státnej brnenske j 
filharmónie. Bfetislav Bakala hol lou ume
il'ckon osobnosťou. ktorá si dala za životn)· 
rieľ o~iviť umeleck ý odkaz Leoša Janáčka. 
13akalov prístup k Janáčkovej tvorbe sa 
stal meradlom pre mnoh)•ch dirigentov na
šich orchestrálnych telies. Pr:íve zásluhou 
janáčkovskej hudby sa kryštalizoval aj 
umeleck)· profil Státnej b rnenskej filharn~ú
nie. ktore j umelecká vyspelosť Yyslúž•la 
telesu titul laureáta štá tnei cenv Kl. Gott
walda. Tielo prednosti Bfetisla~a Bal>alu 
neocdiujeme len my, ale i cudzina. Spo
míname na jeho pohostinské dirigo,·anic 
v Sovietskom sväze, v Kodani, vo Varšave 
i na vrelý ohlas, ktorý svojím umerúm vy
,.olal. ~iedzi najmilšie chvífl<y patria maj
strove vystúpenia so Slovenskou filharmó
niou. .l~ho ·koncerty sledovalo sloveuskl' 
obecenstvo vždy s veľkou láskou. 

Z n úšho hudobného života odišiel vcTkv 
uml'lec, ktorému pntrí nehynúra pamiatk~ 
YŠetkého nášho ľudu. 

/ 

~~ajazid V NDR. Po prcnúére Bega 
BáJaztdu, ktorá sa uskutočtúla dňa 22. marca 
vo \ Viesbadene a po televíznom vysielaní 
26. marca 1958 západonemeckou televíziou . •; . . ' 
!_l!'e~aVUJLI; UJ m é zahraničné operné scény 
z1vy záuJem o túto slovenskú operu. Sw
(lijné materiály si vyžiadali operné srény 
v Drúžďanoch a v Altenburg u. Na svojich 
scénach ju u vedú ešte v tomto roku. 

Stravinského diológy. Vo februárovom čí· 
~le časopisu Melos u verejnili Stravinského 
odpovede na otázky, ktoré mu p redložil ame
rický dirigent Robert Craft. Po 35 otázkach 
a odpoYediach, u vcrejnen)·ch v lani, je to 
znovu pC:le·mele výrokov k rozličným otáz
kam - od problémov tvorby až k spomien· 
kam na cára Alexandra III. a cl' Annunzia. 
Ni~k~ľ.k~ z ~2 otázok sa dotýka problémov 
pomltbstlckeJ a elektronickej hudbv. Stravin
s~ij )e t.u v odpovediach zdržanli~· až kri· 
tr~ky - podobn~? ako voči Schônbergovmu 
dtelu, o ktorom hovorí, že mú p ríliš mnoho 
slub)·ch stránok na to, aby sme ho mohli 
chápať ako celok. Bur tók~vi zazlieva jeho 
náklonnosť k maďarskému folklóru ( !) zato 
pr!znáva, že . ,.jeho smrť v skutočnej 'biede 
pnpadala m1 vždy alw jedna z tragédií 
nášho (rozumej kapitalistického) spoločen
:<kého zriadenia" . V tom istom čísle :Melosu 
je analýza prvej Stravinského sericlnej sklad
by, Septetu a článok o kresťansko-kult. ick)·ch 
pr,·koch " iebo Sväten í jara. 

Wagnervo svojej dobe. Mítloktor{· sklada· 
teľ prekon~ taký zložitý sveto~ázorov)• 
vývoj ako Riehadr Wagner. Niet preto divu , 
že správne chápanie jeho diela a historického 
významu závisí aj od pochopenia jeho svelo· 
názorového vývoja. W. WoUovi patrí zá· 
~Iuha, že sa pokúsil o osvetl enie niektorých 
kľúčových otázok z tohoto hľadiska (Musik 
und Dessellschaft 1958/2.) Zaoberá sa vzťa· 
hom ' Vagncra k revolúcii 1848, k sociálu to
pistom, jeho protirečivým pomerom ku kníe· 
žatám u otázkou volvvu SchOI)enhauera na 
koncepciu prsteňa ':'liebelungo~•. Skoda len 
že autor nevyšiel z n O\'O' 'J'danej WagneroveJ 
korešpondencie (S. F ischer- Verlag Hl 57), 
ktorá obsahuje mnohé dôležité výrok y k spo· 
mínan )•m problémom. Príslušné partie vo 
\ yagncrovej korešpondencii jeho žena Co
s~ma, považujúc ich za spoločensky a poli· 
t~cky kompromitujúce, v starších edíciách 
hstov vypustila. 

_Anglický rozbor Krútňavy. V prvom čísle 
' 'J'ZI.tamného hudobného časopisu The :\Iu.sic 
Rewew uverejnil D r. John Clapham známv 
~-ojimi štúdiami o Dvorákovej hudb~, veľnii 

v_)'~t..i~nú a ob~ažnú analýzu Sucho1iovej 
h.rutnavy, ktoreJ p reuoslal niekoľko riadkov 
o sklada teľovi. Dr. Clapham uzatvára svoj 
článok slovnmi: " Pre svoj humanístický 
obsah 1\. Suchol10v vrodený zmysel pre po
treby dtvadla, malo by Anglicko bezpo
chyby počuť Krútňavu". 

~t? rokov llinnosti orchestra Hallé. V ja
uuan uplynulo sto rokov od prvého verej
n.éh~ vystúpenia prvého anglického profe
SIOnálneho symfonického orchestra, založe· 
ného v :.\fancheslri dirigentom francúzskeho 
pôvodu Charlesom Hallé. Pri tejto príle
žitosti prináša časopis The .U usical Times 
članok M. Kennedyho, načŕtajúci osudy toho
!o, z~lášť záslulrou nahrósok na gramodosk y 
1 m1rno hrmúc Veľkej Británie, známeho 
orchestra. J eho terajšim šéfom je popredn)r 
anglick)• dirigent S.ir John Darbirolli, kto
rému pr·edoYšetkým veľa(;[ orchester za n ový 
~melecký vzostup po rokoch stagnácie. Pod 
Jeho vedením vystúpi orches ll ~t· H allé na 
toh01·očnej pmžskej jari. 

Operná prvotina znúmeho amerického 
s~adateľa. Samuela Barbera "Vanessa" na 
hbreto Gtnn-Car la Menottiho, mala pred 
nedávnom premiéru v newyorskej :\!Ietro
politan Opere. Dielo hudobne naštudoval 
Dimitri Mitropou.los, 1·éžiu mal au tor libreta 
Gian-Curlo )lenotti. Barberova opera ktorú 
európske obecenstvo uvidí na t ohor~čných 
salzburských hrách, hudobne i námetove 
nadväzuje na pozdnoromantickú operu, naí
mä na Rieharda Straussa. To jej - popri 
nepoch ybne pôsobi,·ej dramatic;kej koncepcii 
- zm·učujc úspech u pr<·,·ažne konzervativ
neho operného p u blika na 7.ápnde. 

Estetika A.Schiinberga. Známy západo
nemecký hud. kritik Ilanz Ht>inz Stucken
schmidt zaoberá sa v nrednáške odtla
čenej \' marcovon. čísle S~hwei;;; eris~he Mu
sik:;eiwng slohom. a este tikou Arnolda Schôn
berga (Siuckenschmid t ie autorom monooora
fie o Schônbergovi) . A·nalyzuj(rc Schonher
go:'u tvorb~ v jedno tli v),ch fázach jej vý
VOJa ukazuJe, ako jeho celé d ielo je typic
k ý m prejavom expresionistickej estetiky. 
S~uckc~sch~idtov pohľad na Shônbcrgovo 
dielo Je Jednostranný tým, že nehľadá 
korene SchonbergoveJ estetiky; jeho presved· 
čenie o . budúcom vplyve Schonbergovho 
cthosu Je sporné, no v každom p rípade 
treba jeho štúdii priznať, že dokázala kon
krétnou analý zoupoukáz..af na zn,·ažné strán
ky SchOnbergovho diela. 
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V Moskve vyšiel 5. zväzok Vybraných spi· 
sov významného sovietskeho :muzikolôga, 
akademika Borisa V. Asafieva. Obsahuje sta· 
te o sovietskej hudbe (m. i. o Prokofievovi 
a Sostakovičovi) , ako aj známu Asafievovu 
p rácu Hudobná forma ako proces. 
Poznať a ľúbiť hudbu je názov knihy Dmi

trija Sostakoviča, ktorá pred nedávnom vyšla 
v Moskve. Autor vychádza z listu skupiny 
simferopolských študentov, v ktorom sa píše, 
že tzv. vážna hudba je pre nich nepreniknu· 
teľným tajomstvom. V súvise s touto otázkou 
vysvetľuje Sostakovič svoje stanovisko k chá· 
paniu hudby a k významu umeleckej v ý-
chovy. • 

Nová detská opera Benjamina Brittena 
"Noye's Fludde" bude mať premiéru 18. 
júna t. r. v rámci Aldeburghského festivalu. . 

11. výročná konferencia M ed::;inárodMj 
rady p~c ľudow1 hudbu bude v dňoch 28. 
júla - 2. augusta t. r. v belgickom, meste 
Li.ege. Na konferencii odznejú referáty po
predných svetových entomuzikológov, týka· 
júr-e sa dvoch tematických okruhov : 1. tra· 
dícia v ľudovej hudbe a tanci ; ich stabi
lita a v)'Voj v meniacich sa spoločenských 
podmienkach, 2. metódy zápisu tancov. Slo
venskú hudobnú folkloristiku bude na kon
grese zastupovať doc. dr. Jozef Kresánek. 

• 
V nórskom meste B ergen, rodisku Edwar

da Hagerupa Griega, sa tejto jari uskutoční 
festival, venovaný jeho dielu. Na festivale 
vystúpi okrem popredných domácich umel
cov aj Filadelfsk)• symfonický orchester 
s dirigen tom E . Ormandym. 
w. Scbmieder: Bibliograpbie des l\luslk· 
schrifttums 1954--oo. Fra.nkfur a. lllain: 

F. HoHmeister 1957 
Koncom minulého rok u vydal dr. Schmie

der treti zväzok svojej bibliografie povojno
vej hudobnej spisby, ktorá nadväzuje na 
bibliografickú časť ročeniek hudobne j kniž
nice nakladateľswa P eters v Lipsku. V po
rovnaní s predchádzajúcimi zväzkami bola 
teraz zlepšená typografická úprava, rozší
rený počet excerpovaných jed notiek a zdo
konalené vnútom é rozdelenie látkv. Pre nás 
je potešiteľné, že v Schmiedero~ej biblio· 
grafii je popri spisbe všetkých spriatelených 
kra jín podrobne zastúpená aj slovenská hu
dobná spisba. Význam tohto faktu p re 
oboznamovanie sa zahraničnej odbomej ve· 
r ejnosti s otázkami našej hudby nemusíme 
zdôrazúovať. Treba preto pochváliť inicia
tívu pracovtúkov Úsl3vu hudobnej vedy 
SA V, ktorí v tomto smere s dr. Schmiederom 
spolupra~ovali. lv 
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Z POSLEDN"fCH VYDANI EDICIE VYDAVATEĽSTVA OSVETA 

SKLADBY PRE TANEČNÝ ORCHESTER 

12. Ľ~dovít štassel: Na to chuť nemám foxtrot 
V1eroslav Matušík : Prečo sa pýtaš, f~xtrot 

13. Gejza Dusík: Májová láska, pomalý fox 
Karol Elbert: Epizóda, foxtrot: 

14. Michal Piroška: Uspávanka, pomalý valčik 
Dušan Pá1ka: Jedného dňa, pomalý valčík 

15. Gejza Toperczer: Domov je krásny pomalý fox 
Pavol Zelenay: Písmená lásky, pom~lý fox 

16. Jar~slav Laifer: Chystám sa na schôdzku, fox 
Ladislav Petrán: Na brehu Dunaja, foxtrot 

Ďalšie zväzky, ktoré výjdu tohto roku: 

17. Ján Siváček: Nehnevám sa na teba, ťoxtrot 
Karol Elbert: Ty opäť prídeš, pomalý fox 

18. J.aroslav Laifer: Je pol siedmej, foxtrot 
Ľudovít štassel: To jar prišla k nám, foxtrot 

19. Ró~ert Hrebenár: Dnes prišla láska, pomalý fox 
GeJza Toperczer: Pieseň o drozdovi, foxtrot . 

20~ Ctibor Lenský: Blížia sa známe krôč~ky f Ľ d vit š 1 , oxtrot 
u o tasse: Nesmelý chlapec, foxtrot 

21. Jaroslav Laifer: Ľúbosť, pomalý fox 
Jaroslav Drevikovský: Mám dojem, mám, foxtrot 

Upozorňujeme záujemcov, že čoskoro výjde 2. a 3. zväzok 

MELODIA A RYTM U S 

Hudobniny si môžete ObJ. ednať a kúpiť v kaz~ deJ· predajni 
Slovenskej knihy, n. p. 



štvrtok 8. V. 

Poradie ,.A" 

Piatok 9. V. 

Poradie ,.B" 

Streda 14. V. 
Poradie "8" 

Štvrtok 15. V. 
Poradie ,.A" 

Utorok 20. V. 
Poradie ,.A" 
Streda 21. V. 
Poradie ,.B" 

štvrtok 22. V. 
Poradie "A" 
Piatok 23. V. 
Poradie ,.8" 

štvrtok 29. V. 
Poradie ,.A" 
Piatok 30. V. 
Poradie "B" 

Utorok 3. VI. 
Poradie ,.A" 
Streda 4. VI. 
Poradie ,.B" 

štvrtok 5. VI. 
Poradie ,.A" 
Piatok 6. VI. 
Poradie ,.B" 

Štvrtok 12. VI. 
Poradie ,.A" 

Piatok 13. VI. 

Poradie .:s" 
utorok 17. VI. 

Poradie ,.A" 
Streda 18. VI. 
Poradie .,B" 

Štvrtok 19. Vl. 
Poradie ,.A" 

Piatok 20. VL 
Poradie ,.B" 

Hudobný festival 
BRATISLAVSKÁ JAR 

Máj - jún 1958 

OTV ÁRACI KONCERT FESTIVALU 
STÁTNI FILHARMONIE, Brno 

DIRIGENT: FR. JILEK 
Vachov sbor moravských učiteliek a APS Moravan a sólisti 

JANÁČEK: SYMFONIETTA 
JANÁČEK: GLAGOLSKÁ OMŠA 

SOFIJSKÁ ŠTÁTNA FILHARMONIA 
DIRIGENT: KONSTANTIN ILJEV - SOLISTA: V. JANKOV 

Na programe: BEETHOVEN, BAR TOK, HONEGGER, MARTINO, 
VLADIGEROV a iní 

BELGICK'2" KOMORN'2" SÚBOR 
Na programe 

BAROKOVÁ HUDBA 

SLOVENSKÁ FILHARMONIA 
DIRIGENT: SIR MALCOLM SARGENT, Anglicko 
Na progrem:e: WILIAMS, DVORÁK, DOHNANYI 

KLAVIRNY KONCERT 
JEANNE-MARIE DARRt, Francúzsko 

Na programe : CHOPIN, LISZT,RAVEL, SAINT-SA~NS, DEBUSSY 

MAf>ARSK'2" KOMORN'2" ORCHESTER 
Na programe 

CORELLI, BACH, TARTINI, MOZART, BARTOK 

SLOVENSKA FILHARMONIA 
DIRIGENT: TAUNO HANNIKAINEN, FINSKO 

MOYZES: JANOŠIKOVI CHLAPCI, PREDOHRA -
SJBELIUS: HUSI:OV? KONCERT. SOLISTA: LADISLAV JASEK 

ČAJKOVSKIJ: IV. SYMFONIA 

SLOVENSKA FILHARMONIA 
DIRIGENT: E. DONEUX, Belgicko. SOLISTA: M. TROUP, Kanada 

KARDOŠ: KONCERT PRE ORCHESTER - MOZART: 
KONCERT PRE KLAVIR A ORCH. ,.KORUNOVAČNY" 

DEBUSSY: 3 NOKTURNA - RAVEL: BOLERO 

Čli:SKA FILHARMONIE 
DIRIGUJE KAREL ANČERL 

ZAVER FESTIVALU 
SLOVENSKA FILHARMONIA 
ZAHRANič~? DIRIGENT 

BEETHOVEN: IX. SYMFONIA 

Zmena programu vyhradená 



knih u 
všestranných, na základe po
krokového vedeckého sveto
názoru spracovaných poznat 
kov, dát a informácií z naj
rozličnejších úsekov vied a 
umení, 

knih u 

veľkého výchovného a úžit
kového dosahu, 

kni h u, 

ktorá bude nepostrádateľnou 
pomôckou na všetkých pra
coviskách v závodoch, úra
doch, školách, v rodinách a 
inde, 

knih u 

vhodnú ako vítaný a dlhé 
roky používateľný dar pre 
každého, 

PR( RUČNÝ 
ENCYKLOPEDICKÝ SLOVNfK 

Prvý zväzok Príročného encyklopedického slovníka vo formáte B5, 
v celoplátennej väzbe, s rozsahom 780 strán, so šiestimi mapovými 
prílohami, s 32 celostránkovými čiernobielymi a farebnými prílohami 
vyjde v obmedzenom náklade koncom roku 1958 a bude stáť Kčs 
82,-. Druhý a tretí zväzok Príručného encyklopedického slovníka 
vyjd.:i do konca r. 1959 a budú sa predávať tiež po Kčs 82,-. 

Dielo bude dodávať l e n Vydavateľstvo Osveta, preto si ho za
bezpečte skôr v rámci subskripcie objednávkou, ktorú pošlite priamo 
na adresu : Vydavateľstvo Osveta, n . p., v Martine. 

Slovenská hudba šéfredaktor Eugen Šimúnek. Redakčná rada: Teodor Hirner, 
Šimon Jurovský, Jozef Kresánek, Ladislav Mokrý, Andre j Očenáš, Roman Rychlo Národný umelec 

MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKY 
(24. v. 1881 - 28. v. 1958) 
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§lL OVE I§KA HUDIBSA 
ROČKÍK II . Jú~ 1958 číSLO 6 

.i , . A:'\ ll HTS 0 Y S K 1 

K otázke folklóru v slovenskej hudbe 
Problém folkl óru. jeho fuukčnosti a použitia v súčasnej slovenskej kultúre, 

či už v oblasti literárnej, dramatickej, v)' tvarnej alebo hudobnej stáva sa opäť 
s tredobodom záujmu teoretika\· j ednotliv~·ch oblastí ako problém nanajvýš ak
tuálny a naliehav~·- Nie je náhodné, že diskusné príspevky k tej to problematike ' 
majú ostr)· polemick~r charakter a niekedy zbytočne striktné pro a contra: sú 
odzrkadlením umeleckej praxe našej kultúry, ktorá dosiahl& určit~' vývinov~· 
stupeň, z ktorého je nutné ísť zase <falej. Xechcem v tomto príspevku pole
micky zasahovať do diskusie, len sa pokúsim načrtnúť vcelku charakteristi
ku folklóru v slovenske j hudbe. 

V slovenskom hudobnom umení je folklór inšpiračn)·m základom a sloho
tvorným elementom už takmer celé storočie. Yýraznosť národn ého charakteru 
slovenskej hudby spočíva vo vedomom použití fol klórnych elementov skla
dateľmi starej generácie i sklada teľmi súčasn)·mi. To je spoločný základ. Samo
zrejme nad týmto základom klenie sa veľká v)•vinová rozdi elnosť, spočíva
júca v technicky a inšpiraČnE' odlišnom prístupe k folklóru a jeho použitiu 
v umelej skl adobnej forme. :F:ru matičiarsku a obdobie prvých pokusov o ľor
movanie národnej intonácie na platforme romantizmu charakterizuje apliko
vanie obecn~·ch. typick5·ch int:onačn)·ch fo lkl órnych prvkov z originálneho 
tYaru v hezn5·ch formách umelej hudby (ponaj\·iac piesl'iov)·ch). alebo ich 
imitácia. ktorá sa sústreď o vala na základné charakteristick(· intonácie bežných 
a rozsíren~Th r udo\·~·ch piesní (hlan1e piesní ľúbostn)·ch a zbojníckych). Tento 
postup tesne súYisel s celko,·ou spolocenskou situáciou a dobovou atmosférou 
slovenskej kultúry z konca XIX. storoči a: tvoriaca sa s]o,·enská hudba, ktorá 
Ytedy eŠte ani nedosahuje v~·vino\·~- SlUpell kultúry obrodcnskej V dnešnom 
slova zmysle (literatúra t<> nto stupel'í už mala za sebou), ntá Lu jasnú spolo
čenskú a estetickú funkciu - užitím folklóru v primárnych imitačných a sty
lizačn)·ch postupoch. spôsobujúcich postupnú v~d1ranenosC národného cha
rakteru hudobnej reči, koná sa služba národno-buditeľská, U\·cdomovacia 
a osvetová. ~a tomto vývinovom stupni začínajú sa postupne prestupovať 
špecifické pn·ky a hodnoty originálneho folklóru s prvkami a hodnotami 
nadstavenej hudby umťlcj . ktm·á si tvorí určité ustálené postupy na základe 
niekoľko desaťročného vývinového procesu. Prevzatý imitovan~· alebo št.yli
zovan~- folklórny txar n<'hol ,-šak rste po,-~·šen~· a individnalizovAn~· sklada-



teľskou osobnosťou, ktorá lu rozhoduje o ;pecificnosti umeleckej transpozície 
základných folklórnych prvkov. 

:\1oderná s]o,·enská skladateľská generácia kladie si '" tomto smere úlohy 
nesporne vyššie a náročnejšie. Cmožňuje jej to hlav ne moderná kompozičná 
technika získaná stykom s če<;kou i európskou súčasnou hudbou. Táto tech
nika do,;oľuje folklÓrne piesňové a tanečné prvky modifikovať a stvárňovať 
nevyčerpateľným spôsobom, dovoľuje zachycoYať najjemnejšie nuansy folk
lórnej formy a melodiky, ich farbu, artikuláciu , dynamik u atď. Diela starej 
skladateľskej l<encrácic prenásali alebo imitovali do skladobnej štruktúry 
piesňov)• celok v póvodných obrysoch , niekedy i bez ohľadu na zvláštny 
charakter a specifičnos f tej-ktorej intonácie. Tndiúdualizácia, rozloženie folk
lórneho tYaru u modernej generácie tesne súvisí s indi,·idualizáciou slohu 
a hudobnej reči. Zachyteni e j edinečnej atmosféry ľudovej piesne ako_ inšpi
račn<'j predlohy umožňuj e YytYoriť špecifický v)-razov)• aparát. ktorý Je pod
mienkou štýlovej individualizácie jednotliv)·ch skladateľov. Diela Suchoňa, 
~Iovzesa . Cikkera, Kard oša a in)·ch dokladajú túto vyhranenosť individuál
neh-o st~I]U na spol očnej základni národného hudobného jazyka, ktorý je 
formovaný neustálym prenikaním folklórnych prvkov do nadstavby umelej 
hudby a ich využívaním v skladobn)·ch formách. IndiYidualizovanie hudob
nej reči , spojené so súčasnou kompozičnou technikou ,-šak spósobuje, že folk
lórny prvok v orchestrálnej alebo vokálnej forme stráca svoju primár~u 
tvarovosť, s,·oje origináln e znenie a absorbuje sa do hudobného myslema 
skladateľa v podobe jedinečn~rch, iným tvorivým subjektom neopakovateľ
ných skladobných postupov, realizujúcich sa v každom článku hudobnej 
formy (v melodike, stavbe, rytme, orchestrácii, dynamike atď .) . Tento proces 
transformovania od folklórneho originálu k individuálnemu slohu s národnou 
charakteristikou je veľmi zložitý. Z folklórne-intonačného základu vyrastie 
jedinečná, špecifická atmosféra, ktorej hovorime "národný ráz" a k Lorá je 
základnou črtou vysoko individualizovanej hudobnej reči, vytvorenej syn
teticky z domácich koreňov (intonačných či tematický ch) a z technickéh o, 
v~Tazového aparátu m odernej hudby. Identifikácia folklórnych koreňov 
, . štruktúre viacerých slovenských diel je veľmi ťažká, nakoľko čím ďalej 
t ~rm viac spl)rvajú folklórne intonácie v skladateľovom individuálnom štýle 
s výrazovými prostriedkami modernej hudobnej formy. Ak porovnáme napr. 
Bellovu kantátu " Svadba Jánošíkova" so Suchoľíovým "Znlmom zeme pod
karpa tskej" alebo s Cikkerovým "Begom Bajazidom" nach ádzame v prvej sklad
he prevzaté folklórne intonácie zreteľne vystupujúce nad hudobný organiz
mus diela, čiže intonácie ako znak, s y m b o l slovenskosti ešte neorganicky 
začlenené do individuálneho hudobného myslenia a vyjadrovania skladateľa. 
Y hudobnej reči obidvoch diel súčasných autorov úplne sa stráca intonačná 
a formová zreteľno ť pôvodného folklórneho jadra, ktoré splýva, "sublimuje 
sa" v bohatej a rôznorodej štruktúre súčasných vyjadrovacích prostriedko'> 
a ktoré pociťujeme ako ,.národný charaktc•r" , , .slovenskos ť hudby" . 

Illasy , k toré v poslednej dobe reagujú na "prefolklorizovanie" jednotlivých 
zložiek našej kultúry, nie sú náhodní: a nem ožno ich bagatelizovať ani vó 
vzťahu k súčasnému stavu slovenskej hudby. Fak tom je, že niektoré oblasti 
slovenského kultúrneho života trpia pres)rtenosťou z folkl óru, nadmerný m 
Yyužh ·anim folklórnych foriem na úkor tvorivej samostatnosti. no t)·m aj ich 
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znl'hodnocovaním. J ednostranné zotrvávanie na tradičných, pohodlných _for
J.nách a spôsoboch štylizácie folklóru nie je Y dôsledku_ ničím in}~ ako Je~o 
n d!fa rizáciou. A hoci problematika folklóru v súčasneJ slovenskeJ hudbe J~ 
\' podstate rozdielna od tejto problematiky V iných v • 0?.\'Ct\'i?ch sloven_s~eJ 
kultúr,·, narážame i tu u niektor)·ch skladateľov na urc1tu relatrvnu stag~~cm, 
na nť'clos ta tok tvorivé>ho hľadania a experimentovania práve v smere ďals1ch?, 
kvalitath·ne no,·ého tónu v národnej špecifičnosti slovenskej hudby . Lebo Je 
is té. že na akomkoľvek vvsokom stupni je invenčná a technická kultúra dneš-
1;~,ch najlepších diel slo~'enskej hudby a ich tvorivé rozv_íja t~i e domácic~, 
r oclO\·\·ch prvkov, nemožno tn ·ale zotrvávať na tomto kvahtatlvnom stu pm , 
ale n~tn(> je progresívne ho rozvíjať_ in?·mi cesta1~1i,: ~1eb~ť sa ": tomto smer~ 
i Pxperimentovať , prehlboYať a ďal eJ dd erencovat styl?':',u kul~uru slove~skeJ 
hudby. Exp<'r·iment tu však neznamená ústup z pozlCH rea,hzmu a nar~d: 
nosti formv - ako bv sa na prv)· pohľad zdalo - ale prave naopak, JeJ 
kvali la lívn~ obohateni~ a progresívny impulz smerom k zjemňovaniu náro~
ného ,-vrazu. k oprosteniu h udobnej reči od patetických a formálnych n a
Jtos0,-. ·k za~hyteniu naj v_;1útorncjších oblastí psychiky dnesného člo~eka, 
pmblémov a konfliktov doby. To predpokladá i nutnos ť väčšieho tvon vého 
kontaktu s pokrokov)·mi tendenciami súčasnej curóps~ej ~~udby a zmysvel pre 
rovno,·áhu medzi požiadavkami domova a svetovosti. \ 1eme dobre, ze po
prPdn <" diela našich skladateľov za,čínajú s~ úsp~šne _ l?re1;ážať c:stu ~o em:óp
~keho h udobní·ho života práv e Hl aka SVOJmU spectftckemu narodnern~ cha: 
rakteru. ktorv pósobí " JWI'VÓznej a vybičovanej atmosfére západoeuropskeJ 
hudbv vPľmi. sviežo a bezprostredne. V celoeurópskom meradle sme m alým 
národom. pre mnoh)·ch s neznámou kultúrou, ktorá sa len , . posle~ých 
(·asoch dostala na pomcm e vysokú úrovf'i1. Z toho dôvodu je nutné udr~J~vať 
národn(· špecifikum lo,·enskej hudby a zase nemožno v snahe ~_obel~nut za
tiiPSkané> paušálne a nekriticky imitovať všetky .,a\·antgardne.. ' :ystrelky 
<'urópskej súčasnej hudby. Zachovať národné specifikum slovenskeJ hudob
nt>j ku lt út·y ' 'šak neznamená uspokojovať sa s dotera jsím sta,·om. 

Folklór je d...-ojsečnou zbraňou. J e mocn)·m zdrojom. p~·og:resímej inšpi~ácie~ 
ale i hodnotou, obsahujúcou konzervatívny , retardacny mo1:nent. kt?ry pn 
Hf'správ nom použíYaní môže ľahko pri,· iesť hu?obné mysleme. stavaJÚ~c na 
folklómej invencii. k zotrvac_no~ti. Ak z?ôrazňllJ Pm l<:'nto mome1~~: , myshm ~u 
na niek toré zja...-y v súča sneJ slovenskej hu~be, kt_o~e Y~tr;·al~ ZIJU z hodnot 
už mnohokrá t opakovan~·ch, preživan)rch. t. l· trad1_cwnal~st ~cky~~ (!laPX:; hud
ba ,. rozhl. r <'láciách , hudba populárna, estrádna 1 tanecna). l'\Ie Je uz dnes 
možnť . abv sa národný charakter slovenskej h udby meral ro\·nicou .,národný 
ráz = pouŽitie lydickej kvarty. mixolydickej septímy, rubála. odzemkov_é~o 
rytmu'·. Toto stanovisko je čisto roemálne a samoúče~nt': l?l'etože yovysuJe 
slrukturúlne znaky rudovej piesne a tanca na samospastteľn:--: p~·ostn~dok hu
dobného ,·\-razu a rPal i~tického hudobného ob razu bez zaangazovama samo
statného t v.orin~ho myslenia skladateľa a individuálneho r iešenia danej myš
liPnkoHj problematiky. Podobné tendencie sú dnes už priam~m odr?z?m 
prá,·e konzcr,·ačnej hodnoty folklóru. ktorá zotn·ačnos(ou z.asahu_Je do vyvm~ 
unwlej hudby . Yylmúť sa tomuto negatívn<.>m~ Yplyvu fo}kl or~ zna~ena 
m'nstáiP zn·~onl ( umel eckos ť t,·or ivého postoJa ku skutocnost1. zvysovať 
kompozitné· majstro,·st...-o, citli,·o reago,·ať na súčasný hudobn)· ...- ~·vin a pre-
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hlbovať schopnosť inšpiračného obsiahnutia , ·šetk\-ch stránok rPality . Bar tók. 
Janáček, Szymanowski. de Falla a iní stali sa veľk~·mi nielen ·svojou v~·raznc 
národnou, zemitou hudobnou recou. prameniacou z narionálncho cítf'nia. al <> 
hlavne svojou myšlienkovou originali tou. určitou veľk orysosťou. kultúrou 
životného postoja, ,. <>ľk~·m rozhf adom, no predbdetk~·m schopnosfou obja
vovať nové. dosial' neznáme stránkY ži , ·ota. odhaľovať zúkladn\• charakter 
svojej doby·. jej probl(..my, konflikt)~ a idey. Národ i s,·c to,·osť tvoria v ich 
diele dokonalú jednotu. z ktorej vyrastá ich veľkosť a skulo<\ ná avantgarcluosf. 

Tieto riadkv sú mv~lené ako vseohecná úvaha o staV<' a Funkcii folklóru 
,. slovenskej hudbe .. Bol by som rád. keby hlavue teoretická stránku tt>jto 
probl ematiky nezostala nevyužitá a podnietila disku ~iu, ktorú by pomohla 
formulovať mnohé. dosiaľ nejnsné otúzk~· . 

LAD I S LA Y BľRLA S 

Husľový koncer t Alexandra Moyzesa 

• Y marci 1958 dokončil Alexander .\Ioyze,; Koncert pre h usle a orchester , 
dielo 53., na ktorom pracoval od dokončenia \'11. symfónie. diela 50. Tá to 
doba temt>r cel~·ch troch rokov priniesla v Moyzesovej 1\·orhe i Yi-aceré in~ 
tvoriYé výsledky. Z opusoYanej t\·orby sú to Tance z Gemera, dielo 51., Zúoi· 
níclw rapsódia pre klavír, dielo 52., a napokon spomínan~· Koncert. Okr<'m 
týchto diel vYtvoril Alexander :'1·1ovzes hudbu ku krátkemu filmu ,.Janko 
Borodáč" (t9Š5), dokončil úpravu s~·ojej IV. symfónie a l. diel Slovenshúch 
ľudových piesní pre spe' a klavír. (je to dovedna 14 piesní. ktorf> prcdt5·m 
skladateľ bol upravil a ktoré su stali typickými pre jeho postoj k ľudovej 
piesni). Pre potreby súboroY ľudovej umelerkej tvori_vosti vyt,·oril tr i c:yldy 
sborových úprav (Nad Belčo~'om, Banícke piesne zo Zakaro,·iec a tri úpravy 
ľudových piesni pre miešan5· sbor) u napokon pre súbor Lúčnicl'l napísal do 
nového programu h~·mnickú pieseľi. 
• Kto sa zoznámil s úspešnou Yll. s~·mfóniou, pred,·edenou prv5· raz na je
sei'i roku 1.955. zaiste si kládol otázku. ako sa bude Alexander ~·Ioyzes cf alej 
umelecky vyvíjať a či dokáže svojou ďalšou tvorbou udrža ( ten ,·eľk)· spolo
čenský ohlas. ktor~· mala jeho po~ledná symfónia'? Túto otázku. pra,·da, ne
možno zodpo,·edať bez z\·yšku pred predvedením nového Koncertu. J edn;cko. 
sledujúc jeho t\·orhu od YII. symfónie po Koncert pre husle a orchester. moz
no dospieť k uzáverom. ktoré znamenajú v5'voj umelca v postoji ku niekto
l')·m otázkam form~· a Y~Tazu, na druhej strane však nová t,·orba organicky 
nadväzuje na doteraz dosiahnu tý individuálny št)·l a osobité umelecké znaky. 
• Novovznikl)• koncert pre husle a orchester má 3 časti , z ktor)·ch pomalá 
II. časť je obklopená dvomi čas ťami r)rchlymi: autor nad väzuje tu na hi. lo· 
rickú cyklickú formu koncertu . Skúmajúc jeho celkové formové riešenie. pri
chádzamf' k poznatku. že sa v poslednom období men í Moyzesov postoj 
k problémom hudobnej form y. K~·m ,. prcdrlHídzajúcich dielach sme ·sa !'lre
tali so širokou a monumentalizujúcou fm·mou, ktorá bola dosiahnutá mnohos· 
tou jej súčiastok. kombináciou viarť'r~·ch tcktonirk~Th princípo,· " rámci 
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jednej skladby (či <~asti) . teraz sa sústrecľuje :\Ioyzes via ~: na bohatšie napl
nenie stm·c!Jne mPncj zložit)·ch (, tvm·o,-. Zdôraznia sa tak~1mto postupom 
hlavné formové kontúry a dielo získava na prehľadnosti i účinn osti. Tento 
klasicizujúci rys bol upl atnen)· už aj v VII. symfónii. Z dvoch najvýraznejších 
diel, ktoré charak terizujú :\Ioyzeso,- b~·val~· postoj k otázh hudobnej formy 
(IY. symfónia Es-dur a IL symfónia a-mol - písané obe ,-o forme jednej 
časti) jedno, IV. symfóniu. práve prepracoval na cyklické dielo o troch čas
tiach a v druhom, v IL symfónii, hodlá práve previesť podobné zmeny . Po
siPdná VII. symfónia mala už všetky štyri časti vyznačujúce historicky vyvi
IIUL~· typ symfónie, i keď v zmenenom poradí. Hlavné tektonické usporiada
nie Konct>rtu využíva v pn·ej časti formu sonátovú, v druhej ide o rondo 
piesiíoYé a tretia je budoYaná na spôsob ronda . dvoma m~·sl i('nkami , na 
ktoré vpl~'va v tonálnom usporiadaní forma sonátová. Co si dak vyžaduje 
zmienku je skutočnosť, že Moyzes dokáže dať s,·ojim myšlienkam čoraz väč
siu šírku bez toho, aby bola vnímaná ako nadpočetná alebo príliš rozmerná. 
Popri tejto ,-lastnosti jeho kompozičného št~rlu ako nutn)· protipól zjavuj e 
sa .koncentrovaná práca s hudobn~·mi myšlienkam i. ich všestranné a dôsledné 
vy uzitie. Formová šírka .\ foyzesod10 Koncertu nic je získaná nadsta,·ovaním 
nový·ch a nov)·ch hudobn~·cl-l úsekov. ale širok~·m rozpraco\'aním základný ch 
formotvorných plôch . 
• Súčasne so spomínaným bohatým naplnením formy Konc('['IU zmienku si 
zasluhuje amotné uplatnenie koncertantného princípu " Lomto diele. :Ylnoho· 
stranu)· nťah medzi sólujúcim nástrojom a orchestrálnym celkom je určo
Yaný Ylastnou myšlienlw,·ou stránkou diela. Riesenie skladby zo stanoviska 
obsahového a z hľadiska technickej Yir tuózity sólujúceho nástroja stoj[ tu 
,. organickej jednote. Hoci uplatnenie koncertantného princípu nachádzame aj 
,. predchádzajúcich Moyzesov~·ch skladbách. Koncert pre· husle a orchester 
je prv)rm eminentne koncertantným dielom Alexandra :\Ioyzesa (odhliadnuc 
od staršieho a neskôr prepracovaného Concertina pre orchester). 
• Spomínaná nová formotvorná kryštalizária spája sa u Moyzesa v Koncer te 
s cfalším rozvíjaním v)--razovej stránky, predovšetkým v harmonickej zlo~ke. 
Tu dosiahnuté výsledky možno poYažovať za najcennejšie. 
Hneď v úvode Koncertu stretávame sa s plochou vzruchu, kde Y rytmicky 

ostinátnej figúre stretávame sa s dvojicou zmenšen~·ch b·ínt vo vzdialenosti 
malej sekundy vyplnen5'ch priechodn~·mi melodick)·mi tónmi : 

1-

tW~!W~ ~"Wl 
Je prekvapujúce, ako dôsledne je Yyužit~· tento postup ,. celom koncer te. 

' [ožno povedať, že je jedným z príznačn~'ch ryso,· jeho hudubnM10 myslenia. 
:\ezjavuje sa len v zložl,e melodickej. ba bolo hy ch~·bou diela, l.:eb y sa sna
žilo neustále opakovať a ohkrel'ľovať v melódii tento intt>n ·al. ~\fá však w-ču
júru úlohu i v h armonickej tYárnosti skladby. " ktort>j do~ahuje t5·mto pro
striedkom vnú torn)' vzruch a napätie .. \ ko príkl ad vyuzÍ\ a11 in tohoto prinrípu 
undif' nw pokrn(·oq:mie vedľajšej my~li enky L časti: 
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Ze nejde o priklad ojPdinel~·, ukazuje ešte začiatok IL časti, kde y sprie
vode vedúcej melódie zjavujú sa " dvojhlase dva rozložené zmenšené kvínt
akordy (d-f-as; fi s-a-c) . Pre celú Il. časť koncertu sú to príznačné postupy: 

Nie je azda pot_rebné zdôrazňovať , že interval zmenšen ej kvinty je zvu
kove totožn)· s lydlCkou kvartou, ktorá sa práve v novšej národnej hudbe tak 
výdatne uplatnila nielen ako prvok melodický , ale aj tonálny. Jej použitie 
v nových súvislostiach umožnilo roz\·inúť Alexandrovi Moyzesovi v tomto 
diele pozoruhodným spôsobom svoje harmonické myslenie. Hoci ide tu o har
móniu tonálne chápanú, jej jaYy sa vymykajú na mnohých miestach princí
pom tradičnej harmónie a prechádzajú do t e ch n i k y v o ľ n é h o p o -
u žíva ni a 12 tón o v chromatickej stupnice. Dôležité pri tom je. že sa 
táto technika uplatňuje u Moyzesa nie cestou špekulácie, ale dochádza k nej 
organicky zo znakov ľudového hudobného myslenia (mclodickotonálneho). 
Preto je a j knlitatívny rozdiel medzi týmto dielom a napr. jeho West-pocket 
suitou z ranej tvorby, pretože nie samotné používanie akejkoľvek techniky 
a materiálu , ale spôsob hudobného myslenia je určujúcim 7.nakom štýlu diela . 

Na in)·ch miestach stretávame sa zasa s poly tonalitou, u Moyzesa známou 
technikou, kde jednotli\·é tonálne súčiastky sú stavané nad seba tak, aby vy
zneli čo najčistej šie a najprirodzenejšie. Táto tendencia sa u Moyzesa aj na
ďalej prehlbuje. 
• V Koncerte sa znova potvrdilo, že ťažisko Moyzesovej hudby je v práci 
s myšlienkami, v ich rozvíjaní a využití v hudobnom procese. Hlavné myš
lienky Koncertu by sme mohli rozdeliť podľa charakteru na dva druhy . 
Prvý z nich obsahuje myšlienky v~rrazné svojou melickorytmickou stránkou, 
ktoré už samy v sebe obsahujú svoju harmonickov)rrazoYÚ charakteristiku. 
Inokedy zasa samotný melodick~- nápad je nie dosť charakteristický bez 
svojho súčasného harm~nického ·sprievodu a poňatia. Treba ho teda ponímať 
ako celok so svojím sprievodom a okolím, v ktorom je použitý. Zvlášť typická 
pre túto druhú skupinu je hlavná myšlienka II. časti, ktorá hy hola neúplná, 
keby sme ju chápali bez svojho sprievodu: 
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4. Andonft fon mara mo stmpli c• J 3 -:- 3 

ifr·, &J g )j ~d!Wit~~~{#Yidf$r fflggo! J. I 
V tol. so/tJ -.... 

Akým spôsobom dokresľuje myšlienku jej sprievod, vysvitá z príkladu 
č. 3, kde jej začiatok citujeme spolu so sprievodom. V princípe podobný me
lodický nápad otvára aj VII. symfóniu. 
• Na záver žiada sa znova zdôrazniť, že Moyzesov Koncert pre husle a or-
chester znamená dielo, ktoré prináša nové vývinové znaky svojho iJÔvodcu 
a ktoré v)·znamn)·m spôsobom obohacuje našu symfonickú tvorbu. ové 
prvky, s ktor~rmi sa v Moyzesovej tvorbe tu po prv)' raz stretávame, nepred
stavujú sa v tomto diele ako samoúčelne hľadané a vykonštruované postupy: 
vyrastajú organicky z .celého riešenia hudobného diela . Tak ako nie je samo
účelná jeho koncertantnosť, podohne ani nový harmonický zvuk a formové 
riešenie nie je neodvislé od celej obsahovej náplne koncertu. 

J eho hlbšie a dokonalejšie zhodnotenie treba však ponechať až na dobu, 
keď sa stretneme s jeho predvedením. J edno však je potrebné už teraz kon
štatovať : Tak zrel)' skladateľ, ako je Alexander Moyzes prejavil sa v tomto 
diele znova ako umelec poctivo hľadajúci nové méty. Zápas o umelecký po
krok je neodmysliteľný od práce umelcovej na akomkoľvek stupni vývoja. 
J e vždy aktuálny, lebo je nekonečn)'. 

C. SNE E R S O :X 

Hudba bez poslucháčov 
(O nieklor )rch tendenciách Y súčasnej západnej hudbe) 

Prd polo";ca tohto storočia v západnej 
lmdbe uplynula , . znamení ustavičného 
rastu rozrušujúcich tendencií modernizmu. 
,\k na začiatku storočia na okraji "ľavého 
krídla" hudby sa nachádzali takí skladatelia 
a ko llichard Strauss. Deb ussy, Regera Skria
bin, tak teraz " predáci novej hudby" sa po· 
<'ítajú za nasledovatefo"- a pokrai:ovateľoY 
Schônberga a \~cberna a usilujú sa odstrú
rúť z hudoLncj t,·orhy všetko , čo môže p ri
pom[nať ideov)· a emocionálny obsah ume
rtia. ::\"ajnovšie "úspechy" predstaviteľo'" mo
derného hudobného umenia na ZáPade !10 
z~viedli do slepej, beznádejneJ uliČky. od· 
kwľ už nemôže byť vý-chodiska. 

"Epocha disonancií" - tak nazývajú tco
•·etici modernizmu povojnové obdobie roz· 
voja buržoázneho hudobného života. Diso
nancia sa stala meradlom t zv. avantgardnosti 
skladateľa, svojráznou ladičkou, podľa kto
rej niektorí západrií muzikológovia určujú, 
nakoľko ie skladateľova práca v súlade 
s módny~i prúdmi súčasno-sti. 

Z najvážnejšieho prvku harmónie, ne· 
vyhnutného sprievodcu konsonancie, zobra
zujúceho spolu s ňou výraznú hru svetla 
a tieľía, disonancia ~a obrátila v primitiv· 
nom ch ápaní výbojných diletantov v akýsi 
ukazovateľ " novátorst,·a" . '" moment for
malis tickej lZiestetiky. 

Rozhodné odmietnutie logického uplat
nenia disonujúcich a konsonujúcich spojení 
pri";edol k postupnej "emancipácii disonan
óc" (SchOnbergov v)·raz) ako základného 
a jediného prostriedku harmonickej vý ra
zovosti, k zvukovej anarchii a napokon 
k rozbehu najrozličnejších, nie raz šarla· 
tánskych javov hudby " konkrétnej", "poin· 
!.ilizmu", "poly ry tmickej antifónie" atď. 

"Emancipácia disonancie" nie je jedno
duch)-m heslom, vysloveným Schonhergom. 
0Qjasllujúc niektoré rozličné poriadky svoj
ho dvanásťtónovébo kompozičného systému, 
predpokladajúceho povinné odmietnutie kon
sonantnej harmónie, Schônbcrg napísal: 

"Niet žiadnej fyzickej priči!lY, ktorou 
mC.žem ospravedlniť vylúčenie konsonant-
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n\-r h akordov. Je to iba r·s tetická o tázka. 
oÍázka ekonónue prostriedkov. \' zhode 
s mojím dtenim formy (a som dosť ncskrom
n)' , aby som pri t,·orbe d al tomuto cíte~n 
výnimočné právo rozkazovať) zužitkovamc 
hoci. <:o a j jedného trojzvuku priviedlo by 
k takým v)·sledkom a zab•·alo b y taký prie
stor. pre ktor~- ,-o vnútri mojej formy niet 
miesta. J eden tonálny trojz,·uk JH'\·yhnutne 
by si nárokoval v pomet·e ku všetkému na
sledujúcemu vzťah rontako ako ku YŠctké
m u. i'o prl'<.l c-hi'tdzalo. Preto n•~možno žia
dať, aby som. prepracoval všetkv diela po
ufa toho, nhy v nirh dosiahol svoje práva 
jeden rHilllovorue pripustený trojzvuk.' Pre
to nemÚŽCITI Ul'obiJ nodobnú l'hybu ... " 
(Z článku ,. PJ·psv<·d l-e • ~ ie alf•ho poznanie", 
1926, Vierle li .) 

Schonberg sa zriekol ľúbozvučnosti, zvu
kow .i t ieňolHy, , ·ytvoJ'<'n ej umeleekým spá
jmúm konsonan ci<' a disona ncie, no jedna
ko su snažil , .,.t,·o1·ii svoj dôkladne premys
lený systí·UJ organizácie tó nov, ktorý ako 
by Yylui'ovnl svojYóľu. ktorá ako sám 
tv1·dí, sa n•u Yždv prieči la. ~ie bez jedo
Yatej i•·óni<• napísal už Y hore ť'Íto,·anom 
článku: 

.,;.'.Inoh í súbtsní skladatelia si myslia. ze 
píšu tonálnu hudbu. ak po rade harmonic
k y ne,;azaných postupo\· vložia z rasu na 
(:as du•·o,·ý alebo molo,-{- h;11takord alebo 
obt·at, podobný kadencii-. Druhi očakávajú 
podobný úľ\inok od použitia p1·odleYy alebo 
ostinata. l ti i dmhí postupujú podobne 
ako verinl'i. ktorí si kupujú odpustkv na 
odpustenie hrief'ho v: zrádzajú svojho boha 
bez toho. ahy sa pohádali s t~·mi , ktorí sa 
naz),vajú jeho prcdsta,·iteľmi na zemi ... 
s,·oje tajné, hriešnť' spojpn·ie s disonanciou 
sa snažia zaokrv t krPsťnnsko-nemeckou lás
kou k bližn(·rn,_; .. _'· 

Vytvál'ojú r svoju kompozil'nú techniku 
Schonberg ~a snažil vniesť ak )·si poriadok 
do no,·cj hudhy, ktorá, ako si on predstavo
val, sa rozvíja bez kormidla a bez veh·íl. 
Schonberg jPdin~- 70 súčasných skladatefoy 
Západu moliol sa počítať za zakladateľa 
široko rOZ\'el ven e_i školy . ktorú našla mno
h ých pokračovateľ o ,· vo Yšetk)'ch krajinách 
Európy a ;\meriky. Osolme sa Yšak Schi.in
berg snaú l svojou "seriélnou'· technikou 
vniesť do hu<.lhy po riadok. Svojím systé
mom, k torý predpokladá emanť'ipáci u diso
nancií, Y mnohom prispel k nezadržateľné
rnu rozbujnl'uiu nntiesletickej bacchanálie, 
ktorá charakterizuje súčasnú hudobn ú tvor
hu v mnohých štátoch západu. 

:\Teúprosn ý dl'jinný v)·voj viedol k tomu. 
ie Sehonbe•·gov vykonšlt·uo,·an\· systém sa 
ukftzal zlý m, sta l sa ničivou zlwaňou, na-
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mi<'renon nroti základom hudobného ume
Ilia. Dodck-afonick)· systélll miesto toho, aby 
slúžil poriadku v umeni.. ukázal sa posluš
nou slúžkou v rukách celej armády dile
ta uto,· a antitalenta\-:, r udí pozbavených 
sluchu. no zato štedro obdaren~·ch umením 
iažif úžitok z lovu rvb " kalnei vode. 

Pri rozhovoroch s ~iektor<·rn.i-veľmi váze
n\· mi zahraničnvm.i hudobnikmi som neraz 
niusel vypočuť názory, že Schonbergom Vy
l\'Orenť diela majú trval~- umelecký vý
znam. Hovo1•ilo sa o dielach s dodekafonic
kou technikou (počnúc rokom 1923). Ani 
zďnl<'ka nepoznán1 celú Schonbergovu tvor
hu. No to, co som mal možnosť počuť 
z jeho doclekafonick:(rch dieL zanechalo vo 
111.11e tiesnivý dojem. 

\' Husľovom .koncerte (op. :36), aj vo Va
riáciách pre orchester (op. 31), v Klavírnej 
suite (op. 25) umelecká idea je tak pochmúr
na, hudobnú tkaň natoľko komplikovaná, 
haJ•monická štruktú1·a tak zamotaná a ne
i)Od<.l!ljná sluchovej analýze, že všetok zmy
sel u m!'nia zostáva neoclkrvtV. 

Skladateľ sk ú silu Schänhe1:ga možno po
znať po vypočutí tak znamenitých skladieb 
ako ,.Piesne z Gw·re" (1901) alebo sláčiko
vého sextl'ta " Zjasnená noc" (1899). Pri 
vsetkej zložitosti rukopisu a nasý-tenosri 
dlromatickej poly fónie diela tieto skladby 
sít vsta,-e uchvátiť poslnťháča. Umelecký 
záujem vyvoláva "Oda :'liapoleonovi", ·na
písaná ,. roku -1944 - osobitným systémom 
zvnko,·cj symboliky charakterizuje diktá
tora Xapoleona. 

Krátko p1·ed smrťou Schon.berg na vlastný 
text napísal niečo podobné oratóriu "Ten, 
<'o prežil Va1•šavu" pre rť'citátora, sbor a 
on·hcstcr. Dielo je veno,·ané krvavý m uda
lostiam v &tse hitlerovske j okupácie Poľska, 
kresliace otriasajúce obrazy hrózy židovské
ho geta YO Varšave. Dielo má niesť humanis
tickú ideu, avšak drsný rámec dodekafoniz
mu nedovolil skladateľ ovi dôstojne stvárniť 
s,·oju ideu. nájsť skutot~ne silné poclmaniYl
obrazy. 

\' niekoľkých poslcdn~·ch rokoch Y kru
hoch mladvch skladatefo,- Zúnadného Ne
mecka. Fr;ncúzska, Talianska, - objavujú sa 
idey .,totálnej" organizácie Z\-ukovej tkane, 
<:o znamená podriadenie všetkých elementov 
hudobného diela jednej, vopred w·čenej šká
le. Ak u Schonberga táto škála - dvanásť
tónov!\ séria urč u ie iba svs tém tvorenia in
len ·alov horizont:io. Lne a ~-ertikálne, tak sú· 
<'asni dodeka fonisti sa snazia vniesť do tvor
by ešte zlozitejšie pravidlá, dotýkajúce sa a j 
matematicky sucho vypočítan~·ch rytmic
k)·ch , d ynamick)•eh i farebn)·eh zložiek. 
T1t ,·znikú stai'Ostli vo prepral'o,·anÝ a vo-

pred určen~- syst~m dlhotrnt!úcich pauz. 
usta'\;Čn~- pt·esun tóno\' série od inštru· 
menta k instrumentu. neob~·čajne pestrá dy 
namika (každá nota p<u·titúry poznacem\: 
sfz, ppp, H, < i>, pizz. arco) . 

Téma. moth·. melodick<· ob raz sa kate
goricky -vyluču]í~. Zostan-ú len izolova~é. 
medzi sebou nii'ím ne,;azané 7.\"\Jky. strie
dajúce sa s mnoh~·mi pauz;lmi. Pauza sa 
stáva hlavn~·m v~·razo,-~-m prostriedkom no
vej estetiky .,pointilizmu", opierajúcej sa 
o potrebu "'·hnúť sa z,iazanosti a plynu
losti pohybu hudohn<'j tkane. 

Duchovn)·m otcom "pointilistoY". ako sa 
sami priznávaiú, je Sch<i nhe t•gov žiak. ra
kúsky skladati'T Anton \Yebern (1883-1945). 
Od neho čerpajú sYoje idey mladi talianski 
skladatelia Luigi X ono, Br uno Máderna. 
N emci K:ulheinz Stockhausen a Giselhe1· 
Klebe, Francúzi Pierrc Bonlez a Henri 
Poussenr a mnohí iní. k tor í sa sami poYa
ž ujú za ,sodco,-" no~·ej hudb,-. 

Do tejto skupin y mlad~-cll zapadol aj 76 
ročný L StraYinskij. Známy je jeho nedávny 
v \-rok o ·webernoYi, ktorého si Stravinskij 
z~'olil za najYyššicho sudťtt pred n ·árou hud
by ... " Okrem toho. celou svojou autoritou 
s\·etoznámeho skladateľa nielenže ideove pod
poroval antiestetické pokusy pointilistov, ale 
považoval za možné ho,·ori( Yeľmi pochYal
ne aj o konkrétnej hudhc, ktorá nemá nič 
spoločné s mnením. 

Nedávno som mal možnosi počul " Ber
líne niekoľko diel Antona W éberna : Kon
cert pre deYät nástrojo" (op. 24), Štyri 
skladbv nre husle a kladr (on. 7) a tiež 
niekoľlw · diel jeho nasledonlik~l Stock ha u
sena. 

Dvadsai minút tn·ú StockhauscnoYo dielo 
"Spev mládenca " (na biblick~- námet -
pozn. prekl.). Pekl'lné zayíjanie rozpráYača, 
pokrik ujúco:-ho ak €>si neNcnitciné verše, 
škrípan ie a nzgol. hrmot - lo sl! v~-razo
vú prostriedky Stockhau>f'na. uznávaného 
vodcu nemeck:(-ch aYantgardistov. 

O nič nie je lepšia klaYímn hudba toho 
istého skladateľ a : absolúfne neYiazan:\· ná
por zvukov. ktoré vznikajú ,. rozličn ~·ch rl'
gistroch kla"ira, je pretkaná pauzami. 

Korene t)•chto clekadentn~·ch ja,-o,- th·ejú 
v dodekafónii. menoYite u " 'eberna. Po
hrúžiac sa " ~nenie symfoniťk:\-ch a komor
ných diel ,,-eberna, ktoré sú charakterizo
vané ich krátkosťou (tn·ajú 3- 5 minú l) . 
nechtiac si polo:li; otázku - i'i sú ,. tomto 
zvukovom chaose aspoú Yzdialené p ríznaky 
poetickej idey, umcleckej zákoni tosti? Po 
preštucloYaní p n1·titúry nájde~ náznaky su
chého y)·po(·tu na papil'l'i. Podľa plúnu sa 
LH nachádza jú inten·aly . lo!!i ~nos l' w den ia 

hlaso,-, 
Cln:-ba 
hudba. 

l 

rvtmus. d,·namika. inštrwnentácia. 
tu. však' ni;·čo - ž·j,·ú. ncln-acuj<u·a 

Yieme. že Anton 'Weberu. ktor<· v 194á 
roku w ,"gicky za hynul gufkou a;nerického 
vojaka, bol v~·znamn~·m hudobníkom, zú
čast!loval sa robotnkkeho hudobného života 
v Rakúsk u, viedol robotnícke orchestre a 
shorY. Prečo sa teda tento hudobník ocitol 
na pozíciúl'11 formalizmu ? Prc<:o ani jedno 
z i eh o diel sa neobracia k I uď om, k národu? 
Ah- cieľ ho '\;edo! k nísaniu zašifrovanej 
hu(lbv. ktorú n·lúštia len teorť•tici docleka
fo niz;nu? Sú tÔ, ťažké otázky . Odpovedať 
na ne možno len vtedY. keď sa zoberie do 
úvahv celá a tmosféra , .. v ktorej sa vyvíja 
súc'as;1é umenie kapi talistického sveta. 'ľažká 
kríza d ucho,·nej kultúry, cynizmus ideológie 
imperializmu, to \'Šetko zapríčiií uje rozkvet 
rl'akčn~·ch filozofick )·ch názorov. Krajný in
diYid ualizmus, ktor~- sa nezaujíma o potreb y 
spoločnosti, národ a, nachádza S\'Oje z\·)rraz
nenie v estetick)-ch pokynoch propagátorov 
abstraktného ma liarst, ·a. vo formalis tických 
,-~-strelkoch hudobn)·ch gourmandov. Dode
kafónia a z nej vypl~\-\-ajúce ostatné systé
nl\-_ vHástli zo základov rafinovaného ex
pr~sio~izmn. Yedú k za,-rhnutitt s:nnotného 
poeticki·ho poslania hudby. k zn,·rhnutiu zá
kladov umeleekého '-<TaZtL 

Emocionálna sféra, ktorá je otlrazená ,. do
dekafonizme, je sférou strašnej duševnej 
depresie. strachu , hrôzy, odriekania a bez
núclejnej tiesnť'. Nikdy a nikomu sa dodnes 
ešte nepodar ilo prost1·iedkami dodekafonis
tickej techniky zv\-rnniť jasné a :>:d ravé po· 
cit ~- člon~ka-bojovníka. budo,·ani.c nového 
žh-ota . rados( zo ži,·ota, city lásky. vlastf'
ncct \'a avľ. 

'Xemožno sa p•·eto di,iť. že skladatelia
dodekafonisti a ieh pokračovatelia pointilisti 
sú nútení uteka( od súčasnej . životom kypia
cej t ematiky do minulosti - starého Grécka, 
R íma. n·hľadávaiú bihlirké námety. mys
tické 'blt;dištia ka.tocilizmu. nanokon · oblasť 
holej abstralieie - to je to. čo- pú ta ich po
zornosť. Duše,-n,;- život národa, národnú 
k ultúru, boj za t..;Íet·. za práva človeka igno
rujú. Y ~·rh málo prípadoch. v ktor)-ch te
matika jednotlh-)Th modernistkk~·ch skla
dateľ o,- zasahuie súčasnosi - objavuje sa 
hrub~- "~·smeclľ z č]o,·ekn, z jeho JHTOraclých 
snažení, je to pro,·okácia všeobecn(•ho vkusu 
a zdra,-<-ch zm,·slov. 

Prvé predvedenie trojdielneho ,,Epitafu na 
počesf F. G. Loren" v Bl'rlíne od Luigiho 
:\ona na tex t samotného Lorcu a Pabla 
:\erudu. nen·,·olalo nič iné ako škandál 
a búrli~-é pr~testv pnblika. Oclllliadnuc od 
rlob r\·ch snúh nut~ .. a - clov<'ka pokrokových 
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politick ých názoro,· - ospie,·a( slobodum.i
hojúci a utláčaný španielsk y národ a jeho 
nezabudnuteľného ]Jásnika·a.ntifašist.u (jed
notlivé časti m njú názo,- "Španielsko a jeho 
srdce", " A jeho kn· bude spie,·ať", ,.Ro
manca o h rdinske j garde , . Spanielsku"), 
pomý len{• l\·ori,·;í metód a založená na totá l
nej seril>lnej technike, priviedla Luigiho ~o
n a k llt'ub(•lll u porušeniu idey, k profuná
cii tej .,po<-zie slobody", o ktorej sám ho
\'oril s takou láskou a rozqížnos( ou v jed
nom zo s \·oiieh interview. 

Yšeobern § nt>lospeclo ,.Epitafu" (moclernis
tická hitika po,·zniesln. dielo tlo nebies) 
znovu ponka:r.uj<> na nesp>·~ivnlt cestu. po 
ktorej sn a utor uhcr:í. :\li-tYa s•·h(>ma dode
kafoiÚzmu zadúša zdra\'IÍ my~eľ , ko rnpronu
tujc dobr~· Útllysef. 

.\.lmosfí·r.o s, ·ojq)JE' a bezvroblcmali•'no~ti , 
:r.bytočný hluk kritiko,··cl(•magógo,·, ktor'Í 
starostlh·o chrúnia ' i-plody ,.anmtgarclisto,·" . 
stala Sl\ z in1011 pôdou p 1·e odpomú burinu 
n a ni,·c sírčasn<·i h udbv. Yeľká l'a sf skla
dateľskej rnlád<'Že hurž~:i:r.neloo západu cy 
nick y podceňuj!' odkaz k lasiko,·. Sam of úby 
m lúd enel'. pon1zujíoci sa za skladateľa. naj
pr,· hfadto svoj .. originálny systém", ktor~· 
nutne mú za,Tlmíri Yi-etko lo. i'o lu u ž 
holo. p ,.,_. osp>·;n·ecl !nenie námieto], oberen
Sl\' <1 silúrky kon!<truuj(l historku: Súi'asni.ei 
taktiež n echápali Ba<·ha , zostá,·:-tl i nevšímad 
, ·oi'i posledn~m k,·arletúm BPcthoYeno,')·m. 
nie hn Nf uznali OJ.H'I'IIÚ refo r·mu vYagnera. 
Podf a t~·<'hlo l tor·li,·co,· tvorba Sdti)nber·ga. 
Berga, Stnn;nského (n eho,·or·iac ani o Hin
•l<·mith o,·i a Ru·túkoYi) je " beznádejn E' za· 
staralá a nemódna". Tak yznikú akýsi pro
hlé•,n 'i,o lco~ · '~. detí modcruizrn u" - "zasta · 
ralyrh l"'" ·o·z•·n•·o,· dodekafon1z1nn a " po
krokov)•ch" ohj_aYit cT O\' supt>I·modemistir
k ých syst (•mov. Zia(la 'a pria mo povl'dať, že 
hudohn íko" i Jl(•,;k o'oscnému v nuansách do
dekafonistirkej teórie je ľa hšie od haliť blíz1.~· 
vzCalt "oi('O\' a tl!•t[" nk o ur<'i f deliace mo
menty dodcka fon islo,- a pointilisto,·: i jedni 
i druhi n apokon p a tr-ia k sk upine r·t•aki'ného 
m od e•·o Í7.m u. 

.. Hudba. be:; puslucháčm·" - lo je logit·k é 
postavenie .. no,·ého wnenia" . hudobného mo
dernizmu . .!~Cien z lcor·ctiko,: ,.novej hudb y ·', 
:r.ápadonemeck )· hudobn~' vedec H. JT. Stur
kensclmtidt n ecláYno vvslm ·il neun•o·iteľné 
h eslo - " hudba proti ciowkn"Cl. Slcdujúr 
tie to pok y ny. nmohí ,.a , ·antga .. disti' · pont
žuj{t za nutné ~a izolo,·a( od p ublika a y~·
h)·bajú sa vystúpeniu pred poslucháčstvom. 
Tak napr·íklad Y období seminúr·a "novej 
hudby" v Darm stndte mladý skladateľ Berio 
katC'gorick y odmietol prcdv .. denie svojho die
la, ke<ľ zistil, že v s:íle okrern špecialistov 
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sa nach ádza množst,-o jednodueh)·ch miJo,·
lúkov hudbv. 

Odmietnu.úe sty ku s obccenslYom sa úplne 
zhoduje u "avantgardisto, -" s negáciou in
terprr>tov ako sprostredkoYa teľ ov medzi skla
dateľom a poslucháčstvom - "hudba be:; 
interprétov". Touto najjednoduchšou metó
dou je m anjpulúcin s magnetofónovým pá
~om, k torá dovoľuje zapisoYaC ľubovoľné 
z,·ukv kombinácie šumov bez tvorenia dielu ., , ' ' 
na notovom papieri. T)·rnto faktom skla-
dat ťf n epotrebuje interpréto,· - s,·oj "v)·
t,·or·" si pr·edvedie sám. Vzniká nový pro
bl<•m - predvedenie akellokofvek zvukového 
materiálu. Od te raz práca skladateľ a sa za
•' ína vytvot·cnim sanl'otného "zvukového ma
teriá lu'· - prorokuje jeden z poh lavárov 
hnutia " konkr·etistov" vo Francúzsku, Pierre· 
S•·h ue ffco·. s ,·oj obdiv považuje za tak v)•
:r.nanm)r ako objavy Pasteura alebo Einsteina. 
Bez skromnosti vyn ález k onkr·étnej hudby 
7.1'0\'Uáva s objavl•ním atómovej energie. 

.l••dn}-n1 slovom, supermodernisti nepoti·e
buj(r publikmn ani interprétov. Zivot ukazu
je. že publikum a interpréti sú veľmi málo 
/.aintc•·cso,·aní na umení týchto mladý ch a 
sebavedom )·dt ľudí. Okrem malej skup ink-y 
snohov a niekoľkých "a,·antgar·dných" kri
l i kov nikto n eprejavuje záujem o tieto ex
perintf'nt~-. Čim si teda Yysvetliť n e"idanú 
ak ti,·itu avun tgardisloY a ich prisluhovačov, 
prek,·itajúcirh pod krídielkom medzinárod
n ých aso•·iácií, rozhlasoy:'·ch štúdií, vydava
teľo,· a g i'UmoUmových spoločností? V koho 
záujme sa kladie glorióla škandálnej slávy 
okolo m ien hudobných bussinesmanov, kto
··~-ch celá aktivita sa u zatvára "' jednej
rlvol'h škatulkách s magnetofón ovým zápi
som komhinovan\rrh šumov? 

Xa lo, aby s:t dalo odpovedať n a tieto 
olfízky, je n evyhnutné spomei\loť n ielen vše
obec nú kultúrnu krízu imperializmu , ale tre-
ba sa ohozn:Jmif s propagandistický mi teó
riam i ideolúgo,· modernizmu, ktorí úporne
znstli,·ajú núzoo' o tom , že celú v)rvojová 
<"f'Sin hudby pred stav uje osobitnú reťaz stále 
,·iaC' sa komplikujúceho kompozičného systé
mn. Zasifrovanosf, nepl'istupnosť n ovej hud
by považu jú :r.a ,.n o,·ink u" hudobnej reči. 

Ani nic je tomu tak dá, ·no, čo atonalisti 
, ·ychádzajúri z podobný ch názorov, usilovali 
sa svojim..i dielami zbori( tonálnu bariéru 
ll vvvies f hudbu z~I hranicu tonálnosti. 
a d~ešní konkrctisti a elektronici si kladli 
úlohu n.ielen zboriť hudohn ú bariéru, ale vy·· 
,·iesC Z\'UkO\'Ý materiál za hranice samotnej 
hudby . K v~·dohytkom e lektronickej hudby 
poi'íta jú vytv01·enie tzv. ,,sinusoid oého tónu",. 
pozbnv eného všetkých alikvotn~'ch tónov . 
To to j f'. ako oni hovoria. ah solút ne čistý,. 

,.prefil t t·o,·aný" tón. n edisponujúci žiadnou 
timbrovou kvalitou a v posledných rokoch 
je základn)' rn stavebn)·m m ateriálom elek
tronikoY. 

::\a tomto zniko,·om systéme zotrvá,·a"jú 
nielen m ladi skladatelia ,;:n ·antgardisú", ale 
aj taký star)· pohlavát· dodekafonizmu ako 
Ernst Krenek, ktor)· nedánto vystúpil so 
skladbou .,Spiritus In.tellig<'ntiae Sanctus" 
pre hlasy ·a i:· istf sinusoidné tól'Y· :Medzi 
posledné novinky p seudouoncnia patria tiež 
.. Svntax.is" Taliana B.runa :O. Iadernu 
.,i1~1provizácia na šty roch timbroch - od 
sinusoidných tónov j)O t"Ozličné alikv otné 
zóny" : .. :\•futazioni" Luciana Beriu predsta
v uj{, n ·Ú.štnu štruk tú ru sinn soidr•ých tóno,
rovnakej dížky; Druh á etuda Stock ha usena 
pr·e čisté sin usoidné tóny :l mnohé iné diela 
podob ného rodu. 

Xajhrozncjšie v tejto neu<.lr-žateľ nej špe
kulácii nie sú zmätené cxpeo·i ntenty, ;de tá 
s ,·ätožiani "aYantgn r·dnosti", k lo•·á sa kladi<' 
na hlavy tvon·oY konk_rÍ'tnt•j n ~·lektronirkej 
,.h udby". 

Boli by snH\ nespra ,·od]iYi, k eby sm e 
hovorili, že celé toto dinnie nemá n a Západ e 
odporcov. ~[noh í v)·znamní hu dobní t:ini
tclia v Západnom Xem<•cktt, YO Francúzsku, 
y Rakúsku a , . . \ ngliclw . ľS.\ a v Talian
~ku sa ostro sk'\,·:• i ú o roli ,·:'·stt·!'lkom <lode· 
kafónie a nointiliz;nn~ konk~í·tne i a elektro-
nirkej hudby. . 

\'ýplodom mod!'rncj Mkadcncie o<l· 
pol'lljú mnohé tliela významn)·r h >ldadate
ľ ov kapitalistiek ýclt ko-ajín, ktor(• sú prenik· 
nuté duchom humanizmu . Pri Yšetký ch roz· 
d ieloch umeleckej metód y a ~ t~ln , t ieto diPln 
sú odrazom ži,·otných problí•lllov našej epo
chy, myšlienok a citov ľudí, u silujúcich sa 
dosiahnuť sociálnu sprm·odlivosť , m ier a slo
bodu. Hudobno-výrazo, ·é prostriedky tých to 
sk ladatefoY časom vstup ujú tlo protirečenia 
s ob sahom. ~o je to llE'Ú$pech čestn~·ch 
umelcov, h f ada iúcich llOYé cestv v wnení. 

Y bojÍ za skutočne novátorsl>6 realistické 
umenie· s hlhok:'·m etick.:·m obsahom. za 
u meni!' obrá ten é. k ľudu . "!orú veľkú úlohu 
sovietska hudba n h uclba sklndatef o, · ľudo
,·oclemokratickýclo kra jín . XehTadiac na oho
,-úrk~· a na propagandu ,. tlai'i Jla Západe, 
so,·ietska hudba po, ·yšuje stále viac s,·oje 
d(azstvo v Európe a , . .-\m.el'ike a z ísk ava 
si stá le nové krul1v noslurhiÍ~ov. 

,, ... :"i'ech npvyiict'i tefn(• tárnd lá . ktoi'<Í 
nám Hž skoro tiO rokov o•f'i'nia o akomsi 
.. ta jomstve sovie tskej hudby·', sa zapo•' úv ajú 
do tPjto hudby" píše Louis Fruhling v októ
hro,·om Hsle francúzskeho časop isu La 
.\'oH,·elle ('t'Í tique. - .\.fôže sa stať , že n ll · 
pokon po :·oznme jú vŠP!lw to, čo :lije v tf'j to 

,-eľkej otvorenej l<nihe sovietskeho u menia. 
Počujú tam heroizmus, radosť . nádej, prečí
tajú v nej o starostiach a bófoťh ľudí kráča
júcich vpred ! Tento humanizmus nie je ani 
nalakov aný, ani pozlátený. ?iemú nič spo
ločné s ideami humanistov. ktorí ochotne 
p r-elie,·ajú krokodílie slzy n~d osudom ľud
stva ... H umanizmus, predstavujlori samotnú 
podstatu života sovietsk eho ľudu, prenik:l 
do všetk),ch pórov tej to hudby, mčuje jej 
obsah i formu ... " 

Y sovietske_i h udbe, v najlepších dielarh 
sovietsky ch symfon iko,·, YO veľmi popu
lámych sovietsky<·h piesr'lach, zahraniční eli
telia hudby poi'ujú hlas sovietskeho človeka, 
strojcu noYej spravodlivej spoločnosti , ob
ran cu mieru n a svete, k tor)· 9odún• pria
tdskú •·uk u všetk\' m národ om sYe ta. 

Hu manizmus ,: konečnom stúdiu určuje 
aj noYé cesty Y oblasti formy a huCiobnej 
t·ci·i, zodpoveda júce úlohúm no,·ého obsahu, 
duehu hoja za vybudovan ie komunistickej 
spoloi'nosti. 

Clohu a v~·zn:un hudby , . e tickei a este· 
ti<·kej --<·chon· harmonic:kr>ho čJo,·eka začí
na jú si, zd{t sa, ,-šimať aj niel<torí huržo
úzni kritici. k toi'Í ešte ncdún1o oclna
iwn oli pr·incfpy abstraktnťho, od ž iYota ne
závislého umen ia. Tak v časopise "~Iusical 
America'· (z '15. T. 1958) vyšiel :r.aujímaY")' 
i·l:ínok .,Y:'·c·hova vyr·ovnaného No veka": 

" Cspešné vvpustenie dvoch soYietskych 
sputniko\' mohlo by byť požehna ním p re nás, 
ak )),- sa im podarilo vzbudil ,. americkom 
ľude . vedomie -neYyhn u lnos ti všestra nnej v~·
chovy človeka a rozhodné preskúm anie vý
chovy n ašej mládeže . .. SYet. už dnes p ozná 
veľmi veľa presvedčivých fakt ov - výsledky 
nedávnych Olympijský ch hier v Austrálii , 
, -ý sledky medziná rod ných šachových turna
jov. Yýsledky ,. oblasti miero, ·ej politiky 
a pr·opagandy, v oblasti divadla a baletu 
a n apokon hudby. l :ž dúvno po7.náme diela 
~ostakO\·iča, P rok ofievn, Kahnlevského, Cha
čaturiana, ~IjaskoYského a in)·ch sovietskych 
sklaCia teľov . SYet má možnosť sa nadch~-nať 
ich dielami v menšom me•·11dle ako , i ·sled
kam.i sklad ate[ sk<'j pt·áce .in~·ch k rajín. Dobre 
poznáme s,·eto,·é úspechy sovietskych in ter
p rétoY Dav ida Oistr<1cha , Emila Gilel sa, ~.fsú
slaYa Rostropo,·iča ... Dnes nám Sovieti dá
nt jú riesiť ťažl<lt úlohu v práci výcboYy 
"YľOYnaného čloYeka v dobre zlatlenej spo· 
loi'nosti; in telektuáln e v)rdohy tky , umenie 
a humanizmus, veda a technika idú r uka 
, . mke. Keď si zai'rwrne robiť poriadok doma 
(čo sme m ali urohi ľ už d 6sno), nezabudnime 
11a úlohy sovietsky<'lt sp utnikov - tec·hnika. 
to je len polovica o·o,·nu('ennej intclektmílnej 
v)'choYy ... ' ' 
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Zaujím;n·é priznanie ! Treba si uYedomiť, 
že a utor článku, ktor~- hovori o roYnocennej 
intelektmUnej v~·cho,-e, má na zreteli zdravú. 
ľudskú hudbu, schopnú prebúdzať u poslu
cháča živé city. a nie snperdodekafonické 
experimenty modcrnisto\· z tábora tz, -. ,.hu-

JOZE F KRES ÁXE K 

dobnej anmtga rdy" . Du;enl~- mier· dnešného 
c)o,·eka môže ohoh::tCO\':ll Jen lllll('IÚ C, odu
;enwné pokroko,·ou ideoYosfou. umenie ži
w j mysle, vysokej poézie. 

Nie koľko poznámok 
o našej hu dobnej 

k disku s ii 
kritik e 

\T súvislosti s problémami našej lwdobnej kritiky sa ;;,avše o;;IVtt fU spo
mienky na zašlé staré easy, keď bola hudobná kritika i 'V lepšieh podmienkach 
ž ivota, i bola úplnejšie i pravdivej.~ie obhospodarovaná ľuďmi 'vyžívajúcimi 
sa v hudobno-kritickej činnosti. Konštatovanie týchto skutočností pravidelňe 
vyúsťuje v hľadaní chýb, no nie prá1·e celkom tam, kde sú pra>-'é príčiny. 
Príčin je, pravda, ~'iac a niektoré, na litoré sa poukazuje, iste patria tiež m e
dzi ne, no nemožno z1·ádzať v i>etko na ne. Casto sa zabúda - a to je práve 
divné, heď sa vychádza ;:, . poro~·návania s núnulosťou, - že v starších časoch 
mala hudba vôbec iné spoločenské postave11ie, ako dnes. Pestovanie hudby 
u nás (bližšie urcené: v okwhll Viedne) I W. konci 18. a priebehom 19. stor. 
bolo neobyčajne roz~>inuté. Hudobný amaterizmus, diletantstv o, navštevova
nie salónov, do J,·torých sa po::;ý~'ali umelci, patrili k bontónu doby , k móde. 
S lachtici nepodporm>ali umelcov ;:. ľudomilstva, ale preto, že to žiadal životný 
štýl doby a preto, že to ::.namenalo honor pre salón, hecl sa ~' ňom usporia
dalo hudobné podujatie. o lom sa vsade v kruhoch týchto ľudí hororilo, pí
salo v novinách vydá~'aných ~· pn·om rade pre príslušníkov týchto tried 
(šľachty a budoázie). :\fuzikálne produl-;cie boli v popredí ich spoločenských 
zábav, ako dnes sport a niet sa preto ani čo di~·iť, že sa o tých to udalostiach 
referovalo v časop isoch toľko a ~' na.jrozličnejSích formách. 

O umelcoch sa casto referowdo ll;:: p r·edtým. než nwli prísť a písalo sa d lho 
aj po návšteve. Literámo fejtónorou form ou sa uvádzali zábery ::;o ŽÍ'vota 
umelcov - ako dnr::s o popred11ých športovcoch. T ento stav sa u nás pretia
hol až do začiatkov prvej Ceskoslorensl•ej republiky, keď tettto ž ivot ešte do
znieval. Dnes sa ale ž ije inM. Časopisy (neodborné, denníky) sú w·čené ďa
leko širším vrst~·ám obyrateľstwt, ;:,demokrati;:,owtli sa v rámci tohto rozšíre
nia, zaujali v nich popredné m iesto iné odbory. Voľal;edy bola politika 
" pansl>ým hunclÍtst~·om", no dnes je samo::;rejmé, že s ňou žije k aždý obi.:an, 
na dôležité miesto sa dnes dostal sport - t•JI O všetko ~· neprospech ::.áu jmu 
o hudbu. Tieto slw toi:nosti IH' n10:no nevidieť, i kecľ sú nám nie rwjpríiem
nejšie. 

Vytláecmie referátor o hudbe ;:, casopisov všeobecnej spoločenskej povahy 
nastoľ oval o potrebu ;:;akladartia vlastných odhomých hudobných i·asopisov. 
Zakladanie odbomých hrsopism· viedlo ďalej h ;:,mene spôsobu písania. Za
tiaľ, čo sa . v neodborn ýcll casopisoch písalo prevažne vo forme beletrie, esejí, 
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ep igram ov a pod., nebolo to na mieste v odhomých casopisoch. Stačí si spo
menľlf' v tomto zmysle na níelaoré fak! y ;:, histórie . .Yapr. dolwnca ešte v hu
dobnom casopise " Neue Zeitschrift fiir .\Jusik" p ísal v štyridsiatych rokoch 
m imtlého storočia R obert Schumarm vo forme literárne zaujímavých rozho
vorov m edzi fiktívnymi i:lenini " Davidsbii ndler (Florestanom, Eusebiom). 
Esejistickou formo tt písal '~-'ef a o hudbe do nehudobných časopisov Hector 
Berlioz, Peter Cornelius, ba doko11ca este aj Clande Debussy. Vôbec beletria 
o hudbe mala v rmnantizme veľký hurz. llanslickove kritiky, hoci si už robili 
nároky na odbornosť, boli rozhodne duchaplnejšie po beletristickej stránke, 
aef. hudobno-odbornej. Odvtedy sa ale odohrávajú zmeny, ktoré nemožno 
net..•ídieť v tom zmysle, že sa pri preskupovaní a prenášaní hudobnej kritiky 
;:, nelwdobných časopisov do odborných mení, alw s1ne už naznačili, štýl, že 
literám ost' stále '~-'iac a viac m usí ustupovať vedeckej presnosti. Dnes sa už 
od hudobnej 1-.ritiky f.iada v p rvom rade vedecká presnosť a až potom aj ur
h tá literáma forma. T ento postoj sa dnes ~iada dokonca aj v neodborných 
Č'asopisoch, v príspevkoch povahy referátov. V edie to samozrejme k odbor
nejšienw a hlav ne historicky podktttejsienw vzdelaniu hudobných kritikov, 
vedie to J; oveľ a väčšie nar u.veclomeniu si ::.odpo'vednosti za každé slov o, laoré 
sa predkladá verejnosti. A. ~ ,edie to stále v iac a viac k požiadat..•ke profesionál
nej hudobnej kritiky. 

Zalozenie odborných časopisov prenáša ra.:.i.sko hudobno-kritickej činnosti 
rl o týchto a v neodbomých časopisoch ustupuje všeobecnému záujmu o politiku, 
hospodárstvo, šport a pod. Je to prirodzenú vývoj, htorého príčiny sme už 
na;:;načili. Pokladali by sme ale ::-a ne:;dravé, ah by neodbom é časopisy pod
ľahli živelnosti tohto 't-'ývoja a nepokladali ;:;a potrebné riadiť kultúrnu JJOli
tiku v zmysle výchovy ai v záujme o /-;ultúm e hodnot·y n umenie. Na tomto 
mieste nenwžno vykladať význam, hult!Ír!J pre ~i'l-•ot národa a ľudstva, ale je 
istt>, že kultúrnosť treba budovať a ťaiJ;o prebojo•-'ávať; k túJnu, aby sa národ 
stal kultúrnym, treba veľa a veľa uvedomelej práce. A. preto sít i hultúrne 
rubriky a v rámci nich i reierátu o hudbe a hudobnom =.iv ote nutnosťou aj 
r neodborných časopisoch. 

Tu prichád;:;arne k prvému boľavému. bodu, k wniestiwvaniu hudobných 
l.:ritík v neodborných časopisoch. :.Varíeka sa za<-'.~e, niet kritikov a že hudobná 
••eda na univerzite ne-vychováva kritikov. Faht je ale, ~e z lw clobnej v edy 
1'lJŠlo už ' ' iac ľudí zapálených pre kritichú c\ imwsť, 1-.torí sa s vervou pustili 
do písania - 1nenujem konkrétne: dr. Pa'vol Poláh, dr. Ivan Hrušov ský, dr. 
Ladislav Bw·las, dr. Jana T errayová, dr. Richard Rybarič, pront. hist. La
dislav ,,/olirý, prom. hist. R oman Skŕepek, prom. hist . Oskar Elscheh a ďalší, 
l..:torí sa bucľ celk om odmlčali, alebo obmedzili písanie na sem tam sporadické 
maličlwsti. Dôvodm' ie, pravda . viac, predovšetkým je to preťaženie v práci 
vo v lastnom zamestnaní (v skole, v al.:adénúi, 1' divad le a pod.), mnoho robia 
nepríjemnosti spojené s postavením. kritika, ale na vine sú a.j časopisy, ktoré 
pre nedostatok miesta uverejr'íujú iba tor;:;á toh o, co p isatelia dodali do re
dahcií. .\' eraz .m stalo, že prá•·e t ie mie.~ t a, ktoré dali kritik ovi najviac uvažo
•·ania a v com kritik cítil podstatu svojho referátu, redakcia vyradila a pone
clwla len suchú ::.právu o tom, kto ľtcinkoval a čo sa hralo - ·veci, pre ktoré 
nebolo treba ani ísť na l;oncert, ktoré sa m ohli odpísať ;:; programu. Keď sa 
f>rítikom viac rá;:; tohto zoškl-tá ich referát na polovicu, na tretinu a hlavne, 
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lieď sa im vyškrtá kritický postoj a ponechajú len suché dáta vo fonne refe
rovania, veru ich po case prejde nadšenie a ochabnú v písaní. Resp. ponecha
jú referovanie ľuďom, ktorí nemajú okrem podobného registrovania falttov 
iných ambícií. 

Dalšia ~:ec súvisí so zamestnaním hudobných hitikov a sttčasne s uvedo
nwvaním si zodpovednosti kritickej činnosti. Ten, kto sa dôhladnejšie zaobe
ral problematikou hu.dobnej kritiky a študoval tieto veci, nemôže vidieť v hi
tickej činnosti len honorárovú záležitost'. Kto to berie vážne, musí si byť ve
domý, že je riskantné a skoro až nedôstojné písať o skladbárh a výkonoch po 
jednom pocutí. Ak sa má vyriecť zodpovedné slovo, treba si vec dôkladnejšie 
preštudova(, ísť na niekoľko skúšo/, a pocl. U ľudí, ktorí sú však časove via
zaní zamestnaním, je tolo nemožné. Zodpovedne môže písať kritiky iba ten, 
kto sa može kriticltej činnosti naplno venovať. Na toto :.atiuľ u. nás niet pred
pokladov, lebo ani jeden časopis nezamestnríw profesionálneho hudobného 
hritiha. · 

Nedostatoh stáleho hudobného kritika v redakciách hultúmych rubrík núti 
prijímať kritik·y od kde/who, l-ao sa práve naskytne a kto co prinesie. Je evi
dentné, že takto nemožno budovať cieľavedomú líniu . Takto sa môže stať 
napr., že na ~'ečierku Stát. konzervatória vystúpi začiatoční!. huslista bežného 
typu, ktorý ani neu.hazuje ziadne mimoriadne perspektívy. Má ale kamaráta 
alebo príbuzného a ten o ňom napíše tak, že si čitateľ môže myslieť.. že tá 
nová h~'iezda patrí do iedného radu. najmenej s Oistraclwm, Heifetzom, či 
Schneiderhanom. Vedúci lwltúrnej l'tlln·iky nemá naporúdzi iný referát, sám 
sa veľa ~· hurlbe nevyzná, na lwncerte nebol, nuž miesto toho, že ·by to hodiľ 
do koša alebo pri najlepšom zaradil medzi oznamy, uverejní to v kultúrnej 
rubrike. Môze sa stať aj opačný prípad, že na peknom koncerte práve preto, 
že to bolo pel-mé a úspešné vyvstane u niektorých žiarlivosť, pocit konkuren
cie a pod. a tito siahmt preto po pere a pošlú svoje " dobre myslené rady" 
kultúrnej redakcii niektorého časopisu. Pošlú. to, pravda, pod značlwu, ktorú 
nik nepozná, lebo inak by si predsa mohli niek.torí myslieť, že z toho ho~'orí 
osobná zaujatosť - a to bohchráň, pisateľ ov i šlo o vec! Proti možnostiam, 
podobných hritík u nás niet zábrany. A precL~a ie isté, že aj redaktori kultúr
nych rubrík by mali mať dokonca zvýšený pocit zodpovednosti, čo sa v da
ných okolnostiach nedá inak riešiť, ako výberom poláaľ možno s t á l y c h 
hitikov na úrovni. N emozno nazvať hudobnou kritikou riadky písané sub 
specie kamaráta alebo príbuzného, ako nemožno podobne hodnotiť ani riadky 
písané mb specie žiarliv osti alebo z lomyselnosti --;-, ale iba. sub specie kultúr
nosti, socialisticl;ého u~'edomenia, umenia, národnej hudby a hudby vôbec. 
K tomu treba mať kritilw., ktorého možno brať na zodpovednosť a nie náhod
ného pisateľa. 

Tí, ktorí to myslia s hudobnou kritikou úprimne bývajú nepríjemne skla
maní, keď sa dozvedia o dôsledkoch, lttoré mali ich dobromyseľne napísané 
riadky. U nás je totiž zvykom, že sa novinové kritiky mechanicky vyu.ŽÍ'I>aiú 
ako vysvedčenie pri prijímaní do zamestnania, pri odbornom posudzovaní, 
pri umožňovaní koncertov alebo aj pri vysielaní do zahraničia. Kritík, aby u.ž 
·vyspelým umelcom pomohol vylepšiť ešte nejakú maličkosť, vytkne im to 
ako nedostatok. Miesto toho, aby im pomohol, sa naraz dopočuje, že ich 
tým znemožnil. Na dmhej strane o inorn výkone kritik nepísal, lebo sa mu 
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pre nízku. úrove1í zdalo nehodným., aby sa vôbec o tom písalo. \ ·ýsledok: pred 
verejnými i11štanciami ie tento dmhý výkon čistý, bezúhonný a vyhráva to 
pred predošlým. Kritih chce pomáhať a nie znenwžňovať ľudí a preto, ak 
budú takto zneužívať kritiky, kritici nebudú môcť opr-avdi'l-•e f.tritizovať. 

Týchto niekoľko úvodných poznámok k diskusii o našej hudobnej hritike 
sa dotýka len praktických problém01-'. Netýka sa problémo-t-• teoretických, ani 
etických otázok, ktoré sa budú ridiť na špeciálnych seminároch usporiada
ných hudobnovednou homisiou. Sväzu skladateľov. Ca,sto sa u nás veľa uva
žuje a riesia subtílne teoretické otázky a v pra:r:i to pritom stroslwtáva na 
elementárnych nedostatkoch. Ja som sa tu naopak pokúsil pouházať v prvom 
rade na tieto prozaické skutočnost~ na tieto elementárne nedostatky, aby sa. 
nehľadali ~-·inníci tam, kde nie sú. Možno, že sa môže zdať nehodným pre 
jedného vedca, aby sa znižo'Pal až dole, no zdá sa mi, že prv než začneme teo
reticky vysoko vedené úvahy_. bolo by dobre uvažovať o náprave v týchto 
praktických veciach. Ba dokonca sa mi zdá, že bez vyriesení týchto sú teo
retické u~·a:,ovania planými špekulcícicuni. 

FRANr; OI S SCHA PIR A 

Mladá generac1a rumunských sklad ateľov 
(Písané pre SloYenskú hudbu) 

Rumunská hudba, pomerne mladá Y rámci svetoYej hudobnej tvorby, je 
organicky spätá ustavičnou aktivitou hľadania no,·ého. Príkladom tohto úsilia 
je George Enescu, ktorý_ založil modernú rumunskú skladateľskú školu. V 19. 
stowčí generácia rumunsk)rch skladateľov, vych ádzajúca z folklóru, sa sna
žila dať rumunskej hudbe vysoké umelecké hodnoty. Tieto snahy však, až do 
vystúpenia G. Enescu, zostali iba pokusmi. Až na konci 19. storočia Enescu, 
vďaka svojmu mimoriadnemu talentu a znalostiam, Yytvoril svoj "Rumunsk)· 
poem" (1897) a dve " Rumunské rapsódie". Takto už prvá etapa ·vývoja ru
munskej hudobnej kultúry, založená na citovaní folklóru, uspela vytvoriť 
prYé klasické diela. George Enescu Yšak išiel ďalej. Pokúsil sa vytvori( diela 
,.folkloristickej inšpirácie" . alebo lepšie povedané, osobnej inšpirácie "v ľu
dovom rumunskom slohu" . Tieto tendencie nachádzame u E nescu na začiat
ku storočia (Prelúdium v uni'ione z l. ~uity pre orchestt>r z roku 1903). no 
nerealizoval ich až do dôsledkov, pretože tieto diela nesú ešte na sebe pečať 
eklekticizmu. Stýlovú čistotu a klasickú dokonalosť Enescu (a spolu s ním celá 
rumunská hudba) dosiahol až o dvadsať rokov neskôr, v roku 1926, v III. 
sonáte pre hu sle a klavír "v ľudovom rumunskom slohu". Enescu bol dlho 
zamestnan~· hľadaním syntézy medzi všeobecnou hudobnou rečou , zbavenou 
nádychu "pitoresknosti", "exotizmu", ale zároveň ponorenú do bohatstva ru
munského hudobného myslenia. A práve '" tomto smere vytvoril veľa zo svo~ 
jich skladieb. S\·oj osobn)· Št)·l, hlbšie včlenený do S\·etovej hudby a zároveň 
rumunsk5· charakterom, Enescn jedinečným spôsobom stmeľuje do jednej 
formy v opere Oedip (:1913-1932), v IL sláčikovom kvartete (1952), v Ko-
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mornej symfónii (1954) atď . Idea us lavičnPho hľadania s cieľom vytvorenia 
a rozvíjania rumunskej hudobnej kultúry s jej všetk)·mi zvláštnosťami - to 
je jeden z odkazov Georgea E nescu. Ale Enescu tiež ako ušľachtil~· odkaz pre 
hudbu zanechal ideál humanizmu, ktorý má nemalý význam. 

Enescova cesta, vychádzajúca z troch etáp, troch smerov, poznamenaná 
ustavičným hľadaním nového, dala príklad ďalšej generácii skladateľov. 
Jora, Andricu, Dragoi, Dumitrescu, \'ancea, :\Iendelsohn a iní skla
datelia generácie staršej i strednej, snažia sa rozvíj ať tieto tendencie. Tento 
ďalší vývoj je opäť sp<)jený s novátot·stvom, s priekopníctvom. Tak Jora vo 
svojom priekopníckom diele Pieds vytvoril syntézu medzi evolúciou svetovej 
piesne a rumunskou hudbou; Andricu podobne prispieva k položeniu zákla
dov špecificky rumunskej symfónie. V poslednej dobe sa prejavil vo svojich 
posledných symfóniach: Ion Dumitrescu takti.ež nasadil sondy vysk umu do 
terénu nepreskúmanej rumunskej ľudon~j modálnosti: a Zeno \'ancea hľadá 
možnosti \ 'ytvorenia polyfonického st)·lu na základe národného rumunského 
Il_lclosu, .sublimovaného vlastnou osobnosťou. A všetky tieto túžby sú pod
n adené Ideálu humanistického, ušľachtilého umenia. 

A mladí? Humanizmus a novátor
ské hľadanie - to sú dve vedúce idev 
mladej skladateľskej rumunskej g;
nerácie, ktorá sa v posledný ch rokoch 
prejavila mimoriadnou silou. Keď 

Pascal Bentoíu 

dnes ho,·oríme o rumunskej hudbe, 
nemôžeme obísť mená Radu Paladi. 
Anatol Vieru, Pascal Bentoiu, Tiberiu 
Olah , Sergiu ~atra, Dumitru Capoia
nu, Aurel Stroe, Doru Popovici, Ed
gar Cosma alebo Theodor Bratu. 
Zjednocujúcim motívom týchto mla
dých ľudí v jednu generáciu je jeden 
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spoločn~· z.i,·otn)· základ: obdobie 
\'Ojny a po vojne, keď prichádzajú 
do obdobia ich vlastného formovania. 
Samozrejme. jedni s vacsou, rm 
s menšou intenzitou : jedni sa zúčast
nili ilegál neho odboja počas vojny, 
druhí sa pripojili neskôr k všeobec
nému revolučnému hnutiu. Podstat
né je pritom, že vojna so všetkými 
útrapami a s tisícami otázok. ktoré bo
li položené ľudskému svedomiu, po
značili mlad)·ch ľudí počas ich dušev
n<'ho formo\·ania. ~ asledujúce roky 
sú rokmi veľk~·ch sociálnych premien, 

T iberiu O/ah 

vyvolan~·ch rcs lauráciou a U[JCVIJO· 

vaním mori ľudu. Sú to zložité roky 
plné no\'~Th otázok, ale sú to a j ro
ky, ktoré mlad~·m ľuďom pon1ohli 
pochopif javy sÚČllsnosti a orientovať 
sa v základn<-ch umeleck<·ch otáz
lwch. \'ďaka ,··láde a jej id~ológii bo
j ujúcej za ušľachtilé poslanie umelca 
a za soci::~listick~, humanizmus v Ru
munsku, niet tam miesta pre rozpí
nanie výstredností, ktoré by za kaž
<lú cenu chceli ohromiť neskúsený ch 

to všetko vytvorilo priaznivé 
ovzdušie pre tvorbu mladý ch rumun
ských skladateľ ov. :Vlladí chápu .ume
nie v zmysle vyt)'Čeného pokrokové
ho humanistického poslania. Toto na
berá rôzne, mnohotvárne formy : 
v piesni napr. povýšenie ušľachtilos
ti ľúbostného citu (Doru Popovici, 
Pascal Bentoiu, Aurel Stroe, Anatol 
Vieru píšuc v línii piesní Mihaila Jo
ru obohatili žáner rumunskej piesne), 
v dielach symfonických alebo vokál
no symfonických vyjadrenie nového, 
pokrokového ideálu (aby sme uviedli 
len diela s textom alebo vysloveným 
programom : sbory a masové piesne 
Radu Paladiho, Theodora Bratu, Du
mitru Bughiciho, A na tola Vieru, Lau
rentia Profetu, Tneodora Grigoriu, 

D. Capoianu 

Aurel S troe 

poémy Sergia Natru, protivojnovú 
kantátu Tiberia Olaha, Stroeho kan
tátu na ver še Pabla Nerudu alebo Po
poviciho na tragickú poéziu Iona Pil
Jara "Vtáci smrti" atď .) . Samozrejme, 
je veľa diel bez programu, ktoré sú 
inšpirované t)•mi istými realistick}'IDi 
tendenciami: no všetky nemajú rov
nakú hodnotu , i keď poukazujú na 
humanistickú orientáciu. 

A napokon, aké výrazové prostried
ky používajú mladí? Veľmi rozličné. 
Od citácie folklóru, po lwmplemen
tárne mody alebo techniku seriélnu ... 
Napr. Dimitru Capoianu (nar. 1929) 
napísal vynikajúce Divertimento pre 
dva klarinety a sláčiky, vychádzajú
ce z autentický ch tém rumunských 
kolind (dielo bolo predvedené aj 
v Mariánskych Lázňach). Citiť v ňom 
vplyv Bartókov (témy pochádzajú 
z Banátu. kde Bartók zbieral folklór 
a použí~al ho vo svojich dielach), 
ktor)· je však pretavený osobnosťou 
mladého skladateľa. Radu Paladi 
(nar. 1927) vo svojom Sláčikovom 
kvartete použil vyspelejšiu inštrumen
tálnu techniku a vytvárajúc t émy 
"v rumunskom slohu" dosiahol veľmi 
veľkú expresívnu silu a napätie. Ti
beriu Olah (nar. 1928) v kantáte pre 
ženský sbor, dve fl auty, sláčiky, bicie 
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nástroje a xylofón použil staré ľudo
vé texty "čángov" (moldavských ľ\fa
ďarov) , vytvára no,·oľudovú melodi
ku a kantátu v ybudoval na voľnom 
,-ariačnom principe (variácie na chro
matickú tému, variácie štyroch tónov, 
dvojité variácie na rytmickú tému). 
V jednom úseku, ,. ktorom vykreslil 
úzkosť pred smrťou vo vojne, Olah 
použil ser.iélnu techniku. Kantáta, 
prcd,·edená v :.\.Jesiaci kultí1ry v Ru
munskf' j ľudovej republike, mala 
u obecenst,·a veľk)r úspech. Získala 
cenu , . Bukurešti a Y :.\foskve na fes
tivale mládeže roku 1957 (spolu so 
skladbami Capoianu a Paladiho). To, 
čo je zaujímavé a čo zásadne odlišuje 
skladateľskú "avantgardu" dodekafo
nistov Západu od t)•ch, ktorí používa
jú seriélnu techniku ako Olah je to. 
ze k )rm jedni zdôrazľíujú absolútnu 
hodnotu seriélnosti a zazná,·a iú všet
k)·ch modern~rch skladateľo'~- ktorí 
sa nepodrobili dodekafonizmu. mladí 
skladatelia ako u nás Olah, popierajú 
absolútntL hodnotu dodekafonizmu, 
techniky ser·iélnej a skúmajú len lech
niku (a nie estetiku). Snažia sa dať 
týmto smerom relatívnu hodnotu 
a ich použitím sledujú nutnosť rea
listického ,-~·razu. 

Ale nt>chcel som menovať len troch 
skladateľov. tri ;týly, prednosti tech
nické. J e ich hodne viac: napr. Pascal 
Bentoiu (nar. 1927), ktor)' vo svojej 
symfonickej poeme "Zornička" alebo 
vo svojich sonetoch, inšpirovaných 
básňami klasického básnika Emines
cu, sa snaží roz,·inú( mnohé zvlášt
nosti melodické a harmonické z po
sledný ch diel Enesca. Je to oblasť , kto
rá boJa málo p estovaná a tak sa stala 
vhodnou pre experiment. Tieto dve 
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diela , veľmi výrazné, majú špeciálne 
ovzdušie veľkej senzibility , umierne
n)' modernizmus. v ktorom sa moder
né v~-razové prostriedky spájajú s ro
mantickou náladou . Aurela Stroe 
(nar. 1932) istý čas považoYali za 
"enfant terrible" najmä tí, ktorí ho 
nepoznali. V skutočnosti Stroe, človek 
veľkého kultúrneho rozhľadu, v)·bor
ne informovaný o všetkom, čo sa týka 
súčasnej hudby, píše svoje diela v lí
nii. rumunskej hudby. Jeho Sonáta 
pre kl avír -:- dielo ohnivej techniky 
- je naplnená tragizmom a dramatic
kou atmosférou, vo výraze je veľmi 
rumunská a zákonite vyrastá z ovzdu
šia juhovýchodnej Európy. Stroe na
písal kantátu na Nerudovu básei'í. "Ví
ťazstvo ľudu", piesne, Koncert pre 
sláčiky (s veľkým úspechom hraný 
\- Bukurešti v decembri 1957). Toho 
času sa zaoberá použitím komplemen
tárnych modov a vo všeobecnosti 
problémami modalizmu. Píše málo 
(alebo lepšie povedané nechce veľa 
uverej1'íovať), aby jeho pokusy nepo
važovali za začiatočnícke. Snaží sa 
dosiahnuť isté majstrovstvo a až tak 
vydá dielo viac alebo menej overené. 
Toto je v~·sledok zdravej umel eckej 
koncepcie. • 

.\fožno vidieť vrenie, ktoré existuje 
u mladej generácie rumunsk~·ch skla
dateľov a v tom istom čase dva od
kazy - humanizmus a hľadanie no
vátorstva v živote rumunskej hudby, 
ktoré sú v dobrých rukách. ~ie ho
voriť , lépšie je počúvať hudbu. Bolo 
hy potrebné, aby v Ceskoslovensku 
poznali čo najviac rumunsk~·ch diel 
a skladateľov a opačne, aby českoslo

venská hudba našla svoje miesto 
,. Rumunsku. 

ECGEN SBf ú NEK 

Za sarnostatnosť estetiky .... 

ZvuČne znejúci termín "estetika" patrí medzi výrazy, ktoré sú často zne
užívané jednak snobsky, jednak z neznalosti jej pravej podstaty a poslania. 
Yoči rôznym zdeformovaným chápaniam "estetiky" prichodí ná m ohradiť sa: 
čím estetika nie je, nemôže by i a nechce byť. 

Zo strany tvorivých umelcov často sa stretávame so subjektivistickým 
ponímaním estetiky, podľa ktorého každý autor má f>Yoju "estetiku" -
pravda - "estetiku" , lepšie povedané "estetično" prejavujú ce sa v jeho 
umelecko-estetickom cítení, vkuse, štýle, osobitnosti, individualite .. ,Estetika" 
chápaná v zmysle "estetična" a .,estetického cítenia" je v podstate čiastoč
ným stotožnením estetiky s jej predmetom. Ak pod pojmom "estetika" chce
me rozumieť vedeckú disciplínu, vedu , tak nutne musíme uznať jej samostat
nosť ako takej. 

Estetično alebo estetické cítenir nie je veda; estetika ak chce byť vedou, 
nutne musí podliehať podmienkam vedeckosti: cestou indukcie - poznania 
empirického materiálu, l ogick~·ch vzťahov a zákonitostí - nutne m usí dospieť 
k usústavnenému teoreticko-logickému systému (podľa možnosti axiomatizo
vanémJ.I), ktor)· sa rozsirovaním poznatkov neustále prispô~obuje a prebudo
váva adekvátne svojmu predmetu za neustálej sémantickej verifikácie. Maxi
málne presné zmocňovanie sa skutočnosti. ktoré nie je mysliteľné bez exakt
nosti, abstraktnosti a usústavnenosti (bez teoretickej úrovne) - práve svojou 
dôslednosťou a adekvátnosťou je viac ako pasívny empirizmus bežného po
znania. Práve tak , ako skutočnosť (predmet nášho poznania) nie je náhodilým 
nakopen)·m konglornerátnym zhlukom, ale má svoju štruktúru, i naše poz~a
nie, ak chce i vzťahy predmetu bádania (ako celku) obsi11hnuť , nutne musí 
dospieť k teoretickej usústaYnenosti empirick)·ch poznatkov adekvátne k štruk
turálnym vzfahom samotného predmetu bádania. Táto úroveií je súčasťou 
dôslednosti poznania. do ktorej proces maximálneho, t. j. vedeckého poznania 
nutne musí ústiť počn úc od verifikácie jednotlivých pojmov až po dobudo
,-ávanie a prebudovávanie teoretického systému ako celku. Táto .vedecká dô
slednosf nutne musí. nadobudnúť syn tax určenú sémantickou adekvátnosťou. 
\' tomto spočíva i podstata a zdôvodnenosť vedeckého "jazyka" , proti ktorému 
tak nepekne broja hlasy, podľa ktor~·ch iste aj matematika by mala byť 
podávaná "zrozumiteľne'· . . . teda nejak inak (jedrJOduchšie!) než sa veci 
wajú ... 

Ak teda chápeme estetiku ako vedu, čiže nutne ako abstraktnú logicko
tcoretickú sústavu, ktorá sa bežn)·m procesom tvorenia a vôbe~ vvtvármúa 
,·edy neustále zdokonaľuje postupom rozširovania sa poznatkov Ó svojom 
predmete (ktorý jední zužujú len na umenie, iní ho chápu v celej šírke este
tična i mimo umenia), tak estetiku nernažno čiastočne stotožniť a nahradiť jej 
predmetom: napr. samotným estetičnom, vkusom. cítením atď. práve tak ako 
estetika nemôže nahradiť nedostatok tvchto ... 

Pravda, to ~eznamená, že e~t~tika J;_emá a nemôže spätne vplývať na svoj 
pr·edmet. Estetika sa neobmedzuJe .a am sa nemôže obmedzi( len na dodatočné 
spoznávanie 'vývinu umenia a esletična , ktor)' sa ubPrá rodľa takéhoto ná-
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zoru vraj " nczá\·isle'· na ,.estetike'·, ktot·á by mala P?dfa iohto po~íman .. ia len 
pasívne a dodatočne .. registrova(" . Patrí k v_edeck: J .. po...-~~~ est: tlky,_ ze ,~?
spieva k určit~·m uzáverom, ktoré ak? premtsy mozu .~lu~It a casto 1 sl~z1a 
k ďalšiemu ...-\·...-inu - i keby len negáctou. Bez tohto spatndw vplyYu estetiky 
na ďalší výv~j umenia a estetična. est~tika by _sa "~ dosť z~ačr_tej mier~. ob_m~
dzila len na históriu. Náhfady že estet1ka nema pravo vply\ ať na ďals1 vynn 
umenia a má sa obmedzif l~I; na dodatočnú registráciu od nej .. nezáYislébo" 
vývinu umenia, boli u nás '" nedáYnej minul osti ešte Yerejne hl~sané a dodn;s 
sú v o vedomí niektor)•ch ľudí žiy{•. I\a toto môžeme odpoYedat len ~oľ~o, ~e 
úlohy estetiky nie sú totožné s úlohami histór~e, presnejšie : s Í1lo!1a~n~ lustón~ 
umení - i keď sa estetika nezaobíde bez neJ práve tak, ako lustona umem 
bez estetiky. Pri stotožnení poslania dejín umení a estetiky este.tika ~y bola 
zbytočná, bola by dejinami umenia pohltená. :Ko sk~točnosť e;nsten.cm_ este
tiky vynucuje: história nemôže vyčerpať úlohy estetiky . Este~Ik~ .'-ue .~ e :en 
históriou. Stotožnili by sme ju s ňou bez dostatočného docenema JCJ spatneho 
vplyvu na svoj predmet.. . . .. .. " 

Vyvodené konzekvencie z estetiky pre tvorbu nemozu v;;ak zo stra_'-ly e~t~-
tiky ústiť v nároky nahradzo~ať (i keby len či_astočt~e) už ~ompetenc1~ tvon: 
vej umeleckej aktivity . Estet1ka ako veda ma SYOJe hramce,. kde _ako taka 
končí ako i tvorba má svoje hranice, kde sa začína ako umeme - 1 keď n~
vzájo~ na seba môžu a vplývajú. Z estetiky plynú~e rr_tožn~ k.onzekvencw 
pre tvorbu - to je jedna zále?tosť. kde~to ino.u záležtt~~tou Je .ti~to kon~ek: 
vencie umeleckv realizovať. , . tomto uz estetJka nemoze pomocť. Tu SI uz 
(ide o problémy "ako") tvoriaci autor musí Romôcť ~ám. To,. ~o mu t? môž~ 
estetika poskytnúť, nijako ho nemôže spas1t. Estet~a nem?ze a am nem,a 
nahradzovať nedostatok t...-orivej invencie. Ponimame e-;tetiky ako "poma
hateľky" tvorby, jednostranné očakávanie "pomoci" od estetiky, kto~á b?' 
mala tvorbu zachraňovať a braf za jej úspešnosť a hodnotnosť (aleb_o neus~es
nosť a nehodnotnosť) výlučnú zodpovednosť - takéto ponímame. estetiky 
je veľmi relatívne a pochyb~é. Ne~orozm;nenie v t?~to pr_ípa~e vzmká z. ~e: 
dostatočného rozlíšenia rozd1elnost1 medzi vedou, JeJ rozviJamm a. _IHedzl J e~ 
využitím. Toto druhé, praktic~é využiti.e ~st~tiky, má za ~~~hu ~ntika. ktora 
sa tiež často stotožňuje s estetikou, hoci me JC s fwu totozna - 1 keď sa bez 
seba nezaobídu: 

Al{ chce byť kritika vedecká. nutne sa musí u~~žať na ÚI:ovni ~'edeckej 
estetiky. Bez tohto by zostala le~ .ncúplnou .. pa:_Cialne uplati~ov~n):rn vku
som a cítením ako sme toho v kritiCkeJ praxi bezne svedkami. No 1 keď sa 
seriózna kritlka nezaobíde bez estetiky ako platformy a úrovne práve tak, 
ako estetika sa nezaobíde bez hodnotenia, to ešte ~ezna~ená ,. že~y ~~lo ~ož
né ich stotožniť ako sa to často stáva. Každá z mch ma svoJe spectfiCke po
slanie. Ak by si chceli navzájom Yyčerpať svoj_e. úlohy, u~:yhnutn~ by pre
stali bvť sebou samým, estetika by sa stala kntikou a kntJka_ estetikou. Po
slaním. kritiky je vytYárať vedeck)· teoretický systém o_ sVOJOm pr~~ete; 
ale hodnotiť a prebojovávai hľadiská správne odh~dn~teh?. smeru dals1eho 
vývoja, kde sa uplatňuj e okrem konzekvencii 7. estetik~· 1 _k.ntikova u_melecko
tvorivá fantázia, ktorú kritik musí mať , ak ch:e dos~1?nut .P.?trebn?' nad~e~ 
k anticipácii. Na túto úlohu estetika ako veda uz nemoze ~~~te1t. Musi na~tup1ť 
tvorivá umelecká fantazijná činnosť, ktorá sa p odstatne liSI od vedeckeJ tvo-
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rin' j činnosti. Táto netotožnosť vedeckej a umeleckej tvorivej činnosti , resp. 
potreba oboch pre serióznu kritickú prácu hovorí tiež o tom, že úplné stotož
nenie estetiky s kritikou je pomýll'ná záležitosť. Reduko,·anie estetiky na kri
tiku, resp. k~itika bez estetiky skr~·va v sebe nebezpečenstvo zúženia kritiky 
len na vkus, na jedno e!'tetické cítenie. A ko je známe, e8tl'lick)·ch a umelec
k)·ch "prá\·d·' je viac - nie ako \. logike a vo Yede. Pri rozdielnom estetic
kom a umeleckom cítení neznamená, že protiklad je neumením ! Estetika re
dukovaná na kritiku skr)·va v sebe nebezpečenst,·o h egemónie jednéh o este
tického ideálu. 

Y stotožnení kritiky a estetiky malo korene i stotoznenie estetiky s ideo
lóuiou a to v tedy, keď sa tá istá úloha kritiky i estetiky redukovala len na 
pr~bojo...-ávanie ideových názorov. Považujeme za nezmysel estetiku a kritiku 
bez ideológie. No ideológia o sebe nerieši ešte špecifické problémy estetiky. 
Ak by ich r iešil a, prest:hala hy byt už len ideológiou, prechádzala by už 
v estetiku. 

Z jednostranného chápania ~!stetiky bez hodnotenia, bPz kritickéh o spätného 
vplyvu vychádza ďagie zdeformo\·an(· ponímanie estetiky , podľa ktorého 
poslaním estetiky by bolo len stotožiíoYanie sa s tvorbou, čiže estetika, ktorá 
by mala za úlohu len propagáciu a popularizáciu. Estetika so , sYojimi vý
skumn~· mi prínosmi a poznatkami móže tvorbu približo,·ať konzum en tovi, 
no podstatná úloha estetiky ako vedy spočh·a YO výskunmosti. Aby táto do
spela k rozšíreniu naširh poznatkov s platn~·mi názormi, na to nevystačí len 
stotožiíovaním sa dielom v zmysle propagácie a popula1·izáci~. Z tohto faktu 
plynie i upozornenie, že ani stotožnenie sa s dielom v zmysle samoúčelnej 
anal)·zy nemožno považovať za estetiku. Samoúčelná anal~·za nie je ešte este
tika. Až keď analýza prinása a ústi v budovanie estetiky ako ,·edy - len 
, ·tedy ju môžeme ponímať smerovaním k estetike. 

I v oblasti samotnej estetiky treha sa ohradiť ..-oči takému jej ponímaniu, 
ktoré ju obmedzuj e len na popularizáciu a propagáciu e!> lctick5·ch názorov. 
Treba striktne rozli šo..-ať propaga(:nú činnosť od vedeckej. t. j . ..-ýskumnej , 
objavnej činnosti. Propagácia a popularizácia nie je eštP vedecká činnosť. 
Spomeúme len na úbohó kompilácie, ktoré sa nám rheclo set·víroYať ako 
\·edecká činnosť pod titulom " estetiky" alebo "úvodu do estetiky" .. . Vedec
ká činnosť je vedecká tým, že prináša a rozširuje uz e:'>. istujúce poznatky 
o nové platné poznatky . Za pcsto..-anie estetiky ako \·edy môžeme označiť len 
poznatkový prínos s v)rskumným charakterom. Os\·ojením existujúcich názo
roY a obzvláš ť zlou kompilačnou prácou sa C'Šte nikto ne-;tal estetikom. Stane 
sa ním len vtedy, ak dokáže priniesť no..-é a p latn{· poznatky na úrovni vedy. 

Opra \·divý poznatkov~· prínos do estetiky sa nezaobíde bez toho. (ide o roz
sírenie našich poznatkov), žeby nechodil na hraniciach a na okraji doterajších 

. znalostí. Nutne musí zájsť ďalej od t)·ehto a preto nové poznatky neraz sa 
i pociťujú ako " na pokraji chodiace .. , odkiaľ akoby sa už nedalo ďalej záj sť 
bez toho, žehy sa .. nesklzlo do priepasti neplatnosti·'. Toto ,.chodenie na kri
\'Ol ak}·ch cestách na okraji" je ne \·yhnutné, ak sa chce pt;,ohlematika presne 
a dôsledne vymedziť a ob ran!čiť. Táto potreba objan 1éh<l poznávania vyvo
]á,·a často pocit nedôYery v ľuďoch bez schopnosti spozna ť dosah nových 
poznatkoY, \" ľuďoch. k torí sú schopní myslieť len kornpilačne netvorivo 
v medziach osvojených poznatkov určiti-ho stup•'ia v~· \·oj a . ktoré ak brzdia 
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ďalšie poznatkové napredovanie. mozu sa javiť len ako dogmatické. Stotož
nenie estetiky so zhlukom dogiem (obyčajne zo strany kompilátorov) vedie 
nás k protestu proti takémuto ponímaniu estetiky, ktorŕ je vlastne najproti
vedeckejším ponímaním estetiky. 

Pestovanie estetiky zostáva vedou len potiaľ, pokiaľ je ,. roz,·oji, pokiaf 
sa nestane zhlukom hlásan),ch dogiem. Dnes, po odvrate (•d zdeformovan~·ch 
ponímaní estetiky a od pseudovedeck)·ch povrchn)·ch kompilačn)·ch ,,estetic
kých " mudro,·aní, keď sa prešlo k serióznemu vedeckému rozpracovávaniu 
problémo\· estetiky - dôvera ,. no1·é názory. je podmienkou jej roz,·oja práve 
tak , ako uznanie jej samostatnosti bez akéhokoľvek stotožňovania - i bez sto
tožňovania s in)·mi od1·etviami vied ako napr. s filozofiou, psychológiou, vedQ
mi o um ení atď. Estetika ako samostat nú disciplína má svoj špecifický predmet 
i svoj e špecifi ck{> hľadisko. Ako taká ni e je, nemôžc by t u ani nech ce byť 
ničím in~·m ako sama sebou - estetikou. 

S IM ON J U ROY S KY 

O dramaturgii opery ND v Bratislave 

J ednou z najhlavnejších podmienok úspesného plnenia poslania opery 
v dnešnej spoločnosti je dobr) · d1·amaturgický plán. \.' ií om sa nuskrze odróža 
celá línia opery, on t1·orí politický a umeleck~· profil nakoniec každ.Sho di
vadla. V úom je základ výcho,·y nielen umeleck)·ch kádrov oper y, al e a j 
základ v}·chovy nášho opernf.ho oherenstva. J e zárover'i odrazom života a kul
tllrnych snažení národa, ukazuj e to, čo dnešného člo 1·eka socializmu zaujíma, 
v čom žij e, kde sú jeho túžby a snaženia. V dramaturgicl\Om pláne je pod
sta ta činnosti relej opery, to je základ, na ktorom oper·né divadlo rastie, alebo 
stagnuje. 

V minulosti vyt~·kala sa dramaturgick é-mu plánu opery l\i D malá objav
nosť , U StrnuJosť, Časté opakovanie (cykličnosť) !'t::tr)·ch diPl ako aj bezideovosť 
v línii opery . Nechcem sa zaoberať minulosťou ani kritikou toho, čo bolo. 
Chcel hy som vyznačí( zásady, ktor)·mi sa riadi me -dnes pri zostavovaní dra
maturgického plánu. Od roku 1955 prešla opera a balet ako samostatné di
vadlo na dennú prevádzku. 'ľ)•m hola postavená pred nové a ťažké úlohy 
práve dramaturgia. Bolo treba najmä vybudovať dostatočný repertoár pre 
dennú prevádzku. Išlo predovšetk)rm o diela základné, ktoré sú stálou 
súčasťou repertoáru, ktoré majú čo povedať dnešnému človeku, sú pú
tavé, umelecky cenné a obecensl\·om milované. To sú predovšetk)rm uaše 
národné diela české a slovenské, ktoré vyznačujú náš národný profil. Dalej 
sú to diela ruskej klasiky a sovietske. ktor{.> sú nám tak blízke a potrebné 
a ktoré v mnohom doplňajú aj náš politick ~· profil. A nakoniec diela svetovej 
opernej tvorby, ktoré rozširujú náš rozhľad a dd hajú hranicu vkusu našich 
posl ucháčov. Dnes je " našom repertoári 24 tak)·chto operu~·ch a 8 baletn)·ch 
diel. Z národnej tvorby sú zaslúpmé tieto diela : Smetanove opery : Predaná 
nevesta. Hubička , Dalibor, D,·oh1kon' : Husa.ll<a. Cert a Kac;a. Janáčkova: Jej 
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pastorkyiia, Su~hol'i ova: Krútlíava, Cil<ke'ro, ·: Juro Jánosík a Beg Bajazid 
a Andr·asovanov: Figliar Geľo. Teda skoro polovieu repertoáru tvoria uaše 
operné diela české a slovenské. Tento repertoár budem e a treba ho stále 
rozširovať. Jeho zostáva pre nás základiíou , stlpom, ktor~' mmí vysoko čnieť 
nad ostatné diela. aby každ~: poznal akí sme a k čomu sa hlásime. Platia stále 
pri tejto zásade slol'á, ktoré napísal Zd .• ·ejedl)- o predd dzani Smetanov-)·ch 
opier: ,.Tieto diela sú nám dnes a d dy boli viac než len čisté opery, ich krásna 
hudba je a bola nám vždy štítom v boji o lepšiu budúcnosf. a hviezdou,. k torá 
nás vedie do zasľúbenej zeme zncho, ·anej svojráznej národnej kultúr.'"·" Ten
to program budeme rozširovať ďalej aj v nasiPdujúci ch sezónach. 

V budúcej sezónc uvádzame ďalšiu slovenskú opernú novinku nášho po
predného skladateľa E ugena Suchoňa, jeho operu Svä topluk. Tal{ ako sa 
perspekth·ne ukazuje, každý rok pravdepodobne odzneje najmenej jedna 
operná a jedna baletná slovenská novinka. To je n eb)·val)' a priamo úžasn)' 
rozmach v dramalickej tvorbe slovenskej a ak kvalitatívue udržia si svoje 
už známe dobré meno, niet obáv o náplň našich dramalurgickýrh plánov 
práve z tejto stránky. Dalším dielom z českej t\·orhy bude Janáčkova 
opera Líška Byslrouška, k tor·ú uvedieme v budúcej sezóne v rámci osláv 
30. v)-ročia Janáčkovej ,:mrti. ~1ojou snahou je Yniesf do nášho repertoáru 
aj niektoré v~·značné súčasné dielo českého skladateľa. BoiJUžiaľ v českej sú
časnej tvorbe, aj keď je až enormne rozsiahla, nezjavuje sa dosiaľ ani jedno 
dielo tak~·ch silných emócií a takého talentu ako sú napr. diela Suchoiíove 
a Cikkerove. Treba nám preto len čakať na nové. A , . tomto smere sme stále 
v styku so súčasnými česk)rmi skladateľmi, ktorí komponujú nové opery, aby 
nás oboznamovali so svojimi dielami, o ktoré máme slmto(:ne vážny záujem. 

Naša ope.ra a balet vytvorili si v posledných rokoch dobrú tradíciu predvá
dzania rusk)•ch a sovietskych opier a baletov. Túto upevnili a vysoko vy 
zdvillli sovietski režiséri a choreografi Domhrovskij a Tomskij uvedením kla
sick)·ch a súčasných diel rusk)' rh. Niektoré z t~·chto diel sú ešte stále súčasťou 
nášho repertoáru ako Eugen Onegin, Boris Godunov. Spolu s ďalšími balet
nými dielami Cajkovského : Luskáčik, Spia ca krásavica, Asafi evova Bachči
sarajská fontúna, Chačaturianova Gajané h ·oria doterajsi repPrtoár '" tejto 
oblasti. Aby sme nahradili Chrennikovovu operu .,V búrke", k torú sme mu
seli už stiahnuť z repertoáru, uvedieme v budúcej sezóue nOYÚ so,·ietsku 
operu Sebalinovu Skrotenie zlej ženy. Z baletných diel prinesieme v tejto se
zóne Fadettu od L. Délibesa v úprave sov ietskeho dirigenta Felda a v budú
cej sezóne KrPjnoYu Laurenciu a Prokofievov Kamenn)· b ·ietok . Tu ~a teda 
neodchyľujcme od tradície a budeme v nej stále pokračovať . Pri zostavovaní 
dramaturgiékého plánu balelu vyskytuje sa najväčšia ťažkosť v tom, že balet 
'XD nen}á dostatočný počet tak schopn)·ch a pripraven)'ch d wreografov, ktorí 
by mohli inscenovať \"Šetky diela. uvedené v dramaturgickom pláne. ľ\aopak 
clramaturgick)· plán musí sa riadiť podľa choreografoY, podľ a ich sk úseností 
a schopností. A s hosť ovaním cudzích choreografov máme tie naj,·äčsie ťaž
kosti. nielen zo zahraniči a, ale aj z CSR. Preto vypadli z tohoročného drama
turgického plánu Stravinského Ohniv~· ,-ták, Trojroh~- klohúk \I. de Fallu, 
BrunsO\·a l\ ov á Odyssea, i\Ioyzesove Pohronské tanec atfľ. a museli byť na
hradené inými. Podobne čaká na choreografa aj nov)' sloven sk~· balet A. Oče
náša Yrchárska piesei'í . 
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v nasom dramaturgiskom pláne ch~·bajú dosiaľ diela ostatný ch slovanských 
nár.odov a štátov ľud. demokracie. Ide teraz o diela národné. ale aj o sú
časné. V minulosti sa zjavovalo viac diel či už poľsk)·ch (Halka), bulharských 
(Momčil) , juhoslovanských '(Salambo. Ero z onoho sveta) a bude treba náš 
dramaturgick)· plán doplniť podobn~·mi dielami. 

Ostatný repertoár našej opery môžeme zahrnúť pod názov svetový reper
toár. V ňom sú predovšetkým diela z á k l a d n é. ktoré sú základom reper
toáru každého operného divadla na svete a to sú všetky ú pery V e r d i h o: 
Traviata. Rigoletto. Don Carlos a tohoto roku U\·edený Othello, diela Pu c
c in ih o: .\Iadame Butterfly , Bohéma, Tosca a v budúcej sezóne k 100. vý
ročiu narodenín skladateľa pribudne :~danon Lescaut, ďa l e j di e l a fr an
e ú z s k e j o p e r n e j t v o rb y B i z e t o v a Carmen, G o u n o d o v Faust 
a Margaréta, A ub e r o v Fra Dia ,·olo, diela nemeckej tvorby .\I o z art o ve 
opery Don Juan, Figarova s,·adba, Vv a g n e r o v Blúdiaci Holanďan, R. 
S tr a u s s a Gavalier s ružou. Druhú kategóriu tvoria ostatné diela svetovej 
tv orby, ktoré sú novinkami operného repertoáru najmä nášho. Ide o diela, 
ktoré U\·ádzamc už aj v tejto sezóne ako je slán1a Debussyho Peleas a Méli
sanda a balet Fadetta na hudbu Délibesa zostavenú Feldom a v budúcei sezó
ne novú operu popredného nemeckého skladateľa \Vernera Egka : Revízor 
podľa Gogoľovho námetu. Sem patrí a j lfigenia Y Aulide od Ch. W. Glucka, 
ktorú uvedieme tiež v budúcej sezóne. 

Pri zostaYOYaní dramaturgických plánov narazame neustále na veľké ťaž
kosti. Najprv je to otázka prístupu k mnohým . materiálom. Zo západných 
nakladateľstiev len ťažko dostávame materiály. Ci už klavírne výťahy alebo 
partitúry a keď, iba za cenu drahých devíz, ktoré sa nám nepodarí vždy zís
kať. Dalej je to otázka prekladov. Archív opery má úplne nedostatočný počet 
preložených opier. N.iektoré sú preložené zle a dnes sa už nedajú používať. 
Doteraz nebola urobená žiadna rezer va preložen)rch opier k dispozícii dra
m aturgovi opery . Prekladalo sa len to, čo bolo na repertoári, alebo sa dávalo 
na repertoár len to, čo už bolo voľakedy preložené. A tý m sa repertoár opery 
len pomaly rozširón l. Nebol a nie je ešte doteraz zaistený dostatočný káder 
schopn)rch prekladateľov opier. J e to len pá r mien. ktorí nestačia tak rýehlo 
pracovať , ako to dnešná naša prevádzka vyžaduje. Rozširujeme pomaly túto 
sieť prekladateľov. Chceme si dať preložiť aspoň dvadsať opier , aby sa dalo 
pohotove plánovať, podľa potreby aj meniť a doplňať dramaturgick)· plán. 
.Je vlastne ešte krátka doba trvania slovenskej opernej scény, preto treba ešte 
veľa doháňať. doplňať a dobudovať aj ,. otázke opern)rch preklado,· a získa
nia cenného notového materiálu. 

Celko,·e však už dnes môžeme poYedať,, že repertoár opery ~D nadobúda 
širokú škálu význačn)'ch umeleck)·ch operných diel. Najmä kecľ posudzujeme 
celú jeho stavbu a rátame do neho aj diela . ktoré sa uvedú v budúcej sezóne. 
Ide o tieto operné diela: Janáček :· Líška Bystrouška, Suchoň : Svätopluk, 
Puccini: Manon Lescaut, Seba lin: Skrotenie zlej ženy, Gluck: Tfi genia '" Auli
de, Egk: Revízor a balety : Prokofievov : Kamenný h ·ietok, Krejn : Lauren
cia a niektoré zo slovenských baletov. Každoročný rast I"epertoáru o nové 
cenné diela zaručuje aj jeho pestrosť a pútavosť, keď k tomu pripočítame 
diela, ktoré sú v prekladoch pre budúce sezóny, niet obáv, že ustrnieme, ale 
skôr pôjdeme k ďalším úspechom. 
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Sovietske husľové umenie 
SoYictska hudobnú kultúra prešla , . uply

n ulých šty ridsiatich t•okoch vefkou a plod· 
non cestou. Spomedzi jej ~·sled kov vý· 
z.namné miesto patri v·yn ika júcim úspechom 
husľového výkonného umenia. Prvá bilan· 
<' ia úspešného rozvoja sov ietskej husľovej 
skoly sa uskutočnila v ,·oku 1933 na Vše· 
sväzovej súťaži výkonných umelcov v }fos
ln •c, kde účinkoval rad nad un)cch interpré· 
lov. V roku 1937 sovietski h uslisti na čele 
s D. Oistrachom obsadili p rvých päť miest 
nn ~·fcdziná•·odnci sllťa ži h uslislo\· o ceuu 
Ysa;--ea v Bruseli - p rípad. neslýchan~· 
, . dejinách hudby. 

0<1 tých čias rast soYietskcho husľového 
•w •euia· vokračoval s neslabnúcou silou. Po· 
sl<:"dnt' rokv boli obzvlášť boha té na tvori
vé úspechy. Pt·eslávila sa celú plejáda mla
d~·ch talentov a sovietska husľ oni škola 
upevnila svoje pr,·enstvo , . medzinárodnom 
meradle. Stačí povedať, že sovietski huslisti 
od roku 1949 do roku J957 získali sedem 
prv)·ch cien v na.it'ažších med zinárodných 
súfažiach . Pl"ipomeňme si tieto dôležité 
fakty : v roku 1949 v Kubclíkovej súťaži 
zvíťazil l . Bezrodny j, v roku 1950 v sú
fltži belgickej kráľovnej Alžbety L. Kogan. 
, . roku 1952 v súťaži o cenu Wieniawského 
v Poznani I. Oistrach, v roku 1953 v sú
t"n zi o cenu ~Iargue• ·.iue Long a J acquesa 
Thibnuta v Paríži ::"i". Skoln ikova, v roku 
1936 v súťaži o e<'nu Slavika a Ondi'íčka 
, . Prahe B. Gutnikov a V. Klimo' '• v roku 
1957 získal cenu ?l.f. Long- J . Thibaut B. 
GutnikoY. 

.-\Yšak úspechy sovietskej husr ovej školy 
charakter izuje nielen nástup vcľk~·c.h vir
tuózov. a le aj \-ýznamný umelet"ký rast 
eelej interpretačnej kultúry. :.\inohi sh ·e!i 
huslisti. ,·ychovaní sov:ietskyJni kouzen·a
túria mi. teraz 7astáva jú vedúce mies ta 
v ' ymfonick)·ch o•·chest•·och. slúi'ikov~·ch 
kvartetách a v rúznych pedagogick)'ch ko· 
lektívoch. 

. lc známe, že nj v pl'edre, ·olučnej dob(' 
hola rusld t h usľ ov:í ~kola známa na celom 
svete zásluhou v:-·nikaj úcich majstrov , kto· 
r~'Ch ;;lá,·nu tradíciu rozdja jtt sovietski in· 
t.eqnéti. Ale v starom Rusku bol hlboký 
prot i klad medzi ' "YTiika júcitni umeleckými 
úspech mi jednotlivý ch majHrov a obmedze
nými možnosťami širokého rozvoja hudob· 
nej knltún· : hudobné . vzdelanie bolo do
s tupné ib~ ·ma jetným vrstvám obyvateľ
stvn . Toto prekážalo rozšíreniu hud obnélw 

vzdelania v ľudových masách a úzky •·á
mec koncertného života nevyhovoval ume
leckej činnosti. V roku 1904 L. Auer písal 
z P etrohradu : "2.iaľbohu, táto veľká kra· 
j ina potrebuje tak málo hudby, tak málo 
umenia, že malít skupina hudob níkoY -
akú my tvoríme, iha ťažko nachádz::t p ro
striedky. aby mohla existoYať . " 

\" sov ietskE>j l'poche sa školia početné 
l<>i d re huslistov ua hudobu~·ch školách, uči
lištiach n lwnzer ,·atóriách , , . pionierskych 
dol)"IOCh a v hudobn\'ch ochotníckych k1·úž· 
koch. Charakteris ti c-kou zdáštnosťou so,·iet
skeho husT ového umenia je masovosť. 

Druhou nemenci dolcžitou zvláštnosťou 
je neh)·val) · rast ~látodn ~-ch kádrov inter
prétov '" hratsk~Th republikách. pozorova
Lť'ľn)· nn j11tä v posledn)·ch ,·okoch. Ako prví 
získali •' t>stné J)l·émi<• ua medzinárodnÝch 
súiažiad• gru~inskn huslistka :Vf. Jaš~ili , 
arménsky huslista Ž. Ter-:\·ferkcľan, tatár
ska huslistka Z. ~ichmm·zajeva, Státne 
h ·a rteto Gruzínsk<·j SSR a .\ zerhajdžanské 
kn u·teto. 

f'spechy sovietskeho husľo,-ého umenia 
,·zhudzujú stále väčšiu a väčšiu pozornosf 
,. zalu·aničí. Už v roku 1937 belgická tlač 
,. súvislosti s Y sa~·eo vou súťažou napísala : 
"~ajpozoruhodncjš ím v~·sledkom súťaže je 
Tíťazst\·o piatich rusk\·ch huslistov , z kto· 
rýd1 štvl'ia mai ú ment>i než dvadsať ro
k'o,·. C spech so,:i<:'! sk~·ch .hudobníkov je ví
iazstvom v)-chov:ného ~vst ému." Prešlo asi 
dxadsnf ro.kov a juhoamerická hudobná 
kriti.ka po koncer tných vystúpeniach D. 
Oistracha a L. Kogana konš tatovala, že 
.• v Rusku exis tuje výnimočne svojrázn<J 
husfo,·á škola. V tomto ohľade tam existu
j ú ,-crké trudície. Xo ticto tradície sa obo
ha tili nc\·>·mi technick ~·mi prínosmi n oso· 
hitnvmi rvsmi zvukoY-\rch kvalít" . 

v· čom • sú t\"orivé . výsledky sovietske j 
s koh- husľovébo umeniu? 

Zilladateľmi sovietskej husľovej školy 
holi profesori P. S toľarskji , L. Cejtlin, A . 
Jampoľskij a K. i\Iostras. Títo pedagógovia 
vypracovali a zaviedli nové metódy vyučo
vania husľovej hry. 

V období do polovict! 30. rokov v~·nimoč
nc veľkú úlohu zohrala pcdagogiťká čin
nosť P. Stoľarského, pósobiaceho v Odese. 
:\1nohí sovietski huslisti , počnúc D. Oistra
chom. sú , ·iac alebo menei ieho žiakmi. P . 
StoTarskij učil svo.iich žiako~· lmsľovPj hre 
od najranejšieho veku. P rcdo,·šetký m ,. sú-
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Yislosti s y)·sledl,ami jclw metód~· výul<y. 
ktorá vzbudila oozot·nost' hudobn-:·ch kru
ho,·. n ;nikla .m,:šli<'nka nod·rh Io-~iem vv
učo~·auia vvko,;n\·ch umel~ov; , ·vtvorenl<' 
~peeiálnych · hud~hn~-,-1, iikôl-dcsat: ,.očenick. 
pripravujúcich kádrť pr•• konzt' lTatóri:i. 

Hra žiakov Stoľa1·~k.:~ho už v dets.kom 
,·eku pútala virt uúznost'ou. živosfou a bez
prostr;dnou emocionálnost'ou intt>rpretácie. 
skutoi'nou koncert.nost'ou. z,-],}~tnu pozor
nosf veno,·al S toT al'~l< i.i prftci so žiakmi 
v ti·iedach súboro,·e i h"'· · Osobne v iedol 
detsk\· orehl'sle •· a tl'JC<lu ·k\·a•·lt•t v hudob
nci Škole-desaf ro,~enke ,. Odese. ktorá tc
t·a~ nesie jeho meno a pripison1( veľk~' v)'
znam nnisonnei ltrc. Jdw unisonv huslis
tov, ktorých ~q zúl-astt'io,·alo do tridsaf 
mlad),ch h udohníkov, udiYovali \'Ymmoč
nou jednotou hry a pozoruh01lne k rúsnym 
znlkom. 

Od polo,·icc 30. rokm· zacína i·oraz viac 
rúsť v)·znam rnosko,·sk .. _i škoh · L. Cej tlina. 
.\ .. Jampofskébo o K. ~{osl..-nsn. Z tried 
t5·chto i>rofesoro,· vyšln väcši n:.~ koncertu
júcich sovietsk~·ch b uslisto,·. Jl'dnota ume
leckých a pedagogid;-:·ch suáh Cejtlina. 
Jampoľského a ~'fostt·asa sa ntnímla ešt<' 
v priebehu 20. roko,·. k(·dy tí to významní 
huslisti stáli na Č<'le v!'Cic-nin v tvch rokoch 
známeho Pcrsimfansu (on·\· svmfonick\· 
súbor UC'7. diri~entn ) . ~o,~~. e;ISC'ntbJo,·é mČ
tódy, z ],tor~·ch ten to o•·chcst"•· vychádzal, 
opierajúc<' sa o max im:ílnc t·oz,·inutie ume
leckej indh·idualitv každého hudobníka. 
mali plodn ~· vply,· '"' fo rmo,·anil' moskov
ske j husf o,·ej školy. 

To spoločné, čo ?.jednotilo p rácu husľo
v)·ch tried Mosko,·ského konzervatória, bo
la: vysoká úro,·et'í hudobnej interpretačnej 
kultúry (dôkladná priÍ I'n nad autorským 
textom. snaha o hlbokí· pochopenie obsah u 
h udobnej sklndby) . použitie nov)'Ch racio
nálnych postHpov pri rozví jani huslistovej 
techniky . harmotľicl<ť- spojenie virtuózneho 
majstrovstva s jasnostott, silou, optimiz
mom a temp<'ramcntnos(ou, ktoré sú 1tak 
charakt<'risti.cké pre so,;ctsk P in t E:rpretačnó 
škol~'· Tieto pokrokon~ črty moskovskej 
škol v sa vykryštalizovali " zápase s roz
ličn),mi akai!emick~'mi a formalistický mi 
vp lyvmi. 

Spoločn(• hľadiská neprekážali tomu, aby 
sa prejavili individuálne st rÍtnky v peda 
gogickej práci L. Cejtlina, A. Jampoľského 
a K. ~fos trasa: každý z nich prešiel dlhou 
cestou samostntného tvori,·ého hľadania. 

Pro Ccjtlina bolo charakteristické smero
vanie k momiml'ntálnemu slohu h ry, k zvu
kovej nasýtenost i v spojení so siln)'m tech
nickým ziÍkladom. Frobil mnoho pre zavc-
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denie racionúln,-cl• aplikatúrnyrh postupov 
do interpretačnej !Wnxe. Z jeho tried~· vy
~li takí huslis ti ako V. Artemic, ·. A. Gab
rieTan, A. Gorochov , :'IL Zatulovskij. B. Fiš
man. C nel10 študo,·ali aj G. llarinova. B. 
Goldštejn o S. Flll·er. . 

Pedagogické zameranie A. J:unpof ského 
..!tarakter i7.ovala vvsoká úrovcií vir tuózne
ho majstrovstva ,; kultúry znlku, jenm i· 
slohové rozlišovanie, artistizmus a umeler 
ká dokonalosť. Úspešne sa zaobeml vypra
covávaním jemne diferencovanPj techniky 
favej ruky a techniky sláčilm, oko aj po
užitím novej aplikat (u·y. Zo školy Jampof
ského vyšla väčšina v )·znnmných moskov
sk ých huslistov: L llczrodny j, E. Gil ef sov á. 
B. Goldštejn, E. Grač. n. Dubinskij, I . Zuk, 
S. Kalinovskij, L. Kogon, .Ja. Hnbinovil'. 
Ju. Sitkon'ckij. ~I. Fichtengoľc a mnohí 
ďal ší. 

1\:. Mostt•as sa vvznačoval usta~;Člr;·m 
úsilím o vedecké podloženie postupov ],"ns
r ovej hry . Bol autorom cenn~·ch metod ie
kých prác. Z jeho žiakov menujme :\1. Ko
zolúpova, ~I. .Jašvili. :'IL Gerinn a B. Kuz
neeova. 

V roku 1934 sa stal p rofesorom h usf ovpj 
hry na Yfoskovskom konzcrvntóriu ai D. 
Oistmch. T <'nto skvelý umelec vniesol do 
pedagogickej praxe nový svieži prúd. Y je
ho osobe sa spájali tradície školy jeho uč:i
t.cl'a Stoľarského s metódami moskoYSkej 
školy, ktoré si o&vojil v priebehu mnoh)·cl1 
rokov. J emný analy tický cit a bohatá kon
certná skúsenosť mu umožnili vvchovať za 
krátky čas rad nadaných huslisto\·: Y. Kn
rnova, J. Oistracha, O. Parchornenkovú, V. 
Pikajzena a drultých. 

Y posledných rokoch sa preja,•ili sb ·elé 
, ·ýsledky pedagogickej p ráce husfo,-~,ch 
tried Leningradského konzervatória . vede
ných profesormi .Ju. E jdlinom a Y. Serom. 
l iaci Eidlina (3L Va iman a B. Gutniko,·) 
a Sera- .(l\11. Kon1issa;•ov ) dosiahli vvsokú 
úroveň hry . vyznačujúcu sa individu{;Inym 
umeleck~,n pôvaborn a ušf ach tilosiou 
slohu. 

Plodnú pedagogickú prácu p t•e,·ádzajú D . 
Cyganov, P. llondarenko, Ju. Jankelevič 
(Moskva), K. Brilm er (Riga), Y. Alume 
(T:.~lin), L. Siukašvili a L. Jaš,·ili (Tbilisi) 
i K. Dombajev (.Jerev-an) . 

Spomed zi sovietskych h uslistov staršieho 
polwlcnia, aktívne koncertujúcich v pred
vojnových rolwch, bol najväčším umelcom 
.!\L Poľakin. J eho umenie tvorilo spájajúci 
článok medzi novou sovietskou husľovou 
kultúrou a dedičstvom svetov),ch umelcov, 
ktorí vyšli z ruskej prcdrcvolučnej školy. 
Poľakin mnl hlboký vplyv na u t, ·ármiie in-

terpretacného slohu ~ovi etskych huslistov, 
menovite v inlerprettícii klasického reper
toáru. YeTk~' hudobno·os,·etov~· význam 
mala činnosi druhého p redsta,·itefa staršie
l•o pokolenia sovietsk ych huslisto,· - ~[. 
Erdenka . .Jeho mncnie prispelo k popub· 
•·izácii husľovej ln~· , . širok~·ch kruhoch 
obvvateľstva . 

Pn'}'m významn~-m intcrp•·é tom, vycho
\'llll'' m so,·ietsko u h usľ ovo u školou ešte 
,. 20. rokoch , bol D. Cygunov. J eho sólis
tieká koncertná činnost' z:.~ujímaln popred
né nliesto v hudobnom ži,·ote :\'foskvv v ob~ 
dobí roko,· 1923-1935. f-i:oncerty Cyganova 
zohrali dôležitú úlohu pri rozširo,·aní re
pertoáru sov ietskych huslistov a pri obo
znamovani poslucbáčov so súčasnou husľo
vou literatúrou. Neskôr sa veuo,,al komor
nej hre a stál viac HťŽ tridsa( rokov na 
<'·el<' Beetho,·enovho k\·arte ta . K tomu isté
mu pokoleni tt patri .\. Cabt'ieľan. pr v)· ' i '
znamn)' huslista sovie tskej Arménie, ktor)· 
si zisk:~! u>.nanie ako kvartetista a taktiež 
.Ja. Rabino,·ič, citlivý hudobník. ktorv sn 
však , žiafboh~, zriedka objamj~ na 'kon
eer tnom pódiu . 

, - roku 1927 sa zacala lw nccrtná činnosť 
D. Oistracha, uznávuného vodcu sovietsk ych 
hllslistov, jedného z najvy nikajúcejších sú
{nsných vir tuózov-umelcov. S jeho menom 
je spojené poh-Tdcnie svetového uznania 
sovietskeho husľového umenia. To, že Oi
st rnC'hovi boli ~·enované také skvelé diela 
ako husľové koncerty N. :\1iaskovského, A. 
Chačaturiana, D. Sostakoviča, ~- H.akova, 
pn·á sonáta pre husle a kJn,ir S. Proko
fieva, hovorí o výnimocnom význame jeho 
i nterpretačného umenia p re rozvoj so\-:iet
,;l;ej hudb y . V trid siatych rokoch začali 

koncertnú činnos( mnohí z už spomína
ných v)·znamn~·cJ, husl istoY. a b>oh·entoY 
~loskovského kouzervntóri:J . 

V po,·ojno ,·om obdohí na koncez·tn,·ch 
pódiách yystúpilo 110\·(· pokolen ie soviet
skvch lmslisto,·. boha t(~ IH\ také v'·razné 
sd ; opnosti, nko ·r. Bc~ •·odayj. :\L Vajman, 
E. Grač. L. K ogan, .Ju. Sitkoveckij. Spome
dzi nich sa mierou nndania a virtuózneho 
majstrovst,·a dost:.~l do popt·edia L. Kogan, 
k tor)· si v súčasnej dohe S!wlu s D. Oistra
chom získa l. syetové uznanie. 

V posledných rokoch sa stali známymi 
tiež menít B. Gutniko, ·a. Y. I-i:limova,. :\1, 
Komissaro,·a. l . Oistracha, \ -. Pikajzetta, H. 
Sobolevského. 

Je zaujímavé konštn t o,·ať. aké v~·znnm
né miesto spomedzi odcho,·anco,· so,-ie tskej 
husľovej ~koly zaujíma jú na dané huslist1..·y: 
Ch. Achťamova, G. Barino,·a, E. Gilefsov·á. 
O. Kaverzncva, :\L Kozo_lu po,·a , . O. P ar
chomenková, L. fiuLene, ::'\. Skolmkova, :\L 
.Tašvi.li. 

Ešte nikdy nevystupo"!tlo na so, ·ictskych 
koncertn)·cb pódiách toľko nadaných hus
l.istov. Títo , lišiac sa }10Yahou s,·ojho na
tlmúa, vo svojej hre odrážajú blahodarné 
tradície domáceho interpretačného umenia 
i bohat)· duchovn~- svet so,·ietskvch ľudí. 
::\a ich príklade sovietske h udobné umezúe 
d(~monštrovalo pr·ed cel)·m s,·etom, že jed
no ta estetick)·ch ide:í.Jo,- n ielen že nevedie 
k nivelizácii umeleck~·ch osobností, ale že 
naopak umožňuje ich nnjplnší roZ\·oj. 

(Z časopÍsll So•·ietshaia mu:yha 

pr·elo3.il Ladis/ar .Uoht·ý ) 

Koncert Detského speváckeho sbom Čs. rozhlasu z Prahy 
Cs. rozhlas v Bratislave a :\[cstské stre

disko pre koncerty pri Pl\.0 usporiadali 
,. apríli t. r. v Koncertnej sieni Sl• Koncert 
Detského speváckeho sboru Cs. rozhlasu 
z P t·ahy, ktor)' svojím pozomhodn)·m repro
dukčným umením skutočne prekvapil. Najmä 
pri náročn~-ch sboroch pražské deti pres,·ed
(·ili s,·ojim i speváckymi k valitami, či už to 
boli ,·ari n njpozoruhodnejšie diela v d etskej 
bm·O\·ej literatúre od Ot. Máchu, ďalej 

piesne Vl. Sommera, K. Bendla, K. Ilúbu, 
O. Fra ncisciho a ďalších. ~'[imo<'iadnu pozor
nosi upútnli piesne Fr. Spilku (Spnček) a J. 
Pauern (Spity . špit), p ri kto~-ch vzorná 
intoná(·ia a citli, -o odstupňo,·aná d ynamika 
~horu vynútili piesne opako, ·aC. Okrl'm spo-

mentrtých autoroY p red nie;;ol Dl'lsk ~· spe
, ·ácky sbor ľudo,·é p iesne v úprave J. Kŕičku 
a " Slzy a úsme,·y" od R. K ub ína. za kla
vírneho dopro,·odn ll . Zetllan~t a L. .Fidran
skej. Prech·edcnie zaujalo kultiYO\'anon sú
ladnosfou všctk~'<'h hln;;o, · a \Tele p recíte
n~-m 9rednesom. 

::\a záver koncPrtn odzneli v ~polocnom 
prednese Detského sncví•ckeho shont praž
skélto a lwa tislavskt•ho rozh lnsu niesne K. 
lrábu, F . Pích u a A . .:\foyzesa. Spoločné vv
s túpenie umoenilo clr uzhn našiel• detsk,·rh 
rozhlaso,-)·ch spe,·áck~·eh shoro, · a 7.nn~1e
nalo p rínos \' prehll>o, ·ani i:s. vzájomnosti. 

F. 'Branŕš 
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An se rm e t o aktuálnej problema ti ke hudobnej tvor by 
(Z úra/ly, }, t'oní .-lnsermet napísal :: príle:.iwsti K odályov ho iubilea ) 

Ernest A.nsť·rmet 

Po vojne sa hudobn\· zúujem Západu vo 
zvýšenej miere obrútil k taký m experimen
tom, ktOl'é degradujú hudbu na p úhu tech
niku. V poh on e o pn·enslT o v takto ch ápa· 
nom majstro,·st n• a n o,·átorstYe i Stravin
sk ij sa dosta l na jedného menovateľa s dode
lm fonistami. 

Tento náhľad na hudbu. kto.,-,;- stráca zo 
zreteľa ľudský Y)·znam lu;dhy, ba , -edie až 
k popretiu podstat:-' hudby. poukazuje nn 
h lbokú kl-ízu n aše i kultúrv . Lebo hudba nie 
je púh ym umení11;, nic a{ z umenia Yy rasta
júcou rei:ou, ktorá je len vtedY účinná, keď 
je v súlade s podmienkami krásy. 

Zdorazi'iujem , že ,. hudbe je umením nará
b anie s hudobnou rečou. To znamená, že 
cste ti(•k á tvárnos ( hudby je len potiaľ cenná, 
pokiaf sa dokáže sta t ,-~·mzom cítiacej by 
tosti. Xormy a mnohovrstvoYosť cito,· vy
jadrt>n~·ch hudbou sú meradlami ľudskej 
mrantosti v tom zmysle, že ľudské cítenie , 
ktoré je hnacou silou konania človeka, samo 
určuje svoju hodnotu. 

T ak ýmto spôsobom je hudba na koneč
nom stupni estetick~-m výrazom ľudskej 
nu·nvnosti. Yedie do myšlienkovôho a pred
stavového sveta , kde i:lovek oslobodený od 
neurčitosti hmotného bytia cez sYoj citový 
svet objavuje možnosti, ktoré mu dáYa jeh o 
by tie. Y hudobnej t\'O!"he ľud,k5· duch , oslo-
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bodcný od vonkajšej v;azanosti, oživ uje 
predmet diela, a preto mú aj idcov)' a nor· 
mo\")" význam. 

A ak je to p1·avda, tak voci každ ej skladbe 
mozno postaviť dvojakú požiadavku: mravnú 
n estetickú. Estetická požiadavka smeruje 
k neus tálemu ' ohrodf'nitl fol'iem a sleduje 
potrebné ohcentvenie podstaty hudby. Zvrt· 
ne sa na predstavovej a vy na licznve j sile 
skladateľa. či tejto požiadavke v yhovie. No 
takáto vvnaliezavosť nestojí za nič, ak nic 
.ic v súladC' s pohn(ttkami výrazn. 

Skladba vtedy v y hovuje estct.ick)•m požia
davkám, ak autor disponuje patričnou vý ra-
7,0\"0ll silon a je pánom hudobnej reči. Slda
dateľ nech sa nenúti tvoriť no v é, aby jeho 
diPlo tak~·mto spôsobom znamenalo p ríno s. 
.Jeh o hudba nech je preto nová, že je hodno
,·erný m ,-~-razom jeho indivi,luality a indivi
dualita je v ždy pôvodná. 

Tnáč. v še tko, čo nájde v hudbe svoj v-)·raz , 
i<· pl'eja,·om ,-šeobecn)-ch čŕt ľudskej oso~
ncsti. avšak svojský m spôsobom. Táto svor 
skosť sa vzťahuie na individualit u tvorcu, 
ťT a le j na eharakt~ristické črty spoločnosti , ku 
ktor·ej patrí. T keď teda hudba nic je medzi
n á rodný m jazykom - ako sa to tak často 
zdôrazňuje - je jazy kom, ktorým sa m ôžu 
najróznejší ľudia stýkať, móžu navzájom po
znať svoj u ľudskú tvárnos ť i svoje odlišn é 
, -Jnstnosti. 
Hudobnť dielo sa stane v~'znamn)'m t)'m, 

že autor nie špekulatívne, ale inšt.iktív nc sn 
inkarnuje v umelecké dieto. Opra,·divý ume
lec pod,~aďuje špekulath·n y prvok takej zá
sade. ab y tvoril prnvú hudbu, čo toľko 
zna mená, ab y vyjauril určitú ľudskú pravdu 
p rostredníctvom urcilého "cítť'nia. 

Sme , . dobe - aspoň m\" na Západe -
keď ,-oči h udbe sa zaujalo protiestctické 
~ lUilO\'i.sko tak, ako som to už na začiatlm 
načr·tol. Táto móda sa obracia prcdovšetk~·m 
mt tych. k torí sami h oldujú tejto móde. 
:.\! óda je však zanika júca. Opra,·<li,·á hudba 
je trvlÍť'a. 

V Budapešti začali s p rípravami druhého 
m edzinárodného festivalu, v enovaného tvorbe 

l3éht Bartólia . ='la festivale '-ystúpi popri n aj
lepších domá!·ich umelcoch rad zahraničných 
tnnelco,-. napr. Yehudi :\Ienuhin. Paralelne 
s feslintlom budú prebiehať rokovania kon
gt'PSU :\Ierl?:inárodného bartókovskíJ10 výboru. 

ZA NÁRODNÝM UMELCOM 
Ml KULÁŠOM SCHNEIDROM-TRNAVSKÝM 
Ťažko doľahla na nás českých a slovensk}·ch skladateľo,·, hudobn)'ch 

umelcov a na našu celú kultúrnu verejnosť smutná zvesť, že :\1ajster Mi
kuláš Sdmeider-Trn avskS· už nie je medzi nami. Odišiel 77-ročný nestor 
našej hudby ,odišiel nám jeho drah)· zjaY, i teplo jeho vzácnej osobností. 
Zanechal nás tu, zanechal kolegov-skladateľov v najhorkejších slzách ; opus
til obec svojich ctiteľov, svojich · žiakov, svoj trnavsk)· učiteľsk)· ústav -
a svoju rodnú zem, ktorú tak núcne miloYal, zanechal v najhlbšom smútku. 
J e bolestné stratiť tak nadaného umelca, r)rdzeho Ylastenca, prt•dobrého 
človeka, ktor~· cez cel)· svoj bohat)· život rozosieval toľko lásky k ľuďom 
a zdravého životného optimizmu. Stratili sme v yhranenú a v)·r·aznú posta
vu nášho hudobného života. pokrokoYého umelca - demokrata. vzácne 
neúnavného kultúrneho pracon1íka. ktor)' čestne splnil svoje ľudské, ná
rodné i umelecké poslanie. 

Umenie Majstra Mikulása Schneidra-Trna,·ského sa ~aca lo roz,·íjať v do
bách zl),ch a nedobrých. Bola to neustála borba, pcYn)· a vytrvalý boj 
o žitie i o uznanie svojho umenia, boj s nežičlivos(ou i malS'mi pomermi na 
našom vidieku. O to väčším sa nám javí jeho skladateľské dielo a jeho 
význam pre národnú kultúru. Veď Mikuláš Schneider-Trnavsk)· bol '" ťaž
ký ch časoch kultúrneh o a sociálneho útlaku už pred polstoročím prvým 
hudobným umelcom, ktorý s hrdosťou niesol kvety S\'Ojho umenia a ume
nia svojho ľudu v šíry svet. On to bol, ktor)· dal sYojmu národu do vena 
toľko krásnych piesní, ktoré sa stali jeho duševn)·m majetkom a ktoré žijú 
dodnes v ústach nášho spevav<-ho ľudu. Jeho majstrovsk(· sborové skladby 
znamenali dotiaľ u nás najvyššie umelecké méty sboroYého spevu a vy
konali veľké národné poslanie. I jeho komorná a symfonická t,·orba bola 
predchnutá láskou k svojmu ľudu. k jeho histórii a '" mnohom odvážne 
načrtla jeho krásnu budúcnosť. 

A smelé nádeje majstrove sa splnili. Nová jar nášho žitia, naše socialistic
ké zriadenie, ktoré dáva umelcom také veľké a krásne podnety . rozplame
nilo k novému rozvoju aj tvorivé sily Mikuláša Schneidra-Trna,·ského. S mla
díckym elánom píše už vyše 70-ročný veľkú symfóniu. orchestrálnu " Slo
venskú suitu" a iné skladby. ktoré zostanú trvalS'm a cenným prínosom 
v našej hudobnej tvorbe. l\asa strana a vláda ocenila celoživotné dielo 
Majstra Mikuláša Schneidra-Trnankého aJ t)·m, že mn udelila najvyššie 
yyznamenanie, titul národného umelca. 

Ano, Mikuláš Schneider-Trnavský je naozaj umelcom svojho národa. Zil 
a tvoril so svojím ľudom a pre ľud. preto je nám všetk~·m jeho dielo také 
drahé. Je nám odkazom a vzorom vo svojej umeleckej veľko~ti a ľudskej 
ušľachtilosti. 
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Drah~· ~\faj ~teJ'. drah~· ujo ~likulás! 

Prirhodí mi lúčif sa s Tebou. Prichodí mi splniť najsmutnejšiu povinnosť, 
odondaf Ti posledné pozdra,·y SYäzu sJ o,·ensk~·ch skladateľov, 

Bol si nám vzácnym. otcovsky láskavým a dobr~·m priateľom. ~fy, českí 
a slovenskí skladatelia sa manifestačne hlásime k T,·ojmu veľkému dielu, 
ktoré už dosiahlo v)·znamu klasického odkazu a kde sa aj čestne zaraďuje. 
Lúčime sa s Tebou, avšak T,·oja pamiatka zostane naddy hlboko zapísaná 
V st•dciach nasich i celého národa, ktorému Si dal YO SYOjej hudbe tofko 
krásy a radosti. 

Sláva T,·ojmu dielu a česť Tvojej pamiatke ! 

DEZIDER KARDOS, 
laureát štátnej ceny, 

pred!"eda Sväzu slovensk)' ch skladateľov 

Rozlúčka s Bra ti slavou 
Nezabudnuteľný Majster, drahý Mikuláško náš! 

\' tejto chvíl i. keď opúšťaš BratislaYu - svedka toľk)·ch Tvojich umelec
kých vítnzstieY - pripadá mi úloha s ťažkým srdcom sa rozlúčiť s Tebou me
nom vsetk\·c.h. ktorí Ťa tu tak veľmi ľúbili. Lúčim sa a lúčime sa Yšetci, ktorí 
sme sa tu ~isli s TYojím telom, no nelúčime sa a nikdy sa nerozlúčime s Tvo
jím umeleck~·m odkazom , v ktorom si pre nás celý zachovaný . Silou tohto 
odkazu Ty, :\likuláš Schneider-Trnavsk)·, umelec národa, od nás neodchádzaš! 
Ty, :\Iikuláš Schneider-Trnavsk~·, tvorca slovenskej hudby, si nezomrel, ale 
žiješ! Ziješ nielen tu Y Bratislave, tiež v Prahe, v Brne, v Ostrave, v Košiciach, 
v Prešove. v Ziline, žiješ vo všetkých mestách , mestečkách a dedinách na;šej 
vlasti, ktorú si tak miloval, ba žij eš aj za jej hranicami, kam veľkosť Tvojho 
umenia už dávno prenikla. Ziješ vo svojich piesľíach a vo svojieh skladbách, 
žiješ v pamäti t~· (·h. ktor~·ch si svojou šľachetnou bytosťou ddy znova a zno
va očaril a zijes ,. srdci každého, kto len raz zaspieval Tvoju pieseľí. 

Vidíš, drah~· ~Iikulásko , keď som Ti niekoľko minút po tom, (~ si navždy 
~atvoril svoje oči , vložil do Tvojich ešte tepl)·ch rúk kyticu ružičiek, uvedomil 
som si, že ru:ličky, ktoré Ti dá,·arn zvädnú. i\o Ružičky, ktoré si dal ľudu Ty, 
a ostatné T,·oje piesne a skladby, v~·kvety 1\ ·ojej bohatej fantázie, nikdy ne
zv~idnú, ale kvitnú ďalej a zaženú. žiaľ nad Tvojím odchodom. A vieš, čo mi 
v tej chvíli prebehlo mysľou? Ze si núpisom svojej prvej zbierky "Zo srdca" 
dal krásne heslo, krásne motto pre svoju celozivotnú tvorbu. Veru. Ty si každé 
svoje dielo, každ~- takt svojej skladby písal vždy zo srdca. Tvoril si pre ľud 
Lak, aby Ťa každ~· rozumel. Dal si sa ľudu celý , tak)· ak~· si bol: šľachetn)•, 
úprimn~·, usmieva,·~· a dobrosrdečný. Teraz, kecľ T,·oje telo odchádza od nás 
na zaslúžen~r odpočinok v zemi rodnej Trnavy, sľubujeme Ti, že podľa Tvoj
h o odkazu chceme aj my zo srdca spievať a hrať Tvoje skladby! í:hceme zo 
srdca tvoriť , ospe,·ovaf život, pra,·du a krásu! Z ('clého srdca chceme nasl~
dovat' Tvoj žial'iv~· príklad, drah ~· ~likuláško náš! 
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EUGEN SUCHOi\1, 
laureát štátnej ceny 

Rozlúčka pri otvorenom hrobe v Trnave 

Celá rodina slovenských skladateľov, hudobn)·ch vedcov. pedagógov i vý
konn<cch umelcov žiali nad stratou národného umelca, vzácneho človeka -
\lajstra \Iikuláša Schneidra-Trnavského. 

Odišiel plný vlastn~cch tvoriv)rch plánov i pln)· záujmu o uáš hu dobný život. 
:Xebolo vari slovenského hudobného umelca, ktorého by osobne nepoznal. Zís
kal si čarom svojej ·Osobnosti tak filharmonikov, ako Yojensk~·ch hudobníkov, 
tak členO\· reprezentačných vokálnych telies a di\·adiel, ako i skromných, pre 
umenie zapálených ochotníkov . 

Bol nám otcom. učiteľom i priateľom . Zil s nami. tešil sa z našich tvoriYých 
úspechov a povzbudzoval nás pri nezdaroch. Bol nám vzorom v umeleckej 
poctivosti, skromnosti i vzorom v horúcej láske k národu, ktorému dlhé roky 
oddane a priam v pokore slúžil. Strana a vláda ocenila v~rnimočné zásluhy 
majstra najYyšším uznaním, ktorého sa českosJ o,·ensk~r umelec môže dožiť: · 
menovaním za n árodného umelca. 

Dotlklo jeho šľachetné srdce. 
Odprevadili sme ho na poslednej ceste a ticho Y úcte stojíme pri jeho hrobe. 

Drah~· ;\lajster! 
Sme Yeľmi smutní. Prepáčte nám slzy. ktor)rm sa ne,·ieme. ubrániť. Darmo 

j(•. na pracovn~·ch schôdzkach bude ná m ch~·baf \'áš Ytip j rada. Premiéry 
11ov)·ch hudobných diel budú bez Vášho dobrotiYf.h o úsnH'YU, nebudeme sa 
mocf tešiť na Vaše nové skladby. 

Slzy zmiznú. Vysuší ich úsmev Vášho nesmrteľného diela. J)iela, k toré ľud 
fn·ijal za svoje a ktoré ho bude naďal.ej spreYádzaf do budúcnosti ešte radost
nejšej a krajšej. 

Sľubujeme, že symfónia lásl\y k ľudu. ktorej pn·é akordy ste Yy písali, sa 
rozozYurí v plnom lesku a sláve! 

Odpo(;ívajte spokojne, drahý Majster! 
ZDENKO i\Jli\UL.4., 

podpredseda s,·äzu slon:- n sk~·ch skladateľov 
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l premwry Verdiho opery Othello na scéne 
ND v Bratisla~>e. Stefá.nia Hulm.anová (Des

demona) a Oľga Hanáhová (Emília) 
Foto: Ján Herec 

Verdiho Othello v Národnom divadieL~ 
Ak v minulosti sa stali V crdiho opery 

koncertami -v kos~ýmoch, pričom ideový 
obsah diel bol prekrucovaný a zastieraný 
javiskovou reprodukciou, bolo potrebné v te
rajšej d obe objaviť Yerdilw zdravého, ide
ového a realistick ého. Ani v naimenšom ne
pochybujem, že sa tento zámer-našim .umel
com podaril, hoci revolučn)' moment oslobo
dzovacieho hnutia cyperského ľudu bol s~l
men)· na takú mieru, ab y nenarušil organič
nosť a hlav nú ideu. Ak požiadavka kritika je 
požiadavka živomost.i , m usíme priznať. ŽI' 
St. Hoza nútil herca tvoriť. objektivizovať. 
počík'll s rezonanciou publika, uvedomil si. 
že dráma je svet hodnôt a logika dr{tmy 
eticl<é hodnotenie. X eved el do 11ajrnenších 
detailov spoji ť dr•amatické dianie a hudobnú 
stránku diela (napr. v záverečnom obraze) , 
vymaniť sa z konvencii', ale v yhol sa teat
rálnosti a v ulgarizátorsk)·m tendenciám. Dra
maturgické a reži!mí umenie smerovalo 
v posledných rokoch často k tomu, že "!uno
ta zavaľovala básnické slovo" . Bolo správne 
zo stranY režiséra If ozn i ,-\·tvarníka P . 
Gábora, ·že pri dostačujúcej ~onumenlalite 
sa n estarali o hmotn1í ilt"•ziu , ale vyrovnali 
do h orizontály jednotJi,·é Yýrazové a tech
nické zložky. Režisér nepohráva si s raíino
v an)·m členením javiskového , pr•iestoru a 
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,. podstate vystačí s hercom hez preplnenej 
dekorácie, aby pred rnonumentáln~·m. chlad 
n )·m kamením múrov jednotJi,-é postavy 
ožili v presvedčivej psychologickej YÍero
hodnosti. Záver diela akoby režisér zameral 
na r udský súcit s úbohou oheiou ncptemo
ženej žiarlivosti, ale 11enaznačil kat harsis, spo
liehajúc azda n a emóciu diYáka. K zán 1žnr j 
pripomienke nás núti zac'iatok opery. scéna 
cyperského ľudu, ktorý -vila hrdinského 
Othella z v)·pravy proti musuhna nom. Tech
nické možnosti našej scén y nevedia vyčariL 
,. divákovi dokonalú ilúziu mom. takže pri
tlmené svetlo a ži~- ooh,-b vzbudzo,·al ne
správny náhľad, akoby bola masovú scéna 
chaotická. Hudobne ic táto scéna tak seb e
stačná, že tanečné prČjavy boli tn nlOlll!'lllOm 
rušiv)·m. 

Musíme vždv znon• zdôraú\o,·a( rozdiel 
medzi spcváko;n a spevákom-umelcom. klo
r(·mu nestač í techniciZinus, všeobecná šablóna 
a vonkajšia st•·únl'a speváckeho výkonu. 
ktorý vie ukázať hlbokú ľudskú citovosť 
v najčistejšej kráse. Preto nebudeme púhymi 
zvedavvmi obdivovateľmi speváckych vv
kono,- • Pappa, Cesímyovej. - Hul~anovej , 
Hanáka, Suberta, v menšícl1 úlohách Haná
kovej, Hazuchovej, Simanovského. Nouzov
ského, Beňačku, Gábriša a i .., hoci nepodce
I'íujeme bezvýhradný hlasov)- '-·ýkon technic
ký pri vedomí, že aj pre Ye,·diho diela je po
trebn)· "spie,·a júci herec" . ~f. Cesány po
chopila spráYne charakter nežnej Desd emony 
bez falošnej sen timentality, · iba primiešala 
temperamentu hrdinky nádycl1 jemne j me
lanchólie. Táto znamenitá umelkyňa vie 
bystro l'ozlíšiť h1bku a intenzitu citu. ako 
d~sYedčuje n apr. dojímavá scéna modlitby. 
Podľa režijnéh o zámeru G. Papp značne 
zlepšen)'m vokálny m výkonom predstavil 
n ám Othella _ priameho, živelného, neraf-ino
vaného i naivm>ho oricntálca, ktor)· celkom 
fahko podľahne záludnej a zločinnej pre
t,·árke Jaga. Othello je cholerik. A pretože 
žiarlivosť je jednou z najväčších duševných 
tr)·zní (je tu p riliš ttrazený sebacit človeka), 
nepokladáme Pappov herecký prejav za ex
latiek)' a p reexponovaný . Vážnym prístupom 
k umeleckej práci pripomína riám pražského 
R. Asmusa B. Hanák. ktorý vytvoril nad
mieru ťažkú úlohu Jaga, človeka s janusov
skou tvárou a obojetného '" činoch, ctibaž
ného. úlisného a zákerne zlobného bez hra
níc. · F . Subertovi v úlohe Cassia chý b a 
'i'raz, hlhka a j intenzita citu. Medzi ostat
ný mi spe,·ákmi našli by sme nejeden sľubný 
hlas a p.-íklad dobrej pedagogickej erudlcie 
(S. I-Iulmanová, Simanovsk)·, Hanáková. 
Nouzovsk)' a i.) , a le aj hlasy, ktoré volajú 
po náprave. Dirigent T. Frešo dobre splnil 

S\Oju úlohu decentnosťou sprieYodu, aby 
nepotlai·il arioznosf, ktorej sa Yerdi ani 
v tomto moderne koncioovanom diele ne
u ieka . .\'edostatky vo Yýkone orchestra majú 
iste hlbšie príčiny. Z:iver: Keby sa dodatočnE' 
.-.. Ist ránili drobné nedostatky a <':rty niekto
,-~-l"h hereckých manier, stáli b y sn1c pred 
hudobnou interpretáciou nuozaj umeled:ou. 

J. Twdo1Í 

Kalašova opereta na ~ovej scéne 

Takmer· p r·i každE> j novej prem.il:re na bra
tislavske j .\'ovej srf.ne sa stret.úvame s nie
koľ k)·mi problémami. Naša hudobná kritika 
na ne poukazuje, r adí ako naprávať nedo
s tatky, kritizu je i umelecké vedenie, al e ne
dostatky žijú, ha z (;:J su mt čas sa vynoria 
e~te vo výraznejšej fonne. Hovorím úmysel
ne .,z času na čas'', hoci problémy na ~ovej 
s••í·ne sú už staré, .,tn·alej h odnoty", ktor(• 
umelecké vedenie tí1alo ticšiť už dá,·no, YO
fajako sme si na ne už zvykli a stávajú sa 
nám menej závažnými. Ktoré prí•' iny nedá
vajú náročnejším divákom opcretn)'ch pred
sta vení pokoja a podnecujú k volaniu po 
núprave? Je ich niekoľko. Málo uspokojiv~ 
v~·kony hercov-spevákoY, málo umelecky 
, -yhranené osobnosti režiséro,- a dirigentov, 
kolísavé výkony orchestra, baletu, sboru, 
nevhodné umiestenie súboru. O t)·chlo pro
hlémoch X ovej scény sa už ho,·orilo, pouka
zovalo sa na ne i ,. diskusiách o IlÍektor~·ch 
f)["edstan•ninrh (zd ášf o tvorene sa kritizo
ntla práca tohto t!'lť'sn pri priebehu vlm"iajšej 
l)i,·adelnej žatvy}. "Xo nedostatky žijú a zdá 
sa. že v prostredí X on·j scény majú všetky 
predpoklady "!llného rozk,·etu, rozbujn!'nin 
do nežiad úcich for·i cm a nám orichod.í. u ž 
len l'akať na I"OZ!HávkoYého princa, ktor:'· 
S\·ojím čarovnvm me.:om začnf' klipsniť Cť'Stu 
k nekompromisnci náoraYe. 

O , .-šetkých nnJhoďl'n~rch prohlémoch p•·i 
príležitosti premiér~' I\alašo,·ej oper-et~- -
.\ lh-nárkn z GrnnadY - nechcem 11 Yari uni 
ne1~1ožno hovoriť. ľŽ so samotn\·m uvedením 
tej to operety možno v podstat~ súhlasi(. 11'
h o zo súčasu)•rh oPl't·iet má .\fh·nárka vin
,."...-. prednosti. Hlavn e dramaticky dobre sta
va n•' libreto Karola Konstantím•, ktoré pred 
d iYá)wm rozvíja d<· j spoločensk~·ch rozporo.v 
, . Snauielsku zo za•''iatku X IX. stOt'oéia. Ani 
hudobnú stránku operety nemoZ11o p odce
•'wvať, hoci sú tu ttj lacnej~ie miest:~ a veľa 
'lll ~-,·ov SYCIOYej hudobnej lite ratúry, ale 
španielsk a fudoY:Í pieseň, ktorá tv orí skla
dah•T o,-i , --\.-chodisko k h udobnému stvárne
niu námet.;_, sceľuje hudobn)· p•·ores do jed
notn{·ho, umelecky pretn nmŕ·ho relku. ktor~• 

(aj záslul10u modernejsieho harmonického 
cítenia autora) zanecháva dobr-\' doiem. Na
!JOkon je známe, že autori sú ~kús~ní diva
delní pracovníci, i:o sa na Y)'stavbe diela 
a j prejavilo. 

Inscenácia na bra~islanl<cj Novej scéne 
. Yšak zostala JI!yuárke z Granady v mno
hom dlžná. Odrazilo sa to v ur·čitei miere 
a i na postoji obecenst,·n, i keď stanovisk& 
obecenstva nemusí hyť ,·)·ehodiskom pre 
hodnotenie. 
Yoči réžiám Franti~ka Kristofa-Yeseléh& 

pt·i prechádzajúcich inscenáciác·h sa naša 
k•·itika •'aslo ne, ·edela posta' it dosť jedno
značne. P•·avclepodobnc preto. že " jeho 
umeleckej i'i.nnost i je mnoho dobrého, alt.> 
vysk ytujú sa aj rhyhy. P1·áve tieto chyhič
k~- a ehyby spôsobili niekedy dojem m<-itej 
režijnej improYizonmosti, náhodilosti i ná
hodnosti. Tak~·to dojem vyplynul tiež z Ye
selého 1·éžie KalašoYcj operety. Zatiaľ čo 
'" jeho režijnej koncepcii sa zdá byť sprá, -
ne roZ\Tst,·ená triedna sooločnosi starého 
Spanielska, menej !ll"eswd.::iYe v,·zneli scény 
ľudové, kde sa p riamo ponúkala možnosť 
hlboko pôsobivého l"OZ\"Írenia zúbaYy a uká
zať mentalitu ľud u i hohatst,·o icho lmdob
nej tradície. Ziaľ, ani cho r(·ogra-fia v tomt& 
ohľade nesolnila očakánHlie a tak cclko,·v 
dojem nnp-r. z ohrazu v krčme vyznel s.o 
značnou dávkou ocholnírkosti. Pritom treba 
poznamenať, že !'l'{I\'C ta nec ,-o Yiacer~·ch 
~ituáci:ích dodá,·nl •lejoY,~mu spádu m·•' it)· 
d~·nmnizmtt~ a osia tu(• zlozky za ujín1ali pre
vazne pasívne stano,·isko. T~·m dochádzal& 
k triešteniu dojmo,-, nakoľ"ko Lmwc n c,·y· 
znieval ako súčasť drarnatirl<ei línie. al!' oko 
oh,·yklá tanečnú vl ozkn. k t~•·r, v operete 
.. musí. byť" . To j<• za~taml<- umt'leck<' nú
zor, kto•·)- Y dnešnom divadle> '"'· 11enu1 mie
sla , nle ktorý spô~obuje. ze sa 11ad rí·ziami 
Krištofa-\"cselí•ho pol.(ISt;l\ u ienw niekeclv 
,. roz'l(lkoch. · 
Tm;ečná zložka ,. d.-anoa tickom deji opc

relv nut dosť v'rznanan~ noslanie a zá\·ažn(• 
r Ul;k,'nosť. Celk~Ye možn~ powdať. ze toto 
poslanie sa splnilo, no nťuspokojuje určitá 
cho•·eogr c• fická jednotv[l.-nosf. malú varinbi
litn ta ne•''n~·ch prvko,·. hoci: je všeobet•n e 
znánw, že p1·ú,·e t anečné Šp;mí!C'lsko dúva 
t ,·ori,·ému umelcov i veľké ni"ožnosti dosiah
nuť úi;inný divadPln-<· do_iem. Choreogr11fia 
zostala v jednotliy~·ch tancoch n a pokrnji a 
v o fornw vyjadrenia primeranej nálady na 
pon·chu. Xemožno vžd~- zn•fo,·ať ,-inn len 
na~baletný súbor, :Jko r,a to na No,·ej sd•nl' 
robí už zo zvyku . .Te to teleso mladé a ži
votasch opné, ktoré !)Od dobr)·m wdcním ~a 
môže dopracovať lepší1·h vS'sledkov. Poclohn(' 
je to aj s orchesll·om Xowj srén v . Pocl pev-
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Z premiéry 1\.nlašo<-·ei opere/ y :U/y nárka ~ 

nou rukou dir igenta podú n t doh,.~- v)•kon. 
ale zriedkavejšie uspokojuje pod taktovkou 
Boh uša Slczáka. Nejde tak ani o čistotu 
hry (popri tejto sa orchester ~S prehrešuje 
i p •·i i.n)•ch di•·igPntoch ) , a le o hudobnú kon
cepciu z hľadiska dramatickej výstavb y. 
Y :\ llv nárke z f; ranadv zos táva funkčnosť 
hudobného proeesu drU:horadon záležitosťou 
(vôhec Y ope••Ne sa to často stáva) , ktor' · 
malou plas'tičnosťou, dy namickou jednotvár
nosťou a životnosťou sa priamo zrieka účasti 
na dramatickom deji. Tak)·to prístup k dielu 
a jeho s tvá rnenie p redsa nemôže uspokojiť. 
. \. k tomu estP pripočítame rozkolisané ná
stup y shoru, ktor~- v spevúckom prejave 
>:ne! dosť sviežo, dospievame k názoru. že 
:'iová scéna urobila nremiť>ru eš te umeleckv 
nedot,·o •·eného diela : · 

Yefrni hoľaYOU stránkou operetného s ú
boru K ow•j scény sú sólisti. :\Iožno zodpo
vedne po,·ed ai, že na p rerniérO\·om predsta
\'Cni diía 26. apr íla to bola najslabšia zložka 
vôbec. N ie je ui jak)·m tajomstvom, že Nová 
scén u m:í "''ľk~- nedostatok dobrých her
cov-sped lw v. lebo dvaja-traja jednotli,·ci 
nu ceJiw,·<"j situác ii nič nezmenin . ~a spomí-
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nanom predstaveni an i tých dvoch-troch ne
bolo. Imrich Strelka uspokojil aspoú pekný m 
hlasový m fondom, ale technicky sa mu treba 
ešte dlho zdokonaľova ŕ. V menší~h úlohách 
solídny v)·kon sme počuli v podaní krátkej 
piesne Zoltá nom Lensk ý m u niekto,·é ly rické 
úseky speváckych partií Šálkovej Y úlohe 
Laurencie. Na spevácky dos( náročnú ope
•·e tu je to však veľmi málo. A prúYe " tomto 
ohrade stojí umelecké vedenie Now i scénv 
pred mimoriadne veľkou úloholl. Dnešná 
opereta si vyžaduje nielen herco, -, ale sú
(·asne i spevákoY a nielen speváko,-, ale sú 
(·a~nc i hcrco,- a prirodzene i so schopnosťa
mi tanečn)"'llli . To sú ist f' veľké nároky 
a p reto t)·m skôr by sa malo uyažovať 
o zriadeni operetnej ka tedry na YS.Ml', lebo 
za tohto stav u je situácia v našej operete 
zrelá na spôsobenie ešte väčšieho umeleckého 
poklesu. 

Xaše obecenstvo má rad o oneretu. Novú 
scénu navšte,·uje oveľa ,;uc,- ako ostatné 
<liYadlá. Táto skutočnosť hy mula súbor pod
necovať k väčšej umt>leckej inicia tíve a ne
spoliehni Sfl n n záľubu publika v operetu. 

- r -

Orfeus a Eurydika na košickej scéne 
Stá tne di,-.. d lo " K ošiciach u,·iedlo balet 

Tibora Andnlso,·aua Orfeus a Eu rydika. Toto 
dielo pa trí medzi p rvé kompozičné _p ráce 
skludatefa. Yz11iklo už roku 19!,9 11a h bt:eto 
choreoara fa Stanislava Rernara. J e to dtelo 
;. mnoh)·mi pôsobi,·~ mi hudobn~·-!ll i čísl~ i 
na jmä v miestach lyrických a lyrtck?·tancc
n\·ch. menej už v scénach s pot:·eb nym dra
, ,~a t i~kým "~'1>ätim. Y druhom a ." _treCom 
<lejst ve ch )·ba neYyhnum~- dramntlck~-. nerv. 
.le to, n1ožno po,·eduf, balctn~- sy mfon1zmus; 
plvnuK nep•·erušovan'· p rekomponovany 
pt~úd l~~dby: b)·va však zamenen~- za von
kajšie dy namické a inštrum entai'né <'fE>kty . 
ktoré predsa len zost{l\·ujú na povrchu. 
I sricko-tanečné (Y závere) p rv{> d ejstvO je 
hZtdobne najkowpak tnl'jšie. Y cľalš ích 
<koch dejstvách je všnk už v nútorná jedno
l iatosť a št~·lod. jednozna(·nosť h udby na
rnšo, ·aná. 

Orfeus a Eun ·dika je čo do umelerl,o
idcon>ho zatuen;nia a eclkoví·ho hudobnťho 
,-\.,.azu na svoiu dobu dielo konzcn ·ativne. 
T~erf p t·izná,-m;le hudobnému u m<'!ÚU v~-
znamnú soolot'<'nskú funkciu, balet Orfeus 
a Em vdíka si ju isto vo vcTkom merítku 
m·nán;kujú . Hud ba k tomuto baletu je. ked 
j u ehúrcme t elkom izoJo,·ane, zručná a_ um; 
ná kompozičnú práca. No \'Šetky spomlllane 
mvšlienkv nám ney·vhnulne ' : ' \ 'Stanú Y mys
l i · už vtéd ,-, keď fu začíname vnímaf nko 
hudbu k ~clovečernému baletu a neustále 
sa nám hromadia paralelne s t)·m. ako 
rastie šírka nášho nazeran ia na toto dielo. 
Pre kompozičný v )•voj skladateľ a Tibora 
Andrašovana m alo však toto dielo mčite 
, -eľkv v ýznam. 

Kc;'šickÍt inscenáf·Íu baletu Orľcus a E ury 
d ika možno ozmu' i( zn ďalší úspech hale t
n,;ho súboru Státneho divadla . Najväčšiu 
zásluhu na tom má au tor libre ta, choreograf 
A režisér Stan isla\· Remar spolu s dirigen tom 
Romanom Skŕepkom, '~·tvarrukom Ladisla
, ·om Scstinom, navrho,·ateľom l<ost)·mov ľl.fi
roslavom \Valterom a shor ma jstrom Jánom 
Cr linwaldom. R emarovu majstrovskú cho
r<'ogrufiu poznáme z p redchádza júcidr ba
h·tných inscenácií. Pozor·nhod ná je na jrnä 
jeh~ práca s komparzom. Hoci mal k dis
pozícii len mal~- súbor, využil vseth: · mož
nosti ieho delen ia na samostatné skupiny . 
Cím ďosiahol jcdinei'né rozoh t'Ú\'anie kom
parzu do ploch y . Ten to spôsoh práce m u do
pomohol dosiah n u( nn javisku funk<' n ú dy
narnik u skupinoví·ho baletného prcjav11, kto
•·á verne Yychádza z hud oh nej p redlohy. 
Technické pre<h ·ed enie premié,•y haletu pô
sobilo miestami dojmom r~·chkho naštudo
v ania. 

In terpretačne náročnú partitúr u ~ob r~ zvlá~ 
dol dirigent. Roman Ski'epek. :'\epnJemtw 
boli nepresnosti sboru, kto~~- spiev~ ,- ~II . 
dejst., ·c. :-;a p remiére sm f' vtJ.ch Y tltulnych 
úlohách h·ana :\fičolu (Orfeus) a Elenu Co
lombo,-ú (E u!'\·dika) . Y h'ctej najväčšej úlo
he sa predsta~-ila Hild:< K. Haupt.o\'lÍ Of á
nia) _ \'šetci tra ja sólist i zYiúdli S\'Oje postavy 
so vzácnou ted n ti<·kou a y~· razO\'OU har
móniou. Ho-.,tako ai p•·e dru hé obsadenie -
Pavol Lukáč (OrfetÍs) . Ylasta P otašoYá (Eu
rYdika) a Alica Hoppeová (:\!únia) - dosiaľ 
s;n e ju Yšak videli iba \' ú lohe P~rsefony . 
si našiel ch oi"cograf vhodn)·ch sóhsto'' · Obt
d n : <>arnitún· d ali s ,·ojiu1 post~I\'Úil l svoj sk~· 
d mr; kter. R emnr dal príležitos( mnoh~-m 
mlad~·m, z ktor~·ch sa naj,·iac páčil i Kleinová. 
Horodáč'ová. Mi~oYii'o\'á . Knrlon'l. S<'l<ereš, 
Colombo, Zilák a Bí'reš. 

Hudba Y rozhlase 
( l'o:>námky k pn•énm Ň t •·rľrolw ) 

Dramaturgick)· plán ,-y siE>lania umeleckej 
hudb v hol podrobne vv p racovan)· na cel~
rok. \ :ž pr~-,. štn-irok- priniesol niekoľko 
zaujíma,-)·d1 · relácii. ktoré nasvedčuJú. ~e 
,. tomto roku dostáva hudobné v~·s •elame 
nov<· smer a hlhsiE> ei<'le. Ako vypl~·va 
z cl; arakteru národného Yysiclača Yenovala 
~a na j,·äi:sia pozornosi propagácii slovenskl·j 
hudhv. Rozhlas sa !lok úsil o niekoľko no
v<-eh - propagačn~·ch fo r iem, z ktor~·ch sa 
n~jYiuc u platnil cyklus Preh liadka sloven
skej hudby. So zretefn~-m zámerom predsta
YÍl poslucháčom všetl<y pozoruhodné sklad
bv. ktoré vznikli na Slovensk u zu posled
n~·~h 40 rokoY. ~áhodn{· i sústavne IlOČÚ
,.~jl'ci poslucháč mohol s~ uvedomiť pestros~ 
H mnohotvárnosť n ui'e j sú<'Rsnej hudhy. jeJ 
hodnoty a prehlbif si o •'iu záu jem a lásku 
k nei . Cvklus u \'iedol asi 50 skladieb (Ale
xanďra ~Ioyzesa, Eugena Suchoľía, J . Cikke
ra. D. Kardoša . • \ . Oi'enáša, S. Jtu"o,·ského. 
L. H olo ubka, ·T. F rešn atď.) . Slovenskú 
h udbu p ropagoval rozhlas a j v ďalších miP
šan{·ch proo-ramoch a \" rozboroch . kde po
droÍme sp~·istupňoval niekto •·é skladby . 
Pn·{- štn(rok bol hohat' · nnjruä na pred
sta,:o,·arl.Íe najmladších 'sklad3t<'ľo,·. Xaši 
posluch áči tak poznali skladhy Pa ríka. Kol
muna. ~Ialo,·ca a i\fartini'eka. 

lné- dra maturgické poslanie má rozhlas 
,. propagácii súčasnej l'eskcj h udby. Xakofko 
d oslíl\·ame z českvch rozhlasov, ·rh stanít 
vE>T a novvch nalmh ·ok. sústreď \;je su roz
hlas predovšetký m ~la s tále a postupn{> 
m·ádzanic česk)•ch noviniek . Z na jpozoru
hodnejších vecí, uveden)·ch p remiéro,·e v pr
vom štnťroku, treba spomt>núť oratórium 
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- Odkaz Jána _lmosa 1\:ornenského od Ot
mara Mác.hu, Symfóniu Jiľiho Jaroc.ha. Kon
cert !Jre sláčikové kvarteto a orchester B. 
:Vfartinú, Symfóniu J. Kvapila, Sláčikové 
kvarteto E. Schnlhoffa, novinky L. Bártu 
a __ P. Ebe_na. V niekoľk~·c·h ideových rclá
c~ach :·ysJelai rozhlas aj úspešné česk(· kan
laty \'. Dobiáša, .J. Seidla, J. Pauera. J. 
Kapra a in:)-ch. Zv:(·šená pozornosf k · sú
<'n snfc' j Č<c'skej hudbe pomôže našim poslu
cháčom prchlbiť si doterajšie predstavy o 
hudbe bratského národa. 

Yo vysielaní zahraničnej hudby badať 

s~stav~ú . poz~rnosť k najpozoruhodnejším 
sKkdbam spnatelen)·ch štátov. Do vysie
lania sme prevzali niektoré di ela. ktoré 
, . • týchto štátoch pO\·ažujú za najc~nncjšie. 
C\apr. K. _Szymanowski III. symfónia, \V. 
I:utos~awskJ Koncert pre orchester, ~I. But
tmg \. s~·mfónia. P. Constantinesclt Koncet•t 
p:e klavír a orch!'steo·, ~I . Socor svmfo
mcká bás!'t't Piese •'i o Rumunsku, ~I. ·Ristič 
II. symfó!1in r~tď.) JP_Jwchopitcľné, že pevné 
domovske pravo mab v rozhlasovom vysie
laní už uznávaní majstri ako Sostakovič 
(J,lYiedli sa premiérv YT. symfónie XL svm
fónie. Concertino prP ch·a klavíre ;tď.) aiPbo 
Bnrtók a ProkofieY. 

Prvý štv1:ťrok hol však pozornhodn:)r i 
z <lrm_naturg1ckého pomer-u k popredn)rm zá
padnym. skladatťľom. Hozhlas vysielal nie
koľko d1el, ktort' sa obecne považujú za 
v;T!wly súčo sne,i zúpadoeut·ópskej hudbv. 
~OJp?zm·uhodnejši<· z t:<·chto boli Orffo~•a 
Carmma Burana. BNgo,· Koncert pre husle 
a orchester , )3arbe1:ov Koncert J)re husle 
:~ orchestťi'. Hmdennthont Smútočná hudba. 
Snttermeistro\"a _.l.ntigona atď. 
. Keby ~nH• ~i ehronologicky zoradili všetky 

twto ':ec• a este m n oh é, kt01·é nespomíname, 
do~ta~1 h': snu' zaujimav~r obraz, ·ze takme1: 
kazdy den hola v rozhlase pozorul•odná hu· 
•loh~1á ,·:-Iá cia l domáca alebo zah rani(oná) . 
S tym c:u•ľom ,-~·t,-á,:a I'ozhlas plán, aby aj 
h_ndobn~- odbormk, ll ) bežn~· zá ujemca n ašiel 
~~ denne .':_program p aspoľí jedm; "perličku". 

DolE'raJSIC_ v~vázPnie prog ramu umeleckej 
hudby z hl adtsk a národnosti a štý lov zdá 
;;a ~)~-ť ú nom{· n d lOdn(· k našim kultllrno
pohtwk~-m úlohúm. Z. N. 

Prof. Alois Hába, v)·znamný česk)· skla
~l: ~tl'f a p edagóg, d ožíva sa 21. j úna 1958 svo
J<'J pä.ť!~š:-stdesintkv. J u.bilan tO\-i, ktorý sa 
v~·mkaJ~Ct~n sp;)sobom zaslúžil o ú spech 
I.. nwdzmarodneho kongresu pre hudobnú 
vychovu Y Prahe r . I!J:l6 a orenikanie čs . 
hudby na rozličn:)·ch festi niio~h v cudzine 
želáme plného zd rrn-:ia a <ľnlšie tvm·ivÓ 
úspechy. 
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Z koncertov Slovenskej filharmónie 

Prv)' aprílov:\' abonentný koncert v dl'ioch 
l,. a 5. apríla dirigoval Tibor Frešo. Z aprí· 
lovél10 eyklu to bol najmenej vydaren ý v~c
kon. p,·ogram pozostával z Beethoveno,·ej 
predohry Coriolan, }1ierovej symfónie Si
mona Jurovského a V. symfónie F-dur od 
Antonína D vofáka. Coriolan a Dvorákova 
Symfónia postrádali výrazne jšie vvzdv:ih
nutie jednotlivých tóm. podči~rknutie mvš
lien~ových kontrastov, ' plastickejšie zvýráz
neme hudobn ých fráz , l<toré · naimä v hus
tejšom zvuku zneli urisurovo. tak. ako na 
jednej strane eh)-baio Bcethon,no~'i väčšie 
vn_útorné napätie. ktoré zaujme posluchá!-a 
pn počúnmí klasick)-ell diel , symfónii sa 
zase nedostáv.alo ' 'itality a radostnosti Dvo
i'ákovej hudobnej reči. Ot·ch ester sa neve
del pozdvihnúť nad úroveň obyčajného pl·e
hrulta _u t\·orit umeleck y zažité a presved
cive d1elo. Prct.ože sme lH> počuli hrať a j 
omnoho kvalitnejši<>, dochádzame k zitYe
ru, že dit igent n edokázal str·hnúť orchester 
k ucelenejšiemu ,-~·konu. Podobnými m·
d_os.tat.k rnni trpel aj orchest•·álny part sym
fonJ.e .JumYSkúho. Orchester dielo skutočm· 
len spre,·ádzal a vôhel" ho nedot,·áral. :VIiloš 
Vána zd,ídol klavírny pnl"l , najmä technic
ky, bezpečne. 

Jediným _súlistick:)·m vecerom api'ilov)·ch 
kon certo v SF bolo vystúpenie b elgického 
kla':it'istu Nanma Sluszného. Do programu 
svoJh? ~on~ertu ,-.dňoch 10. a j L apríla 
zaradtl styn z naJZnánwjšich Beethoveno
vý·ch ~;onát: <i·mol, op. 31, i'. 2, \Valdštejn
skú C-dur op. 53, eis-mol, op. 27, č. 2. 
a i\ pasionátu f-m o!, op. 57. Individualita 
Sluszného nie je klasického razenia. J eho 
fo_rte bolo miestami pdliš hn1bť (napr. so
nata d -m ol, prvá veta). ponlfJlé čast i za
~ual bmf romantic~v (sonáta op. 27 a op. 
<13, . v ktoreJ bol tiež nerytm iek~· ) , p reru· 
battZO\'nne nleho motoriPky (s01u'tta op. ::li ) . 
S_trrdn ý diel v Andante con moto v Apa
swn átc ('hápal ako v irtuóznu zúlditosť. Sa
p~·oti ' <?mu vzo me a disciplinova ne pred
mcsol fmále sonáty d·mol a strhol fa ntas
tic~<)•m tempom. Ostatn é časti sonát u trpeli 
ll3Jrnä zmenami temp. i\"aj'-)'sližnejšie po
dal Sluszny Apasionú tu. 

Koncert Hoberta BPnziho sa u skulohlil 
17. a 2?. apríla . . \k berieme do (J,·ahy jeho 
mladosť, môžeme povedať , Ž<' na s\·o i Yck 
~je prá_v~ 21-ro_č_n)•) po~lal dobr\· v~·kon. 
Spoľahhva pamat, energtcké g-cslÍl, ohniv~· 
temp.~ra.ment, n apomáhali dirigentovi k pre
svedctvemu a ucelenému výkonu, k torý n e
~p~rne podal nn Yerdiho predohre k opere 
sw.lske llť'Špory . ľri'ité výhrady m ô7.u byf 

vsak najmä proti koncepcii Beethovenovej 
Y. symfónie. Benzi zreimc ešte nedorástol 
na veľkosť Beethoveno~ho slohu. ::-i'aproti 
tomu druhá polovica programu, k torá po
zostá,·ala zo suity Začarovaná láska od :\la· 
nuela de Fallu a zo symfonickej básne Pre
lí.dia od Franza Liszta, zapôsobila sugesth·
n<'jšie. Dirigentova individualita sn mohla 
bez všetk)·ch zábran a ovládaní zapojiť do 
ich interpretácie a poslucháčom pripravi( 
veľk<- umeleekv zážitok. 

O ··koncerte Šúboru huslistov \'eľkého di
Yadla SSSR píš<'tTte v osobitnom článku• 
nášho časopisu. 

Yrcholn)·m podujatím aprílových kon
<·ertov SF bolo predvedenie Nemeckého rl'
quiern od Johannesa Brahmsa, ktoré sn 
uskutoč:nilo v d{wch 24. a 25. anrila. Pote
>< il najmä vysokohodnotn)• výk~n Spevác
keho sbol'U SF, ktor)' pod vedením sbor
majstra J. M. Dobrodinského sa predstaYu
je čoraz kYalitnejšími výkonmi. Dalšie zdo
konaľovanie technicke j úrovn e sboru malo 
bv sa zamerať na;mä n.a v\,slovnosť. Sólové 
p~ rty odzneli \" podaní só-listov opery ND 

Bohuša Hanáka a nositeTky vyzname
n ania "Za vynikajúcu prácu" ~!árie Kišo
iioYej-Hubovťj. Obaja speváci, až. na malé 
n edostatky, podali p rimerané výkony. Or
c·hester , vďaka ved eniu dr. Ľudovita Raj
te m. splnil svoju úlohu veľmi zodpo~·edne 
a svoi v<·kon môže oprávnene zaradiť me
dzi úŠpeŠné podujatia- SF. Vyzdvihnúť tre
ba naj mä sláčiky a výbornóho ty mpanistu, 
hoci aj dych y tentoraz n ezaostávali. 

Posledn)·m aprílov~.-m koncertom v dt'ioch 
28. a 29. apríla bolo druhé vystúpenie Ko
rnorného orchestra SF, ktor~- svojím progra
mom sa zameral na diela prcdklasiko,· a 
:\Iozarla. Y podaní sláčikov sme počuli P ur· 
cellovu Suitu a :\'1ozartovo Divertimento. 
,. interp retácii dychov :\Iozartovu Serenádu 
Es-dlH'.- Ob id , .e ·zložky orchestra spojili sa 
so sprie, ·odom čembala k predvedeniu Co
o·elliho Concerto grossa a k Mozartovej k on
r·et·tne j árii pre koloratúrny soprán - Bel
ta mia fiama, ktorú zasn ievala Elťna Krú
liko,·á. - - žih · 

Súbor huslistov Veľkého divadla SSSR 
v Bratislave 

Hadostn,·rn [Wcl;sapen ím a vzrušujúcim 
zážitkom hol koncert Sllboru huslistov Yeľ
ké·ho diva dla SSSR. k torý sme n etrpezlivo 
oi:akúvali. \ :ecf 17 huslistov so sprie,·odom 
kla,·íra, lo je obsadenie nezvvklé niečo 
medzi súlistirkou. komornou a .. or: h estJ·á l
•~ou h~ou. A tuk i keď sme n'deli o vysok ej 
nrovru, ba svetovom prvenst ,-e sovietskej 
h nsf Ovt>j skoly, predsa sme S<l p ý tali, či 

tento žáner bude mať svoi"' opodstatnenie 
z hľadiska tvorivej interpretácie hudobného 
diela písaného pre sólovÝ nástroi. Ale treba 
~~eď úv-~do~ p~vedať: sovietski- umelci pri· 
sh a zv1taz1h. · \ pestrom programe, zosta
Yenom z krátkych skladieb jednak husľovej 
sólovej literatúry, jednak úprav rôznych ,-)-
I\atkov z opier, baletov alebo piesní: pocl~li 
nasl sovietski hostia pres,·edčiv)- v)·kon. 
ktor)·m vyvolali obdiv a spontánne nad
šenie obecenstva. N 1Ím urichodi zam,·slieť sa 
nad týmto krásnym. ~eobv-.,.·kKm -koncer
tom a skúmať, čo podmieiiu)c ~ umožľíuje 
v~·sledky umeleckej práce. ak é preukázal 
Súbor huslistov Veľkého divadla SSSR. 

Y prvom rade sú všetci huslisti sl!boru 
v y n i k a j ú c i rn i o d c h o v a n c a m i ško· 
ly, ktorá \" priebehu poslcdn~·ch 50-60 
rokov vychovala ,-eľkú väcšinu svetových 
huslistoY. Vynikajúci: to znamenlÍ. že každ:<
jednotlivec je sk,·el)·m huslistom . . Oclchov~
~ec rusko-sovietsk ej školy: , . tom prípade 
Jedna z podstnln;{-ch príčin tak jednotnej 
hry, akú súbor produkoval. Ye<f stačilo sa 
na nich pozrieť; to ro,naké držanie sláčika 
(cez všetky detailné rozdiely v držmú pra
vej ruky), tYorenie Yihrata, spôsob v:'·meny 
polôh ~ už tieto čisto len vizuálnym doj
J_nom z1stené fakty sú predpokladom pre 
Jednotn)• prístup ku komplexu pohybO\·:)·ch 
a zvukových prvkov. ktoré nazÝvame tec.h 
llÍkou. Systematici<>'• ~h-ojročná spoločná prá· 
ca vy pestovnla vo všetk~'Ch Clenoch súboru 
"myse! pre spolucít€'ni<· obsahu každej na
študovanej skladby. Tťnto štýl interpretač
nej . práce,. ktorý má SYoje v~·cholné- upla t
neme v komornej hre, aplikovali sovietski 
nmelci na hudbu J)Ísanú z\-äčšn J)l'e sóloYé 
husle. a t o relatíY~lC veimi úspeŠne. Rela
tívne preto. lebo ani najdokonalejší súbor 
hra júci unisono nevyrovná sa sólistoYi
jcdnotlivcovi. ktor~- do interpretácie diela 
,·kladá svoju vyhranenú umeleckú osob
nosť. Huslisti Veľkého di,·adla tento ne
dostatok n ahradzoYali pestrosťou efek
tov ako a i veimi v kusne volenÝmi 
úpravami só-lo,·éh o partu (ProkofieY, Ra
vel), menej vydarená po tejto stránke hola 
sn~ď H ändlova Pnssacaglia. ::-i'eYyh ýbali sa 
am vrcholným ukážkam technick ého maj
strovstva (Paganin i Per-petuum mobile, Kor
sako,·ov Let čmeliaka a Chačaturinnov Sab-

. r ový tanec) , k toré zahrali tak, že aj naj
väčší odporca samoúčelnej '-:irtuozitY musel 
kapitulovať! · 

Súbor h uslistov Yefk?ho dh·adla SSSR 
predstavuje v koncertnom ŽÍYote zaner. 
ktor~' svojimi veTI<~·mi k\·alitami presved : 
(:iYo_ potndil oporlstatneuosf svojho jestvo
,-ama. .\lilwláš Jelínek 
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KONCERTY SLOVENSKEJ FILHARMóNIE 
NA PRA~SKEJ JARI 1958 

Oproti minulému roku hol program lh·och 
lronccrtov Slovenskej filha r mónie na praž
:;kom festinJie zameran{· nie na súčasnú 
ti!on•nskú t,~orbu , ale pr~,·ažnc na tradičn)· 
koncertn{· repertoár. X 8J)riek tomu ,·šak 
•·ta jv)'zna"m ncJŠÍm momc1;tom ,. IHa:lskom 
vystúpení n ášh o orchestra holo p rvé p rcd
,·edenie no\·ého orch estrálneho diela Dezi
de•·a Ka rdoša , Koncertu. pre orchester op. 
;jO. Skladbu predviedla Sloven skft fi lharmó
nia na svojom dnthom k once•·te, dirigova
llOITI. Belgičanom Edgarom Don euxom . 

Kon cert pre orchester je bezp ochy b y naj
·".ýzna m nejším o•Th estrálny m dielom D. 
f(ardoša. IIoei ni<'L mc•ch i ním a clotera jšou 
líniou sklada teľovho v;(Toja neorganick ého 
skoku je v ňom veľa no"-\·ch znakov i kon
centro'vanejšieho fornmlo,;ania predchádza
j úcich Kardošov)·ch snáh " ob lasti výrazo
, ·ej, zvuk ove j i stavebne j. Základná m y š
liť'nkó'! konce;·tan tného rdzvíjania hudob~é
ho d iania je stvárnená vo ,·irtu ó7.11e j orches
t•·álnej sadzbe, k de často stoja oproti sebe 
ni<> ch ·e, ale viac kon t.rastnvch zvuko,·{·ch 
z ložiek . ktoré vytvárajú u~n~, no p riÍo m 
prehľadné znikoYÉ> pmd i,·o. Osobitn<' t reba 
orcniť vyváženú ,·)·st<n·bu jednotJi,-ých čas
t í (jedine I. časť je azda t i'Ochu predimen
/.0\'a nt.), dosaho va nú (,· rámci •.-iiit..:·c.h for· 
mov)·eh postu pov) kontrasto111 k vaiitath·ne 
odlišn)-ch Y)'FU.ZO\")·ch plôch raz m iniatúr
nych. inokedy rozmern)·c·h. T ieto expresív-. 
Itl' y~·pjaté, r y tmicky o.-; t ro pulzujúce, ale 
LÍ<'Ž ly ricky sľa~·bené pl<>ch~- vy tvára jú na
piitie, ktoré t\·orí osn ovu vn ú torného hu
dobne rozvíjan~ho dť' ja . Tomu zod poYed >t 
•nnohostrann)' cito'':\' \ 'ZI'Uch a ,·,('i nok . kto
•·)· jednotliYé časti yy,-o)á ,·ajú '" p osluch á
c'ovi. . \k pritom po,·ažujem za prednosť 
no,·ej skladb y, že d osah uje y~·mzného úl'in
k n zapojením všetk{-ch zlož iek v\·staYbv 
t ahečeno ako ro, :n ocennvch r'in i teľo~
(zdášť pôsobivo ie expono.van{· •·vtmick'\• 
i'ini teľ) , nemien im' zmenšovať p~di<>.l m elie
kého <'lementu. K•wdošova inY<'nci<l ic svie
za a p ôYodná, pritom ,..~·lUjímav~·m' spôso
b om st,·árňujúca pr vky folklórneho in to
nnc''ného m a teriálu. Ten sa v l<on ce1'tl' pre 
o•·chcster neobjavuje ako k olor istick{• čini
teľ, ale sublimovaný, vo svoji(·h pod stat
n~:"!. zn akoch v),.,·azových, ton:ílnych a r y l- · 
ióllck)·ch. T ý m všetk)·m znamen•\ I<ru·do
i\o,· Koncert pre• o•·chcstf••· nielen '"'Zn ó'lmn{· 
t.·.uri,·ý úspe<'h a u tora, a le tiež ce~n(• obO'
hr. tcnie s]o,·en sk ej orchestr;í lncj t \'Orl)\·. do 
\'~,·oja ktorej logick v zap adá. · 

. J)\r igent E . Done~x !HlŠtu doval a p red
n cdol túto neľahkú parti túru veľmi plns-
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l i(·ky a p ri spd tuk k jej úspech u u praž
ské) ,., pttblika. R ozhodujúcim spôsobom sa 
o lo pricinil a j samotný oreheste r SF , ktor)' 
podal ,. Kardošovej skladbe vynikajúci vý
·ko.n. Xa program e k oncer tu, ktor~' dirigoval 
E. Doneu x, bol ešte 3. hu.sľo•·ý koncert C. 
Saint-Saénsa . v k torom b ol sólistom diri
gentov kl-aj~n Cn r·lo van Nesta. Sk oda, že 
tohto skvelého huslistu, i< torý svojím p oda · 
ním strhol i ,. hudobne m álo zaujímavom 
konc•erte. nemalo možnosť poznať i naše 
p u blikum. Záv<>rci"né číslo s\·ojho progra-

• mu. Dvoi'áko\'u 9. sym fóniu e-mo! dirigo
Ya l Don emi: trol'lm ner,·ózne. n o i tak rn·alo 
jeho podanie Novos,·etskej - u obecen stva 
zna cn~- úsp<?ch nap r·iek tom u , že jeho kon.
C'I'JWia sa odlišu ie od trad ičného domáceho 
ponímA nia toh oto diela ! 

Prv~· kon cer t Slo\·en skej filhar mónie diri
goval fínskv dirigent Tauno Ha nnikainen. 
7.'aľbohu jeho md lý výk on n('dok :1zal strh 
n (l(' 01-chesler k Yrcl10lnému \'ýk onu. Azda 
nnjl<>p.~ie pritom dopadla pred~hra Jánoší
k.o•·i c-hlapci od Alexó'!ndra :\foyzesa, ktorá 
.i<' or<·h('stru dôv<'rn e známa . Kulminačn)'m 
hodom koncer tu sa však stal 'i·kon sólistu 
Lad is]a,·a J áska , . SibelioYom Husľovom 
lwncerte d -111ol. Xim J ásek !Jresvedi'il , že u ž 
dnes p a ti'Í k umelcom veľkého formátu. 
lJoslerln~·m číslom programu hola Cajkov
skc'ho Patetick á sym[611ia, k torú dirigent 
o rl tnk tontl bez hlbšieho pochopenia. 

Celkove i napriek menej priaznivému do
jlllu z Ha n nil<aineno,·ho koncertu repre
zentovn!a Sloven sk á filha rmónia v Prah e 
s, ·oju tednúck tl 'vyspelosť a pohotovosť 
d ob re. Pod D oneuxov)' m veden ím sa uká
zala ako tvárne, muzikálne a disciplinova
n (• te leso. schonné zvládnuť i veľmi nároč-
né ú lolw . . 

Súi"asfou festivalo\'Ých koncertov (o ce
Ic m fťst ivale pr inesie;ne i'lán ok " budúcom 
c'ísle\ boli aj k on cer ty z tvorby ľeskoslo
Yemk~· c·h k omponistov v Klu be skladate
ľov. Slovenská t vorba bolu zastúp en á die
la mi S. ~(·methn (Kla,.•íme kvinteto), L 
Zeljenk u (Sonáta pre k lavír), F. Kafendu 
(Tri pie.me na slová J. Smreha), M. Vileca 
(Fantá:.ia pre husle a klarír ) a J . Zimme
ra (Koncert pre kla.dr sólo). Počul som iba 
I)Osledn ý zo šiestich konce•·to,-, na k torom 
T . Gó'!š'Oa rek a :u. Ka rin v~'borne predviedli 
\ -ilecovu Fan táziu a .T. Zimmer b r ilantne 
iJ~Ierpr<>tovnl svoj vir tuózny jednovctý Kla
n rny k onl'er t. lv 

x,. , ., , Z\' l l op ernej spoločnosti v Santa Fé 
komponuje lg-or Strnvinskij novú operu, 
kkr:'r m á bv t' r"' ·~- mz predveclená v budú
com roku . 

O PREMI~RE PROGRAMU VUS-U 

O nov~·ch programov)·ch Hniách našich 
umeleckých telies a progra mov ú líniu Vojen
~kŕho u meleckého súbom nevynímajúc, sa 
,. našich odborných kmhoch rozoráva väč
~inou " nf'ga t ív.u~m slova zm~·slc .- Ooehádza 
:o j k rozpak om, p retože súbory J:LT, či 
prof<>sion álne a leb o Ol'hotníckc, sa odklúr\a
jú od doternjsej formy st.:l\·b y programov 
a jednotlivé čísla S!láiajú clejovou líniou, 
ktorá podmiciiu je ucelenosť dojm u poslu
l'hácn. Y niektor)•ch prípadoch id<> o stme
r onmie k rátkv('h hudobno-tanečn'\·ch čísel, 
, . ir~~·ch prípa~loch o vytv áranie pthodn )'ch 
clid n a základe §iršcj ploehy, niekedy roz· 
li<•lenej aj d o nickoľk~-eh ob razov. Takto je 
koncipo ,·a ná aj p rvá polovica n ového pro
!!'"am u Yojcnského umeleckého súboru. Ľme
Jccké Yedenie tohto telesa však k takejto 
ľormt> pristúpilo z niekoľk)'ch závažn)reh 
clcivodo,-, hoci je ľahko m ožné, že s uvádza
ltÍm toh to celku - Orlie hniezda nedobyjú ... 
- nn m enšíc•lt ploch ách alebo p ri predsta
v<>niach v p rírqde (hez opony, svetelného 
padm a in)·ch technick)'ťh a javisk o, i·cl• 
po t,-ich ) v zniknú fažkosti. 

Pr·edovsetk)·m je zn á me, Žt> Yojensk~· 
umeleck \· súbor b ol začiatkom toh to roku 
početne "znal'ne zmenšený a t~' ll'l sa vlastn~ 
~úboru vzala možnosť pokra čova( v •akej 
línii. uko sme ju poznali v min ulých rokoch . 
Hlanll' sp evúcky sbo1· dnes ni.e ie schopn~' 
pred,·ádzä t náročnejšie shorovc! skladby. V)•
r hodisk om su stó'!la ,·oiba p rogramu s upla t
nením súboru ó'! ko celku: Dalci, b lížiace sa 
J.'i. ,.....:·ro(' ie Slovenského n á1·odn éh o pon ta · 
JJÍa si, menovite , ·o v ojenskom súb ore, žia 
dalo s tou to tematikou sa umelecky vyrov
na l. .\ l<onečne a j tretí dôvod, 7.e \TS plní 
,. ~účasne i dobe dôležitú úloh u. lebo nielen 
sph1a opn~\'llené požiadavky svojho ob ecen 
, t,·a po ln·alit.nom umeleck om prejave, ale 
u ši i'Ok )·ch m ás vojakov a j vzbu dzuje lásk u 
k hudohn(•m u umeniu, tiež svedčí v pro
spech n o, ·onastúp enej cesty vo výstavbe pro
!!'!'amovej línie. A.k z t.)·chto troch nevy
llflutn~·<'h hľadísk pozeráme na nový pro
gram Yo jenského \Hu eleckéh o súboru, mu
síme jednoznačne konštaloYať, že tu ide 
o vel'mi p remyslen ú k oncepciu, s kt orou 
tn·ha súhlasil'. 

Skladba :\ filnna NO\·áku "Orlie lmiezda 
nedobyjú·' na n ámet Jána Kákoša a s hás
nick~·mi dialó!!mi Ctibora Stítnickéh o, i t> 
novou hudob no-d rnmatick ou fo r mou, s akou 
sa stre tánunc len celkom ojedinele. Dielo, 
J'OzclPien é do šty roch ob razov s prológom , 
má niekoľko znakov blízk ych spevoh re, ale 
funkčnosť postil\·, často len okr njová chn-

•·ak terizácia ich vz(ahov 'l n apokon rec itá
cia ak o dejové pletivo , sa ,·ym yk njú tra
dičným k ri tériám spevohry . Skladbu ne
možno nazva ( ani montážou, ]pho tu ide 
o jednotn)· dejo\·ý i hudohn~· j )I'Of'CS Y d o
konalom umeleckom s lrlade. Zdá sa, že pre 
O··lie hniezda bv sme ťažko H!l~li umiest ne
nie v tradičn)reh hudohno-draJnatirk~·ch for
má\'h a. p re\lsa dielo pcisol1í hlbok~·m, naozaj 
presverlči,·ým dojmom. Dobre stavanému 
dramatickc'mu d t>iu. hoci miestami narušo· 
,·a n é mu tanc<·nvr~ i vložkami, 7.naC::nc napo
máha hudba. Šta\'aná na S!1Ôsob cvklickej 
ľormv. ohsahon• Z<Í\·islá od liln·eta . ale stme
lená . v umelt•cky ucelen(, d ic>lo. Pr·e jej 
mvšlien kovú heznrostredno>ť, ži,·ú hnr rno· 
nickú štmkt\u·u ;l pôsobivú inštrumentáciu 
nwiuo ju smelo zaradiť medzi ňalšie vyda
rené Novákove skladJ)y . Zvláš!' pre potreby 
c.,i m1osti \'ojensk(•ho wnc:-i<>cl..ého súboru zna
m<>ná cennf. ohoha tPnie p rogra mu. 

Xa úsp echu diela má ,-cľk~· podiel d il'i
g(•n t Zdenko ~\I ikuló'! , ktOiý sta roslli,-ým na
slud.ovan ím oh(:Jžnej parLitÚr \' sa mohol v 
plnt'j m iere zmm•ra ť H H umf'l!'ekú ~tránku 
,·, z inter·pretu C:·ne n :íroc'nC:•ho rlieln v~·iazi f c''o 
nó'! jviar. Zd>íšť dohrP sa ~likulo,-i p odarilo 
dodeliť dramat ickú v.,:-stnvbu hudobného 
procesu. k tor)· pod miel'iontl gradúciu d!'ja. 
j<>h o vvvrC'hoku.ie i opt imisti .• ·k\· zírn>r. Pod 
jeho verlen ím v š<•tkv zlozk~' !lO<lnli pozo ru
hodn\· vvkon a nnimä o rcheste•· i v Lech
nic·k ~: ná.·očnt•jš ích mit>-stach sn bra tislav
skému ohec·cnstnJ n•·pdstu,·il , . rlohrom svet
le. Zdá sa. že , .i;1e námahy si "'·žiadalo 
het·ec·ko-spc, ·áckP stvá.-nenie diela. kt>ďže tu 
šlo o i"isle j llsisko,·~· p •·ejav. n a k tor)' nie jl' 
m užsl,{· sbor YľS-u natq'ľko zvylrl~'· ~ajvv
spelejš~u umtllc-ckou ?]ožkou so'1horn je ne
sporne tnnečn~- !.úhor , ktor\' je terhn il'ky na 
dohrej úro,·ni n v choreografii .JftJl<l Cuotha 
porlá,·a i ednotlivé lance vkusn)·m a ume
lec-ky jadm;(·m spôsobom. Y recitácii h ·ana 
Hala ja by sa žiadalo trochu viac v~·razu <~ 
,, spevádwm prejave Pavla Boiílm hlasovej 
kultú r)· ne,·y hnu lnej pre só lo,-~- spev. No 
i tak možno DO\'edať. že JJr(•dverlPnie Orlích 
hniezd ,-vzneio um<>leckv -ucC'lcne a v •·adoch 
ohel'enst; ·n zan!'ch:1lo s~dečn)' ohlas. 

Druhú polo,·icu p rogramu Yojenského 
umeleck ého súhoru t,·m·ili Yojenslu' epizód
ky n a n ánwty Mihm a Ferk u , .Júmo (:uot ha, 
Tomáša Ivana a h udbu :\I ilana Xoníl<a. Nn
proti ideovo-umeleckej kompaktnosti pn·ej 
c'asti, druhá polovica sa oriento\·ala viac na 
ľahší estrádny žáner. Xiekoľko d robnejších 
samosta ln{,ch obrazo,· réžia stmelila do jed
n ého celku - Y.ystúpcnia Yojcnskí,ho ume
lec·k ého súboru \ 'O Yojenskom stredisku. Ten· 
10 r ám ee dával možnosŕ ,-~·s tavhy pestr ého 
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p rogramu, ci uz zo ži,·ota vojakov (Sen 
vojaka Nedbaja, Picseú o vojensk om tajom
s t, ·e 'atď. ) alebo uk ážok z náročnej šej h u
dobn ej tvorb y (ária z opery Bu tterfly) . Z 
hľadiska funkčnosti \ TS-u je tá to druhá po
l ovira vh odnejšia , a le n edosahuje umeleckú 
hodno tu Orlích h niezd, J e v šak dobrý m vy 
Yážen im p rogram u, ktor~· m ôže uspokojiť 
i náročnejšieho posluchltča. 

O n ový ch p1·ogramoch našich súboro ,· sa 
Yeľa hovorí a j preto. že tera jšou formou 
programoY často zasahujú " do kompeten cie" 
tradicionálny ch telies. To však nemožno po
Yažovať za ~hybu, ale skôr za rozhodný prí
nos do n ášho h udobného života a hlavne za 
vh odnú formu obozn am ovania kv alitným 
u mením a j ľudí, l<tori nemajú dostatok 
m ožnosti n~' šteYo,·ať n rofesionálne divad el
n é scény a konc-r1t y popredn~-ch orch estrál
nyc-h telies. mp 

Festil'al speváckych súborov v Prahe 
Y dňoch 4.- 10. apríla konal sa ~- Smetn

noYej sieni " Prah e FestiYal spev áck y ch sú
borOY ak o celoštát11e ústl·edné kolo súťaže 
f udo,·ej umeleckej n ·oriYosti R OH. Tridsať
d,·a speváckych sb oro,· á capella i zmieša
n )·ch súborov, víťazo,· k ra jsk)-ch kol, podalo 
tu nľačnému pražsk(m1U publiku výsledky 
sv ojho umeleckého sn niienia , I>rehliadka uká
zala vzostuv kultúry shoro,·éh o spevu. Sbo
ry sa v~·znamne podieľ aj ú na socializácii 
d e<liny Yystúpeniami v JfiD (na jmä pri ich 
zakladan í) a , -ystupujú pri najrôznejších prí
ležitostiach . Sú teda dôležit)'ln kultúrno-po
litický m činiteľom. 

~Inohé poznatky z festi, ·a lu možno gen e
ralizoYať n a pomct·~- sloYEmsk~Th spevác
kvch sboroY. 

· P rogramo, -á línia slovensl..~'ch súb oro,· na 
fes tivale bola vvhovu iú ca. Ideovú h odnot u 
p rog1·a m u poroti oce,'\Ó, ·aia nic azda poetom 
budo, ·a tcf sk )·ch, v lasteneck )-ch alebo SO\oiet
sk~·rh p iesn í, a le celkovou štruk túrou pro
gram u. <' i ten to v poslucháčoYi yzbudil do
jem spoj itosti so súčasnosťou a či ,-y jadril 
jej optimizm us. Y p rogramoch ôsm ych zú
castncn)·ch sloYensk)·ch sb orov počuli sme 
Suchor'ío,·n Aká si mi krásna, ::'IIoyzesoY 
c~·klus Pri trenl'i ~tnskej bráne a Trávnice, 
ľudo,·é piesne Schn eidra-T•·n avského, Valaš
sťunn-Dol·inského a in .:•t·h súčasn,·ch u pravo
vatero,·. Sboro,·ú budoYatefskú ·piese1'\. hoj
ne- a s ú spechom pe~to,·anú česk~·mi sbormi 
zastupo,·ali u nús J . L. Bella sborom Za 
vlas (, za m ier a Fajnor-Francisci Rušaj 
junač! Súčasnej umelej tvorby nebolo. J e 
jasné, že 11ašc S!lc,·ácke shory n em ôžu žii 
len zo s klnd ieb sloven sk~·ch ldasikov-venče-
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káro,·. Programy treb a omladiť novými 
skladbami slovensk vch skladateľoY. Skladb~
m usia mať technick, · strednú úroYeľí. 

Po stránk e y~·ko~nosti ned osahujú n aše 
sboro,·é telesá úro,·e··• českých. SpeYácka 
a y )·razová kultúra sloYensk )-ch súboro,· 
takmer YŠeobecne trpela t)·m ito n edosta tka
m i: nízka úroveň hlasovej kultúry (ot\"O
ren~·, nelu·~·t:)· tón najmä u sopránov), sklon 
k distono,·mliu, vo for te sklon k p reforsíro\"a
niu hlaso, ·, nedosta točná technika d )·chania 
a tÝm náklonnosť k trhaniu fráz a n emožn o
sti · "~·staYh~- širsích z, ·ukoYých plôch . Prí
lišná pozornosť k slo,·ám a 1Úe k celko,·ému 
zmyslu sťažovala m ožnos( nájsť v diele zjed 
noťujúcu myšlienku a logičnosť v)·stavby. 
Vynik ali glissandá kra joYého charakteru. 
znesiteľné do určitej mie,·y v spcYe ľudoYej 
piesne, ale neprípustn é , . umelej tvorb e, 
ďalej n e jednotné ' -yslovoYanie spoluhlások 
,. k oncovkách . Prednosti slovensk)'ch sbo
rov : živosť, elán a pravdiYosť v prednese, 
lepšia nosnosť n v)'rnznosť nek ry t:)·ch hla
sov , zbytočne n eprekulti,·ovaný prednes. 
Xapr. 50 členný Sp e,·okol učiteľov Prešov
sk c?h o okresu znel mohutnej šie ako p rekul
t ivovanv 100 členný :-.'liešanv sbor českého 
učitefst~·a. Pravda, ~a úkor hlasovej k ultúry. 

Yrchol sborového umenia ukiizali :\foraY
sk é učiteľ!<) .. a Moravskí učitelia , u ktor)·ch 
je dokon alú h lasoy{t kultúra spojená s v)·
sostn ým ' -ýrazovým prejaYom a nenároč
nosťou progra mu. Až po nich n asledovala 
trocha Yybledlá, ale noYú programo\"Ú i v)·
razovú cestu n astupujúl'a T ypografia . Tieto 
tri súbon· odmen ila porota zvláštnvmi ce
n ami m imo ka tegórie. Xa prvých troch 
m ies ta l'h sa u miestnili P heck:)- sb or J ešted 
7. Liberca za príkladu)· prístu p k v)·beru 
re pertoáru , ieho p!·esYedčiYú interpretáciu 
., s ústan1ú dlhorocnú kult ú m ou meleckú čin
nesL súbor Júlia Fučíka z P rahy za ' -)-razn ú 
programo,·ú orientáťi u na Iľ•aso,·é pieslloYé 
žúnre, b lízku n a jmä mládeži a za S\·ieži, kul
ti,·ovnn~- umeleck)· prejaY, -Pe,·ecký sbor 
Ccská piseň z Plzne Z<l veľnli dob rú x·epro
dukčnú úrove1'í a ú spešn ú snah u o nov~
,-)-raz, Súbor CKD Stalingrad, laureát štát
nej ceny, za yysokú reprodukčnú úroveri. 

Slo,•cnské súbory, ktor)·ch p rogramoYá p a
le ta bola u žšia, pre nedosta tok Yhodn)'ch 
domú<'ich skladieb a nižši u úroYeÚ repro
dukcie. dostali čestné uznan ia. Z h odnoteilÍa 
Yidno, že '" ocenení h ral i v iac úlohu iné 
momenty ako programové a v~-razové. Ro
ho tníck ,- speYokol Brad lan z Trnavy za 
dlhoročn ú záslužn ú umeleckú a kultúrno
p olitick{, i"innosť, Spe,·úcky sbor KNV zo 
Ziliny za in.iciatív ne ú siliP o osobitn ý re
perto:{r a prejaY. Olm>gn~· učiteľ ský spevo-

kol z Popt•adu za p rikladn ú hudobno-Yý
ehonl Ú činnosť, Sp eYácky sbor Komunál
nych podnikov z Him. Soboty 7.1_1 sú stavnú 
kultúrno-politickú činnosť n wclz1 pmcujú
cirn i maďarskei národn osti. 
. Y~·znam spe~·ál'kych s~>oro,· " n ašom kul
túmom žiYote, \'O \-)·cho,·e k hudobn osti 
nťsmieme podceňovaL H oci nni,e súbor>· 
nedosiahli Yy nikaj úce úspechy, l r!'ba nám 
pre ďalšie rozširoYanic u melet•k(·ho rozhľadu 
a sch opností ich di1·igrntov, p re repcrto{u·oy(• 
obohatenie a z \•\·šenie reprod u kC::ncj úron w 
súborov podnietiť no'~' vzn ik l111dohnr j t,-or
b ' ' · J e naším želanírtl, nby spc,·íu-k e súbor~· 
n~ budúl'cj pr••h l i :-uľkc ohstíoli <'o na j('est
nPjšie. 

.J,í/iliS LPtll ((ll 

3Iedzi.národná súftt'l ťajko,'ského v I\'Ioskve 

Xepot hybne naj,·)-zuamn cjŠOll k ultú1.·nou 
udalosťou p n ·ej poloYit·t· ap ríla ,. :\Iosk,·e -
okrem DPkúrly l!l'llzín skej kultúr~· a lite
ratúry - bol ~ lt-il z inárodn~· Cajko,·sk<·h? 
konkurz klaYirist ov. T keď išlo o súťaž m J
rnorladnP ťaZkt'l H núrol-nú. yyžrulujúcu si 
najväčšieho , ·ypät.ia síl a m·r,-o,· a hoci sa 
na n ei mohli zúčastn i( ' .;-]ui-ne len mladi 
klavu-isti YO ,·ckn od ľ8 do :10 m :-oY. 
predsa z'áuiem hol veľk~-- ~Iosk,·a Y tých 
c!I'ioch hostila '\"YŠc;> 30 uilad'\·ch virtuózoY 
;, Cíny, sO\;etsk~ho S\·äzu , . fr~ tJOnska, r sA. 
Poľska, Bullun·ska, \farľr"·ska, ::\SR Fmn cúz
~ka. I slandti a nwdzi n imi aj ch-och účast
ník~v z CSR. 

P rogram súťaŽI' bol zaujím;n~- a poučn~·
zostaYen' · tak . Žť' účas tníci nw~eli uká7~tť 
nick n úplne spoľa hliYli trehniku. 3le i SYOju 
muzikalitu . zm ysd pre št~·L v~·spclosť hu
dob nej inteligenťie a pamiili. Súi až prehie
h ala v prekrásne j veľkej sie11i ::'lfosko,,sk ého 
štátneho konzerva tól'ia a i n:o!•ri t>l< lomu, že 
pojme p•·ibližn e do 2.000 posluchá<'o,·, hola 
d d y plná do p oslednf ho miesta. 

H odnotenie súťažia<"ic-h prchie],a lo v trod1 
C't:qJiich (kolách ) ' rwic' orn do dt·uh ého a tJ·e
tich o sa dostali lc' n tí. ktor í ,. pt·edchádza
j úcich k olách d osiahli potrch ný počet bodoY. 
Postup do dmhe j a t1·e tej r tapy bol sťú.en~
c>štc tý m. že po1lľa podmienok konkurzu sa 
rio clrnh í·ho k ola mohli dost ať na jviac d,·;~d
'iati a do t rr tieh o naiYi:o <' ôsmi . teda len tí 
Juc jlcpši z na jlepších. · . 

Y P LTOrn kole sa hmla najprv ; t vor- alebo 
piifh lasná fúga (samozrejme s p••elúdiom) 
z Bachovho Tt•IJ t!H'I'Ova ného k lnví nt, jedna 
sonáta od \Y . . -\ . ~ [o,;m· ta , štyri e tudy (od 
Chopina , Liszta. Skrinhina a Hachma nin ova 
- , -zdy p o jednej ) a napokon zaujímavé 
i n:'troi'nf Ca jkO\'>k<' ho Yariúeic F -dur op. 19. 

T ieto Cajko,·sk éh o Yariácíe b oli povinn é, 
k ým ostatn)' progra m prYého k ola si účast
nir i zostavovali z tJ\"edeuých die l, podľa 
da st né ho v.:·bPL'U. 

Y ch·uho~ 1 lw le. ka m postúpili len súťa
zinc-i s n<J jmem•j pätnústi mi bodmi. bolo tre
ha h.-af j<-d no polyfonné prelúdium a fúgu 
r u>k<· loo, •·csp. so,·i t·t>ki• ioo sklada t.cfa (účast
nir i mal.i na ,-:;·ber z diel Tnuc je,·a, Ca)kov
sk(·ho a Sostako' i č») , <ľa lej štyri veľké 
konce-rtn<· skl11 dhY a z IlÍch o plH jednu od 
rusk<·ho alebo so~·ie t skPno skladatda (napt·. 
od Kalal<i J·eva ,J s lttlll<'Y", od :\Iusorgského 
.J )hJ'toz1. ,. z ,-.:-sta"'" , <liclú T'rokofievo,·e. 
1-\ahal<' ,·~k(·ho s-onftt , : (i'. 2 alt' ho 3 ap.) , jed
Jil l ru ho,·ofn ll mode J•JlÍJ sklntlbu. podľa mož
IIOSI i o cl s kla tl a tt•ra národnosti ú častníka 
.1 1u opok o n po,·innť' p 1T Ú časľ jednej z k la
,·im Ych sonÍ\t 'P. l. Í.ajk o,·skt:·h o (C -dm 
a Ic h~ ť' i s-mol) . 

Osmi l!i·astnk i lr<' tieho. k ola lu·ali po
,·inn<' it'dc-n z th-cwh klavírn vch konl'ť' rtov 
P. l. Ca ikovsk é•ho. il'den kon;·erl' lli'C k la"ir 
a orc- ll<'i<Í<• J' podľa ,-iasln <·ho "''ben< a l\.aba-
),.,-,"kt-h o H~ndo. . 

\-~,kony posn dzoYnla zdáštn a 17-Ciemlá 
])OJ'Ota. ktotť'j p •w lseclom hol Emil Cilels. 
Clrnmi p01·ot.~' h oli n>l JW .. \rth ur Bliss, Paučo 
Yladigl'r0\1,. lll'm-ik Sztompka, Sviatoslav 
Hichtt•r, F rantišek ~Inxiím a iní v),znamní 
kbw i,·isti a sk la tlatt•lia z niznyl'l l lw nf-ín 
S \T tU . 

Y)·lw n y , k tor<· Sii l f' nn tejto súCazi počuli, 
najmii , -)·],on>- dru hého a tretieh o koln, boli 
ozaj YYnika júe<'. Pozor uhodná bolt~ hra J a
pom·a Tojooku ~ 1 :-wuuru, sovie tsk eho Leva 
Vlasenka (absolt'Jtn l'ho víiaza Ylai1a jšej Lisz
ton' j ;.úťaže ,. Buda pesti ) . m ladej osemnásť
roi' n<•j Hulharkv ~\lollo vej , Američana Loc
V!' nlhala a niek toJ·-:•ch F ran cúzov. Prvú cenu 
\2!).000 ru bT o') ziska l mlad'\- :\mrrihm Ya n 
Clih u rn. druhú Lc,,- \'lasenko. 

Í.!'lkow súťaž 111ožn o označiť ako sk Yelú 
r>~·<>hliadk o ! na jlepších mlad vch umelcov. Zá
' <·rom si ,·šak nemozno odpus til' diskrétn u 
olázk tl : a ko je to s unším dorastom~ Kedy 
koitN; nP aj my ~ ~~ h ud eme môcť dohre I'epre
zentonl ť na podu jntiach tak éh oto d ruhu:• 

llíclwrd Rubarii: 

P o<loiJn )·Hti p odm ienk"mi sa •·iaclila aj 
h ot>listickú súťaž. PrNlsPclom po,·oty hol Da
, ·id Oisl.rach n ,. sed emniisťčlcnnej porote 
h oli (;. Barinod , De Gouta i).t-Diron, G. cle 
Vito. F. ~cmnan. E. Zimbalist a i. 

Tl liSlistická súiú prebieh ala Y šty roch 
kol{tcb . V p1·vom l<ole pred pisnnú lá tk u tvo
rili skladby .T. S. Darha (Adagio a fúga g-mol 
alťho Gran' n fúga a-m ol. p r ípadu r i n<· n a 

273 



takej technickej úrovni) . Náplň d.-uhého k ola 
určovali skladby P. I. Cujkovského (Me· 
lancholická serenád a, .\lelódia a Sch erzo) 
a Wieniawsk eh o (Polonéza D-dru· alebo A
dur) . V treťom kole p o rota sledovala šty1·i 
ťažké diela, z nich jeden husľový koncert 
a okrem toho Rozprávku od Tanejeva, Caj
kovského Meditáciu, Paganinih o tri Capric
cia (č. 17 pov inné) a l\iostrasoYe Rccitativo 
a Toccatu. Pre z;\\·erečné kolo súťaž predpi
sovala Caikovského Koncert pre husle a or
ches ter, Levitinovc Variácie a tretiu sk lad
bu podľa vlastného výberu. 

dve miesta obsadili sovietski účastiÚci. žiaci 
Davida Oistracha - Yalerii K limov t; Vik
tor Pikajzen, tretie miesto" obsadil mladý 
r·unnmský husli sta Stefan Ruha. 

PodT a slov početn)·ch zahranicn ý ch od
borníko,·. ktor í sú faž sledoYali. mala mos
kovská súťaž takú úroYeň. ze k nei mozno 
prirovnať azda len predvoj~ovú súťaŽ ,. Bru
seli. kde ,· tedv zlatú medailu získal Da,·id 
OisÍrach . .\!ed~inárodné sírl'aže nie sú len 
lllneleck~·m zápolením, ale znamenajú vždy 
i určité zbližovanie národov . .\Ioskovská sú
ťaž , . tomto ohľade priniesla \'/.'fk~· úspeclJ. 

Po súťaži porota vyhliisila diazov. Prvé 
Aladár .Uóf.i 

VO 
F es ti val 

Weimare 
súčasnej 

v dňoch 
n e1nec k ej hudby 
10.-13. apríla-1958 

Na prehliadhe nových nemeckých diel (Musiktage 19-58) zúčastnila sa a; 
delegácia Sväzu čs. shladateľov v tomto zložení: prof. dr. Karel Janeček, skla
dateľ Jiŕí Strnište a doc. dr. Oto Ferenczy. Delegácia túto účasť využila aj na 
návštev u Berlina, kde v tamojšom Sväze skladateľov mala možnosť zoznámiť 
sa s najnovšou tv orbou nemeckou a svetov ou. Delegácia odniesla si nielen 
veľa poučných poznatA·ov o súčasnom stave nemeckej hudby, ale mala mož
nosť sledovať aj výstat-•bu Nemeckej demokraticke; republiky, jei stále sa 
zv yšujúcu životnú úroveň, presvedčiť sa o vysokej hudobnej kultúre nemec
k ého ľudu, o decentralizácii hudobného života v NDR, ktorá ostatne nadvä
zuje na bohatú tradíciu, no mala aj možnosť hovoriť s mnohými skladateľmi 
a teoretikmi o z ložitých problémoch súčasnej nemeckej hudby. Nemecká de
mokratická republika, ktorá je vysta~'ená silnému tlahu zo strany NSR , dô
stojne a sebavedome buduje svoju novú hudbu, ktorá sa opiera o ideály 
nového humanizmu, o myšlienku socialistichej v ýstavby svojej zeme a boj 
za zjednotenie Nemeclw, <~o je zrejme centrálnym problénwm nemeckého 
ľudu. 

Doc. dr. Oto Ferenc::.y o S'l.•ojich dojmoch zo študijnej cesty v NDR vraví: 
'\' p rograme festi valu sa sús tredili v)rluč

ne na tvorbu kantá tov'Ú, symfonickú a hud
bu zábavnú. Pn ")r koncert m i unikol, p reto
že som pre oneskorene došlé m·izo z Pruhy 
pricestoval n eskoro. 

Druhý koncert bol venovan)· tvorb e pies
ňovej a sborovej. Spieval gy mnaziálny sú
bor z \ Vcrnigerode naozaj náročné sborové 
skladby a s obdivuhodnou hlasovou vyspe
losťou. Tento školský sbor, Yýborne veden)· 
aj hlasove, je dokladom toho, na akej vy 
sokej úrovni j e hudobnosť nemeckej mlá
deže. V druhej častí tohto koncertu vystú
pil Súbor ľudovej armftdy . Z programu zn
uja li piesne Eislerove. 
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Dňa 11. apríla bol koncert zábavnej hud
b,-. Nemerki sklada telia venu iú tomuto žán
ru veikú pozorn os!', b a nevyh)·h ajú sa 
t \·orbe skladieb tohto žánru ani p rominentJú 
sklada telia, ako napr. O. Gerster napísal 
Konccrtn\r valčík. Yeľa zábaV\• " ' -vola l 
Conny Odd svojou skladbou "Ko"rešp~nden
cia pianistu", ktorý sp ôsobom kJa,irnej hry 
aj š týlovým zameraním jedn otlivých skla
cHeb usi.lovnl sa ilustrovať rozmanité druhy 
listov (od obchodného listu cez g)'Čovír po
hľadnicu po list le teckou poštou) . 

\ " sobotu 12. apríla bola diskusia o p ro
blémoch ľudovej umeleckej tvorivosti. P ro
b lémy sú analogické našim. Vyžaduje sa 

h·tf h u db u pre súbory v rozmanitom in: 
ľ r~mentálnom obsadeni, čo predpokl~da 
::t_ kv sty k skladateľa s konkrétnou p rax;u. 
~~-~ľ; tvrdých slov odznelo n a a~resu bs-

'h . . na to že toto odvetv1e tvor Y 
tn ucJe a < • ľ · - di-

·• dostáva do r uk sldadate o' s·t ne• ,12 • h 1 •mf o l~tantov. Toho istého dúa vecer ? :~ ~ 
. k •. k on cert na k torom odzn eh skladb. :;w ~einholda,' J. Cilenšeka, P. Klll·:bacha 

•1 . L Spiesa. Najlepšou skladbo1_1 _vecern C!i 
~elej prehliadky hola lY. sym~?ma ~- :~ 
lcnšeka ktorá mala tu prellller?-. . e , . 
skladba' originálna vo svojej ,melodtcke\ke~ 
fonnove koncízna ; sklad_atei s_n tu ce ?. 
oslol1odil od vply vu Hmdem~tha akl nd.slel 
.vo ·u vlastnú reč. Na druh é miesto a. ICm 
S . J sovu Sinfoniu in D, ktorá Yš~k miesta· 
;1:~•etrpí rozvláčnosťou a nie je zd al~,ka ·t k 

: b ·n á ako skladba Cilenšeko,·a. ~ y~ a
l)! '~ ~J<·kon podal orchester VysokeJ sko!~ 
JUn . - . J úb r k torv F r· Lisz ta vo ·w eimare. e, to s . o '. . 

· . 'd 1. •· emeck '-'111 pnateľom. Sl"He zavi e l nasim n. J ~ ~ ti ~ 
Festival sa zakľúčil kantatovym ma ne 

13. apríla. (činkontl orchester a ~bor ~e~; 
línskeho rozhlasu. Texty k ?- kantatar d 

l \ I ·akovského. Pabla ;'-lerudu, E nar a. 
Bo<. ·h ~J Odzn eli · kantáty Spiesa (Cen ·ené 

H'C · ~· (.\1 · · strane) , E. H. námestie), Dessaua . OJe) . (Tk ' v • 

\ IeYera {!\.fatka slobodných), Eislera. aKci 
· • K · B 1 ka) kantaty · kobE'l'COY Z U]all· U a ' , ll 
Schwaena, (Karol a Ružena) ll ? ~lpC a 
sborv S. Kohlera, P . K urzhacha, ·"· Hiihksch-

. . C H Dicckmanna. SpJCSovu · an
manna, · · . . · · bezpro
t:ítn kladieme vyššie yrav~ ~re ~el y klad
strcdnosť ako ieho Smfomu m . s 
j,[,ch Eislera a~ .'\Ieyera n á jdeme veľa pe~· 
nveh lyrických miest. R.~č týchto k a';ta t l~ 
r~zmanitá a zodpo,·cda mn.ohotvarnos~J 
skl adateľského p rejavu nemcck ych autorr. 
Tst \· rozruch spôsobiln Dessau?v a kan~ t~ 

. : : dodekaf~nickv. ~eobyčajne obťaz?Y 
p1saJ1.1 · · ' ' len ho-pa rt sp ieval Rudolf Asmus, t. c. c · 
nrische Oper. . · ) ' · k 

, . Berlin e mali sme možno~t v it Jet .s ·ve: 
lú inscenáciu Hoffmannovyc~l povJedo~ 
,. rézii .Felsenstein ove). J e to Jed no z naJ-

... 1 ·- l edstaveni aké sme za kntJSIC -. opern) c 1 p r ' . , il 
poslednú dobu videli. R ovnak o n as oča.r a 
Brittcnova komická opera Albert Herm~. 
Yo Sväze n emeckých skladateľov, kd; Je 

cl · ... ... agnetofonovv arclúv sučas-az a na)\ acs1 ~ • · . . : · ť a 
n<'j h udby mali sme moznost zo7.nanu

1 
d s 

s nninovš~u t,·orbou nemeck )rch s~ a ate
fo ,-, .k torú sme na festivale n emohli poč~ť: 
Boli to diela F. Finkeho, P. Dessaua, H . E ts 
ler:1• O. Gerstera, Tillmanna, \IVols:emutta, 
Cilenšeka Meyera, rovnako západnu h ud ku 

' · · ul N Stoc --elektronickú (diela Bo eza, " ona, . 
1 hatLSena. Eimerta), ale i posl.edné dJe a 

Str·aYinsk ého, .\fcssiaena, DnUapH•olu , Fort-

nera \1\'eberna a Sch onherga. Bol . tod. n e
s1ni:;rne poučný odposluch a jeho JC mou 
n e-.-ý h odou bolo, že s~e " . _krát~om čas: 
absorbovali priveľa. te)~o sucasneJ ~ut.?~ 
Bolo by treba uvazovat o to~, _ab~ .. a 
slovenskvch skladateľov umoznil . svboJm~ 
členom ~dposluch tým spôsob om, ~e y Sl 
zaopatľll reprodukciu týchto nahra, ·ok zo 
s ,·äzu nemecký ch skladate!_ov, k . čomu ta

···· ' d h oVI'a \TVSioYUJU SVOJU ochotu moJSI su ru • S. 
a pomoc. 

Delegácia Sväzu československj·ch 
skladatefov v SSSR 

V dňoch od 12. d o 26. marca zúčastnila sa 
delegácia S\•äzu českoslovcnsk):ch skladat~
ľov študijného zájazdu ~o SoVIe_tskehG~ ~va: 
zu. Clenmi delegácie boh d oc. Tiho~ •. ?spa 
rek hudobný skladateľ Gustav Khv~a, 
kla~·írny umelec J án Erml a .. doc. ~':'· _ \~ 
Fet·enczy k torý n ám o SYOJlcll zážltkoc 
z cesty ~o Sovietskom s v äze poved~!: 
· Účelom študijnej cesty do ~oVI~ts1~e~o SYäzu bolo poznať vyspelosť prveJ so~a IS!Jc

ke. krajinv sveta a oboznámiť sa s naJnovso~ 
tv~rhOtt ;účasn)'ch soY:ietsk ... y~h skladateľ o' . 
y obidvoch smeroch delegácla získala. veľa 
poznatkov. Nn cudzinca veľkým doJffiOJ~ 

• b' obrovský technický rozmach (leteli poso 1 . . • b ast 
T u 104) rozvoj bytoveJ vystav Y a r · 

sme ' . h d b 'h umeži,·otnej úrovn e. Y o~lastl u ? ne o . •._ 
nia dosahujú sov1e tskt skladateha _Pekne ';i 
slcdky . Navštívili srn<' <'el)· ra~ dl\·adelnych 

reds.tavení a najmä Pr•okof1evova ~pe~a 
\ ·oj na a mier alebo .l\.f olč~~ovo;~. opera Zar)U 
patria k našim n aJs11ncJSlm zaz1tk om . . 

\' ~loskve v tei dobe prebiehala D?l<ad n 
.· ' Ú' t' a sym fomck om gruzmsk eho umerua. cas n . . r 

koncer te gruzínskej h udh,X s dielanu Mšve I: 
dzeh o, Balančivadzeho, Clmkadzeh o ~ pr~d 
vedeníe opery NevE'sta severu .od :rondze_ o 

d . .. 1. na·~ v· na'zore že vsetc1 títo sklapresve e1 1 • • ' 1 
da telia, k torých tvorh~= programom s~ s~a 
socialistiek)' realizmus, pozoruhodn_e prlspJe
vaj ú k vývinu sovietsk ej h udobneJ kul~ur!: 

S niek tor, ,mi dielami sme sa oh?znarruh 
d slucho~ z pásov vo Sväzc sov:~c t.skyc~ 

~kl~atefov. Mn oho zau jímavého sme počuli 
v I. symfónii mladého skladateľa Knr.cn a 
Chačaturiana, v lY. symfónii Kabale,·skc~?: 
, - Koncertoch pre husle resp. _p re k~a~n 
., orchester od Galinina a EšpaJa . NaJVIac 
~a n ám páčili vynikajúce Piesne n.a Bur~sf' 
ve text v od Sviridova. Všetky tieto die a 
svojou invenciou, for~?u i ob_sahom ~yras
tajú z národnej tradiclC a. su ~vedectvo~ 
pozoruhodného roz':'oja so,·Je tskCJ hudobn eJ 
tvorby v súčasnost!. 
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Y LE'ningr1l flť nasa ddegárin na,·stivila 
lt'ningl'a<l skť konzeiTalórium. čím opla tila 
n;í.,,.;ltent ;;o,·ietskv <'h ;;klndateľov a p cdagó· 
~o,- na nnše_j YS?Ifľ. Vyspelosť tohto hu
d obného učilišťa iť' všeob~?cne známa a nw 
jn m óžeme z.no,.; len potvrdiť . Ai tu sm.e 
,i ,-ypoťuli niekoľko skladieb poslucháčov 
ko rnpozicn(•h o oddelenia. ktoré nasved
l'uj ú. Ž<' mlndí adepti vo s,·oi•'i umeleckej 
t, ·orbe nadväzujú na Mjlt>pšie y~·sledky 
;;oYi ť't skcj hudby . 

Xá,·šteYou v Rige sme sa zoznámili s vy
sokou sborovou kultúrou lotvšského ľudu. 
kde p ráve prebiE'hala k onfc,:encia študen
tov odborn huoobn<'i vedv konzen ·atórií 
SSSR a kde títo adepti hudobnej vedy sa 
zapodi!'Yali t,·orhou sovietsk ych sväzových 
r!'publík. ;\1 a k onc-ertoch sme sa bližšie zo
>mámili s tvorbou lotvšsk\·cl1 sklndatcľov. 
Len náhodou sme v· Rige mali možnos( 
,·y pocuť si koncert ?~Ioskonkej desaťro
tenk y. Sú to Yvnikaiúce talenty a n edivíme 
sn. že SSSR vyhránt prYé mit>sta na med:r.i
núrodnveh súťaziach. 

CclkoYe o ;;ovietskei hudbe možno poYe· 
dal. že ,. s úcasnt>j dobe sa tu zrodilo ume-

ZOLTÁX HRABUSSAY 

h•ck, · \"E'f a t'e nn\·ch diel. Samotná návšt(•,·n 
Sovietskeho sYä;u je pre celú Clcl~?gí1ciu iste · 
t)·m najk rajším zážitkom. Poznanie Treťja
k ovskcj galt'rie, Rusl<~ho múzea. Ermitúžc. 
Cujko,·ského múzea ,. W.inc. ?llauzólea Lc
nina a Stalina atff.. bližšie pozuauie oJ·ga· 
nizál'ie hudobného ; kolstYa. úro,·eň pred
stavení v Ol_)E'rnom štúdiu '" Leningrade 
(predstan nia robí p ravidelne štyrikrá t ~-ž
denne) . túžba jednoduchýd1 I udí p o vzde
laní, účasť robotn ík ov a kolchozník ov na 
koncertoch a di,:atleln~·ch pr!'dstm·cniach , 
to všetko dot,·ára nlnosť ohr·azu. ktoJi· s i 
cud zinec zo SoYietsl<Pho sväzu odnáša." So
Yietsl<i ľudia 11ftm na každom ki'Okn pre
javm·Ali ~,·oje sympatie k CeskosloYensku. 
Sú vel"mi dobr!' informontní o našif•h hos· 
podárskYch i u rnclt>rk~·ch úspechoch a o 
našu. t,·or·bu prcj:-1\·ujú spontánny a úprim
n-:· záuiem. ?lh·slím. že lloYorím v mene 
r~lE'j d~legácie •. kecľ a i touto CPstou vvslo
, ·ujem vďaku . všetk<-~1 . ktorí nám u~10Ž
nili tento študijný z;\jazd. Xajmä však so
,·ietskym sk ladM<'f om za Yýbornú organi
Ziíri u a nelé priatt-f sk<· prijal ic. 

NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOV 
(18. 111. 1844 -21 . Vl. 1908) 

Y tomto mesiaci sponúname 50. v)·ročie 
úmrtia ,-ýznačného člena novomsk ej školy 
a .,Siln ej hí·stky" Xikola ja Andrcjeviča Him
sk óho-Korsakova. 

Po počiatočn)·ch hudobn)·ch štúdiúch 
(\·ioloncello a klavír) ako žiak námornej 
akadémie začína komoonovať. ~a služob
n ej <'este okolo zemegule ako námorníeky 
dôstojník dokončil roku 1864 sYoju prvú 
~nnfóniu. ktorá ie prvou ruskou svmfóniou 
,:obec. Túto syinfÓniu predviedoÍ s veľ
kým ~spechom roku 1865 Balal,.ire,·, ktor~· 
bol H1mskému-Korsakovovi ,. pn·ých jeh o 
hudo~n~'ch úsiliat:h nápomo..-n~- a mal naľ\
ho n) značný vply , -. Z Y;(·znamn;(·ch diel 
Rimského-Korsako,·a n asledujt'1 symfonické 
hoisne .. Sadko" a .. Antar" a j!'ho pľ\·á ope· 
ra .. Pskoviťanka". 

Roku 1871 bol Rimskij-Korsnkov poz, ·n
n)· zn profesora k ompozície na konzerva tó
•·iu m Y Petrohrade. Zauiimavé sú o tom 
jeho ,-]astné sloni z je-ho Autob iografie: 
... Ta - skladateľ »Sadka«. »An tara« a "psk o
v ifanky«, diel, ktoré sa zdali celkom poda
r·p n~·mi, N•lkom tlohn' zneli, ohecPnst.,·om « 
nrnoh~·mi huoobnikmi boli priazniYo posu
dzoniJI (• - bol som diletnntorn. k to•·ý nič 
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nE>vedel ... Bol som mlad..;· a sebandomv ... 
a prijal som ponuknuté n;íesto. Pričom s~m 
,·tedy nebol vsta,·e niell'n ani jeden ch orál 
porti\'e zhnrmonizon•t'. nikdv som n enapí
sal uni jeden kontrapunkt ~ o fúge som 
rnal iba slabé tušenÍ (•, ale som nepoznal ani 
n~ená z\·äčšenvch a zmc nšt·•n\ ch intervalov 
a ako1•do\· s v~nimkou tonkk~ho tro jzvuku. 
donti.nanty a zmenšené•lw septakorclu. hoci 
so m sa rnozr·ejnw najinžšie veci spiev~l b ez 
námah~· z li ~tu :o " l< to rornkoľvek akorde 
spoznal kn7.dío notu .. . Yo svojich kompo
zícinch ~orn sa p od,·eclome sn ažil o čisté a 
sn rú'"' ' <' ,-ecl t>nic h lasm· a docielil som ho 
inštin.kth·ne a pod f:~ sluc.hu ... ?~loje pred-· 
s ta vy o h udobnej forme b8lí Ydmi k usé .. . 
a hudohníka s tnk)·mito n ·domosfamí p o
Z\"ni .\sani'evskij ako profesora na konzer· 
Ya ló:·ium n IE'nlo ln ul olnúk ll!'od m ietol. ale 
priia l ponuknuti'> miesto!" 

Tento dil<'lanlízmus H im ského-Kor sa kova 
bol síce postupn~·m usiJo,·n~'rn štúdiom od
sl d 11u•u ý. s účasne Yšak zostávala dt.ld it<·m 
lnktoJ·om lá to hurlohná nezainž<'nos f · a b ez· 
prostrednosi pri jl'ho re,·olučn<-rh snnhál'h. 
Bo.iu.ic , . jednom šíku s ostat;1~·mi členmi 
.. hí·s tl"·" (Ralakirc\'. Bor·odin, Kjnj . :\'[u-

;;orgskij) . ktorí ako nadaní rn uzi~álni n?d· 
~('nci. p lní p ragénio m huclobnosll ruskeh o 
národa. razia eesln ru sk ej lmdbc po ('elom 
,,·etc. \ ' idím<' ich nwdzi popredn~-mi bo
jovníkmi za uskutočneni<' a z~lokona~cniE' 
110,·oroman tick\·ch smero.- Bcrhoza, Liszta 
a \Yagn<'ra, ba· n ?IJ usorgskéh o_ S<t_ Yyn á rnjú 
u z pn·k~· rodiaceho sa impres•on_Jzmu. , 

Co Yšak Rusi dali sn 'lll nnd t1e to europ
. ,t,.e s men·. to ie n úrodn<· charakter ich 
illldhY. v ' tomto "smere y~·n.ikol aj Himski j
Korst;ko,·. Vo SYojich skladhád1 nasledoval 
t

1
·adiric Glinku a ďalej rozYí jal jeho t,·orbu. 

Thr ~d<lo l'udov ú hudbu m iloval už od det
;;t,·a . Tn·dil, že JWnárodná h\1dha ncjes_t
, ·nje. Iŕojoval o pokrokové l"Us]d, nrnern~ 
a tcn to snH' l' neoch veine slcdoqJ.l na celeJ 
"·ojej skladateľskej. dr{oh~. Nnpr~ti . tomu 
d iak rázne sa posta q ) p rot• modenustlcký m 
ú padko\")-m smerom, ktor<- !)I'PnikRli do sve
ton·i hudby. 

Y · hudbe Rimskťho-KorsakoYa nachádza
noe zdanlive veľké p rotiklady. ktoré Yšak 
!,o nt rastujúc sa navzájom doplúajú. Tak ' :i
dímc na jednej strane l'ealistic-k é zobraze~\e 
skutočnosti, na druhej strnne zas fantasb c
ké 0 hraz,- a rozprávku,-)· svet. ::viiestaxni 
lnicko-n~žn)', inf)e zas rly na mick )' , ~In~· 
,-nútol·ného uapätm. Jt'lw tvorba yyznacu)e 
,;a ť'harakteristickou onä kk osťou melodiky. 
často ooužh ·a staré I udo~·é l1nrmónie. Rim
skij-KorsakoY je majstrom inštrumentácie. 
Sou docieľuje hlbok(• dojmy tak , . symfo
nickej <Oko a) v opernej hudbe. 
~í.met.y s,·ojich opier čerpá zväčša z rus

kúh d eiín. z ľudov~·ch l'OzprúYok alebo 
z ·farclmého. orientálneh o sv eta. J eho hudba, 
hoci Ynastú z klasick )•<'h foriem a často sa 
k nim. a i vracia, ie vyložen e programová 
a niektor~ ieho dieia: ako napr. symfonická 
suita :=.ei1<'r~záda , sú jej nehoJnými prejav
mi ni v Purópskorn meo·adle. 

RiiTISkij-Korsako,· bol svojho času vedľa 
Cajko,·skí-ho najobT íohenejším r uským skla
clatefom. Ci to boli jeho populárne opery 
,.Snl'hn(ka" , s priznačnými motinni, histo
rick \· obraz "Sa dko", r e<'ita tlvny "Mozart 
a Sali<'ri" . či svmfonick (• diela .,Antar" . 
.. Spanidsk e capriccio" a "Seh erezád a" ale
ho id w komorné a menšie vokálne skladby. 
Ohťm skladateľskej práce význačná je aj 

pNlagogická činnosť Rimsk éh o-Korsako,·a. 
Cez tridsaťsed!'m rokov vvchoval mnoho 
,·y nik;~júrich mnelco, ·. ktorf dosiahli európ
skt•lw mťna. ako napr. Glazun ov, Ľadov, 
ArPnskij . ?lfiaskovski j a Stravinskij. Ako 
dirigent sústavne p ropagoval symfonickú 
tvorbu rusk)·ch skladateľov, predovšetký m 
.,Silnej hŕ·stky", z ostatných hlavne Tane
je,·a a Hachmaninova. 

".\'ikolnj Rimski j-I\.or·, akoY 7onrrt'l 21. jú
na 1908 v Petrohrade . . -\7. po \"efkej októb
rowj socialistickej reYolúeii sa z,-~,raznil 
nítlezi t~> zaslúzen~- kult jeho odkazu a pa· 
miath·. R oku 1944 ori storoi·nici jeho na
roden ia bolo v Tichv~ne v jt•ho rodnom clo
mii' zriadené št ŕ•tne m úzeum. Leningracl sk P 
konzervatórium nesie jeho 1111?110. Pred bu
dovou konzerYató ria bol roku Hl52 odha
len~: jeho pomník. 

Bmtislava môže vyknzaľ po·iamy styk 
s P.imsk ým-Korsako, ·om. J Úll )i epomuk 
Hutlm. mestsk<· archivío r n huclohn~· kl'itik. 
hor·liY)· organi~átor brat i sl~"·skéloo hudobné
ho žiYota. k torv bol v p ísomnou• sty k u 
sl-or·o so ,:šeLk<•mi '"''značn\· mi hudobníkmi 
tý<'h čias, dopisoval . si aj ~ Rimským-Kor· 
sakovom. Z Bat.koYej korešponden<·ie sa 
nám znchovali ieden list a ieden korešpon
denčn)' lístok pÍsan(· ,. ncm~<·kej rl'Či . ktoré 
tlt orinášame vo fotokóp iú<'lo a ,. sloven
sko'~' preklade: 

L 

.. C t e n ý p a n e, 
prosím Vás o prepáčenie. ~c s0111 tok dlho 
aeodpovedal na Váš list. Semed som dok 
\·ami .óiadamí svoju fowgmfiu . Tera: \ "ání 
ju posielam ako pamiatku na nošu .:;ná
most. 
20. apríla (2. mája) 1899. 
St. Petersburg. 

Zostá~•am " hlbok ej ticte: 
Nikolas Rimshy -Korsakow." 

(Dátum a podpis sú písan é Himský m
Korsakovom vlastnoručne. Spomenutá foto
grafia sa, žiaľ, v pozostnlosti nezach ovala.) 

2. 
"St. Peterslmrg, 1906. 21. IV. 

Veľact e ný pa.11 e, 
;;a \"aše priate[shé slová, ktoré ste mi p_i
sali pri príležitosti posledného predvedema 
mojej Sehere::.ácly ro Viedni. vyslot-·ujem 
Vám týmto svoju. najsrdei:nejšiu vďaku . 
Vertt si ,,efmi dobre pamätám l!O nošu .:má
mos{. Po::.dravujte, pro.~í"' odo mJÍa srdečn e 
<>áieného pána H . Richte.-a (Hans Riehter . 
dirigent, Batko,· priateľ - Z. H .) . ke<ľ l10 
u•·idílt' a '\' ás samého nurohol;rát po:dro-

Váš najoddanejSí 
Nikolas Rimsl>y-f\.o,-.yokow." 

(Podpis y)astnoručn~- - Z. H .) 
Ako vidíme, Batka slťdoval predvád zanie 

diel Rimského-Korsako,·a a i mimo Bra ti
slavy a viedenské predvedenie Seh crezády 
mu dáYalo impulz k srdečnému prejaYu, na 
ktor~· odpo,·edal Himskij-KorsakoY. 
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kr B_olo b y len vítané, keby Bratislava po
.R. _acov~la v tradíciách pesto,·a nia hudby 

Imskeho-Korsakova a tým umo~:. •. 
ky' t • -<llUU Sll'O-

Sovi~tskaja muzyka ( 1958 '4). C vodn{· člá
.~ ~ok "~eodkl_adné_ úlohy Sväzu skladat~ľov" 
z~obera sa srtuácwu po Yšesväzovom sjazdc . m vrs varn poznávanie diel rusky'·ch l·la-

Sikov. ' skladateľov ktor"· s·t kolJa) ri f· . J"h ' ·' • v ap 1 mmu-
kc .? _t:oku. P ráca Sväzu n ebola celkom usno-

O činnosti našich skladatei'o,-

flok 1-~~8 _ovply vnil tvorbu naškh sklada
te_) ov b_h ziacuu sa 15. výročím Slovenského 
n u.rodncho povstania, potrebami divadelných 
seen a orchestrov. 

_0Jlva: !3olo badať ak)·si pokles aktivity 
' t,·orn ·ych komisiúch a sekciách sekretariá
l u. ~a posledný r·ok vznikol rad nov{, ch 
skl~dteb: no _naJ?rick tomu n erozvinula . sa 
0

• mch zasadua d1skusia n a p ôde s ,·äzu St ' l 
\"la_c s~ pociťuje J~~tnosf otvorenej dis.kus~e~ 
p os la' eneJ . na sPrwznvch odborn~'Ch zákla
doc)~, kt?ra . by p omáhala skladateľom od
s tranovat prtpadn(> r hyby a n edosta lkv. s,-ä7. 
skladateľ?" má p rerlovšetký m zodpo;ednosf 
:r.a z?a,~nc na.predo~·a.nie sov ie tskej 1tudobnf' j 
kultury . mus1 vecl 1et poclch,...;t' t . · . .. 

. _Jún Ci~ker ohlásil započatie práce na svo
JeJ tre tej ?Perc podľa literárnej predlohy 
c~~rlesa. DICkCI~~a, Mi!oš Koi'ínck píše det
sk~_.opť'lu Ako Jslo Va]ce do sv e tu, Radovan 
SpSt~mk dokončil b ale t K arpatská rapsódia 
n ~on Juro,·s~ý dokončuje bale t Beckov. 

~} v o:peretneJ tvorbe sklada telia nezaostá
VD.Ju. GeJ_za Dusí~ dokončuje operetu P otul
ný spev~k na ~l_hrcto Pavla llraxatorisa, 
K arol , ~lhert p 1se opere tu Plantážnička 
z Brazrhe na Jacobsovo libreto Zdenk iV(". 

. , · ... • u 'OľlVU lll l -

l
<" l•l tÍYU ,rlcnov a zalwzpečiť cľalšie úspechv 
llldobneho umenia. ·· 

B . .Tarusto ,·skii vo s,-01·0 m článk 0 . . ·:. .. . . • . u pera 
·•. sut asnosl (dokonceme) zaoberá sn Proko-
ftevovou opernou l ,-orbot• Ob' ' .•. 

kula Ot y •· • • 0 
• l ~ o. ~aus1t z spolupracujú na operete 

~elasy Achiles a Teodor Hirner ohlásil p rá-
l , . . .. · SlľlleJsle sa 

( otv ka Of)ler \Oj. ll " .1 1ru'e r n S · r· k · . . . .. • . , emJon ~ot ·o ; 
p odt rhu_Ju naJmii lif' kladJH~ uo,·átorské čri\· . 

cu n a operete Blázince na salaši odľa 
predlohy Ľuda Zeljenku. p 
k , V symfonickej tvorbe, ktorá vy kazuje veľ-

y ro_:zmach, tr eh a spomenúť dokončenie 
Ka_:dosovh o koncerlu pre orchester, :\ioyze
sovho Koncet·tu pre husle a orchesler Né
methovh? Koncertu pre organ a or~h~ster 
Kowalsk eh o Druhú svmfóniu a Po ... 1 ' 
Druhú s fó . f) -1•. : sp1s1 ov u 

. ym ruu. . a s t skladateb:l. pra<'uj{, 
na tých to sy mfon•ckých dielach : Oto Fe
~?nczy J?Í~e Elégiu pre ordH'ste r a dokon 
creva . Fmale pre orchester , Jozef Grešák 
praC';'-Je. na Sľ_mfónii, I van Hrušon k ý na 
Sr rnl?ntette. l'l cmeth-Samorínsh · n a Symfo
~ICk~J básni s tc~1atikou zo Slo~·enského nú-

k,oldl~eho p ovs tmua a Ján Zimmer ng e T n•ti 
avtrn y koncert. · 
A~ kon;tor!l,á a inšlt·uk tívna [\·orba je dobl·e 

z~~tu~ena: l eodor Hirner :thudohl'iuic det-
sk c Pl~sne, ~ta sloYtÍ :\1 árie :\fartáko~'ej-Rá
z~~veJ, Julms Kowalski de tské piesne z,·e
rmc~k a p racuje na Dy rho,·om kv inte te. 
~lezan~e.r _l'l·loy zes. ~okončil Klavírnu suitu 
d k-bo~mc~a mpsodia, Bartolomej rrbanec 

0 ·?nčll ~•csne 0 horách pre tenor a klavír 
~ 1}Ja ~elJenk? dol<ončil Sonútu pre k laYír 
a hlnv•rnu stutu. 

V ?h lasti es trádnej lmdbv Yznik!o viacero 
~kladJch p:e O~chester aleb~ súbory. Xeuvá
z?t~e _pocetne množst.-o tanečne i hudh'" 

scemcku hudbu a hudbu k filmor;t. V dÔ: 
;~e"~ku_ zo~P?':ednejšieho prístupu skladate· 

k svoJ~J tvorb e l<ažrlopádne badať 
vzostup k vahty skladieb . 

L~t. 
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na k~orP ' môž•·. sút'asnú ooel'llá tvorba nad \'ii-
zo vaL \ · y:r.dv,huj(' Prokofievovo majstrov
st, ·o or·chestniln<:'j chrH-aktcris tikv emocionál
~~ch sta~·o\· !r~diuo,· a rečov:)·cJ{ charakteris
t ~!' po;t.a,-. ~a':f'~·o nr zhnlujc J arustonkij 
zasadne spolo .. n e <Tl v súčas11 ,··1'1 • L 1 

· . • • • 1 SOVle tSKyC 1 
op~cr u ZlllJeuuje sa o <Talškh ú lohách o per 
ne.! tYOJ"by. 

.\ . Culukidzc v Poznám kach o rrr uzínsk<•. 
hudbť' píše 0 úspechoch v šetkvcblt .. · ~ 
" . . k 1 l · " zanro' ,.,_mzr us ·.elO mdobnéh o mnenja od ich -
" ~'l rlckady , ktorú hola r. 10:37. · 0 pr 

y rubrike o no,·\·ch dielacl1 d · ·t 
0 , . k ' l · o~:• a me sa 

o a norn cvkle Poc' Jna 0 I · "" l . L .. •• • · ' ' • ..('UJll 0 \"1 0 < 
t~" '."Jms.I~cho skladateľa S. Samo; O. Tama-
1,0\ ll p lse o llO\"Om . . k . , r . 
eli 1 B • . " 0 11 n o-sym onwkom · 
• e " . R IJn7.nera .,Poéma o LeninO\·j" C 

r~o,_lle~- pod~va krátk~· rozbor Pn·ei s;·m~ 
Orlie :.. A1·ntunana. · · 

J . Krem]p,- pod nadpisotn y C k 1 
,·eusk " .• " .es os o
l . . ~ p•~e 0 s' ·oj il'h dojmoeh z d ccem 
Jro\ CJ na \·stP\T našéi vlasti Po h 1 ,.Ys}o, - . . . l" . . c va ne sa 
-1. UJe fiJ o c telnch slovcnsk)Th sHadn-

~~ 0
' ·, k toré si ':ypočul z magnetofón~' ·-~h 

"-~lZnamov v bmtislankom rozhla V P"Y h ndcl . d . . · .. se. ra ~' 
·. . . PI_e sta\ ~me C.Jklwr·ovej opery Beg Ba-
J•lZid.: ' ktot·eJ sa mn !Jái'il predoYšetk{·m 
.. z?vseohecn en}· ohrazovv ko ntrast l : -
skeho f d ·1 •·· · S O\ en · u on• 10 z1vota :1 divého 1 ub ·1 · 
silia Turko\'·doby,·ateľ~v". lľ e lo n a· 

R uch muzyezny r k . h d b , • . . , • ' po s v u o nv casopis 
prmasa ,. 6. _čísle. rad p r ísj)eYkov o" nedávn~ 
zomrelom v vznacnom sl<lnd·tt l' . d . . • · " • e O \ll a pe a-
gogon .\rturovi 2VIalaws·k<>In p · k · B ' · 1 · . r tspev ·y ro-
llls :n-a n utkow~kého a Bogusla,·a Sch äffcra 

majú ráz spomicnkov)· a hodnotiaci. Tadeusz 
\Yysloeki uverej1'íuje Tozhovor, k torý vysie
la l krakovský rozhlas v októbri m. r . a vari 
aj preto pôsobí bezprostredne a je naozaj 
a ktuálny, je to ohlas živého kontuktu so 
skladateľom, jedným z na jv)·znamnejšíeh 
Y novej poľskej hudbe. Spomienky niekto
rých znúmych predstaviteľov poľského hu· 
dohného živ ota doplňujú obraz :\Ia lnwsk ého 
osobnosti. l\ a pok on časopis prináša ro zhor 
n. SYmfónie sklada teľa od Bohdana Pocie
ja. ...:_ Z osta tných príspev kov nás zaujme 
hln\'lle v tipný· čláuok priateľa slo,·enskej 
hudby dr. Jerzy ho Mlodziejovsk ého o čes
k),rh dlhotrvajúcich gramofônov)'ch plat
niach . Spomína aj slovenskú hudbu, ktorej 
však je ,.za hanbujúco málo. Vlastne okrem 
Krú tiíavy, opery Eu gena Suchoľía ( .. . l 1Úe· 
lo an i jednej platne" z toho, čo v y tvorili 
slovenskí skladatelia. Výčitky adresované 
Grmnoľónov)·m závodom sa zd ajú byť opráv
nen~, veď, ako vrav í auto•· "odtiaľ (t. j . 
z Prahy ) k Váhu nie je lak ďaleko ... " 

Siedme číslo "Ruchu" je venované Raro
[o,·i Szymanowsk ému ,. prísp evkoch H. H. 
Stncl<enschnudta a Jozefa ~.farxa . R ozho· 
,-o~·~· so skladateľmi, aké časopis už ča s;tejš ic 
un•rejňoval , nachádznjú u čitatefo,· - ako 
sa zd{t - dobd' ohlas. K,·a lita tnkéhoto 
rozhovoru závisí · aj od podnetn e slaYaných 
otázok, ktoré môžu rozh oYor viesť na 
p mblém y , ktoré b y v článku sotva holo 
možno pertraktovať. Rozhovot· BollClana Pí
Jurského s ' 'Vitoldom Lutoslawsk ým, v ý
značným poľským skladateľom z gene,·ácic 
šty ridsiatnikov , je prá,·c z te jto stránky veT
nú zaujímavý a poučný pre poznanie názo· 
ro,- skladateľa. Z menších príspevkov članok 
B··onislav a Rutkowsk ého, o koncertoch \ Vi
lolda ~Ialcuziii.ského, vynika;júceho klaviris
tu. ktorý sa trvale zdržuje " cudzine, je 
a k)-msi n eoficiálny m, a,·šak rudosln)·m p rí
dtaním u melca v o vlasti. 

Z ôsmeho čísla Ruchu zaujme čitateľa 
pr<'do,·šetk)·m trochu síce n es úvislú, ale b ys· 
tl·it erta francúzsk eho skladateľa J eana
Louisa .\I a•·tineta o súčasnej západoew·óp 
shj hudb e. Kritick é n ázory sú vefmi blízke 
kritike súčasnej hudoy a jej funkcie z pozi
I'Íc PSLetiky socialistického r l'alizmu. H . JJ. 
Stul'kcnscl;midt uza tvára s\·oju štúdiu o h ud
be' Karola Szymanowského v ;--·soko kladn)' rn 
hodno tením jeho tre tej, poľ s kej etapy tvo
J"i,·ej. V rubr ike zahraničnej korešpondencie 
priuá~a číslo prehľad januá roYého koncert
ného zi,·ota \" Prahe a ostrú kritiku nov{'ch 
českýl'h skladieb. Podľa kritík :\L Szczepaň
sk_e j a L. :\Iarkiewicza je nová kniha prof. 
I~teronyma Feichta .o renesan(·nej poly fónii 
mclen zname1Út)'m dielom hudohno-histo-

rick)·m. a le v cfmi dobre posl úži aj ako prí
mčka kontraptmktu . Cislo doplňujú ako oby
(·ajne ki-oniky kon<'ertného ži.-ota a drobné 
-:.prá ,·y z domo,·a i z cudziny . 

Zvuk, juhoslovanská hudobná revue, ako 
konšta tuje tajomník SYäzu juhoslovanských 
skladateľov .\Iíhajlo Vukdragovič v 15.-16. 
čísle, sa hor.í s ťažkosťami tlače a preto 
ne, , ·chádza dosť pravidelne. V čísle totiž 
doznievajú ohlasy z 3. sjazdu Sväztl j uho· 
slovansk),ch skladateľov v októbri m. r. 

llelos, západonemeck ý hudobný časopis 
prináša v marcovom čísle "~'ľíatky z hu
dobn)·ch kritík G. B. Shawa. Prekv apuje 
n.ielen ostrý vtip a i1·ónia , známe u Shawa 
a j z jeho hi o.> r a li terá rno-kritických prác. 
ale nj znamenitý postreh člo,·eka, dobre 
obo:r.ntunenéh o s prohMmami hudby ll. jeho 
n eraz p riamo " obrazoboreck ý" p ostoj. V 
mnohom, i keď nic vo všetkom poučné pre 
našu kritiku. Boguslav Schäf!er, mladý poľ
ský m uzikológ uverejňuje hatší, informa
tínly článok o súčasnej poľskej hudbe. H u
dobn o-v)·chovn ý m problém om rozhlasu ve
nuje pozornosť \Valther Harlh v článku Pä
dagogik oh n e Zcígefinger. Z menškh pri
spe, ·kov si zasl úži pozornos( spomienka H. 
.\. Fiechtnera k 75. narodeninám J. M.Haue
ra, \'lastného predchodcu dodekafonizmu. V 
•' nsti zpráv nachádzame 1·eferá ty o v iacero 
pred , ·edeniach nových diel. Xotová pr íloha 
p rináša ukitžk u z Egkovh o R evizoca, v kto
rej prekvapuje jedn odu chá a výrazne tonál
na melodika. 

~lusica, západonemecký hudobný časopis 
YO SYOjom 4. čísle prináša príspevok Ro
h er ta Cläsera k s\·mfonickej tvorbe Antona 
Hruckncra a krátku psychofyziologickú štú
diu o dirígo,·nní od Fritza W.inckela. Nášho 
čitateľa zaujme zvlúšť článok Haralda Straus
sa o súčasnci iuhoslovanskei hudbe. Chce 
Lo by f syntetický pohľad n~ t vorbu juho
slonmsl,,:-ch skladateľov a očakitvame so 
záujmorr; hodnotiace súdy au tora, no jeho 
údaje sú značne stručné a net!plni>, takže 
ani hodnotenie nic je dosť spoľahlivé. 
Okrem menšieho príspe, ·ku H . Fähnricha 
o tvorčích zámeroch Richarda Straussa uve
•·ejl'íuje časopis ešte diskusiu o ikonog1·afii 
J. S. Bach a medzí Alfredom Di.irrom a llcin
richom Besselerom. Vo vefmi bohatej časti 
zpráv nachádzame ni stručný a kladne hod
notiaci r eferá t E rnsta K rause.ho o berlínskom 
pred Yedcni Krútňavy. 

s každý m druh)·m cís!crm p redošlého ča· 
sopisu sa objavuje a j p ríloha ~fusi<'a Schall· 
platte, časopis venovan)' otázkam s úvisia
cim s p rodukciou g1·amofónoYý l'h p la tni, 
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ako sme o tom refe•·ovali ored nedávnom. 
Aj druhé číslo tohto časopisu (v)-chádza 
lotiž aj snmosta tne) . redigovaného dr. G. 
liausswaldorri, sa pridŕZa programoYého 
smer u. vytýčeného v pn·om čísle. ba prob
lematiku ešte rozsiruil'. h·ie<lrich Henfeld . 
zmímy auto1· duchapu;_l.'j, no nie hlbokej kn i
hy ~[usica no,-a sa venuje problémom re
produkcie opernej hud by z platní a d<h-oclí. 
že síce platňa nija ko •wsplní Y;i<'tky požin
davky klad ené na operu ako di,·adlo. ;l\·šak 
n a druhej strant• dolwnalns( repr~dukc-ie 
pt·e nahrávanie b)·vu obvčai nc o,·eTa v vššia. 
Vlolf-Eberh ard v~n Le>~nski poukazu]c na 
, ·ýznam gramofóHo,·ej platne pre zoznamo
vanit• širšieho okruhu posluch:'u'ov s d,·u
násťtónovou hudbou. ktorá sa ~-asto n el'Oz
nmif' preto, že je . zo živej r eprodukci<? 
zriedka dostupn~.. Klaus Kirchberg píše 
o výchovnom poslaní gramofóno\·~·ch i" tll d ií 
(čosi ako na~e divadlá hudhv)_ ak\-clt je
stvuje niekoľko v ~emecku. Číslo d~plľíujc 
poro,·n ávacia štúdia o nahrá,·k ach \ 'lozarto
v..-j ope ry Don Gio,·anni. rad recenzií a pro
fily interpréto,·. 

Slovenský hudobni' fond vydal pre po
treby zahraničných di,·adicl , ktoré prejavu
jú záujem o sJo,·enskú o~emú tvorhu, kla
vírny výťah druhej Cikkcro\'l~j opery B e{( 
Baja::;id s nemeck~·m lexloou " pr<?klade 
Kurťha Honolku. a s ÚJJ•·a,·ami. Dodfa kto
r\·ch sa dielo bude nn·rld.lzaf ,: zahr·a nii'í 
a· už sa aj o•·edviedl~J vo ·wiesb adenc. Lib
reto operv ' ncg Dajazid vyšlo v knižnom 
vydaní aj v nemeckom jazy kll ,- západo
nemeck om nakladatefstw . \!kor· Edition - 
Kassel. 

Lipsko. 15. apríla pripmvil Lipský sym
fonick ý rozh lasov~- orchester J)Od tal<tovkou 
Hcrlwt·ta 1\:cg(•la koncert. Y programe kto
rého odznf'li dicb ~Ioz[u·ta. Schonberga n 
Sostakov;&t. 1\auláta Arnolda Schi>nher·ga 
- A survi,·or from vYarsaw (Ten. ktor<
prežil Varšavu ) A XL snnfónia 1905 Dmi
trija Sostakovii!a. vzbudili medzi lips'k~-m 
ohecensl\·o rn živ~- ohlas. 

Oprava. Y minulom Hsle z člúnku ,.An
drašo,·ano,- Figliar Geľo" vypadla v pred
poslednom odstavci (str. 222) casf vety, čím 
bol pozmenen )· zmysel príslušného odstav
ca. Sp•·ávne má by(: ,.Kritiku A.ndrašova
novej spe,·ohry nemožno obmedziť na kon
štaloYanie umeleckej ho.dnol\· tohto diela. 
Treba sa 7.aoberať a·j dramat.irgickou Iimou 
opery ND, ktorá hola ostatne už pred dlh
ším časom ... " . Pr·os.írne čitateľov, aby si 
spomínan\r odstavec ,. ton1to zmvsle opra-
vili. · · 
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List Rimského-Korsakova ;J. N. Batko vi z r. 1899 

VŠETKY HUDOBNINY 

DOSTANETE V PREDAJNIACH ns ká kni·h .... ., ...... ' ' -

Navštívte naše špecializované predajne hudobnín! 

Skladby inštruktívne a prednesové 

J. Bella: Sonáta b-mol 
J. Cikker : Sonatina . 

Husle 
L. Holoubek: Sonáta e-mol, husle a klavír 
J. Kr esánek: Mládežnícka suita, husle a klavír 
š. Jurovský: Romanca, husle a klavír . 
A. Moyzes: Poetická suita, husle a klavír . 
A. Móži: Ruský cigánsky tanec, husle a klavír 
M. Schneider-Trnavský: Sonáta g-mol, husle a klavír 

Slovenské skladby pre súbo
rovú hru husieľ 

Význačné orchestrálne diela 

Veselo i vážne na husliach, 
husle a klavír 

sú vydané vo veľkých i malých partitúrach 

Klavírne výťahy 
E. Suchoň: Krútňava 

Piesňová tvorba 

Kčs 
20,-

4,40 

15,-
10,-

4,40 
1(40 · 

5,60 
2,60 

16,-

35,-

60,-

v rozličných úpravách vo veľkom výbere od všetkých význam
ných slovenských skladateľov 

Tanečná hudba 
v úpravách pre spev, klavír, tanečný a dychový orchest er 

Hudobná literatúra 
Monografie, operné libretá, náuky o hudbe spracované s l_oven
skými spisovateľmi sú taktiež vo veľkom výber e. 



alebo ono skladatefo,-o dielo má prá,-o byť 
predvádzané. Z tohto stanoviska (dosť čud
n ého, veď koľké geniálne diela n eboli vo 
svojej dobe na prvý raz pochopené - spo
meňme si len na \.. F rane ka alebo na pre
miéru Smetanovej C'..ettovej steny alebo Dali
hora!) plynie čast)· ro:>.por vtedy, keď Ne
stiev aj uznáva v·ysoké hodnoty diela (napr. 
VIII. klavírna sonáta), ale vychádzajúc 
v konečnom hodnoteni z horeuvedeného slt1· 
noviska, nepriznáva jej možnosť stať sa tr
valou súčasťou koncert ného repertoáru. 
(J ednu z mála výnimiek tvorí \"L symfonia, 
ktorú autor knihy napriek jej protirečivo
stiam hodnotí vcelku kladne) . Nesprávnosť 
tohto stn.novisk a ukazuje už dnes úspech 

koncertného n aštudo,·ania opery Semion Kot
ko, v monografii hodne kritizovan ej a veľký 
záujem moskonkého obeccnst,·a o úplné 
zn enie Vojny a mieru, predt~-m často ozna
čovan)·m za n eživotné. Nemožno tiež sú
hlasiť s paušálnym odsúdením n·orby Igora 
Stravinsk ého (i jeh o "ruského" obdobia). 
Prok ofievovsk ej monog,·afii ch)·ba tematick)r 
katalóg diel (jeho n edostatok sa pociťuje 
tým viac, že noto,·ých prikladov je v knihe, 
poskromne), rozčlenenie diel podľa žánrov 
(je tam len katalúg diel podľa opusov~·ch 
císel) a vecný katalóg (čo sťažuje orientáciu). 

Zaujímavá - i keď :>.ďaleka nie vyčerpá
vajúca - je posledná kapitola - Stýlove 
črty. Bezpochyby holu nap ísaná dodatočne 
(predchádzajúce kapitoly sa v iažu k rokom 
1954-55) a dokumen tuie SYoiimi značne od
lišn)•mi názormi (nhľÍidom -na p redchádza
júce kapitoly) vývoj, ktor~' autor knihy 
, . posledných rokoch .p rekonal. Tu po prvý 
J·az Nestiev poukazuje na d,·ojitú tvár Pro
kofieva (hovorí o .,dvoch duš.iach" sklada
teľa a prirovná,-a ich k E usehiovi a Flo
restanovi) , po pr,~· rnz priznán1 urči tú 
oprávnenosi expresh·n ym stránkam sklada
teľovej tvorby (pred~'ln často až nekritick y 
,·yzdvihoval len jeho lyrick(· črty, najmä tie. 
ktoré pripomínali i'osi z minulosti - napr. 
ária K utuzova o :\ [osb·c z opery Y oj na 
a mier) a v záver<' n zn!1n 1, že mnohó jeho 
ú sudky nie sú definitívne. Skladateľsl<~'• 
osobnosť chápe ako poluačoYntcľa tradíciť' 
kučkistov - vedie zaujímavé paralely medzi 
Rimským-Korsako,·om. Borodinom a Mu
sorgským na jednej a Prokofievom na dru
hej strane. Nestavia už natoľko do popredia 
zväzkv skladateľa s minulosCou. a le zd ôraz
ňuje ~-iac r c '" o l u č n o s ť jeho tvorivého 
prínosu . 

Nestievova monogr·afia - i napriek m ·<'
deným výhradám - je cenným úspech om 
sovietskej m.uúkológie. ],torá takto spláca 
svoj dlh klasickému z jani svojej huclobnP j 
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kultúry. Veď dielo S. Prokofie,-a, jedného 
z najväčších umelcov 20. storočia, svojou 
univerzálnosťou v odraze a v y jadrení naj
rozličnejších citov a nálad má všetky p red
poklady stať sa majetkom širokých más lep
šieho humánnejšieh o sveta budúcnosti. 

Igor Vajda 

Igor Belza: VítčzslaY Novák. Moskva -
1\luzgiz 1957 

Y edícii Hudobná kultúra zahraničnvch 
krajín vyšla pred n ed ávnom malá m o"n o
grafia o národnom umelcovi Vítčzslavovi 
~ovákovi z pera p rof. dr. Belzu. Prof. Bel
za, ktor)' u ž dlhši čas obetavo propaguje 
české a slovenské hudobné umenie v So
vietskom sväze, oboznamuje v ňom prí
stupn~-m spôsobom s·ovietskych milovníkov 
hudby s tvorbou významného majstra mo
dern ej hudby. Chronologicky líči jeho život 
a vykladá jeho skladby, akcentujúc pritom 
l\o,·ákove vzťahv k rusk ei hudobnei kul
túre a jej pred~taviteľ om: T)'Ill, že. tieto 

, skutočnosti uvádza n a pozadí vývoja čes
kej a slovenskej spoločnosti a h udby, zis
kava čitateľ spoľahlivý rámec pre pocllo· 
penie X ovákovho v)• zn amu. Bel za vysoko 
v-yzdv ihuje X oYákoY vzťah k moravskému 
a slovenskému folklóru, rculistický charak
ter jeho n ·01·by i )eho YlasLcneckosť. J eho 
\')·kladu, primeranému vyt}·čcncj úlohe. 
sot\·a možno niečo \-ytknúť. Azda iba to, 
že n apr. '" porovnalÚ s hudbou pantomímy 
Signorin a Giovcntu (str. 96-104) ven u je 
malú pozornosf klav.ímci Sonáte eroike. 
Bolo b )· tiež b ývalo tlobri: pripomenúť po· 
diel Nováka na výchove s •jčusnej slo
V('nskej skladateľskej" školy. Niet vš~k pri
rodzene pochýb o tom, že Belzova p ráca 
sa pričiní o propagáciu a sprá,·ne pocho
penie života a diela skladateľa, ktorého 
t,·orba ie i u nás nedostatočne známa n a
priek s~·ojej umeleckej a '-ývojovej závaž
M~ ~ 

* * * 
\ . Státnom bábkovom divadle , . Br·atislaY<' 

mala 17. júna premiéru bábko,·á hra Perní
ková chalúpka, k u ktorej scénickú hudbt• 
un písal Júli us Kowalski. Diskusia v klul>e 
s, iizu di,·atleln)·ch umelcov za účasti dele
gátov bábk ov)·ch sc('u CSR vyzd,-ih ovala· 
najmä umelecké hodnoty hudobnej zložky. 
ktorou h1·a z ískalu uu poctičnosti 

* * * 

Vospominanija o Raehmaninove I. II. 
strán 413, 400. Gosudarstvennoe muzykaľ
noe izdateľstvo, Mosk Ya 1957. Zborn ík 
v redakcii Z. Apetjan. 

Zivot a dielo gen iálneho rusk ého hudob
n éh o skladateľa, kla \i rneho umelca a diri
genta Sergeja Vasilieviča Rachmaninova (od 
jeho smrti uplynulo 28. marca 15 rokov) 
stali sa v posledn),ch dvadsiatich rokoch 
predmetom viacerých vedeckých štúdií. 
PJ·etože mnohé fakt,· a okol nosti. ktoré pod
netne vpl)•vali na jeho život i tvorbu, holi 
doteraz neznáme u branili tak životopis
com a bádateľom l~ižšie osvetlii jednotlivé 
popudy a vzťahy Hachmanin ovej bohatej 
činnosti , Zarui _ Apetovna A pe tj an zozbiera
la z podnetu L:stredn(·h o Glinkovho štátne· 
ho múzea lmdob1r\·ch pamiatok rozsiahly 
materiál l< torv z · viacervch strán b lizšie 
určuje u'tnohé. ;dotera:t ne;náme podrobnosti 
Rachmanino,·ho života. najmä v prvej fá
ze - do rok u 1917. Pravda, v iaceré fakty 
a charakteristiky sa p relínajú, jedny sú ob
jektívnejšie, iné viac subjektívne, ale v k až
dej sa dozvedáme niečo nového, zaujíma
vého. NiektOl'é zo spomienok vyšli tlačou 
po prvý raz, ale aj tie. čo vyšli už skôr , sú 
opatrené p oznámkami a doplnkami, ku 
ktorým došlo vederké bádanie od ich po
sledného vydania. 

Najúplnejšie, no rozhodne nie vyčerpá
vajúco obsiahla R achmaninovov celý život 
staršia práca S. A. Satin y . sesternice a blíz
kej priateľky skladateľa. Dalšie práce 
v obidvoch zväzkoch zoznamujú čitateľa 
sk ôr s jed notlivými výsekmi, prípadne ob
lasťami Rachmanino,·ovho života a tvorby, 
no popritom informujú a! o vt edajšej si
tuácii v ruskom hudobnom, literárnom a 
výtvarnom živote. Tak napr. príspevok E. 
J. Zukovskej a I. Celiščevy objasňuje d o
teraz pomerne málo známe fakty z pedago· 
gickej činnosti Sergeja :Yasiliev-iča. V IL 
zväzku je azda najzaujímavejší článok B. 
Y. Asafieva. ktor~' UYercjňuje t u samot
n Ým Rachmanin ovom zostavenÝ zoznam 
diel kompon oYaných do n ovembra 1916 a 
popri spomienk ach !lOdáva i výsledky 
vlastného bádania v tvorb e majstra. Ako 
dodatok uvereinen\· denník Hachmanino
vovej vrstovruČky \ ·. D. Skalon z r . 1890, 
napriek detskej nah·itc autorky (mala vte
ch· t5 rokov). odkr\·va mnohé z doteraz 
neznámych p~drolm~stí života Rachmani
no,·ovcov a ich p ríbuzn)·ch. 

Tento pozorul10dnv shorník p rác 24 au 
torov je zaiste vhodn ým materiálom k n o
vému a úp ln ejšiemu sprtu'oYaniu R achma
ninovovej b iografie. 

V. Cí i.ik 

Dentsebes Jahrbuch der Musikwissen
sehaft fiir 1956. Herausgegehen von Wal· 
ther Vetter._I. Jahrgang. I..eipzig 1957. 

Zahájenie vydávania novej nemeckej mu
zikologickej ročenky je fakt, hodný zazna
menania i v našom časopise, i keď sa jeho 
podrobným -}:hodnotením nemôžeme zaobe
rať na tomto mieste. Nemecká hudobno
Yedecká ročenka, vydávaná ordináriom pre 
hudobnú vedu na H umboldtovej univerzi
te, p rof. dr. W. Vellerom, nositeľom národ: 
n ej ceny, nadväzuje na ročenku hudobneJ 
knižnice vydavateľstva Peters, ktorá pre
stala vychádzať roku 1941, líši sa však od 
n ej n ov)'m zameraním, vyplývajúcim z prc
Jnien k torými hudobná veda v posledných 
roko~h prechádza. Úlohou nového periodi
k a má byť prinášať štúdie obecnejšieh~ 
charakteru zo všetkých oblastí hudobneJ 
vedy, a to od nemeckých i zahraničných 
muzikológov (pokiaľ viem, bude druhý 
ročník venovaný príspevkom českých m u
zikológov) . Do prvého ročníka prispeli tak
mer všetky vedúce osobnosti nemeckej h u·. 
dobncj vedy, čím sa tento stáva dokl~dom 
jej snažení i vysokej úrovne, ktorú s1 ne
mecká hudobná veda zachováva i v čase, 
kedy jej niekda jšie vedúce postaveni~ sa 
'" dôsledku prudkého rozvo5a hudobneJ ve
dy v ostatných krajinách mení na úlohu 
"prvej medzi rovnými". Zvlášť sympatické 
je čítať n a úvodnom mieste príspevok Cur: 
ta Sachsa' (l\1úzy a tóny), ktorý po núten~J 
emigrácii roku 1934 na dlhé roky prerušil 
kontakt s h udobno-vedecký m dianím vo 
svojej vlasti. Ročenka obsahuje ďale~ zá
važné príspevky H. Besselera (F1gúry 
v prednese inštrumentálnej hudby) , F. 
Felclmanna (Hudobní teoretici vo vlastných 
Skladbách ) , IL Husmnnna (Spl)·vanie a 
konsonancia) a V\7• Woiru (K základom 
Yšeobecných dejín hudby) . 

Dve dôležité maďarské hudobnovedné 
publikácie 

1. Zenetudományi tanalmányok Kodály 
Zoltán 75 szuletésnapjára, szerkeszette Sza
bolc.~i Bence és Ha,.tha Dénes, Budapest, 
Akadémia-hiadó, 1957. (Hudobn ovedné štú
die k 75. narodeninám Zoltána Kodály a, 
zrcdigo,-ali Bence Szabolcsi a Dénes· Bar· 
tha, Budapešť, vydavateľstvo Maďarskej 
akadémie vied, 1957) . Siesty zväzok súbo
ru hudobn ovedných prác našich maďar
ských kolegov, predstavuje skoro osem
stostránkovú hrubú knihu. Hoci publikácia 
vzn ikla n a počesť Kodályovho jubilea, 
otázkam významu Zoltána Kodálya a otáz
kam súvisiacim s jeho dielom je z dva-

351 



dsia tich stúdit venovanÝch lert urvÝch se
dem. Ostatné načiera jú· do rôzn):ch ·problé
mov maď ars kej hndohnei histórie a folklo
ristiky. I keď všetky štÓdie sú' vypracova
né veľmi presne, svedomite a aj keď kniha 
ako celok ie veľmi vážnym slovom vo Ye
de, predsa . musí mé ešte ·osobitne upozorniť 
na niektoré }JI'Úce, ktoré hy si mali všim
núť aj naši muzikológo,·ia. :\láme tu na 
mysli Y pn·om rade veľkú štúdiu Ferenca 
Bónisa: A Yietórisz-kódex SZ\-it táncai 
(Snitové tance Vietorisovho kódexu), ktorá, 
ako už i z nadnisu vidno. zaoberá sa kó
dexom, ktorý j; dôležitý m prameiiom slo
venskej hudobneJ histórie a ktorá prináša 
niektoré, doteraz ešte nepulJ!ikované prepi
sy. Z hľadiska našej hudobnej historiogra
fie je potrebné upozorniť aj na prácn Kor
néla Bárdosa a Kálmána Csomasz-Tótha: 
Az eperjesi graduál (Prešo,·ský gradttál) . 
Dôležit)· je aj obsiahly výťah z kandidát
skej disertačnej práce J ánosa Maróthyho: 
Az európai népdal s:>:iiletése (Zrodenie eu
rópskej f udO\'eJ piesne), kde autor podáva 
niektoré doterajšie výsledky >:o svojho v)•· 
skumu o yzťahu medzi ľudovou a umelou 
hudbou od raného stredoveku až po XVI. 
storočie a prináša rad poznatkov, nad ktorý
mi je hodno sa zamyslieť. Napokon cenná 
je štúdia Arisztída Valkó: Haydn magyar
orszagt mt1kôdése a levéltári aktál" tlikré
ben (Haydnovo pôsobenie v :.'lfaďat·sku vo 
svetle archívnych spisov) , ktorá vznikla 
z príležitosti blížiaceho sa Ilaydnovho vfr 
ročia . Yšetky štúdie majú nemecké alebo 
anglické resumé. 

2. Rajeczk tf Beniamin : Melodiarum H un
gariae medií aevi l. llynmi te sequentiae, 
Zenemiíkiadó vállalat. Buda11est 1956 (Ben
jamin Rajeczky. Melódie st~edovekého Ma
ďm·ska, zv. I, Hvmny a sekvencie Buda
pešť 1.956). Táto- prá.ca p redstavuje p rvú 
veľkú ed íciu stredovekých melódií zacho
vaných v 147 rukopisoch uhorskej prove
niencie. J e tu p ulJlikovaných 105 h y mien. 
37 sek,·encií staršieho typu (l. j. sekvencií 
nepravidelnej stt·ofickej stavby, aké sa vv
kryštal.izovali najmä '" Nemecku) a 57 s'e
k vencií novších (pt·avidelnej stavby). Všet
ky melódie prepísané do chorálnej notácie 
sú tu u vedené ai s vari antnú. Pu.hlikácia 
obsahuje podrobný súpis prameňov - au
tor zahrnul i rukopisy slovenskej prove
niencie, ktoré sa L č. nachádzajú v ma
ďarských knižniciach a múzeách - tabuľ
k y znázorňuiúce textovú i hudobnú štJ.·uk
túru, ~túdiu . o vývoji la tinskej duchovnej 
monódre, pozno\ mkový aparát a abecedný 
register. Rajeczkí•ho práca čo do exaktnosti 
a svedomitosti predstavuje nasledovania-
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hodn\- ' 'zor u bude n••mou ooJn<kl,ou kaž
dém~, kto sa s dejinami sta;.š<'j hudby se
•·iózne zaoberá. 

Hichard Rybarič 

halší prínos do našej literatúry pre husle 
Viliam Kofínek sa postupn)•m vyd ávaním 

s, ·ojich p rác stáva našim popredným tvor
eom inštruktívnej a pedagogickej literatúry 
pre husle. J cho c~·ičenie stu.pníc It rozlože· 
ných akordov I. zošit (SVKL 1958) je vhod
ným študijným materiálom p r·e poslucháčov 
hudobných škôl. Yý hody diela sú zrejmé a j 
už len pri zbežnom prezretí zošitu. Cvičenia 
ui'ia žiaka nebyf povrchný m (viď presné 
Yypísanie postupov intervalovej analýzy 
stupme), cvičiť pomaly a tak Yedú študu
.iúceho k presnej intonačnej i metodickej 
kontrole Ylastnej hry. P ulJlikácia bude zaiste 
JWÍdtaná s pozornosťou , ktorú si zaslúži. 

Y eselo i vážne, ale predsa len viac asi 
Yeselo -· dodali b y sme pri prezretí jednotli
' 'Ých 15 čísiel zbierky "\'cselo i vážne nfL 
lwsliach (zosta.";) a zrevidoval .\ladár Móži, 
SVKL 1958). Pri podobných pulJlikáciách 
nemalo by SVKL znbúdať na vhodný úvod 
alebo doslov, v ktorom by sa bližšie vysvetlil 
cieľ u účel sborrúka. Komu sú skladby v last· 
ne určené? Ze nemajú inštruktívny význam, 
o tom nás presviedčajú dosť často sa objavu
júce technické ťažkosti, vyžadujúce odborne 
už vyspelého interpréta. Na druhej strane 
v tom, aby sme skladby mohli prijať ako 
riadne predneso,-é kusy, prekáža ncvyhrane
nosť niektorých z nich. Pri vydávam po· 
dobných albumov bolo by azda potrebné 
zodpoYednejšie si uvedomovať predovšetkým 
výchovný význam tak~Thto vydaru. :\1ožno 
namietať. že ide viac o plody tzv. "ľahkej 
múzy". V takejto podobe však ťažko nájde 
uplatnenie. Koncertujúcemu sólistovi je pri
málo, hráčovi v l<av:iarni zas priveľa, žiak 
alebo amatér· skladby technicky nezvládne ; 
na pery sa tisne otázka, kto bude konzumen
tom tohto na naše pomery v hudobninách 
dos( veľkého nákladu (L150 "-ýtlačkov) . 
Posledné tri čísla (úprava slovenského, ma
ďarského a rumunského ľudového tanca) pri
pomínajú odžité fo rmy jednostranného fol
klorizoYania. Podotýkn m, že au tor týchto 
diel je veľmi zdarilý pôvodca dosť veľkej 
inšt.-uk tímej tvorby pre husle. Najhodnotnej
šie skladby zbierky sú pravdepodobne Elé
gia .\filana ~ováka a Rozrmí.vka J ána Mó
ryho. Vybavenie partov j~ veľmi dobré až 
na niekoľko menších chÝb (spomeniem len 
niektoré: v č. 8, štntý tdkt pa~tu ľavej ruky 
klaYíra akord e-a-cis má bvť štvrťka a nie 
osmička, čo vyplýva o. i. · aj zo zanášky 
,. husfo,·om hlase). R<>vízia husľového hlasu 

Aladárom ::'1-I óžim je p revedená nome. Jed
notliv(• pt·stoklady (i keď ich ne.nájdeme na 
každom mieste) sú riešené jednoducho a čo 
najprístupnejšie, mnohým preto uľahčia in
terpretáciu skladieb. 

A ešte jedno upozornenie kompetentn)ml 
(·initeľom: ak ('hcú, aby sa spomínaných 
1150 výtlačkov k upovalo, odpo•·účam Yese
lít cenu 35,- Kčs vážne znížif na sumu, 
ktorá bude kun uiúcim ek-vi-valentná k hod
note sbornika. . . 

Zdenek Húla: Nauka o kontrapunktu 
(Praha, SXKLilC, 1958.) \' oblasti hudob
no-teoretickej literatúry sa ešte v dosť ne
<iá,·nej dobe pociťoval značný nedosta tok 
p rác domáceho pôvodu, len zdô~·azn.ený 
Tl,lálo intenzh·ny m prílivom zahramčneJ . h
tcratw·v. Staršie diela cudzích i domácrch 
autoro~ sú z hľadiska širšej pedagogickej 
potreby tiež dosť ťažko dostupnú. " 

Obšírna ITulova "Nauka o kontrapunktu 
založená na bohate.i pedagogickej skúse· 
nosti. má "-iac v lastností, ktoré treba hod
oolrl kladne. "Predovšetký m zaoberá sa 
obidvoma veľkými polyfonickými obdobia
mi .či slohmi - vokálnou polyfóniou rene
sanci<' a inštrumentálnou poly fóniou baroka 
- i'o ncsplňuie Yäčšina starších učebníc, 
ako konštatuje prof. Ilula. (Zatiaľ -vyšiel 
t)r,·)· diel, ktorého obsahom je Yokálna po
lv fÓnia.) 7~-..čiatol< učebnice venuje autor 
7:ákladn)·m poznatkom periodizúcie, noto· 
vého písma a tóninového mnteriálu vokál
nej poly{ónie. Y ďalšom podáva výstižn)· 
a zriedka uvád>:aný rozbor záldadných zá· 
konitosti melodického pohybu palestrinov
skej kompozície (3. kap.) . TI! treba ~o~
štatovať najväčšiu prednosť d1Cla, ktore Jť 
opreté o veľké množstvo ukážok >: li tera: 
túrv - zo živej hudby, čo platí v značneJ 
mi~re a i na autorov u harmóniu. (Napríklad 
O. Sín ~' celej časti "Kontrapunkt vokálni" 
neu vádza ani !edin~- úry.-ok z literatúry.) 
O prednostiach HtHovho sp racovania netre· 
ba srt šíriL Každú c.enná teoretická práca 
hezpodmiencčnc musi vychádzať z praxe 
a o,·eriť nlatnosť uzávero,·. ziskaných hlbo
kou abst~akeiou, zase na· tej skutočnosti , 
ktorej zákonitosti chce postilmúť. 

Xa rozdiel od Sína, pror. H <tlrt sa roz· 
hod ol upus tiť od notácic v systéme C-kľú
•'ov. Od 5. kap. nasleduje bežný text látky 
o kont rapunkte, preuádza však. že . autor 
koncipuje dielo na základe dôklodne] . ana· 
lýzy tvorby renesančných polyfomkov, 
predovšetkým Palestrinu. Pripomcľíme . ešt~ 
zaujímavý rozbor aj ry tmicko-melrrckeJ 
s tr·ánkv miešaného kontrapunktu . Záverom 

pridáYfl závažnú kapitolu (10). "Yznik a 
,·)·,·oj skladelmé techniky, forem a theori_e 
,·okálru polyfonie", v ktorej znova vyzdvi
hujem bohatosť citovaného ukážkového ma
te,·iálu. T)·m sa stať staYin vysoko nad iné, 
podobn~, · spracOYrtné bez spomenutých do
kladov. 
~a konci p ráce je prehTadn)· súhrn hlav

n.)·rh m avidiel vokálneho kontrapunktu. 
Kniha ·obsahuje len nepatrný počet tlačo
vých chý b v -notových ukoížl(a?h , ktor~ s.i 
každ\· ľahko ooraví sám, taktrež graftcka 
t•pra~·a je na dobrej úroYni . 

}Jiroslav Filip 

Václav Dobiáš a Karel Ančcrl 
vyznamenaní štátnou cenou 

Cmeleck~· Y)•znam skladateľa Václava 
Dobiáša je dnes už dost•Hočne známy a 
uzná,-aný. Najmä v kantátach dokázal ve~
k ú schopnosť vyjadriť no,·é kolektívne ct
t,·. Druhá symfóniu, za ktorú dostal toho· 
r~čnú štátnu cenu, je rozsiahlym, syote· 
ticlc(·m dielom. Dobiúš 1Úm rieši zložité 
a zÁYažné obsahové úlohy. :'lfožno to usú
d :iť 7. v iaeerých detailov noYej skladby. 
Stačí spomenúť napr. prYú časť, kde mo· 
hutnÝ p ród dosahuj~ vrchol gradácie 
a k.dP dramatičnosť skladateľ stupňuje 
splictaním niekoľkých samostatných myš
lienok Toto mie>to pôsobí až otriasajúco. 
:\7aproti tomu do iného weta u,·edie poslu
ch:íi'a ďalšia časť. Zdaruivo bežné Scherzo 
ie pozoruhodne dramaticky vyhrotenou 
tasťou. s prv kami akejsi d esivosti a množ
s!Y0111 strhujúcich y zruchov. Atmosféra tre
((•j casti je pres)' tená českou národnou vre· 
losťou. Vrúcnosť hudobného prúdu umoc
Jl\lje výborná ly rická inštrumentácia 
s uprednostnenou kantilénou, ktorú na roz
hodujúcich miestach často prednášajú len 
sólové nástroje. ZáYerečná časť upúta svo
jim spádom. :Yiohutná symfónia tu dospievrt 
k vvro,·nanosti a pokojnosti. Yáclav Dobiáš 
t' ·n;to dielom predstihol s':oje predchádza
j~ce skladby. Symfónia ukazuje . jednu 
z ciest. ktorý•n i naša h udba napreduJe. 

Dirigent Ceskej filharmónie Karel Ančerl 
obdržal š tátnu cenu za v~'znunmé úspcc~y 
na poli reprodukčného dirigentského umema , 
naj mä za "-ýsledky dosiahnuté pri uvá~zaní 
súčasných skladieb. AnčerloYa cesta k tymto 
ú~pechom nebola ľahká. Zásadnejší význam 
pre jeho wneleck)· vs,, ·in mali styk y s po
predn)·m.i pražsk ý mi a nmtgardnými sklada
lt'ľmi. Cestou týchto k1·uhov udržiaval krok 
s eUl'ópsky m hndobn5·m dianím. P?znal no
v inky svetovej hudby a tak sa jJI' tpravo~·al 
na s,·oju nasledujúcu dirigentskú restu. Zmľ , 
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svetová vojna nadlho prekazila jeho ume
lecké plány i ambície. Po oslobodení s ne
ohyčajnou húževnatosťou prekonáva) stopy, 
ktoré na ňom zanechalo fašistické väznenie. 
Prichádza do pražskej opery 5. kvetna, kde 
pomáha, aby sa mladý operný súbor r)·chle 
postaYil na v lastné nohy. Ančerlovi sa čo
skoro podarilo rozvíriť pražskú umeleckú 
hladinu. Svoje sklony k symfonickej hud
he Ančerl viac uplatnil v és. rozhlase, kde 
viedol symfonický orchester. Vhodne vole
nou dramaturgiou za niekoľko rokov doplnil 
nnjmä oblasť súčasnej hudby. Ako osved
čeného dirigenta pozvali ho za umeleckého 
šéfa Ceskej filharmónie, kde vrcholí jeho 
doterajšia dirigentská činnosť. Jemu patrí 
zúsluha, že mnohé súčasné české skladby 
zvíťazili už pri premiére. Súčasná hudba 
totiž najlepšie zodpovedá Ančerlovmu ume
leckému naturelu. Rád sa zoznamuie s no
v)•mi dielami, objavuje ich umeleck~ v)•raz 
a hľadá \" nich citv a náladv moderného 
človeka. · · 

z~ 

Prehľad zahraničných časopisov 
SovietskaJa muzyka (r.19ii8fä.) Úvodný 

článok ,,Y)·chova skladateľskej mládeže", 
všíma si mladých skladateľských kádrov. 
Dorastu sa venuje v So,·ietskom sväze veľká 
pozornos( ; v;ade sa zdôrazúujc nutnosť sta
rostlivosti o správnu a Yšestrannú výchovu 
mlad)·ch kádroY. Medzi najmladšou gcne
róciou sovietskych skladateľov je veľa po
zoruhodn)·ch t alentov. No v niektorých prí
padoch sa ich talent neuplatňuje celkom 
správnym smerom. Vyskytli sa prípady sa
moúčelného experimentátorstva; u rrmohých 
mlad ých skladateľov sn javí odklon od pro
gramovej hudby, preferuje sa jednostranne 
inštrumentálna komorná hudba. Niektorí 
mladí skladatelia žijú "d vojak)•m" i " troj'l
kým" životom. Pišu rôznym , odlišným spô
sobom "pre seba", "pre učiteľa" a prípadne 
na zárobok. Nad takýmito prípadmi sa tre
ha zamyslieť a nájsť cestu na riešenie po
dolm)-ch p rípado,· nic admin istratívnymi 
7ásahrn i. ale tJ•peziivou y)·chovou zo strónky 
učiteľského sboru a SYäzu skladateľov. Tre
ba venovať \"Íac pozo,·nosti aj všeobecnej 
a politicke-j , -)-cllO\'e skladateľského dorasttl, 
umožniť mlod~-m sklad<~ teiom viac poznať 
skutoený ziYot, zaviesť ich do závodov, kol
chozov, dať im možnosť stýkať sa s tamojší
mi ľuďmi. 

Pri výbere diel pre verejné predvedenie 
brať vyššie kritériá, previesť ozaj len po kaž
dej str·ánke hodootné diela. 
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O medzinárodnom konkurze klaviristov a 
huslistov v 1\foskve, o jeho úrovni, nových 
mladých talentoch, dočítame sa z pera nie
kofk)•ch členov poroty, medzi nimi i nášho 
A. Plocka. 

Y rubrike Poznámky o nov"S"·ch dielach 
píše G. Orlo,·a o troch symfonických bás
Jiach , vzniklých na oslavu Leningradu. Všet
ky t-ri sklad by leningradských skladateľov 
(G. l:stvolske j, i'i. Cervinského, N. Sachrna
to\·a) boli odmenené na YŠCSYäzovom kon
kurze z príležitosti 40. VS"·ročia Veľkého ok
tóbra. Tieto diela v~·plnili medzeru , ktorá 
vznilda v žánri symfonickej básne za po
sledné štyri roky. 

K. Vinogra dov sa zaoberá pl'Íčinami úpad
lm ochotnic),eho shorového speYu, ktorý 
mal t ak bohatú tradíciu. Jednou z hlavn)•ch 
príčin je podľa neho chýbanie predmetu 
sborového spevu na stredn)•ch školách, ďa
lej z::tnedbúvanie spevu a capella y krúžkoch 
ľudovej tvorivosti a nedostatok kvalitný ch 
skiadieb pre neprofesionálne shorové tele
sá. S. Kazačkov podáva niekoľko konkrét
nych návrho\", ako zlepšiť výchovu a prí
pr·av u shorov),ch dirigenloY, od k torých 
v prvom rade závisí roz,·oj shorového spevu. 

Z priležitostí 125. v)-ročia narodenia .J. 
Brahmsa je 7.aradený zaujíma ,-)· článok M. 
Druskina "Yokálna lyrika Brahmsa" , v kto
rom si autor všíma predovšetk)-m melodiku 
Rrahmsových piesní, jej vý,·azo,-ú silu, ko
rešpondovanie s obsahom textu a častú z ja v 
n ú príbuznosť s fudov)•m melosom, čo do
kumentuje i na príkladoch. 

O spätosti niel,torých čí·t symfonizmu 
Skriabina s kl asick ým ruským symfonizmom 
píše I. Da rsová. Zaoberá sa p redovšetlt)·J.n 
Skriabinovým stredn)'m tvoriv)•m obdobím 
(1. - 3. symfónia) . 

Podrobnú kritiku inscenácie Chačaturia
novho baletu Soartak na scéne \"eikého di
, ·adla v Moskve podáva K. Sakva. 

B'Igarska muzika č. 3. Cvodný článok 
casopisu vytýka bulharským hudobným 
skladateľ om, že v poslednej dobe napísali 
málo hodnotnvch diel. Pisateľ uznáva oh
jek tíme príčiny, ale nabáda k väčšej ak ti
v ite, poukazujúc na okolnosti, za ktor)'ch 
tvorili Ycfk.í sovietski skladatelia - Proko
fie, - a Sostakovič. 

1\r[arina Sabinina v článku Na pamiatku 
Sergeja S. Prokofieva , pri príležitosti 5. vý
rocia smrti tohtO v)•znarnného SOY:Íetskeho 
skladateľa, hodnoti jeho umelecký odkaz. 
Rozoberá cel)· Prokofievov umelecký vývin 
a prirovnáva ho k veľkému básniko vi Maja
kovskému. Prokofiev, ako nikto in~', vyjadril 

svojím dielom krok vzrastajúcich reYoluč
nvch udalostí, menovite, keď po návrate 
z · cud ziny sa dostal do priameho kon taktu 
s tvori"i'm úsilím sovietskeho ľudu. O t)•ch
to tvorivých rokoc~ skladateľ a s~. Er~~w;~ 
vyjadril, že Prokofiev .,vedel poeuvat cas . 

V pozoruhodnej štúdii -:- Pi~sne z Bla
goe,·gradska - zaoberá sa Nikola} K;at~fm?n~ 
osobitnými znakmi a charakt~rJstJcky~ 
zvláštnosťami ľudov),ch piesní tej to oblastL. 
Y.:·skwn bulharskei ľudovej piesne zazna
ll;enal do dnešných- čias veľké úspechy; boli 
yvdané štvri veľké sborníky a niekoľko 
~~enšich zbierok ľudových piesni. Na zákla
de zozbieraného materiálu Kaufroann roz
deľuj e aj blageovgradskú oblasť na niekoľlt? 
samostatných rajónov a svoj názor doklada 
vhodnými príkladmi. 

V r~zhľadovej časti pozornosť , -zbudí člá
nok o starom čínskom hudobnom diele 
J\,'uan li san - spred dvoch tisíc rokov. 
Skladba ie považo~~aná za najstaršiu písanú 
na svete. a autor ju analyzuje po stránke 
tema tickej i kompozičn<'j. Clánok sa zaober;\ 
aj ťažkosťami pri prepise do dnešného no· 
topisu. 

Ruch muzyczny '" 9. č.ísle u,·erejňuje prYú 
časť článku P erspektívy harmonicl<cj didak
tikv, ktorú B. Schäffcr napísal ako " nepo-
1<~1;úckú odpoveď" nn diskusiu o p roblémoch 
\"v v\·učbe sldadby. Xa začiatku vyt S·ka 
(súča~nému) vyučovaniu harmónie, že je 
.. predmetom v sú časnosti už veľmi vzdiale
r.L)·m od skladateľskej praxe", predmetorn 
..;,eaktuálnym a zaostalým", že tu chýba 
~oznamovanie poslucháčov s taký.mi prob
lémami ako sú- rvtmický a metrický poria
dok. >:vládnutie 'inštrumentácie, konštrukč
ná ~ formálna nroblematika atcľ. :Xavrhuje 
preto dôkladnú ~eformu, ktorú by spočíva!a 
predovšetk:Ý-m na skrátení v5ručby harrnóme 
na minimum. ])ulej vyslovuje' mienky, ž~ 
\Tučovanie harmónie pri súčasnom stave 
nič adeptom sklada tefstva neufahčuje, na
opak in~ sťažuje osvojoYonie si novej tóno
vej techniky . Konečné zh rnutie odpovedi 
na tieto p roblémy bude iste Ycfmi zauj í
tn avé. 

\"okalistika mú a j '" PoJsku s, ·ojc ťaž
kosti a problémy. :\L Dahrowski v Clánku 
,.Pn•d poradou Združenia poľských hudob
n\ ·ch umelcov o p roblémoch vokálnych štú
d ií'' vyslo vuje n-áde j, že sopotská · porada 
tohto združenia Prinesie veľa zlepšeni na j
mä do organizácie, štruktúry vyučovania 
spevu, v kt01·ej nachádza rad nedostatkov, 
najmä čo sa t)·ka d lžky výučby, problé
mov pedagogických a d idak tických metód 
a I. 

J. Cyganská .'" článku . "Koncc~tné pó
dium či opera "' ? rozobera problf.'my. ne
dos tatko,· v príprave komorn)·ch spe~-ákov 
v porovnaní s príp ra,·ou spc,·ákov opeJ·
nvdr. :\edôvcru ŠtudentO\' ku kornOrnemu 
spevu vysvetľuje podmicnkt>JUi yo sk?nče!l,í 
~túdií. kedY za súcasného stavu nachadzaJu 
absoh-cn ti Íepšie umf.'lecl<é up latnenie v ope
re, ako v komorn~·ch súboroch. Navrhuje 
preto vytvorenie Yokálnych k \·artet a or?· 
tbw\·ch sborov . pri YŠetk~·ch štátnych fil
h·ur;;,óniách orib ra tie Yokalisto\· do vznikn
j~cich kom~r~ých sekcií. ?rgani~~~-.anie re
citalo, - mlndých talen toY a _1 vo Yac;;Lch m es
tách. Dot~·ka sa aj probl('lllO\" mladS·ch oper
nvdr spevákoY a dán1 nán ·hy na pr!po
jdnie školsk5•ch p redst_aveJ.lÍ do pl~nu opery 
a doYolenie na konan re d•plomovych dcbu
loY v operách rep<'rtoúru bežiacej sezóny. 

.List z VV' roclawi" je venovaný bulharské
m~ skladateľ ovi l\ Iari noYi G olcminovovi a 
luátkemu prehľadu bulharskej hudby vô
hec: hlavnou témou je však wroclawská 
prec'niéra GoleminoYho baletu "Nestinarka" . 
ktorú autor J . :!\flodziejowski h odnotí ako 
vvdarenú no všetkvch ~tJ·ánkach. 

· Zaujíma.;-\- je prehľad krakovských hudob
n)·ch udalo~tí , kde sa B. R utkowski obšír
nejšie Yenuje novozaloženému Mestskému 
divadlu hudby (ktoré združuje b)-valú operu 
a operetu) a prvej jeho premiére- :\Ioniusz
kovcj " H alke". S veľkou rázn?sťou Rut
kowski kritizuje celé predstaveme po vset
k)·ch jeho stránkach a ' "Y'·odil z toh o ,vše
ohecný záver, že je bczpod~enečn~ treba 
pozdvihnúť úroveň prevád zama_ Momus:~:ko~ 
v~·ch diel. Konšta tuje, že :\1oruuszko nema 
, : súčasnej dobe tak dokonalých interprétov 
ako kedysi a volá po nánate n ielen v Kra
ko,·c. ale '" celom Poľsku. 
· H . marca bola v Poznani premiéra "Le
gendy o sv. J akovi - Odro,·on~ovi'~ J. M~o
dziejowského. Autor zprávy N. h .araškie
vicz iu hodnotí Ycclku negatívne. 

Y tom istom článku ie zaujímavá zmienka 
o koncerte dychového- kvinteta poznar'iskej 
filharmónie, kde Karaskicwicz vytýka ,""5-
ber múlo zaujima~-vch diel" 1\alabisa, Bu
rian~' a Hurníka (Óiwrtimento, Kvintet :.r 
Sty r i ročné doby) a poukazuje na kvalitné 
skladov tohto druhu v Poľsku. "Akoby 
'" Poľsku hol nedos tatok dobr)·clr sklada
teľo,·, ~torí majú čo povedať v komornej 
t\·orbe. · 

Zvuk, juhoslovanská hudobná revue ve
nuje úvodný článok 17.- 18. čísla konkrét
nej hudbe, k torej autorom je Ivo Malec, 
skladateľ a teoretik, ktor)' aj sám píše kon
krétnu hudbu. Po zúkladných informáciách 
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o podstate a technike konkrétnej hudby 
všíma. si jej ,~·.-oj až podnes. Pravda, 
medzi riadkami vyciťujcme, že autor, i keď 
to v ú ,·ode zapiera, je obhajcom konk.-élnej 
hudby. ~f.iliovil Logar Y článku " Kritika 
a publicita našej t\·orby" spomína nedosta· 
tok odbornosti, nedostatok miesta '" perio
dickej tla(' i, mal)· záujem o nové diela , 
o nové hudobninY a celkom 11cdostatočnú 
zahraničn(• propa-gáciu. Yeľmi zaujíma' ")' 
čl(mok p rináša Drag utin Colič .,Folklór 
a. umelecká hudba". Xo jasnejšie než 
,. článktt formulu ie s, ·oie tézy vo fran· 
rúzskom resumé, z- ktorél;o citu-jeme : ,.Hu· 
dc,bn)· folklór, integrálna časť juhoslovan· 
skej hudobnej kultúry, tvorí z jednej strany 
cenné dedičstvo, k torého motívy môžu hy C 
prametwm úrodnej inšpirúcie p•·e sklada te· 
ľov. Na druhej strane .-šak ,;díme, že tento 
folklór je spoločensk)·m výrazom, ktm-ý sa 
prežil z minulosti a obsahuje preto veľa prv
kov, ktoré n ic sú súce na to, aby ich sú· 
t~asné umen ie mohlo asimilovať - a tý m 
môže n eblaho .-p\)n.-ať ,na •·ozvoj hudob nej 
kultúry a nielen brzdiť ho. ale aj negatívne 
pôsobiť na sociálne skutočnosti vôber. Pre to 
nedosta tok kritického postoja voči folklóru . 
folklorolatria (zbožiíonmié folklóru) je v cel
ku n egatívny m javom, ktor~· na koniec vedie 
k úteku od skutočnosti a k zatemneniu v po· 
blúdení ducha, obmedzujúce sa na najtupší 
primitivizm us. \" .Juhoslíl vii pre súčn.s· 
n.íkov a hlm·ne pre mladú generáciu j<' 
ľudová hudba nev·yčerpateľn)•m prame1iom 
dokonca aj pre uskutočnenie novátorský ch 
a ex perimentálnych tendencií. A,-šak aj na
priek dôležitosti folklóru a jeho vplyvu nn 
umelú hudhu nemožno sa protiviť tomu, 
ab y juhoslovanské hudobné umenie nehľa· 
dalo a nenachádzalo inš9iráciu v svetovej 
hudobnej kultúre." - J e to hlas v diskusii 
o folklóre. 

v Č..'l.sti o zahraničnej hudbe prináša z,·uk 
výťah z ankety o balete, ktorú uve•·ejnil 
~\Jarce! Lobet v časopise "Lc Théatre dans 
le monde". Stretáme sa tu s názormi z oboch 
častí sveta a "'Yciťujeme 7.a nimi veľmi 
casto ideologick ý postoj odpovednjúceho. 

lllus ik und Gesellschaft. 6. iúla sa dožil 
šesCd!'sial:ky nemec,k)• skladateľ Hanns E is
ler, umelec-revolucionár, vášnivý bojov ník 
p•·oti kapitalizmu a fašizmu. Eislerove piesne 
spájali medzinárodn é rôbotnícke hnutie za 
hospodárskej hízy v 30. rokoch , španiel
sky ch interbrigádistov, bojovníkov _proti na
cizmu i proti studenej vojne. ~cmenej vý
znamná ie ostatná Eislerovu tvorba. ktorau 
tento Schonbergov žiak, p ochopiac. bezvý· 
chodnosť orientácie s,·ojho učiteľa, , ·ýznam-
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ne prispel k vy tváraniu p rovdivej, p roblém y 
doby v celej šírke odzrkadľujúcej hudby . 
Preto nie d iv , že sa v júnovom čísle časo
pisu _,!\[usik und Gesellschaft" stretli po· 
zdrav,- a čltínkv umelcov z celéh o sveta. 
.\. 11Íe ·sú medzi Ii'ilni len hudob1úci, ale aj re· 
prezcntnnti ostntn)·ch umení, čo srdečne 
blahoželaj ú skladateľovi k významnému ju
bileu : .\rnold Zweig Lion Fcuchtwanger. 
Charlie C.haplin, Alberto Ca valca ti, J oris 
lYens - jasný doklad o tom, ak ý široký 
dosah má Eis let·ovo dielo. Císlo ďalej obsa
huje spomienky Eisleroy)·ch druhov a pria
teľov. faksimílie listu Antona ·weberna. 
'" ktorom píše Eislerovi o p r·cdvádzaní jeho 
sborov viedenským robotnicl<y m spevoko
lom " Freie Typographia", kde bol W ebern 
, bormajstrom. Georg Knepler vo väčšej štú
dii analy~uje Eislcrove piesne " Solidaritäts· 
l ied" a "Lob des Lernen" a konštatuj(•, že 
ich novittorstvo - lak ako novátorstvo celej 
Eisle,·oyej tvo•·hy - je nerozlučne spojené 
s nov"\•m •·evolučn..;•m obsahom. K najzaujl
mavejŠiem11 v E{slet·ovskoTTI čísle " Musik 
w1d Gesellschah " pa tria ú ryvky z jeho člán
kov a pre_iavo,- ( napr. o si tuácii modernej 
h udby, o postaveni moderných komponis
tov, o kapitalistickom kultúrnom priemysle, 
Schonbergovej dvanásťtónovej technike, 
Strav;nského neoklasicizme atď.) , ktoré do
kumentujú, ako hlboko Eisler analyzoval 
problémy m odernej hudby a aké nekoropro· 
misne str·anícke ic ieho sta novisko. Císlo 
uzatvúra (okrem · zv)•čajn)•ch z práv) súpis 
E islerovho diela , zostavený N. ~otowiezom. 

Melos. P ia te i'íslo západonemeckého časo· 
pisu Ylelos je venované - okrem zpravo
d ajskej časti - · problémom, spojen )•m s exis· 
tenciou a ďalšou činnosťou Medzinárodnej 
spoločnost i p re novú hudbu (IGN~l). V po
merne širokej ankete sa vyjadrujú početní 
skladatelia a kritici. ~iekoľko zúi'astul'ných 
zaujíma celkom negatívn y postoj k Spoloč
nosti (Luigi Nono, AJfred Schlee, Klaus 
Wagner), iní zase sú viac-menej spokojn.í 
' jej d oterajšou činnosťou a n emajú pod
statnejších ' -ýhrad (A. Hába, G. Klebe, K. 
Stockhausen) , no väčšina sa vyslovuje za 
reformu. Ziada sa reforma štatútu pri spôso· 
hc výberu skladieb, ďalej sa stavia p ožia
dav ka, aby program y poduja tí Spoločnosti 
holi zamerané na kvalitu diel a nie n a pre
hliadku, program y majú mať umelecký i štý · 
lO\-ý profil v y hranený a podujatia Spoloč
nosti ma jú maC v;ac ráz pracovný n ež festi
valov)·. Vo všeobecnosti kriti>ka Spoločnosti 
je dosť ostrá, avšak väčšinou konštruktívna. 
.\.utori ankety považujú jestvovanie spoloč
n osti za opodstatnené a dôležité (s v~-nim· 

!,ou "YS~ie u veden)•ch ), hoci za posledn)·c.h 
:!0 rokov sa situácia pt·e novú hudbu, hlavne 
vďaka rozhlasu) pod sta tne zmen ila a zlepši
la. -- Další článok IGN.\1-Briefkasten vlast
ne len dophi a in formácie o Spoločnosti a jej 
!'ief och. \" časti zpráY a kritík n achádzame 
viacero smelých útokov na nedostatky i ne-
švár ,- hudob.ného ži,·ota v ~emecku i '" cu
dziu~. Z. 

1\[usika, zá padoncmeck)· hudobný časopi~ 
p ru1úša '" 5 . čisle článok Anny Aroalie Aber
tovcj - ".\Ionteverdis Orf co einst und jetzt", 
, . ktorom autorka poukazuje na dve zúsad
nc odlišné možnos-ti interpretácie diel sta
r<·ch mujstrov , a to buď tak, že sa dielo 
p';.ispôsobí dnešným zvyklostiam interpr~tá
rie, alebo sa predvedie spôsobom i prostrled
k ami, kt oré zodpovedajú podľa možnos~í 
starej praxi. Autorl'a n erieši otázku, čo Jť 
sprúvnejšie, aYšak zdôrazňuje, že '" oboch 
prípadoch je potrebné, aby upravovateľ mal 
citlivv, umelecký vzťah k dielu . • \.j článok 
.Paul; Xettla "Opernfes tspiele des Barock" 
je venovan ý barokovým operným predsta· 
Yl'niam avšak zo stránk v organizačnej; au
tor vidl v barokových op~rn}-ch slávnostiach 
predchodcov našich h udobn)·ch festivalov. 
Yeľkomestu ako tématike hudobných diel 
wnuje kratšiu črtu H ans. Ch. ' Vorbs. 
K Brahmsovmu VÝI'O<'iiu (125 rokov od na
rodenia) prináša Ernst Korn u kážk y z ko
r-ešponden cie Brahmsa a Billrotha ako do
klady ozajstného a krásneho priateľstva. 
V boh atej časti zpráY nás zaujme hlavne 
kladne hodnotiaca .kr itika wiesbadenskej i n
scenácie Cikkerovej opery " Beg Bajazid" . 

1\lájové číslo časopisu "Neue Zeitschrift 
fiir lUusik" prináša niekoľko zaujímavých 
pr íspevko,-. Tak S. K ross v jubilejnom člán
ku ukazuje, ako sa v súčasnosti mení po
hlad n a dielo J . Brahmsa, ako ustupu jú do 
pozadia tie znaky, ktoré vyzdvihovalo meš
t.iact.vo a nadobúda v)•znam jeho myšlien
kové a komnozičné novátorstv o. E. Kfenek 
uverejtiuje Í. časť príspevku pod n ázvom 
,.Co je se riélna h udba", v k torom výstiž
ne fo rmuluje kopozično-technickú stránku 
problému. Veľmi zaujímavá je aj štatistika 
operných a opere tných relácií západone· 
mecký ch rozhlaso,·)•ch a televíznych staníc 
(z ľudovodemokratických krajín sú u vede
n é úoaje iba o p ražsk ej rozhlasovej stanici) . 
Y l'Ok u 1957 v ysielali západon emecké roz
hlaso,-é stanice 398 komplctn)·ch opier 
(387 v r. 1956). Najčastejšie holi vysielané 
Carmina llurana Orffa (22), Mozartova Fi
garova svadba (20) , Verdiho Falstaff (18) , 
Wagnero" Tristan a lzolda (18) , Beethove-

no,- F idelio (16) atď. Celkove sa n a jviac 
hrali. opery Verdiho (88) , :Mozarta (84), 
Wagnera (71) , O•·Ifa (55), Puccinih o (53), 
Donizeuiho (48) , H. Straussa (44) atcľ. 
Z operie t bolo v ysielan)•ch 144 diel v 300 
vysielaniach. ~ajv-iac sa vysielali operety Of
fenbatll<t (46 ) . Ll'l túra (3:l) a J . Straussa 
(29) . ' 

• 
Finančnú kríza londýnskych operných di

vadiel, ktorá vzrušuje anglické hudobn é 
kruh v, odráža sa takmer v k aždom a nglic
kom ·časopise. l:v odnik apríloYého čísla The 
)[usical Times radi získať finančné pro· 
striedky zv)'šením popla tktt za televízny 
príjem. Casopis Opera kríze venuje veľkú 
časť svojho /.i .• čísla ; radí spojiť operu Co
vent Garden a Sadlel·'s Wells (na spôsob 
pražsk ého ND, kde tiež ma jú existovať d v a 
samosta tné súbory) . Póvodný plán spojiť 
operu Sadter's V.'ells s kočovnou spoloč
ncsťou Carl R osa nebol rralizovaný . Do
dajme, že podobn ú finančnú krízu prežívajú 
operné dintdlá v m nohých ďalšícp západ· 
ných krajinách, napr. Y Taliansku, Francii 
a Holandsk u. 

• 
Posledné číslo anglickéh o časopisu "llusi c 

& Lctters" prináša o. i. zaujímavú štúdiu 
J. C.laphama o nCahoťh A. D Yoi'áka k lon
d,)·nskej F ilharmonick ej spoločnosti , zalo
ženú na z veľkej časti ncpu blikovaný ch lis
toch . F. V•l. Stcrnfeld referuje o Medziná
rodnom kongrese o lu tno, ·ej hudbe, kona· 
nom , . septemb ri m . r . v Paríži a v sú· 
,-islosti s tý m o hhl\·n ých úlohách a p roblé
moch výsk umu lu tu.ovej hudhy. V sú časnej 
dobe sa v rade k ra j ín pracuje na súpise 
prameňov ľudovej hu dby . 

* 
V čase od 24. d o 30. októbra sa bude 

konaf '" Paríži v novej budove UNESCA 
siedme valné zhromaždenie Medzinárodn ej 
hudobne j rad y , k torej členom je aj CSR. 
Pri t ej to príležitosti sa uskutočni cyld u s 
koncer tov rôzneho druhu, ilustrujúcich čin
nosť sekcií Medzin árod nej hudobn ej rad y, 
ako aj rad vystúpení najpoprednejších sve
to,-ýeh sólistov a súborov , ktoré majú do· 
kumentovať vzájomnú ' -ýmeriu duchovný ch 
h odnot medzi kra jinami celého sveta. Okrem 
siedmich francúzskych orchestrov sa p o· 
číta s Berlínskou, Yiedensk ou a Ceskou fil
harmÓllÍou , symfonicl<)·m orchestrom RAT 
z Ríma, a SODRE z :\!onte,;dea. Spomed:r.i 
s(,Jistov spomctime D. Oistracha, Y . :\1enu
hina (vystúpia sp olu '" Bachovom dvoj
koncerte) , l. Stern a, Z. F rancesca ttil1o, Sh . 
Yuisa, slávneho indickí•h o hráča na sita r 
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H. Sankara a i. Dirigovať budú K. Ančed, 
L. Bernstein, P. Boulez, R. Craft, A. Jouve, 
I-f. v. Karajan, I. }.1arkevitch , P. Monteux, 
F. Oubradous, "!'i . Sonzogno, C. Schuricht a 
I. Stravinskij. Súčasne s hudobným festiva
lom bude prebiehať kongres, orientovaný 
ua hlavné otázky súčasného hudobného v ý
Yoja, nap1·. na problém vzťahov medzi hu
dobnými kultúrami a ua praktické aspekty 
vzájomného dorozumenia. 

* 
Bukurešť. Y d1'íoch 5.-15. septembm t. r. 

hude orebiehať I. medzinárodná súťaž o ce
nu G.-Enesca v Bukurešti. Zo sedemčlennej 
{~eskoslovenskej delegácie mladých umelcov 
zí1 častnia sa na súťaži zo Slovenska: Klára 
Hav líkov á v kategórii klaviristov a Ladis
l:n· Kupkovi(; v súťaži huslistov . 

* 
Prof. dr. Belza požiadal redakciu " Slo

w•nskej hudby" o nvľ'rejnenie nasledujúceho 
listu: 

Vy jadrujem sv oju n a júp rimnejšiu vďaku 
viiPtký m československým priateľom, ktorí 
mi blahoželali pri príležitosti udelenia Dô· 
stojníckeho kríža radu Polonia r estitutn. 

Tgor Be/za 
* 

Poľské hudobné vydavateľstvo vydalo 
, . uplynulom roku 467 titulov v celkov om 
náklade 1,900.000 výtlačkov. Y tomto roku 
má byť vydaných 500 titulov, m edzi nimi 
partitúry nov)•ch skladieb, inštruktívna lite
r~túra. diela starých poľských majsh·ov, 
d alej prvý zväzok kolektív nych Dejín poľ
sk ej hudby , Pamäti prof. Chy biriského, 
Sprievodcu hudbou XX. storočím atď. 

• 
Ang lickí komunisti založili časopis pre 

hudbu. HudobnÝ kritik komunistického den 
níka "Daily W orker" H. G. Sear sa stal 
hlavným redaktorom n ového anglického 
hudobného časopi su " Hudba a život", vy
davateľom k toréh o JC Kom u nisti ck á strana 
Yťlkej Británie. (/) 

* 
Talianska Štátna diskot éka v . R ím e za

čala vydávať dejiny talianske j hudby na 
gramofónov)·ch dosk ách . Celá edícia je roz
počítaná na 40 dosiek. J ej umelecký m ve
dúcim je muzikológ a pianista Cesare Vala
hrega. Koncov m inulého roku vyšlo prv)'ch 
JO dosiek, prinášajúcich v podani n ajlep
šieh taliansk vch súborov a sólistov vvbrané 
diela JX.-X\' III. storočia. " 
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Oprava. Na strane 252 v 6. riadku zd ob 
má byť: poslanim kritiky nie je vytvárať 
atď. Prosíme čitateľov, aby si chy bu láskavo 
opravili. 
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Zdenl<a Bokesová: K tohoročným pre
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(Iľja Hurník) 327 
Z našich festivalov 328 
Brnen sk á inscenácia Lišky Bystronšky 

(Jozef Tvrdoň) . 333 
Pe truška na olomouckém !evišti (J o-
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Úspechy Slovenskej filharmónie v NDR 
(Mo;;aika ~ryvkov z kritík nemeck ei tlače) 

Do kroniky ú spechov svoJeJ pomerne 
krátkej histórie zaznamenáva si Slovenská 
filharmónia v tieto dni ďalšie, u ž tretie cen
nl: výsledky svojich vystúpení v zahraničí. 
Po úspešných zájazd och vlani v Rak úsku 
a začiatkom toh to roku v Belgicku u sk u
točnila Slovensk á filharmónia v m áji t. r . 
šesť kon cer tov v .'i DR, v Halle, Lipsku, Draž
ďanoch, K arl-}..farx-Stadte, Gere a Berlíne . 
Z úryvkov kr itík n emeck ej tlače chceme 
krátko a výstižne informovať o tom, ak o 
naše symfonické teleso obstálo p red odbor
nou , hu dobne vysp elou kritiko u týchto n e
m ecký ch miest, tak bohatých na hudobnú 
kultúru a hudobnú tradíciu: 

H ALLE " Demohratische Zeitung", 9. V . 1958 

"P ohostin né vystúpenie Slovenskej filh ar
mónie za d irigovania jej vynika júceho diri
genta e. Ra j tera možno hodnoti ť ako jednu 
z vrcholn ých u dalosti koncer tnej sezóny. 
\' našom m este m ali sme v u plynulých ro· 
koch len zriedkavú orlležitosť oočuť v kon
certnej sieni toľko dokon alosti,- ako sme ju 
s vď ačnosťon kvitovali p ri tejto príležitosti. 
Zdá sa nám, ako b y b ol každý jednotlivý 
člen toh to orchestra umelcom nczvyb1jného 
formátu , ktorý svoje vysoké umenie vie d ob
re postaviť do služieb celku. Tak sa vytvá
ra súh ra, presnosť a zvu], orchestra. ktor <· 
treb a označiť ako ideálny . . . . . . " , . 

LIPSKO, " Die Union", 9. V. 1958 

" ... Celkový dojem, ktorý vyvolali vý
k ony Slovenskei filha rmónie. bol mimoriad
ne pozitívn y . Orchester, kt~r)• m á zrejme 
všetky pulty znam enite ·obsadené a k toré· 
mu zvuková kultúra (n a jmä m äkk é, sýte 
zvuky sláčikov) dy namická a t echnická d is
ciplina a precíznosť sú samozrejmé. 

.,Leip;:;iger Volks::.eitung", 7. V. 1958 

" .. . Kto !ento orchestet• počuje, sotva b y 
tušil, že mú za sebou iba dev1iťročnú mi
nulosť . Až februárovým revolučn)'m víťaz
stvom v r . 1948 sa vytvorili p red poklady 
p re neh a ten )· rozvoj . slovenskej národ nej 
k ultúry po stúro(:ia u tláčanej . ... " 

DRAži)A~Y ,.Die l'nion", ·10, V . .1958 

" ... Mozart sa hral v pomerne veľkom 
obsadení. Napri ek tomu sa ukázala v pred
vedeni takmer vyn ikajúca vlastnosť orches
tm : vonkajšia i vnútomá disciplina kolck tí-

vu. Poky ny dirigenta určovala vecnosť, 
technické vypracovanie bolo čisté najmä 
v rýchlych vetách . . . I n terprét Tibor Gaš
pm·ek , v Drážďanoch už známv a oceňova
n )' z !)redoslých koncertov, sa · sYojej úlohy 
sólového par tu (Suchoňovej Fan tázie 
pozn.), m iestami dosť obťažného, veľmi dob
re zhostil ... Brahmsova "Pt"Vá" hrala sa 
veľm,i vzletne, koncipovane na veľkých a 
jasn ých kon túrach . . . Dlhotrvajúci potlesk 
si vynútil ešte dva prídavky .. . " 

KARL-NIAHX -STADT ,,Sächsische S eueste 
Sachrichtcn", .l4. V . 1958 

., ... Zaujímavý m a vo svojej pôvodnosti, 
v prudkej životnej radosti, pútav)•m dielom 
je Con cer tino pre kl:nir a orchester od .Já
na Cikkera ... Tento obťažný klavírny part, 
ktorý kladie eminen tné n á roky na klavirist u. 
exaktnosť, bravúrne tech nické vedomosti 
zvládol l\tlich al Karin brilantne .... Jeho hra 
je elegantná, Yýrazná a mark antnú . . . Br i
[an t.n ý m a hlboko preeítcným p odaním Caj- . 
lwvsk ého V. symfónie úspech orchestra vy
neholil. Ilral s nadšením a odovzdanosťou. 
Všetko bolo dob ,·e vybrúsené, dynamicky 
jemne odstupiíované . .. " 

llERLÍ~ "Neues /)eu!schland" .73. V . .1958 

"z orchestrov, ktoré patria 1, najvyššej 
triede je Slovenská filharmónia azda naj
m ladšia (založená hola r. 1949). Ten to or
chcste<' si vyt}·čil významnú úlohu prop ago· 
v af mladú slov enskú symfon ickú tvorbu. 
P re slovenských h udobníkov je samozrej
mosťou, že umiest. ľiui ú n a k aždom koncerte 
svojho zájazdu jedno. slov enské dielo niekto
rého zo súčasn~·ch slovensk)-ch skladateľov 
popri klasickej symíonickej tvorbe (;\fozarto
va " Haffnerov a" symfónia ) . .. Skutočne vzor
né zostavenie programu, nad ktorým by sa 
t~ali zamyslieť mnohí naši poprední dirigen
ti a o1·chestre . . . Na berlínskom lwncerte 
p od wktovk ou Ludovita Ra itera. ktor Ý tak 
dbá n a precíznosť, počuli sm~ nu ]prv s'meta
novu predohru k opere "Libuša" - a už po 
niekoľk5·eh taktoch nás očarila veľkolepá 
skupina dychov orch estr~ . Aké oduševn~
nie v jej pln om modulačne prispôsohivom 
zvulw, aká dokonnlosf Ymdobnei technil<v ! 
~eholo nástroja , k torý hy sa n~včlenil d~
konale rlo živého S!)ácht celku a nezachoval 
si pritom virtuóznu samozrejmosť . .. " 



"Berliner Zeilllng", 11. \ ' . .11i3S' 

" ... Vj•borný do jem zanechali d ychy .. . 
Y spolupráci s vynikajúcim slacikov ým en
scmblo.m pr·ed viedli hru prekvapujúcej prcs
no>t i a färebnosli ... Sólistovi Albínovi Bcr
kymu dobre vyhovovala jeho zr·ejmá záľuba 
pre sladko ohnivé kantilény pri intc rpretá-

' cii Dvoľákovho Celového koncertu ... Napo
kon b olo zauihnaYé zoznámenie sa so \'ll. 
svmfóniou Al~xandt·a ~ioyzesa. Svoj špeci
fi<·k ý výraz dostáva zo spracovania elernen
tov slovenskej r udo~·ej hudby a \'0 veľmi 
svojskom stvárnení. Mimoriadna sila kom
ponistu, ako ·sa zdá, je ,.o formovani veľko
rysých , hlboko p recifovaný ch melodických 
sláčiko,·, nesl.l·úrajúr jch nikdy . napätie ... " 

, .. \ationa./ Zeitung", 14. V. 1958 

" . . . Orchester z Bratislavy je lllldobne 
Yysoko vyspelé inštrumentálne teleso, u k to
n\ho popri plnoznejúcich sláčikoch oz)·vajú 
sa čat·ovné drevené dychové nástroje ... " 

.,Der Morgen", 15. V . 1958 

" . .. Pln)• zv uk or·chestra je nádhern)•, p ri· 
tom aj v najsilnejšom forte ruc tv rd)·. J e 
zaujímavé, že vrúcnosl, ktorá sála z celého 
orchestra, n eprichádza v prvom rade zo slá
čikov, ale z dy chov ých nástrojo,- Jreve
n)·ch a predoYšetký m plechových . . . Bolo 
t o vine než _prekvapujúce - taký zamatový 
hlas plech o,· sme sotva k edy počuli ... " 

25 . . - 27. júl 1958 
HAMCOVS' PROGRAM 

Piatok 25. VIl. 1958 
o 8.00 hod. - ·Súťaž ľu<dovýC'h hu
.ctielb a Gólist-ov v h r e na .fudový c>h 
m.á,:;trojoc-h 

Sobota 26. VIl. 1958 
o 9.00 ·hod. - Súťaž o n a jlep s ieho 
tmeč,nírka a o n ajlepš í pár 

o 17.00 h od. - KLEINO'DNICA t ra
dilčmej t .udovej tvo,rby 

Státni nakladatelstvi krásné literatury, 
hudby a umeni poslalo redakcii tieto hu· 
dobniny pre klavír: 

školy a technické štúdie: 
Bertini Il.: op. 100, 25 sn adn)•ch etud 
Biehl A.: op. 140, Lehké etudy oktáv ové 
Cramer-Biilow: 60 etud 
Kraus A.: Stupnice 
Kurz V. : Technické základy klavínú hry 
Lemoine H.: op. 37 , Dčtské etudy 

Skladby inštruktívne a prednesové: 
Cajkovskij P. I. : op. 39, Album pro mlú· 

de ž 

o 21.30 ·ho d. - Večenná .scéna v prí
ro-de 
o 22.30 h od. - Ľud·O!Vé <Ves-ehce 

Nedel'a 27. VIl. 1958 
-o 10.00 ho:d. - Vys·t ú penie de t iSiký<:·h 
Gúlbon:ov 
o 14.00 h~j. - Vys tútpen ie doLs pe 
lýc!h súbo•ro v 
o 16.30 hod. - ::Wol-o·čné 'Vystúpe 
n ie ľudových hudierb 
o 17.00 h od. - Spo!OIČné vys tú,pe
mie súb o,ro v ž~li1n.siké:ho I<T•a•ja 

Ilumik I.: První melodie 
Chvilky zábavy a učení (Najobľúbenejšie 

skladbičkv urc klavír v ľahkom slohu) 
Kocián F . : • p .:vrú kručky 
Schumann R.: op. 68, Album pro mládež 
Smetana- Blodek: Cesk é operní alb um 
Vohanl;a F.: 26 národrúch písní 

Lidová edice:· 
DYorák A., VIII. sy mfonie 
Dv oi'ák A. : op. 101, No. 7, Humoresk a 
Franck C.: N árek p an enky 
Goun?d Ch.: Valčik z opery Romeo a J ulie 

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 

NÁVRH N A TEMATICKO-EDIČNÝ PLÁ N N A ROK 
1959 

Edícia Symfonická a umelecká hudba 

l. J. Kresánek: Orchest rálna suita II; veľká partitúra, Kčs 58,-
2. J. Kresánek: Orchestrálna suita II; malá partitúra, Kčs 27,50 
3. A. Očenáš: Hudobné poémy; veľká partitúra, Kčs 38,-
4. A. Očenáš: Hudobné poémy; malá partitúra, Kčs 18,-

Edícia Komorná hudba 

5. V. Figuš-Bystrý: Výber z diela, Kčs 15,60 
6. L. Holoubek: II. klavírna sonát a, Kčs 13,70 
7. Kolektív: Slovenská klavírna tvorba 1958, Kčs 18,20 

Edícia Vokálna hudba 

8. A. Moyzes: Slovenské ľudové piesne pre spev a klavír, Kčs 12,-
9. Kolektív: Sk ladby k 15. výročiu SNP, Kčs 13,-

10. Kolektív: Album k lasických piesní, II. zošit pre spev a klavír, 
Kčs 15,10 

Pedagogická a inštruktívna hudba 

11. F. Beyer: op. 101. Prípravná škola hry na klavíri, Kčs 11,90 
12. Kolektív: Album sonatín pre klavír, Kčs 11,20 
13. C. Czerny: op. 599. Prvé cvičenia pr e klavír, Kčs 12,-
14. J. S. Bach: Knižočka skladieb pre A. M. Bachovú, Kčs 5,60 
15. J. B. Duvernoy: op. 176. Základy vyučovania pre klavír , Kčs 6,40 
16. J. B. Duvernoy : op. 276. Predbežná škola zručnosti pre klavír , 

Kčs 6,40 
17. A. Schmitt: Prípravné prstové cvičenia pre k lavír, Kčs 4,-
18. T. Oesten: Májo_vé kvietky, op. 61. Pre klavír, Kčs 4,-
19. L. van Beethoven: Pre Elišku, Kčs 1,20 
20. J. Weber: Najkrajšie valčíky pre m ladých klaviristov, Kčs 4, ......... 
21. Kolektív: Album pre mládež, II. stupeň, Kčs 8,80 
22. B. Knypl: Praktická škola pre mandolínu, Kčs 9,50 
23. Kolektív: Slovenské tance pre 4-ručnú hru pre k lavír , Kčs 10,40 
24. Kolektív: Det ské sborové piesne (Príležitostné spevy), Kčs 10,-
25. Castiglione L.: Melodické etudy pre harmoniku pre 24-100 

basov, Kčs 5,60 
26. Castiglione L.: Melodické etudy pre harmoniku, Kčs 5,60 
27. P. Tomšík: Výber etud C. Czerného, op. 139, pre harmon iku , Kčs 11,20 
28. Dr. J. Fišer: Hudobná teória, Kčs 21,10 
29. F. Burgmi.iller : 25 etud pre klavír, Kčs 8,-
30. F. Liszt: IL uhorská rapsódia pr e klavír, Kčs 6,-
31. J. S. Bach: 2-3 hlasé invencie pre hlavír, Kčs 10,60 
32. H. Lemoine: Detské etudy pre klavír, Kčs 16,80 
33. E. Suchoň: Maličká som. Pre klavír, Kčs 5,10 
34. E. Suchoň: Keď sa vlci zišli, Pre k lavír, Kčs 5,10 

h 



Sobota 
28. VL 

Nedeľa 
29. Vl. 

HUDOBNÉ LETO 
PIEŠŤANY 28. VI.- 27. VII. 1958 

O T VORENIE FESTIVALU 
S L OVE!'iSKA FI L HARM Ó NIA 

Dir1gent: L u d o v l t R a j te r 
Sólista: Eduard Grač. laurelit med zmárodných súťaži v Par íži a Budapešti, SSSR, husle 

Antonín Dvoi'"ák: Karneval - Johannes Brahms: Koncert pre husle a orchester -
D. Kardoš: Koncert pre orchester 

VARS A VSKA OP E R E TA 

Jacques Oftenbac h : ŽIVOT PARfžA ---- __ ,_, ________________________________________________________________ , 
Streda 
2. Vil. 

Sobota 
5. VIl. 

Nedeľa 
6. VIl. 

Streda 
9. VIL 

Sobota 
12. Vil. 

HUSLOVÝ KONCERT 
Eduard Grač. Iaurelit medzinárodných súťaž! v Parlii a Budapešti, SSSSR 

S LOVENSKA FILH A RMóNIA 

D.rigent: DJl!RA JAKSIC, Juhoslävia - Sólisti: Tibor Gašparek. husle, Albín Berky, čelo. 
M1cha! Kar in. klavlr 

Ján Cikker: Selanka - Ludwig van Beethoven: Trojkoncert C-dur - Ottorino Respighi: Rímske 
fontány - Benjamin Brit ten: Variácie na tému Purcellovu 

~I A ĎARSK Ý S TATl'óY I: t: OOVY S Ú BOR 
vyznamenaný Radom červer:ej zástav~· práce 

SYMFONICKÝ ORCHESTER BRATISLAVSKÉ:HO ROZHLASU 
Dirigent : ALOIS KLIMA - Sólistka: Janine Andrade. Francúzs ko. husle 

Claude Debussy: Faunovo popoludnie - Johann Sebastian Bach: Koncer t pre husle a orchester 
a-mol - Alexander Moyzes: IV. symfónia 

;o.ô A ROONI:: DIV A DLO BRA T ISLAV A 

Antonin Dvorák: Rusalka 

------1-------------------------------------------------------l 
Nedeľa 
13. VIL 

Streda 
16. VIl. 

SLOVENSKA FILHARMóNIA a SPEVACKY SBOR SLOVENSKEJ FILHARÓNIE 

Dir :gent: LI;DOVIT RAJTER - Sólisti: Mária Kišoňovä-Hubová. nositeľka vyznamenar:13 
.. za vymkajúcu prácu" Bohuš Hanák. sólisti opery ND Bratislava 

Sbormajster: Ján Mária Dobrodinský - Johannes Brahms: R EK V lEM 

KOMORNÝ ORCHESTER SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE 

D.rigent: ZDEN.;;K BILEK - Sólista: Mikuláš Jellnek husle 
Henr y Purcell: Suita - Wol!gang Amadeus Mozart: Koncert pre husle a orchester G-dur -

Eugen Suchoň: Serenáda - Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento O-dur 
-------1------------------------------------------------------------------l 

Sobota 
19. VIl. 

l'óedela 
2~. VIL 

S P EVAC K Y S B OR S L OVEN SK E J FI LH A R MÓN I E 

Dirigent : Jän Märia Dobrodmský 
Andrej Oi'enli!.: MARINA - MADRIGALY - PIESNE 

SLO\'ENSKA FILHARMÓN I A 

, D1r1gent.: KA!l.EL SpNA , - SóliSta: .Péter SOLYMOS, Budapešt, klavlr 
Lud .. •;Jg van Beetho-;en: Koncť'rt pre klavir a orchester G-dur .:.. Dmitrij Sostakovlč: Xl sym!Onia 

Streda 
23. \'1(, 

\"L.\CHOVO KVARTETO - Iaureät medzinárodnej súťaže v Liége (Belgia) 
LJd\\'19 van Beethoven: Sláčikov); kvartet C-dur op. 18 

Mal.i.rice Ra\·el SláC!kO\·ý kvartet F-dur .:... Leoš Janáček: IL sláčikový kva:-tet .. Listy dô\o·ern~-

Sobota 
26. Vil. 

Nedera ~-
27. Vil. ~ _ 

B .\ L E T N A S K l' P l N .-\ ~~ A O A R ~ K E J S T A T N E J O P E R Y 

pr1mabalenna G a b .. r 1 el a L a k a t o s 

SLOVENSKA FILH.\RMóNIA a SPEVACKY SBOR SLOVENSKEJ F IUIARMó;o.ôiF 

Dir_igent: L L DO V I'T R:.. J TE R Sbormajster· Ján Mária Dobrod1J\ski 

------~------~----~----------------------
Zmena ·programu \'ybradená 

-, 



· GRAMOFÚNOVÉ ZÁVODY 
Prinášame výber novo vydaných dlho

hrajúcich dosiek 
Aram Cha ča t urian : Suita z bale tu 

Gajanc. Význam1né so·vietske h udobné 
dielo, z.náme a j u nás z javis lko·vélho a 
kQ!Ilcertného predvedenia. Z baletu boli 
pre túto do•sk u vybrané ti eto čas•ti : 
Privítací tanec - Adagio Gajame -
Taatec di eV'Ča t - Lyrický due t - U
.spávanka - Gaja.ne a Guiko - Tanec 
h oralov - Po.žia r - Lezgi:nka - Go
p alk - Šabľový tane c . Hrá čooká fil 
har mónia, vedie zaslúži lý umelec Zde
né:k Ohala!ba1loa. ( l ve•l'lká dlhohrajúca 
dOISka č. DV 5355) 

Antooín Dvoi'ák: česká suita D-dur, 
op. 39 (Pasrtorale - Polk-a - SlhSedská 
- Romanca - F!Urian t) a Suita A-dur, 
op. 98 b. Dve mene j brané, a le l!wm
pozi,č.ne majstrovské a v najkrajšom 
z-mysle d voi'ákovslké orches t r á Lne Me
Ja, melod i·oky bolha té. Ho.-á četS'ká f il 
ha-rmónia , vedie Alojz Klíma (l ) a 
Karol š e j.na (2) . (l veľká d1hohra
júca cooka č. DV 5308). 

Antonín Dvoi'ák: Holúbok - Zlatý 
kolovrat, symfQ!Ilické básne, qp. 110 
a 106. Dve n ajlkra j š ie Dvoi'ákove hu
ddb:-~é básine pold1ľa E1:1be111ový00. balád, 
kto ré v podaní' čes!< ej filhar mónie pod 
ve demím náo:. umelca Vá·dava T•alicha 
mD'žno 1počí·tať z:a najle pšie sn;mky čs. 
gramofónovej edície. (l veľká d:lho
ho.-a.júca dooka č . DV 5002). 

Antonín D-voi'ák: Symfónia č. 5 F
dur, op. 76 (!Pôvodne o•p. 24). Pná z 
\Íi?lne zrelýc h Dvoi'á•kovýeth s ymfónií. 
Vyniká jedineč111ým dramaticlkým fi
ná'le. HJ.·á česká filhar mónia , ve.di e Ka
rol Še.jn a. - Na dxuhej strwe dosky: 
Be di'ich Smeta:na : P ochod k slávnosti 
ShakespearO've j . Slávnostná budo1bná 
s céna, lkrt·ocú Smeta.na n<l!písal :k ž ivot
nému dhraZJu 1podľa ma lia1rskyoh skiz<z 
Punkjyno-vých. H rá četSlká filharmónia, 
ve<lie J ar mil M. Buľ!J.hauser. ( l veľ.ká 
d lho'h!.'aj-úca dooka č. DV 5298). 

Ant<mín Dvoi'ák: Symfonické 'V'ariá
cie 111a tému s boru Guslar, qp. 78. Nád
he:m·é o-rc-hes trá lne di e lo, v•ždy novo 
osveollľujúce v áž·nu me lódiu jeho muž
IS'kého- 6boru. Českú filha'ITllóniu ved ie 
K·a'ľol š e jna. - Na d.ru!hej s-t•r a,ne d·:G-

ky. Dvoráková Téma s variáciami p!'e 
k laví-r, OIP· 36, m enej známa praca, 
oa,písa:ná s m la:distvým rozle tom a vy
n irkajúcou skl·adobno u technikou . Hrä 
Joz~f Páleníčelk. (l veľ'ká dlhohrajúca 
<b >ka č. DV 5088). 

Pete r Iljič Čajkovskij: Symfónia č. 
4 f-mol, q;:>. 36. Jeden z vTcholov sym
fo nickej hud•by r uskýc-h majs t r O<V, ob
l'aJZ .sldada1teľovího živo t.ného .zápas u o 
znovunájoden ie kľudu a šta.stia . Nové 
vydemie nahrávky, v tomto prí·padc .na 
l veľíkej d lhohrajúcej doske č. DV 
5208. českú fil.harmÓil1iu vedie vý
znamný a.zei'baj&a•nský dirigent Ni
jazi. 

Wolfgang Ama·deus Mozart: Symfó
nia č. 38 D-dur "Pražská", K. 504. 
NádheMé Mo.zar tovo die lo, 11é!lplsané 
>r e miJova.ných pražanov v obdobi 

V'ZJ'Iiku Dona Juailla. českú filha rmó
niu vedie Karol Še jna. - Serená : a c. 
l 2 c-mol pre dy-chové nástroje. K. 
338. Jed•na z najdr amatickejší-ch Mo
zar t ových kOI!Tlwnýcili s klad ieb, lllapl
ňa.júca se·reil1áťlovú formu pre>kva:pu
j úco tm a vým a vá~nym obsahom. Hrá 
Komo r.né zd r užemie profeso-rov koo
zer.vatória. (l ve<! ká d lh ohrajúca 
doska č. DV 5273). 

Jozef Suk: Azrael. Sym fónia p-re 
veľký o•rch oo•ter, O[p. 27. Mooutné sym
f01!1 icd<é d ielo ČeGI~<ej súčasnej hud.by, 
ZJaobe-ra,j úce sa bolootnou o tázkou 
smrti blí~k elho človeka. No vé vydanie 
sl á Vlll e<j na·hrávky Čoo'kej fil,ha-rmónie 
ve<lie nár. uan·e lec Václav Talich. -
Na •pos le d.ne j strane : Jozef Suk: Praga, 
s ymfonidká báseň oop. 26. Veľké Su
kovo vlrustenecké vyZi11a·ni e, apCYteóza 
h:la:vn ého m es lla k r a.jtn.y. Symfo nický 
occ<hooter hl. m. Pralhy (FOK) vedie 
Václav Smetáčeik. (2 veľké dliloilroa
júce dciSiky č. DV 5240- 41) . 

Gioocchino Rossini: Predohry kope
rám Barbier .sevilský, Talianka v Alží
re, S-t.ra·ka zlodejka a Hodvábny re·brík. 
Gemiáme o uvet'trury, žiariace votilpom, 
meJodi<dky bohaté a majstrovský šty
lizovan é ožíva jú ·na tejto dos•ke v n o 
výdh ·nahrávkaCh Českej filiharmónie 
vedene j Karo lom Šejillom. (l m a lá 
dLho trvajúca do-ska č . DM 5243). 

Slovenská hudba - šéfredaktor Eugen Šimúnek. Redakčná rada: Teodor Hirner, 
šimon Jurovský, Jozef Kresánek, Ladislav Mokrý, Andrť'j Očenáš, Roman Rychlo 
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Po XI. sjazde KSČ 

" X I. sjazd našej strany znova zdôraznil a v yzdv ihol 
otá::.l<y ku ltúrnej re Polúcie ako neoddeliteľne; súčasti v ý
stavby socializmu." 

(Karol Dacílck : Do práce za splnenie historických 
uznesení XI. sjazdu K SC) 

Problémy kul túrnej revolúcie nechápe naša ideológia ako nezáYislú paralelu 
pri ekonomickej výstavbe spoločnosti. Vybudovať a dobudovať socializmus 
pr~~poldadá rešpektov~ť int~gritu človeka: nerozbíjať , neoddeľoYať jeho rna
ten~lne potreby.- ~la JedneJ slr::me a duchovné záujmy na strane druhej. In
tegnta človeka Je tym momentom, ktorý spája rôzne c;féry výstavby socia-
lizmu v jeden celok. • 

Vo fáze dovŕšenia vý!.'Lavby socializmu pri takomto integritnom chápaní 
človeka pripadá i umeniu nemnlá úloha. S jazd ju vytN il tak to: 

1. pokračovať v približovaní kultúry ľudu. 
2. prekonať buržoázne ideológie a ~ozšíriť ' proletársky vplyv a komuni <tic

ké idey. 
Pre umenie to konkrétne znl'tmená "bojovať za vysokú ideoYos ť a straníc

kosť umenia, bojovať proti samoúčelnos ti a zvyšovat' nároky na spoločemkú 
funkciu umenia" (Karol Bacílek). 

Tieto prirodzené nároky, kladené sjazdom na umenie, plynú z historic;hei 
z:odpo;ednosti umenia , ktorú umenie ako faktor so silným ideov)·m a spolo
censkxm dosahom má. Ideovosť , straníckosť, spoločenská funkčnosť nie sú ,-šak 
požiadavky plynúce len z uznesení. Sú to požiadavky kladené i spolocen~ko
kultúrnym v),vinom. Sú to požiadavky, ktoré umenie nutne musí spiňa C , ak 
chce zostať na ÚrO\·ni a na špičke našej doby. Za dnešných našich spoločen
sko-historický ch podmienok ideovosť a straníckosť umenia je v)'razom jeho 
SJ?.Oj~tosti s časťou života, ktorá je nositeľom ďalšieho spoločenského pokroku. 
:\1c Je náhoda, že popretie alebo strata t~·chto nárokov na umenie sú spravidla 
sprevádzané i odtrhn.utosťou od života, slabou znalosťou más, pov~-šencct,·om 
Yoči požiadavkám a vkusu más atď. Cmelecké dielo s väčším vplyvom n~ 
ďalší spoločenský pokrok sa v ytvorí len vtedy, ak sa nepretrhnú zväzkv s vlast
ným ľudom, s pokrokov~-mi tradíciami vlastného národa. ·aj ,·äčšim pr~vinením 
bezduehých napodobr'íoYateľov všetkého cudzieho je práve nepochopenie tohto 



faktu. Takáto tYorba stáva sa "slobodnou", nezávislou na domácich tradíciách 
a vzoroch , ale zato závislou na tradíciách a \'ZOroch cudzích. V zpráve o čin
nosti ÚV KSC na X I. s jazde sa pádne hovorí: " Aktívnu spoločenskú úlohu 
môžu zohrať iba také umelecké diela, tvorcovia ktorých sú úzlw spätí so ži
votom nášho ľudu, diela, ktoré pravdivo a s umeleckou presvedčivosťou zobra
zujú jeho revolučný zápas i perspektívy. Strana povedie umelcov k tomu 
aby rozvíjali socialistické a realistické umenie; ktoré k širokým vrstvám ľud~ 
hov orí najpresvedči-.,ejšie." 

Príspevkom našich ťnnelcoy v boji za dovŕšenie socialistickej v<-stavbv bude 
dokázať, zi1•otne lwnkretizovať tie požiadavky. Bude to závažná. úloha" nielen 
pre umelcov, ale i pre umeleckú kritiku , ktorá dostáva t)·mto ďalší bojov)' 
progr?m : "V pozdvihnutí. úrovne literatúry a umenia, v ich celkovom správ
nom Ideovom zameraní pripadá v súčasnej dobe osobitne vážna úloha marx is
tic~o-leninskej literatúre a umeleck ej kritike, ktorá je v prvom rade povolaná 
boJovať proti fomwlistickým a revizionistickým, tendenciám snažiacim sa zni
žovať úlohu ideovosti v umení a zoslabovať jeho sociali;tický spoločenský 
dos~h" (Kar~l Bacílek). :\íemalou je táto úloha, ak si uvedomíme plnú zloži
lost a komplikovanosť skutočného presadzovania týchto požiadaviek do života 
do dôsledkov. 

Glohy u~enia v období doví·šenia kultúr nej revolúcie vytyčuje sjazd vše
o?ecne. Y_ teJtO !áze našich úsili je to prirodzene nielen preto, že sa chcel uh'rá
mť ~redp1so~a~u a nahradzovaniu už vlastnej tvorivej práce umelca, ale i pre
to,, ze v ~es.r;teJ !áze nášho spoločensko-kultúrneho vývinu je už možné kon
kr:~ne l'leseme ul?h pren~chať samotným umelcom. Táto dôvera zaväzuje 
nas1?h umel~ov melen pn1ať ~rogram vytýčený sjazdom, ale ho splniť na 
takeJ vysokeJ umeleckeJ úrovm , aby umenie skutočne dokázalo plniť spolo
čenskú úlohu, ktorá sa od neho v období dovŕšenia kultúrnei revolúcie očakáva 
v záujme humánnych konečn)'ch cieľov našej doby, centro~ ktorého je človek 
- človek, ktorého ľudská integl'Íta bola v minulosti tak neúprosne rozbíjaná ... 

Juraj Mlynárik 

Cesta sovietskej hudby ces ta ľudovosti 
a realizmu 

Noviny Pl·avda U\'erejnili uznesenie Cstred
ného výboru KSSS " 0 náprave rhýb pri 
hodnoteni opier Veľké priateľstvo, Bohdan 
Chmelnickij a Z celého srdca". Toto uzne
senie, p redchnuté veľkou starostlivosťou ko
munistickej strany o úspešný rozvoj so
vietskeho hudobného umenia, bude ma( ďa
lekosiahly význam p re tvorbu soviet skych 

- skladateľov, pre všetkých pracovnikov na
šej mnohonárodnej socialistickej kultúry. 

V novom významnom straníckom doku
mente sa konštatuje, že " uznesenie úV o 
opere V. Muradcliho Veľké priateľstvo z 10. 
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rebl'Uára 1948 malo \' ZÍisade kladnú úlohu 
, . rozvoji sovietskeho hudobného umenia. 

- Toto uznesenie stano,·ilo úlohy rozvoja hu
dobného umenia na základe zásad socialistic
kého realizmu, zdôraznilo ,·)·znam spätosti 
wnenia so životom sovietskeho ľudu, s nai
lepšírni demokra tick)·mi tradíciami hudobnej 
klasiky a hudobnej tvorby". V uznesení 
o opere Veľké priateľ stvo boli p rávom od
st'•dené Jormalistické tendendie v hudbe, 
zclanlivé " novátorstvo", odvád zajúce umenie 
od ľudu a robiace z neho majetok úzkeho 
kmhu gurmandských estétov. 

Zároveň hodnotenie tvorby jednotlivých 
skladateľov. obsiahnuté \' uznesení z roku 
1948, bolo -,. niekoľkých prípadoch nepod
ložené a nespravodlivé. Nebolo žiadnych dô
,·odov k tomu, aby opera Veľké priateľstvo 
napriek svo_iim nedost:1tkom bola označená 
za p ríklad formalizmu v hudbe. Bezdôvodné 
bol~ tiež to, že nadaní skladatelia, súdru
ho,-ia D. Sostakovič, S. Prokofiev, A. Chača
t u rian , V. Scbulin, G. Popov, :X. :.\Iiaskovskij 
holi šmahom charakterizovaní ako predsta
, ·itelia protiľudového formalistického smeru 
,. hudbe. 

Toto nespr~tvne hodnoten ie holo prejavom 
mbjek tívncho postoja J. V. Stelina k jed
notlivý m dielam našich umelcov. Rovnaká 
subjektivita sa prejavila i pri hodnotení 
opery Bogdan Chmelnickij od K. Dai\keviča 
a Z celého srdca od K. Zukovskeho v re· 
<lak<:n)·ch článkoeh Pravdy, uverejnených 
v roku 195J. "CV KSSS uznal hodnotenie 
t)·('hto opier , m ·edených v redakčných člán
kot'h. za nesnrávne a iednostranné. 

riucs('n ie y ry KSSS -"0 náprave chýb pri 
hodnoten í opier Yefké priateľstvo, Bogdan 
l.hmelnickij a Z celého srdc.a" je zamerané 
k zv)ršeniu ideovej a umeleckej úrovne ' so
\'ÍCtskeho hudobného umenia, k ďalšiemu 
zomknutiu t-.·orivej inteligencie na základe 
komunistickej ideovosti a upevneniu zo
mknutia tlmenia so zivotom [udu. 

I. 

Komunistická strana, vychádzajúc zo zá
sad straníckosti, vypracovan}·ch V. J. Leni
nom, venovala a venuje vo všetkých etapách 
,_-ojich dejín veľkú pozornosť rozvoju ume
leckej tvorby. 1.!"znesenia Cstredného výboru 
strany o otázkach literatúry a umení, schvá
lené v roku 1946- 1.948, majú veľký význan< 
pre rozvoj duševnej kultúry sovietskej spo
ločnosti na základe najpokrokovejšej revo
lui'nej teórie marxizmu-leninizmu. Tieto uz
nesenia ideove vyzbrojili naše kádre a sta
novili najdôležitejšie úlohy ideologickej prá
ee v nových lústorických podmienkach. 

Uvedené uznesenia boli schválené v obdo
h í, keď agrlé'sívne kruhy imperialistických 
mocností začali "studenú vojnu" proti So
vietskemu sväzu a ostatn)'Ill krajinám , ktoré 
nastúpili cestu socializmu, v dobe, keď sa 
rozbeh la mašinéria a tómového vydieračstva, 
spreYád zaného zbcsil~·m útokom blu·žoáznej 
ideológie na soeinlistickí• ideológiu a kultúru. 

Y tomto· období vyt)·čila Komunistická 
strana ako prvoradú úlohu zvýšenie -(uovne 
všethj ideologicke j p r·ácc a na jrnli zdi)raz· 
nila neobyčajný ,-)·znam so\--ietskej literatúry 
a umenia p re komunistickú v )•sta,·bu a v:\' · 

dto, -u pracujúcich v duchu komunizmu. 
Strana stano,rila ú lohy ideologickej práce 
a popritom upozornila na to, že hlavná 
úloha tkvie v aktivnej propagande politiky 
sovietskeho štátu, ktorá je ži,·otným zákla
dom sov-jetskeho Zl'iadenia. 

"Sila sovietskej literatúry, najpokrokovej
šej literatúry na s,·ete", bolo uvedené v 
uznesení v časopisoch "Zviezda" a "Lenin
grad"," tkvie v tom, že je literatúrou, ktorá 
n<'rná a nemôže mať iné záujmy ako záujmy 
ľudu, záujmy štátu". Strana sa rázne posta
,-i!a proti apolitičnosti a bezideovosti ume· 
leckej t \·orb y a yyz)·vala pn\covnikov so
,-ictskej literatúry a tmienia, "aby sa aktív
ne podieľuli na v)·clwve sovietskych ľudí, 
uspolwjovali ich vysoké kultúrne požiadav
ky, vychovávali sovietsku mládež ako zdra
vú a optimistickú, oddanú v lasti a veriacu 
Yo víťazstvo našej veci, ktorá sa nebojí 
lJrckážok a je schopná prekonávať akékoľ
vek prekážky. "Tvorisým pracovníkom ulo
žili, aby pravdivo a do h]bky zobrazovali 
v umení našu súčasnosť, vytvcírali plne 
hcdnotné posta'J' hrdinov našej doby -
pokroko,-ého so,-ietskeho človeka, budova
teľa novej spoločnosti v celej bohatosti jeho 
duchovného sveta a mnohotvárnosti jeho zá
ujmov a požiada,·iek. 

Pre rozvoj sovietskej literatúry a umenia 
mali úlohy vyt)·čcné stranou v uzneseniach 
z rokov 1946- 1948 trval)· v~·znam. Tieto 
uznesenia mali Yeľký vplyv na ťelý rozYoj 
umenia socialistil'ld•ho realizmu. Jeh zákla
clom sú leni nské zásady stran í('kosti a ľu
dovosti umeleckei tvorbv. 

"Umenie patri ľudu'', po, ·edal Lenin. 
.. M usí siahať Sl'oiimi najhlbšími koreňmi 
do .~amého stredu šimk?}ch mlÍ-s pracujúcich. 
.Wusí byť pre tiet:o masy ~r·o.:umi teľné a 
m nsí byť nimi milované." 

V zímime <f alšieho rozmachu nášho vsku t
ku ľudo~ého umenia yyehoqha strana kád
t·e umeleckej in teligencie v duchu komunis
tickej stra níckosti a vysokej idcovost-i, ne
z•nieriteľného postoja k akýmkoh·ek ústup
kom od zásad marxisticko-leninskej estetiky. 
.;ov:ietski umelci prijali uznesenia Cstrcdnélro 
,')-boru ako inšpiruj úr·i p rogram svojej tvo
rivej i·irmosti. NadanÍ>, umelecky pôsobivé 
diela na súčasné témy, y·ytvorené v posled
n)•ch rokoch, sú neobyčajne presvedčivým 
a nez,-ratným dôkazom toho, že naši spiso
,-atelia, herci, skladatelia a maliari vidia 
Y radách a pokynoch strany veľkú starostli
vosť o rozvoj nášho umenia, priateľskú po
moc tvori,')-m kád1·om a na výzvy strany 
odpoYeda j ú svojimi činmi . Komunistickú 
strana je Yeľnu nároi'ná vo<!i literárnym 
a umeleckým dielaui, odaud zuje heziéleovosť, 
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primitivizmus a sedi,·os( a pomáha soviet
skym umelcom dosiahnuf wchol majstro,·
stva. 

Na historick om XX. s i<,zde J.;:sss súdrnh 
x. s. ChruSCOY v zpnhe. o cinnosti éY po
vedal : .. L"mcnie a lireratLÍra. našei krai iny 
mô~u a musia usilowtť o l.o, aby sa stali 
pr ;>ými na s<·e te nielen bolwtst.<>om obsahu. 
ale i wne/echou silou a maistrovstvont." 

So,·ietske umen ie vďačí za s\·oje úspechy 
predo,·~etk)·m Komunistickej sl.-ane, k torá 
sa neustúle sta rú o jeho roz,·o j a rozkvet, 
venuje veľkú pozornosť ideovej v)· ch ove 
urnelcck~·,·h pracovn íkov a múdro u smerúuje 
ich tvorhu. Preto u melerká inteligen cia a ce
lú naša verejnos ( energickv zavrhl i p okusy 
revidovať 7.ásady straníck eho riadeni a lite· 
rntúry a umenia, 1-.!oré rwdún 1o podnik li 
jednotliwi Y nieklo•·),rh t vo.-ivých organi
:r.áciách. na stránktu:h časopisov "Yoprosy 
filosofii" a "Novyj mir"' a ahnanaehu " Lite
rárna :\Iosltva". 

Xajdôlditejšie stranícke dok umenty v ro
koch 1946-1948 obhaiovali ideo,·ú čistotu 
nášho u menia, ktoré i~ po,·olané byť hlá
satd om pokrokovej sovietskej ideológie a 
morálb·. :.\Iedzi t.;·mito dokumentami malo 
''eľký ~-~·znam tit>i uzn esenie o O!)ere \"efké 
priateľstvo Y. :.\fUI"adelih o. 

Prog.-arnov~' význam toh to uznesenia tkvel 
predovšetkým Y tom, že _l)otn-dilo vznešené 
zásady reali7.mu a ľudovosti so,·ietskei hud
h~·, jasne a zoyrubnc cbartJktc r izO\·alo reali'
tiek)· smer hudobnej lYor by. Základom tohto 
sm cr·u je, ie .. u~nára obro~shrí pokrokovú 
úlohu ldasick t!ho odka:,tt. naimii tradícií rus
kej hudobne; šl>oly. ''Y;Iiitie tohto odlwzu 
a iehu cl:rtl/ií r·o~;ooj. spojenie ·<'ysohej ubsa~
nusti v h(l(lbe s ttmPlechou dul-;onalusl'ott hu
dubne; formy, fJro.wlivosľ a realističnosť hu.d· 
by. jej hlbol<é organickt; spoienie s ľudom 
a jeho h ndobnott a piesiwrou tvorbou, ''W 
snk.? pt·ofesioruilne ntajstrot·st,·o a ~áro, •m'í. 

jednoduchosť a dostupnosť ... " 
Uznesenie o opere Vefké priateľst,·o , urču

júce hla\"Jl~· smer roz,·oja hudobného unw
JÚa, zároveň energicky odsudzovalo forma
listické, subjekti,·istické a protidemokratick i> 
Lenden("Íe. ktoré o ren ikli d o sovietskej hud
b,·. Dôsl~dne uskutočií u iúc leninské Žásad,· 
straníckosti a f ud ovos!i . sa stranH posta\·il"a 
proti domnelťmu " n o,·átorstvu " , vyjad ru jú
cem u 'l>lv,·v reakčného buržoi.rzn eho mne
nia, proti . Umelej kom plikoYanosti h udobnej 
reči. proti YŠelkí•m u tomu. čo Yedie k ~.ni
zovaniu vysokej spoločenskej úlohy h udby 
a odďnľuie iu od fu clu. Strana rovnako rázne 
odsúdila .indiviclualislické teórie. cudzie so
viN~k~ · •xl ľuďom, ktor<·rh a uto~i sa pokú
šali ospru,·edlniť vyumelk o,·ané formalistické 
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diela poukazlni na to, že vraj r ud k nim 
ešte nedorástol, a že ich pochopí " o niekoľko 
storočí" . 

Sovietsk y Tud, ktor~· dosiahol historické 
,-íťazstvo vo \"efkej vlasteneckej vojne, oča
ká,·al od svoiirh skladateľov diela odhaľu
júce krásu hrdinského činu, duševnú ušľacll
tilosť , veľkosť sovietskeho človeka - hrdinu. 
v0jaka a budovateľa : diela in špirované opli
misticl<)·mi idea mi socialistickej v)•slnvby. 
noh užiaľ, niektorí skladatelia nedokázali d ô
stojne odpoveda-ť na tieto požiadavk y ľudu. 
ustúpi li v p ••v""S·ch povojnov)·ch rok och od 
veľk)·ch a aktuálnych tém súčasnosti. Jed
notlivé diela, medzi n imi d ok onca diela veT· 
k~'ch maj~trov, v.yjach ovali, často n esprávn " · 
individualistické poľiatie skutočnosti. Svo
jou formon a v~·mzovýrni prostriedkami boli 
tie to diela zámerne vykonštruované, ch~·
hala im skutočná melodická výraznosť. :\[e
!ôdia, ktorá je dušou h udby a základom jej 
r•octickej reči, bola pohí·daYo označovaná 
niektot·)·nu odborníkmi za "pojem zasta
ralý". 

\ .plyvy modernizmu sa začali prejavovať 
,. tv orbe istei časti skladateľ skei mládeže. 
\"ysk~·tJi sa hudobní kritici, k tori sa pokú
sili po,-ýšiť na štít n eplodné for malistické 
t•xperimenty . a t)·m zrúžali z realistick ej 
cesty pracovníko,· hudobného umenia. 

Ako vždy, boli uznesenia s t1·any zamerané 
p•·o ti for m alistický m tendenciám v tlmení. 
p•·oti individ ua listickej w.avretosti a in)•m 
t'udzím zjavom , ne:dučiteľn)·m s m orálkou 
nnšej spoločnosti, s d emolua tický m duchom 
našej kultúry . 

Zivot, prax umeleckej tvorby presvedčivo 
y>otvrdili sprúvnosť a vcasnosť u;-ncsen í stra
n y, vynikajúci význam ich p1·ogramov)•ch 
t-ôz v oblas ti lil<'ratúrv a umenia. Leninsk é 
požiachl\·k y st•·any 9Ôrnohli ešte viac zom· 
knúť tvori,·é sily sovietsk ych hudobníkov na 
zi.sodnom ideovom základe. Prv)· všesvä
zovÝ sjazd sklada tefov kt01·v sa zišiel v roku 
194S, prijal uznesenie ~tran): oko bojový tvo
ri,·ý program všetk)•rh pracov11íko,· soviet
sk ej hudby . 

City sovietskych skladateľO\·, ktorí rozu
mom i srdcom prijali program tvorb y vyt)·
čen-\• stranou. dobl"e vvhdril ,.o sYoiich slo
vách adreso,:an)•ch sj~~du ,·ynikajú~i m uzi
kológ, akademik ll. Asafiev. Zdôraznil, že 
u:mcsenie CY " jasne a h lboko potvrdzujC' 
v)·znam hudby ako zúlťžito~ti dictkého ľudu . 
Prúve tak p r ijali toto uznesen ie 1nilióny 
sí·dc ... Sila sovietskeho u meniu tkvie v tom, 
že sú v i'tom vyjadt·ené city ľudu, jeho ume
lecké " ja", jeho hlas, jeho estetika. To mu
síme dohre pochopiť a p ocítiL ! Sovietska 
hudba sloj i pred ('elým pokrokovým ľud-

stvom ak o umenie mladé, ontinústické, pre
svedčené o správnosti svojho tvorivého hľa
dania a tvrdenia. Jarnou mladosťou v ňom 
?.nie cit zroden ia nového sveta a planie ne
návisť k ieho neoriateľom ... Máme všetky 
podmienk-y, aby- sa naša tvo•·ba ozaj stala 
majetkom rnnoh~rch miliónov poslucháčov!" 

Svetlo veľk)·ch stranícl<ych myšlienok 
ožiarilo cestu ro7.voja so,-ietskeh o u menia 
na mnoho rokov. 

IL 

l:znesenie o opere Yeľké priateľstvo obsa
h ovalo okrem hlavn )·ch tťz o rozvoji hudob 
ného u menia, kto1·é rna iú veľk)· a pok rok ov""S' 
v)·znam, tiež nepresné· a chy bné hodnotenie 
diel nielttor v ch skladateľ ov . Tieto nedostat
ky a chyb)• boli v mnohom podmienené 
nesprúvnyrn a subjektívn y m hodnote•úm 
jt'dnotliv-ých umeleck ých diel J. V. Stalinom. 
J. Y. Stalinovi patria n esporne zásluhy za 
vypral"ovanie a praktické uskutočňovanie 
línie stranv v oblasti lite.·otúry a umema. 
.\sšaJ;, v p~sledných rokoch živ~ta boli jeho 
hodnotenia v mnohých prípadoch veľmi sub
jektívne, čo n ezriedka ...-icdlo k nezaslúžene 
príkrPj kritike jedných diel u k ro,·n alto 
nesprá ,·nemu vychvaT o ·•aniu druh)•r h. Ako 
,-ieme, m ali v t)·ch to otázk ach na J . Y. Sta
lina záporn-)· vplyv Moloto,-, Malenko,- a Be
l·i jrt. Subjektivne hodnoten ie, ktoré bolo oh
~iahnulé a i v uznesení T'V z 10. ft>b1·uárn 
19t,8, n esporne odporovalo duchu a základ-
n\·m zásadám tohto doku m entu. . 

· Op era Veľké priateľstvo skutočne nepatrí 
k najlepším dielam sovietskej h\<dby. Veľmi 
,ch!'matick é libreto opery o jednotvárna hnd
bn si zasluhovali vecnú kritiku. ~ebolo však 
dô,·odO\' novažovaf t úto oneru za príklad 
formalizm~ v h udbe. Určité mala aj k ladné 
~tr:í.nky a pre to .--harakterist.ika jej hudby . 
vraj založenej na "samých disona nr i<lch", na 
.,kulminácii zvukov, rozdierajúcich sluch " . 
nezodpovedala skutočnosti. Tak bola hu
dobnit vereinosť do určitej m iery dezoriento
Yaná pokiaľ ide o skutočné pre javy forma
ljzmu v hudbe. 

Chybou je aj to, že uznesenie v rozpore 
so zúsadanu leninsk ej poli tik~- \tmcle sta
Yalo proti sebe jedny národ:v severného 
Eaukazu proti druh~'m, hoci opera V. Mu
radeliho k tomu nedúvalo žiaden podnet. 

:\ <'Opr{l\·n ene ostré bolo tiež všeob ecné 
hodnotenie ú sp ecl10v sovietskej hu dby. U zne
senie zdôrazňovalo úspechy len v oblasti 
piesľíovej tvorby a hudby pre film. V sku
točnosti vš~1k sovietsk e hudobn é umenie do
siah lo veľké úspechy ok o v oblasti sym
fónií, oratórií, tak v opernej a baletnej hud-

V . J . M u rade li 

bc. Také zn áme diela napísan é pred rokom 
ifl/.8, ak o opery Tichý Don I. D r.eržinského 
a Búrka T. Chrennikovu, Y. o VIT. symfónia 
D. Sostakoviča, ora tória J . Saporina a M. 
K ovaľ a , balet P rokofieva R om eo a .Júli a 
a jeho kantáta Alexan der Nevskij, XVI. 
a XXI. symfónia ~- ).I iaskovského, kantáta 
t;kra jina m oja A. Štoga l"<'nk u, Husľový kon
cert a Ga jané A. Chačaturiana, najlepšie 
diela R. Glie1·a, L. Revuck ého, U. Gu dzibe
kova, D. Kabalevského, E . Kappa a mno
h )•rh in)•ch predstaviteľ O\" soviets)teho mno
honárodného umenia právom patria k úspe
chom našei kultúr...-. 

Y no,·on; uzn es,;ní L'V KSSS sa 11apravuje 
chyba, ku k torej doslo v roku 19tí8 pri cha
rakteristike tvorby radu význanu1ých soviet
skych skladateľov. Pau sálne odsúdenie tých
to skladateľoY, k tor~·ch tvorba je celkom 
odlišn á , ako predstaviteľov protiľudového 
formalistick ého smeru, bolo neopodstatnené 
a n espmvodli,·é. 

V jednotlivých clielaf'h sklodateT ov, uvede
n ých v uznesen í o opere Veľké priateľstvo 
sa skutočne prejavon1li nesprúvne tendencie, 
ktm·é si zaslúžili zo\Tnbnú a zásadnú kritiku. 
Av šak to najlepšie , . ich hudbe rozhodne 
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zodpovedalo línii pokroko,·ých tradicií hu
dobnej klasiky. 

V. I. Lenin učil starostlivému a pozornému 
pomeru k majstrom umeleckej t vorby. Stačí 
pripomenúť jeho skvel~· list redakcň Pravdy 
v súv islosti s jedno~trannon kritikou D. Bied
neho : "Pokiaľ ide o Demiana, som aj na
<ľalej p1·e. K echy taj te sa , priatelia, ľudsk)·cl1 
slabostí! Nadanie, to je vzácnosť . Je potrebné 
ho s(Jstavnf' a p ozorne podporovať. Hriech 
doľahne na vašu dušu, veľký hriech .. . , ak 
nad aného praco,·níka nepovzbudíte, nepo
:nôžete mu." 

Inšpirujúcim príkladom ozaj straníck eho 
,o:ásadného postoja k umelcovi, k jeho tvor
be je pomer V. I. Lenina k A. M. Gorkému. 
Lenin dôrazne kritizoYal ideové kolísanie 
a chyby tohto spisovateľa a zároveň sa 
1< ne'mu choval s neobyčajnou pozornosťou 
a láskou a snažil sa včas a súdružsky po
máhať spisovateľovi, aby svoje chyby pre
k onal. 
Redakčné články o operách Bogdan Climel

túckij a Z celého srdca obsahovali nesprávne 
a jednostranné h odnotenie týchto diel. 

Opera K. Daňkeviča a najmä opera G. 
:Zukovského obsahovali vážne nedostatky, 
ktoré bolo potrebné seriózne a podrobne 
rozobrať. 

Pri mnohých n esporných prednostiach 
mala opera Bogdan Chmelnickij, ven ovaná 
,·efkej ľudovej téme, aj chybné stránky : 
rétoričnosť hlavn ého hrdinu, nedostatok jas
ne vyjadren ej korúrontácie hlavn)•ch síl, istá 
j!'dnotvárnosť dramatického poňatia. A skla
dateľ 'si počínal správne, keď neskôr dielo 
JH'Cpracoval a podsta tne zlepšil. Avšak 
v článku Prav dy mali kritické poznámky 
o n edosta tkoch tohto diela charakter odsú
denia, proti ktorému n ebolo odvolania. Au-. 
tori libreta Bogdan Chmelnickij, známi spi
sovatelia W. Wasilevská a A. Kornejčuk, 
lloli bez dostatočných d ôvodov kritizovaní 
za "závažné ideologické chy by" a skladateľ 
bol neprávom obvinený z bezzásadovosti, 
postavy temer všetkých hlavných hrdinov 
jeho diela prehlásen é za nepresvedčivé. Tieto 
nespravodlivé obvinenia boli potom opako· 
vané v rade článkov a preja,·ov a uvedené 
dielo bolo odrazu u vádzané v článkoch en· 
cyklop edic1.--ých vyd aní a dokonca , . pN
gramoch niektorých škôl ako príklad "ideo
logick ý ch chý b". 

Opera G. Z.ukovsk ého Z celého srdca, ve
novaná životu k olchozn ého roľníctva, mala 
tiež svoje prednosti. V rade epizód t ejto 
opery bola však n aša sovietska skutočnosť 
vyličená veľmi povrchne, text libreta a nie
ktoré hudobné chamkle1·istiky trpeli primi
th·nosťou. Avšak nad mieru ostrá kritika tejto 
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opery , . redakčnom článku P1·avdv b ola 
zjan1e nadsadená a jednostranná. J; jasné, 
že takáto kritika nijako nemohla inšpirovať 
skladateľ a k väčšej a zložitejšej práci na 
operách so súčasnou sovietskou tematikou. 

Illa-.-nou metódou strany pri výchove ume
leckej inteligen cie b ola a naďalej i je me
tóda presvedčovania a vysvetľovania naj
dôležitejších ú loh komunistick ej výstavby . 
Stra na do hÚJky preniká do procesu umelec
lu· j l\·orby, vrele p odporuje všetko pokroko
v;'; a nové, roz,·íja tvorivú iniciatívu a akti
v itu umeleck )'ch pracovníkov. Vo výchove 
umeleckej inteligen cie môžu veľa pomôcť 
tvori, ·é organizácie, ktorý ch úlohou je, ako 
zdôraznil vo svojom prejave N. S. Chruščov 
" Kvôli úzkemu spojeniu literatúry a umenia 
so životom ľudu", "včas podporovať každé 
dobré dielo, prejav užitočnej iniciatív y v tva· 
rit·e j práci", a zároveň "včas postrehnúť ne
dl>statky alebo chyby jednotlivých tvorivých 
prarot•níJ.w••, ;:;abrániť ich skl:.nutiu zo zásad
ných pozícii a posltytnúť pomoc a podpom 
tým, htorí ju potrebujú. 

Komunistická strana učí, že otázky li
t!'ratúry a umenia vyžadujú vysokú zása
do,·osť, ci tlh-ý a pozorný postoj k umelcom 
a podporu ich tvorivej iniciatívy . J e treba 
usilovať o to, aby sa predovšetkým v samot
n~·ch tvori,-ých organizáciách obšírne disku
toYalo o aktuálnych otázkach tvorby, aby sa 
rozvíjala zásadná súdružská kritika a seba
kritika, n adchnutic srdečným · prianím p o
môcť umelcovi zastávať správne pozície, 
poehopiť n edostatky svojho diela a preko
na( ich. Pritom je dôležité objektívne h odno
tiť slabí· a silné stránky diela. Dokonca 
v slab )•ch a nedokonalých dielach môžu byť 
niektoré zdat·ilé kladné stránky, ktoré je dô
ležité podporovať. A predsa sa často stáva, 
že kritika jednotlivých nedostatkov vedie 
lc tomu, že dielo je zneuznané i so všetkým 
dobrý m čo v iíom je a lebo dokonca je zne
uznnná všetka tvorba toho-ktorého autora. 
Po takejto paušálnej kritike stráca i nadaný, 
majster postupne chuť k práci. Aj najp ris
nejšia kritika, ak ie spravodlivá a konštruk
tíYna, vždy dielu pomôže, inšpiruje umelca 
k zdokonaľovaniu majstrovstYa. Sprav odlivé 
hodnotenie kladných a záporných stránok 
každého diela prispieva k tv orivému rastu 
autora. 

Xesprávne h odnotenia a charakteristik y 
jednotlivých diel a tv orby niektorých sk la
dateľov, obsiahnuté v uznesení o opere 
Yeľké pria tefstvo, boli tomuto u zn eseniu 
eudzie, nezodpovedali jeho duchu a odpo
r•oYali celť' j praxi straníckeho riadenia lite
.rat(rry a umenia. Tieto chy bné hodnotenia 
r·~·<'hlc vyn:Hil sám 7.h ·ot . Tak napr. ne-

správne ods údenie tvorby niektor)·ch vyni
kajúcich sovietskych skladateľov nemalo zá
porn)• v-plyv na vzťah k t-~-mto umelcom. Je 
známe, že úV maril p okusy obmedzovať 
predvádzanie hudby skladateľov, ktorí holi 
menovaní v uznesení o opere Veľké priateľ
st vo. 

Zatial čo bur-Loázn a propaganda šírila zlo· 
mvsefné v v mvsh· o tom, že v Sovietskom 
s,·äze je ";ak'itz;ná" t\·orb a t)·chto sklada
teľov, ich hudba znela po celej krajine. Sku 
točne d emokratické d iela , ktoré n apísali sk o
ro po roku 1948 boli hudobnou verejnosťou 
vysoko hodn otené a zaslúžen e odmenené 
Stalinovými cenami. Uznanie veľkých zásluh 
S. Prokofiev a a D. Sostakoviča o sovietsku 
hudbu sa prejavilo v tom, že týmto sklada
teľom bol udelený vysok)• titul lau reátov 
cien V. I. Lenina. 

Strana, dôsledne uplatňujúca n eochvejné 
leninské zásady riadenia umenia, svojím n o
,·ým uznesením p lne napráva chyby, ku 
ktorým došlo pri hodnoteni opier a tvorby 
radu skladateľov. To pochopiteľne nezname
ná, že teraz majú byť zrazu rehabilitované 
Y;etJ..:y diela , ktoré právom so·"ietska verej
nosť svojho času kritizovala. 

Ústredn)· výbor odstraňujúc , ·šetko, čo b o: 
lo nesprávne a nepodložené v h odnoteni 
opier Veľké priateľstvo, Bogd an Cbmelnickij 
a Z celého srdca, znova zdôrazňuje n e
ochvejnosť základn5·ch téz, vyjadrených 
v stranícky ch u zn eseniach o id eologických 
otázk ach . 

IJJ. 

Sovietske hudobn,~ u menie 9 1'CŠlo za uply
nulých 10 rokov veľkou a slávnou cestou. 
Bok čo rok rastie aktivita všetkých jeh o 
tvorivých síl , významne sa rozširuje front 
tvorcov sovietsk ej hudby; upevnila sa a 
ozdravila činnosť Sväzu skladateľov, ktor)' 
prekon al skupinovú izolovanosť a dn es svo
jou prácou buduje na úzkom zomknutí a zá
sadách celého veľkého mnohonárodnéh o od
dielu skladateľov a hudob ných vedcov kra
jiny. 

Hlboko príznačn)· bol búrliv)· rast mno
hon árodnej skladateľskej mládeže vo všet
kých našich republikách a pomoc mnohým 
,-ef mi talentovaným a svojou umeleckou 
individualitou svojrázny m h udobn ík om. Poli
tik a strany , celá štruktúra nášho života 
o t,·orili cestu k profesionálne j hudobnej t vor
he desiatkam a stovkám nadaných hudobní
k ov Ruskej federácie, Uk rajiny a Bieloruska, 
zak aukazských a stredoázijsk ých republik, 
Kazachstanu, Pobaltia a Moldávie. 

V . J. Š ebalin 

Tvorba sovietsk ych skladateľov sa p o roku 
194.8 rozvíjala v znamení stáleho upevňovn
nia realistických pozícii, užšieho spojenia so 
životom ľudu, v zvyšovani ideovej zrelosti. 
Yeľmi užitočné bolo to, že sa skladatelia 
zamerali na hudobno-scénické, vokálno-sbo
rové a p rogramové žánre, ktoré umož.nili čo 
n aj širšro. spracúvať; myšlienky a n ámety 
súčasnosti. 

Pri vyjadrovaní celej rozmanitosti javov, 
tém a obrazov z nášho života, z historickej, 
h rdin skej revolučnej minulosti ľudu, majú 
sovietski skladatelia nevyčerpateľné mož
nosti, a by všestranne a neobmedzene preja· 
vili svoiu tvorivú individualitu. Otvorila sa 
im široká cesta !>re smelé tvorivé pokusy, 
novátorské umelecké hľadanie pravdivého, 
hlboko demokratického a ľudového obsahu. 
Práve to je príznačné pre mnohé nové ope
ry a symfónie, oratóriá a piesne, najlepšie 
diela inštrumentálnej, sborovej a komornej 
hudby. Úroveň sovietskej h udby určujú diela 
ideove -.-ýznamné, presiaknuté duchom sú
časnosti , poznamenané črtami skutočne rea
listick ého stvári10vania obrazov zo života. 

.Po roku 1948 sovietski skladatelia ven o
vali mnoho plodnej p ráce novým operám. 
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Siroko známe sú operné diela ruských skin
ďateľov : Dekabristi J . Saporina, Vojna a 
núer S. Prokofieva, Rodina Tarasova D. 
Kabalevského, Matka T. Chrennikova a Skro
tPnie zlej ženy V. Sebalina; ukrajinské opery 
Bogdan Chmelnickij K. Daňkievi ča, :.\f.ladá 
garda J. ;\·Iejtusn a Milana G. ;\fnjborod u; 
bieloruské Dievča z Polesia J . Tikockého 
a Nadežda Durovova A. Bogatyrieva ; lo
tyšská opera K novému brehu .\L Zarinu, 
azerbejdžanská Sevil F. Amirova, arménska 
Arcvabert A. Babaieva. Zvlášť nás teší 
úspešný roz,·oi operi:J.ého umenia v týchto 
republikách, kde profesionálna hudba za
čala existovať až po Veľkej októbrovej 
socialistickej revolúcii. Pred nedávno';l 
bolo naše mnohonárodné ooerné wneme 
obohatené veľmi dobrou opei-ou tatárskeho 
skladatefa ~- Ziganova Džalil. ='la scénach 
divadiel boli uvedené opery Nazugum 
od K. Kužamianova, Biržan a Sara od 
:VI. Tulebaieva (Kazachstan), Búrlm S. Va
silcnkovej -a M. Ašrafiho (Uzbekistan), Gro· 
zovan od B. Gcrš felda (Moldávia), Pulat 
a Gulru od S. Saifiddinova (Tadžil, istan) , 
Na brehoch Issyk-Kulu od V. 'lasova, A. 
Maldybajeva a V. Fereho (Kirgizia). 

Operné diela posledných rokov nesporne 
svedčia o v)•znamnom úspechu našich skla
dateľov v najCažšej obl<tsti - vytvoreni no
vého operného repertoáru. Trcb<t dúfať, že 
ich tvorivé zámery, ktoré usiluj ú o hlboko 
pravdivé stelesnenie nášho· súč.asníka na 
opernej scéne budú ešte smelšie a dôsled
nejšie. :\'ová :životná náplň naliehavo vyž~
duje obohatenie opcrn)·ch foriem, obnovcme 
intonačne melodickci reči. 

Pri hľadaní smelého, prostého a pt·e sú
časných hrdinov opery organicliého hudo~
ného jazyk<~, musia byť naši skl<tdatelia nu
moriadne citliví ku všetkému novému, čo 
prinieslo do hudby nasich dní pie5ňové de
mokratické umenie, zrodené veľkou revolú
ciou, čo · umelcovi dáva neobyčajne bohatá 
pokladnica večne sa rozvíjajúcej ľudovej 
hudobnej tvorby. Práve v tom sú pramene 
zrodu )lových obsažných a melodických 
opier, v ktorých jasných a prístupných hu
dobných formách nájdu svoje p1·esvedčivé 
vyjadrenie p ravdivé a vznešené ľudské city, 
hrdinská romantika našej prekrásne j súčas
nosti. 

Sovietski skladatelia málo vykonali pre 
realistickú obnovu baletu, ktorého obsah 
v minulosti bol takmer prav idelne obmedzo
vaný len na rozprávkové legendárne ná
mety a v)-prav'Jlé báje. ='íajlepšie nové balety 
presvedčivo lícia postavy a obrazy súčas
nosti, majú sociálne vyhrotenú techniku, čer
pajú z veľkolepej historickej kroniky, 
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z nesmrtefn)·ch námetov k lasickej litera
túry. K takvmlo baletom natrí Cestou hro
mu' od K. K-arajeva. l\feden~ j:J.zdcc od Glie
ra, Spartakus od Chačaturiana, Taras B uT
ha od Solovjeva-Sedého, Othello od Mača
varianiho, ~a brehu morskom od Juzel ju
na sa a ďalšie. 

Xaša mnohonárodná hudba bola oboha
tl·ná takými sk,·el~-mi 5ymfonick)'lllÍ diela
mi, ka ntátami a oratóriami ako je XA.' Vll. 
symfónia ~iiaskoYSkého, VII. symfónia a 
oratórium :'i"<t stráži mieru od Prokofieva, 
XT. symfónia 1905 a Pieseľi o lesoch od 
Sos takoviča, poéma Pamiatke Sergeja J ese
niJla od Sviridova, Koncert pre klavir od 
Sčedrina, IT. sy mfónia Tak ta kišviliho, kantáta 
O vlasti Aruťuňuna, Symfónia L. !Iodžu
Einatova, epická poéma od Galynin<t, sym
fonické poénTy Pamiatke Zoji Kosmode
mianskej od Hazoremova, ~·loja vlasť V. 
:.\Tuchato,·a, HI. symfórua Liatošinského, 
Vf. symfónia Janisa Ivanova, Koncert pre 
husle a orches ter liteYSkého skladateľa B. 
D, ·a rionasa. Zazneli nové piesne o mier i 
a práci y_ Zacharo,-a, I. Dunajevského, Y. 
Solo,·jeva-Sed!·ho . . \. Xovikova, S. Tuliko
va, Y. Muradeliho n mnohé iné diela. Všť'L
ky tieto skladby boli vytvorené za púhe 
jedno dcsať•·oi'il'. ktoré uplynulo po roku 
1948, za 10 rolwv plnokn'Ilej a ak tivnej 
tvorivej práce YŠetk":\,ch generácií našich 
skladateľov. Zvlášť v)•znamné úspechy 
v rozvo ji soviet.kPi hudbv sa dosiahli po 
XX. sja~de KSSS. )e radÓstné pripomenúť, 
že sa objm.;li no,·é diela veľkého spoločcn· 
ského dosalm, predchnuté ideami prolelár
ske i re,·olúcie. 

s'o\'ietska htJdba je dnes vo svojich naj
lepších dielach bojovným cieľ<tvedomým 
umením. umením realistický m, blízkym ľu
du, pôsobiv )•m a silným SYOjím stále užším 
spojením so životom, čo sa prejavuje nielc;n 
v širokej pa)etc tém a obra<:ov zo súčas
nosti, ale aj v demokratizácii hudobnej reči. 
v úsilí skladatl'ľov rôznej individuality a 
tvorivých metód o jednoduchú a jasnú me
lodickú obraznost', o zvyšovanie piesňového 
pn•ku. o plnšie využitie bohatstva večne 
zivc>ho ľudového tl menia. 

Charakteristickou zvláštnosťou sovietskej 
hudby, práve tak ako celej na;ej kultúry je 
nerozlučnú jednota v)'Tazného svojrázneho 
národného špecifického umenia a večne ži
,·ých ideí proletárskeho internacionalizmu. 
Sovietske mnohonárodné umenie sa rozvíja 
na z{tkhdc ideológie priateľstva medzi ná
rodmi, tvorivého vzájomného vplyvu a vzá
jomného obohacovania bra lsk )•ch národných 
kultúr. Komunistil'ká strana, stran ícke or
ganizáric republík vychovávajú tvorivých 

p•-aconúkov v dur hu nl'znlÍ<'riteT né ho po
mE'ru k národnej uzav1·etosti a izolovanosti, 
ku všemožným prejavom idealizácie feudá l
nt>j minulosti, ku všetkému to mu, čo odpo
r-ujE' soci<tlis lick )·m zásadam soviet·skeho 
mnohonárodnúho umenia. 

Pok.-okové črty soviet s),ej hudby. jej v)•
znamné úspechy sú nezn·atn)'ln dôkazom 
zivotnej sily myšlienok uznesl'uia strany o 
i.-IE'olo:;ick~-ch otázkach. 

Treba mať rovnako na pamäti, že nehez
pecie nezdra,')·ch a, nám cudzích javov 
, - hudbe, proti ktor~·m boli tieto uznesenia 
zamerané. to nebezpečie trvá dosiaľ. \' tvor
hP jl'dnotliv~·rh skladal ef ov sa časom ešte 
twejn,·ujú nesprávne tendencie, b rániace 
pint> hodnotnému realistickému stclcsneniu 
,-~·znanm~-c.-h tém stat9čn)·ť'h a hrdinských 
f•OSLá,·. pravdivému vdíčeniu súčasnťho ži· 
,-ota ľudu. Treba odsúdi ť honbu za falošnou 
originalitou. zú ui<'m o formálne expc.·imcn
lo,·anie, zbavl'né zdravej realistickej pôdy, 
<·o sa prejavuje u niektor~•ch mlad~·ch skla
datl'f en-, k torí maj{, nekritický postoj 
k úpadkO\·ému modernistiť'kému umeruu. 
Takémuto záujmu spraYidln pomáha od
ll'hnulie od života. nedostatočná znalosť iu
do,·cj hudolmej lYorby. po,-)·šPneck)· po
stoj k požiada, ·kám a vkusu sirok~·ch más, 
Ialosn)- . s l ruch komnonovať optimistickí1 
hudbu, prehrintu nelos(ou ľudského srdca. 

J e potrebné po,·edaf, že k oživeniu t )•chto 
m·zdravých tendencii p rispeli revizionistické 
n{tzory, šírené medzi časťou hudobníkov. 
X l'díl\·no sa na stránkach časo o is u So,·ie t
~kaja muzyka tlai'ili články, ktorých nu to
ri sa pod zástavou boja oroti kultu osob
nosti a dogmatizmu _!:>okúšali uviesC do po
rhvbnosti základné tézv U7.nesrnia stranv 
() otázkach literatúry a ~lmenia. znížiť úsp~
chy sovietskej hudby v poslednom období 
jej v)-,·oja. :\'iektorí kritici, ktorí u9adli do 
omylu alebo boli jednoducho nesvedomití, 
zaťal i ,.revidovať" zásady marxisticko-lenin
skej estetiky, pok iaľ ide o ľudovosť tvorby 
a J)Odst:atu no,·átor~tva a hlásali pot.i-ebu 
.. ná!)ravy" v hodnotť'ni n1odernistirl<)•ch 
~rncrov v hudbe XX. storoNa. Pokúšali sa 
zo trieť základné rozdiely medzi naším socia
listick)·m umením a jeho noYý rni. hlboko 
pokroko"":\'mi ideo,·ownelerkými kYalitami 
<1 1tmť'ním starého buržoázneho sveta. Hu
dobní• ,-erejnosť tíeto ,.e,·izionjstícké pokusy 
enc•·gicky zavrhla. -

S novými veľk~'mÍ úspechmi prikročili 
so,;etski sk ladntelia k 40 . ,--vroi'iu Veľkého 
októbra. V jubilejnom roku .pre 11ašu vlasť 
žila sovietska hudba mimoriadne aktívnym 
a plnokrvn)·m žiYotom. Cspcšn)· priebeh mal 
II. všesväzoY)' sjazd skladll tcfov. No"\'ým 

prejavom stm·ostli,·osti st1·any o ešte ,·acSI 
ro:tkvet hudobnej kultúry luajiny bolo usta
novenie Sväzu skladateľov Ruskej federácie. 
Yšesväzovej sborove_i spoločnosti a založe
nie nových hudobn)•ch n<tkladateľstiev a ča
sopiso"\'. 

~Inoho dobr\•ch hudobn\•ch diel zaznelo 
na Yšrsväzovo~ a I'epublikovom festivale, 
k torP boli veuované 40. y)·ročiu Októbro
vej re,•olúcie na plenárnych zasadnutia~h 
Sväzu skladateľov Arménie, Bieloruska, 
Ckra jiny a Litvy. Festival sovietskej hudby 
pobaltských republík " Rige, konferencia 
skladateľov a muzikológo,- autonomných re
publík Povolzia a Sibíri a nrdávno ukon
Čf·ná "ZakaukazskA hudobná ja-r" sa stali 
ozajstn )·m svia tkom sovif't skej mnohonárod
nej hudby a presvedčiv:i·m dôkazom stáleho 
nájomného obohm·oyania hudobných kul
túr bratských republík našej krajiny. 

S úprimnou radosťou prijali sldadatclia 
vysoké ocenenie ich činnosti "\'cdúcimi čini
teľmi stranv a štátu na rerencii 8_ II. 1958 
v Kremli, 'poriadanei na p~i'es( sovietskej 
ľudo,·ej inteligencie. Skladateľ D. Šostako
vič vyjadril <'Íly všetk~·rh sovietskych hu
dobníkov v prejave _!:>rednesenom na tejto 
recepcii. Povedal, že v dejinách hudobného 
umenia ešte nikdy neboli Lak skvelé pod
mienky pre rozk\'et talentu, majstro,·stva 
a umenia skladateľov, aké Yytvorila komu
IIÍStická strana u soviet ska Y!áda. V jeho p re
jave, rovnako ako v preja,·och ďalších vý
znamn)'ch sovietskych umelcov, zaznievala 
hlboká vďačnosť rodne! strane za jej lá~ku 
a vieru , . sily sovietskl'j umeleckej inteli
grncie, za to, že strana v nej vidí svojho 
Yernóho nomocníka . 

Sovietska hudba. ktorá sa rozvíiab v dô
slednom boji ako proti estétskej ~-yumelko
vanosli a formaJjzmu, tak proti naturalis
tickému primitivizmu. si získala obrovskú 
autori tu na celom svete. :Najlepšie diela 
soYietskych skladateľov znejú ďaleko zst 
h ranica mi našei vlasti a šíria medzi ľud
stvom idey sl~bodnej socialistickej práce, 
hratstva a pri<tt.cľst·va medzi núrodmi_ Na
ša zem, zem neobyčajne bohatých hudob
n)·dl tradícii, nevyčerpa teľn)·ch prameňov 
ľudovej t vorivosti, vlasť Glinku a Cajkov
ského, :\fusorgského a Rimského-Korsako
Ya, má hlbokú úctu \'Šelkých pokrokových 
súčasných hudobníkov, ktOI'Í v.idia v SSSR 
záštitu pokrokO\"C'j realistickej hudobnej 
kultúry. Nie je náhoda, že hodnotenie toho 
ci onoho hudobnílm alebo hudobného ko
lektívu vyslovené so,ietskou verejnos(ou je 
uznávané na celom svete ako vvsoko kom
petentné a spnhne. O tom d.imo iného 
sv ed cia ucspočet ní)' swto,-é oh l asy Mcdú -
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núrodnej súťaže P. I. Cajkovského, ktorá sa 
konala nedávno v ~VIoskve a bola neoby
čn jne významnou udalosťou medzinárodné
ho hudobného života, názornou manifestá
ciou realistickej hudby. 

V jed notnom úsili o ďnlší rozvoj renlis
tického hudobného umenia sa stále v iac 
rozširujú a upevňujú styky sovietskych 
skladateľov s tvol"ivými !Jrganizáciami, s po
krokovými hudobníkmi v zahraničných kra
jinách. 

• • • 
Zivot ľudu, búrlivý, rýchly rast našaj 

dasti, veľký roz mach komunistickej výstav
by je večne živý a ncvyčerpateľn)' zdroj _tvo
rivej činnosti. V historických u~neseru~ch 
XX. siazdu KSSS, ,- pozdrave tJstrcdneho 
v'·bor~ II. všesväzového siazdu sovietskych 
skladateľov, v slranickom- dokumente "Pre 
úzke spojenie li teratúry a umenia so živ<>
tom ľudu", sa sovietskym hudobnikom do
stal do rúk skvelý program činnosti tak vy
soko hodnotenej stranou a ccl)'m ľudom. 

Súdruh Chruščov na recepcii na počesť 
sovietskej inteligencie v Kremli poved-ll:: 
"Co chceme priať našim spisovateľom, di
vadelným, filmovým, hudobný m pracov
níkom a výtvarní/w m? Viac smelosti v hľa-

LADI S LAV BURLA S 

dani. viac po:.ornosti h životu, /;. ľuďom ! 
Dôsľednc sa obracajte h súčasnosti." 
Vytvárať hlbokú ľudskú hudbu, ospevu

j úcu ľud, jeho hrdinské skutky , hudb~ 
plnú optimizmu a obro,·skej životodarneJ 
sily - ak)· cieľ môže byť ušľachtilejší a 
\'"YŠší ! 
-Y uzneseniach l:Y KSSS z 28. mája 1958 

,·y z~-va stra na pracovníkov sovietskej hud
by, aby ešte vyššie pozdvihli ideovoumc
leckú úro\·eň sovietskeho hudobného ume
nia. užšie zomkli svoje rady na základe 
ko~unistickej ideovosti a pevn ejšieho zo
pä tia umenia so ži...-otom ľudu: P ri uskutoč
I"í.ovaní týchto cieľov sa mÔŽlt sovietski hu
clobnici "vždv spoliehať na účinnú pomoc 
straníckvch "ot·ganizácií, na ich citlivú po
zornosf "k otázkam tvorby :t k p ráci umel
co\·. 

Nemusíme pochybo,·ať o tom, že soviet
ski skladateliu, pevn e zomknutí okol~ K~SS 
a pociťujúci jej každodenn ú sta rostlivost . . a 
pozornosť , rozumom a srdcom v rele pnJÍ
majúci jej vznešené idey, venujú všetky 
s...-oje sily, všetko svoje nadšenie a úsilie 
úspešnému vyriešeniu úlohy rozvoja .ro_d
ného umenia ...- duchu ľudovosti a socialis
tického realizmu. 

Mikuláš Schneider-Trnavský umelec národa 

Posledná bodka za celoživotným dielom národného umelca Mikuláša 
Schneid.ra-TrnaYSkého, hoci je ešte čerstvá, jednako nás nabáda pripomenúť 
niektoré charakteristické črty jeho umeleckej tvorby a zdôrazniť jeho význam 
pre slovenskú hudobnú kultúru. . . , . . , 

Mikulášom Scbneidrom-Trnavským odtšiel posledny z troJICe sloYenskych 
skladateľov, v ktorých djele sa odohrávala začiatkom storočia prvá fáza zá
pasu o novú slovenskú národnú hudbu. Z trojice Viliam .Figuš-Bystrý, Mikuláš 
Moyzes, Mikuláš Schneider-Trnavský čo d? význam~! ro~~wdn~ v~ak ;nez~
stáva miesto posledné. V jeho umeleckom ?iele sa p~eJaVUJU v~.ľl ~a~typtck~J~ 
šie charakteristické črty staršej slovenskeJ národneJ ~mihy~, Ct uz tde. o JeJ 
vlastné štvlové znakv a či o jej spoločenské postaveme, soc1alnu funkcm. 

Schneidrovo dielo ' je (;asove ohraničené dobou prvej pol ovice nášho storo
čia. V rôznych fázach nášho kultúrneho vývoja ~alo ~ôzne postave~ie a za
meranie. Najmenej sporná je skutočnosť, že ťažisko Jeho hudobneJ tvorby 
spočíva v dobe pred prvou svetovou vojnou a v prvých rokoch povojnov)·cb : 
Táto časť Schneidrovej tvorby má pre slovenskú národnú hudbu najväčší vý
znam: vtedy stál Schneider na čelnom mieste medzi nositeľmi nášho kultúr
neho pokroku ; v rokoch tridsiatych nášho storočia pochodeň ďalšieho prud-
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ké_ho roz~etu sloven_skej národnej hudby prevzala mladšia generácia. Schneider 
uti;~lmutY_ v rodneJ T~na~e \·enoval sa zatiaľ vi~c tvorbe cirkevnej hudby 
a c1nnosh pedagogickeJ. l o oslobodení roku 194b vzrástla Schneid.rova tvo
riYá aktivita, ktorá sa prejaYuje vo Yzniku viacerých Yokálno-inštrumentál
nych a symfonických diel. J e však nesporné, že prvé obdobie Schneidrovho 
umele_ck~ho pôs~~-enia I?ož?o. pova~ovať z hľa?i.ska Y)'voja slovenskej hudby 
~~ naJ vyznaffi:ne~sJe. onent~c10~ ~aJp_ok~okoveJ Šie a umelecky najpriebojnej
ste. ?er;n pa~ľla Jeh~ ~laYne ptesnove d1ela (Drobné kvety, Slzy a úsmevy) 
ako 1 viacere revolucne pochody (Hor' sa, Slovák, Slovenský bunt, Stojí Slo
vák Ha skale). Textové predlohy k svojim piesňam nachádza v poézii Ivana 
Kra~ku, J anka Jesen~kého, Ľudmily Podjavorinskej a in)'ch. Hlbok)'m ume
leckym pochopením Ich námetov v yt vára umelé piesne. z ktor\' ch Yäčšina za 
krátky čas. ~adobudla :·eľk~. p opularitu .. Možno povedať , že Schneidrove pies
ne vo SVOJeJ dobe zaposobrh na slovenskú spoločnosť tak intenzívne ako vari 
ani jedna z ostatn)·ch um eleck}-ch oblastí. 

l. Schneider-Trnank~· vstúp il svojou tvorbou do tohto vývinového štádia 
slov~nskej_ hudby, keď ďal ší rozvoj predpokladal oddelenie ~kladateľskej čin
nosti od v1acer)rch kultúrno-osvetov~-ch disciplín. Je známe. že väčšina našich 
star-.~ ích upravoYateľov fudov~rch piesní a skladateľov pestovala túto činnosť 
popri inej ľudovýchovnej práci - ich skladateľská úrovei'í ostávala meradlom 
celej súčasnej hudobnej tvorivosti. Ak mala slovenská hudba zdôrazniť vo 
svojom ďalšom raste moment umelecký, predpokladalo to dosiahnuť u našich 
skladateľov profesionálne majstnwstvo. Schneidrovi-Trnavskému bolo umož
n~né ~ís~ať u~_el ~né vzdelanie. hudobnoskladateľské a získať tým náskok pred 
vsetky m1 SVOJimi slovenskými súčasníkmi. Schneider v hlavnom svojom ·ob
d_obi .- a v~ri P.O cel_)r svoj život - cítil sa byť predovšetkým skladateľom. 
1\;eskor, ked priJal miesto regenschoriho, stávalo sa. že sa musel ohradzovať 
i proti n~driade~~-m cirkevn:)·m kruhom, ktoré sa snažili obmedzovať jeho 
Immochramovú čmnosť. Hoci sa v očiach staršej aenerácie zdalo, že sa Schnei
der svojím _postojom, sl edujúci~ u~elecké ci el~, odkláňa od ideí národnej 
hud~y- a st_raca kontakt so spolocenskym konzumentom, skutočnosť bola práve 
o~acna : ~~f~_renco~an~m hudobnej_ tvorby od učiteľskej , kantorskej a ľudo
vychovneJ cmnost1 davalo potenciálne ešte väčšiu možnosť pôsobiť umením 
n a ~poločnosť. Niet _po~hýh o to~, ~e práve Schneider dokázal svojou tvorbou 
spravnosť tohto obJektH·neho vyvoJového procesu. 

V ~lavnom , tvorivoi? ?bdobí Sc~nei~r~·Trna;ského stretávame sa ďalej 
s n?~Y~ stupnom_ spOJ !"!ma skladatel s_keJ cmnostr s programom spoločensko
_pohtJCkym. Schneider, to nebol len VIedenský a pražský študent. ale uvedo
r?el~' ~ríslušník pokroko"? orientovanej inteligencie, vyznávajúcej smelé poii
ttcke ciele. Ak skúmame Jeho tvorbu, musíme mať na zreteli i tú skutočnosť 
či úpraYy, umelé piesne, pochody písal s dôrazom na spoločenskú adresnosť: 
Autur diela ako je Husfo ,·á sonáta g-mo! (1905) by bol dokázal písať aj iné 
hu~obné žánre než ~iesne. Ze ťažisko svojej tvorby vložil práve do piesru 
a uprav ľudových presní, to vyplýva zo skutočnosti , že si Schneider volil 
~t'·.ar?' najpôs~bi,·ejšie a spoločensky najaktuálnejšie ; na svoju dobu vari 
Je?ine, ktorým1 holo možné preniknúť čo najviac do slovenskej spoločnosti. 
':fat~> spoločenská funkčnosť jeho diela umožnila na jednej strane ideálne sp o
Jeme umelca so spoločnosťou, na druhej strane však determinovala ho i pri 
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samotnej tvorbe. Schne ider sa z celkom porhopitefn~·ch príčin menej venoval 
symfonickPj tvorbe a neraz pri v)•bere ľudových piesní k úpravám bol ovpiyv
nen)· vkusom spoločnosti, pre ktorú tvoril. 

S tupeň kultúrnej tradície, súčasné spoločenské požiadavky i danosti ovplyv
nili ai Schneidrov hudobný sloh. \" ieho diele dosahuje národná hudobná ro
mantika pred l. sve tovou vojnou najČistej šie a najum eleckejšie formy. V dobe, 
keď jeho stredoeurópski súčasníci ako l\' ov á k, Kodály a Bartók orientuj1'1 sa 
na európsky impresionizmus a obohacujú s,·oje národné kultúry predovšet
k \·m žánrami svmfonick~·mi, Schneider sa rozhoduje pre št~·l síce konzen·a
tí~rnej ší, ale v ~ašich p omeroch ešte neopotrebO\·an)·, na jvyhoYujúcejší vo
lcn)•m cieľom. 

IL Bližším poznávaním Schneidrovej tvorby i údajov biografických sa stá-
va zrejmým, že Schneidrov ústup z hla-vného víru formovania slovenskej 
hudby nebol ústupom z číreho nezáujmu o •·cc. Bolo to \'iac utiah~utím sa 
do ústrania, keď sa mu nedo~távalo postavenia a dôvery, akú by SI bol za
slúžil vzhľadom na nedoceniteľnú umeleckú CÍnnosť pred l. SYetOVOU Yojnou: 
na piesne, v ktorých po prvý raz zaznelo slo,·enské slov o a slovenský spev 
na koncertn~·ch pódiách Európy. Najlepšia časť Schneidrow j t\·orby má vš~l
kv znaky pohoko,·ého realistického umenia. Ako často sa stalo, že sa Schneid
r~vo dielo nechápalo ako vývojová negácia rôzny ch prim itívnych a diletant
ský ch predstáv staršej generáci~ , s\retove orientovan~·ch hudobníkov žijúcich 
na prelome storoči. J e potrebné si uvedomiť i to, že ešte i :\filan Lichard 
videl v Schneidrovi zástancu internacionálne1w hudobného modernizmu, l.;to
rý· zahodil ideály národnej hudby a to práve za piesne, kl oré zakrátko zná-
rodneli. 

Každá doba a spoločnosť nano,·o hodnotí kultúrne dedicst,·o a vyzdvihuje 
z diela umelcoY tie stránky, ktoré považuje podľa svojich kritérií za hodnoty 
aktuá!ne. ~ie je preto zjavom ojedinel)·m alebo nespra,·odlivým Yoči Schneid
rovi, ak hodnotíme jeho Slzy a úsmevy, Drobné kvety, jeho piesne písané 
pre robotnícke spevokoly, napokon i jeho novšie piesne masové, jeho posled
né symfonické diela nepomerne vy~?;i e než jeho operetu Bellarosa (s poňatím 
libreta nášmu obecenstvu dosť cudzím) alebo jeho tvorbu cirkevnú. Tridsiate 
a štyridsiate roky nášho storočia znamenajú _teda pre charakte~ i postave~ie
Schneidrovej vtedajšej tvorby v kultúrnom dwní zmenu : Schneider sa v teJto
dobe nepreorientoval na riešenie kvali lath ·ne no,-)-ch kompozičných problé
mov, ktoré stáli pred našou hudobnou kultúrou , . nov)·ch spoločenských 
podmienkach. Zrod novej slovenskej sym fonickej hudby prebiehal bez inten
zívnejšej spoluúčasti Schneidrovej Y rukách mladšej sklado teľskej generácie, 
resp. celej skladateľskej školy. Táto skutočnosť bola azda príčinou toho, ž~ 
niektorí kritici videli Schneidra iba tak, ako ho práve ,". tom čase spoznávah. 
Napokon i kritériá pre docenenie jeho predpre\Tatovej tvorby (najmä jeho· 
tvorbu pre robotnícke spevokoly) neboli v tom čase po\·äčšine zhodné s m~-
radlami dnešný·mi. T)·mto možno vysvetliť dosť rezervovan)· postoj k Schnet
drovej skladateľskej činnosti zo strany niektoJ·~rch kritikov i skladateľov v ča
soch prvej republiky. 

IH. Prichodi nám napokon charakterizoYat Schneidrovu tvorbu po oslobo
dení roku 1945. Popri skutočnosti , že v jeh o diele znova ožíva tvorba mal)rch 
foriem s pokrokovým námetom , vyrovnáva sa Schneider so skutočnosťou, že· 
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zrod novej s~onnskej národnej hudby bol predodetk)·m prebojo,·an)· v žán
roch symfomck~'Ch . Rozmach koncPrtnej činnosti , demokratizačný proces hu
dobného umenia, ktor)· sme prezh·ali v povojnov~·ch rokoch a najmä po 
Februári 19Lí8 , priviedol Schneidra k t.-orbe viacerých orcht>strálnych diel , 
.-okálno-orchestráľnych úpra.- ľudov)·ch piesní, sláčikového kvarteta a i. Ne
sporn)·m vrch olom jeho tvorby tej to orientácie ie SpomienkoYá symfónia. 
V nej sa ako hlboko cítiaci umelec najv~-raznejšie vyrovnal nielen so spo
mienkami na vlastn~- život, ale .-y rov nal sa , . nej - prirodzene s.-ojím spóso
born , spôsobom romantick y cítiaceho t\·orcu -- i s umeleckou prítomnosfou 
slovenskej hudby . Yyslovil t~·m aj nepria mo svoj umeleck~- súhlas s jej v)•
.-inom a orientáciou , . poslednom st,-rťstorocí. Schneider-Trnavský t)·m tiež 
dokázal, že by bol b)·val umelecky schopný a p ovolaný· už ,. rokoch po I. sve
to,:ej vojne zasiahnuť v intenzívnejšej miere do formovania slovenskej hudob
neJ kultúry, nebyť už spomínan~·ch ,-šeobecných i osobn)·ch nepriazniv)•ch 
činiteľ o.-. 

Posledný•m t\·oriv~·m obdobím získalo Schneidro.-o celoži.-otné dielo dôstoj
né a čestné zad·šenic. Schneider pres,·edčil, že až do poslednej chvíle bol 
umelcom, ktor~- mal porozunwnie pre neustály vývoj násho umenia a jeho 
nové úlohy; súčasne aj dokázal. že bol umelcom, ktorý· sa čestne hlásil k svoj
mu národu; umelcom. ktor~- patrí a hude patriť národu. 

JOZEF KRE S ÁXEK 

Romantizmus a súčasná hudba 

Boj o ookrok , . umení ic n·volávan \· na 
jednej strane celkovým ipol;čcnským. v)•
, ·ojom, no v závislosti od neho odohráva sa 
v)·,·ojový _proces i v }ednotliv)'ch formách 
spoločenského vedomia. Y umení mladí 
d:dy hojovali proti umeniu otcov. A v tom
to zmysle sa v zárodku každého št\·lu rodia 
a j pn:ky jeho prekoná ,·a nia a negäcie, kto· 
ré po vyvr cholení iit)·lu n :tdoh údaj ú preva
h u a dostáva íú navonok formv otYorenéh o 
h oja. l Jž tak~cr od n:nikn h~dobného ro· 
nm nt:izmu m ožno sledovať prYé pokusy o 
vy•nanenie sa z neho. n eskor prvky b oja 
pro ti n emu, ktor)· sa dodnes ešte neskončil. 
Dnes prežívame d ob u, v ktorej sa vefa ho
,·or-i o rom:tntiznll' pr(•ve p reto. lebo sa 
s ním ešte stále zápasí. 

\' tom to zápase proti roma ntizmu sa ,-šak 
, -;elijako narába so základn~·mi pojmami 
.. romantizmus", " romantick(•" a p od. Cas· 
ro je to zmysluprázdna nálep ka, bez akej· 
1.oT vek znalosti podstaty ,-eci. Xajprimitív
ncjšic sú rozhodne tie ná hfadv. k toré ,-y
•·h(tdzajú z vonkajšírh znakov . To, čo dost~
' o me od romantizmu z prvej ruky, n e-

musí predsa ešte znamen a(, že je to roman
tiel«!> - aj na výlučne vonkajšie znaky sa 
treba dívať historick y a nie krátkozrako. 
Tak niektorí naiv n e označuiú za romantic
kí• v pejoratívnom zmysle už napríklad ta
k ú h udbu, kde sa ozve nejak)· kvintakord 
- ako kebv kvintakord nebol dokon<;a 
lf'oretickv (o praxi neho,·oriae) uzákon enÝ 
už v XIÍL sto~oči a neh ral poprednú úloh~ 
už v h udbe renesančnej , barokovej, klasic
kej. Podohne sa p ejoratívnym epitelom "ro
onanti<"ká hudba" označu ie lonálna hudba 
oproti vraj n cromantick ej atonálnej. Ale 
vecľ princíp tonulity možno skúmať od naj
prirnitivncjších tvarov h ich ordálncj melodi
ky pTieb ehom cel)·ch de jín hudb y - nie je 
tedn tonalita ani trochu špecifický roman· 
ti<'k)· prvok. Iní prehlasujú za roman tickú 
J,a ntabilnú melódiu. Ale či Hach a Händel 
nc,·edcli písaf kantab ilní• rnelóctic? - ne
hovoriac už ani o mnoh)·ch opern ých áriách 
X VII. a XYlll. storočia, ba dokonca o me
lúdiáeh gregoriánskeho dwr{tlu, keď už vô
he<· n es pomíname ľudovú hudbu. Naproti 
to mu je isté, ze ro mantizmus popri tom 
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všetkom má s,·ojské ptTky v harmónii, s~oj
sk )· vzťah k tonalite, svojské ty1~Y m~lodiky 
a pod., ale málokedy sa my~lí prave na 
tieto. • 

J e preto na čase pou,·ažovaf nad t)·m, co 
je v lastne romantické, :1 to 1~dnak ak? to 
bolo v XIX. s t01·očí, no ešte vmc. ako JC t~ 
s vply ,·mi romantizmu a so. záp~som p~·ott 
ním dnes. Je na (·ase pouvazovat nad tym, 
čo bolo v t·omaut i z me zdravé a teda proll 
čomu bv nebolo múd re bojovať a pouva
žovať ai o nezdraYých rysoch podmienc
nv<'h d~bou a t~·rn dnes už prekonan)·C;h, 
r~'soch odsúdcn{·<'h k zániku. Y J·omantlz
me sú totiž sko;ldenzované mnohé základné 
rvsv hudb y vôbec (",·ečne hudobné prv
k-v''), no sú v iíom zárove.•\ i mnohé z~ por
né črtv. Preto sa n('možno k rontantlzmu 
ani pro ani kontra stavať en b lok. ~ri kon
krétnom skúmaní zistíme, že nmohe smery, 
ktoré vznikali ako reakcia na romantizmus, 
ďalej rozvíjali jeho príznačné rysy - často 
práve nie k ladné rysy. . 

Y romantickom umení hudue pnpadlo to 
v{·sostné postavenie, aké mulo v antike so
<'hárstvo, v goti~e archit: ktúra, v re~~sa~
cii maliarstvo. ' romantizme sa spoc~atku 
dostala do popredia poí·zia, r•o hneď z;~})·m 
ešte v intenzívnejše j miere h udba. 'Cz na 
prahu rozvoja romantizmu prehlásil J ean 
Paul (1763- 1825), ncJneá~r bás~ik a ro: 
mantický estét, hudbu za \nneme, ktore 
najlepšie môže vysloviť po~s~atu r?~an_~
ky. Podobne sa vyslovoval 1 1e~o sucasmk, 
básnik, maliar i hudobník E. ľ. A. ~o~f
mann, recenzujúc Beethovenovu symfomu 
c-mol. Napísal o nej (okolo r. 1810) : .,Hud: 
ba je najromantickejšia zo všetkých ume_m 
- môžeme povedať, skrz naskr~ romantlc
ká." Romantický ideál v)rrazu Citov, vys~o
Yenie neurčitého len tušeného až mystic
kého dokázala re~tlizovať ozaj najlepšie h~d
ba špeciálne inštrumentálna - a preto Dl~ 
sa čo diviť, že Yedela vydať zo seba maXJ· 
mum, všetko, ~oho je len s!'hopná, že si 
p t·išla na svoje. . • • 

'tažko je v romnntizm e hTad~l. . sp~locne 
znaky a rysy, ktoré by tento sty l Jedno
značne vyjadrovali, keď jedn)•m z c!'ar?-~
teristickvch znakoY romantizmu bol mdiVI
dual izm~s, prizvukujúci všade o~?bitné. rie: 
šenie. :\o spoločným rysom mo~e byt. a~ 
p t·otikladná mnohotvárnosť, ktora sa pn 
ako ~ýsledok sYojskej . zúkonitosti. P_ráve 
v romantizme tento prmcíp často Yiedol 
súčasne k d vom celkom opačným pólom, 
nieked v k otvorenvm pro1irečeniam, spoje-
ný-m ~ jednotu. ' . . . 

Zrod hudobného romantizmu sun sel s po
stupn)·m l'C\·olučn~·m nástupom buržoázie 
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a jej ideí. S postupný m_ " tom zmysle,_ .že 
zásady slobody, voľnosti a bratstva moze
me sledovať už dávno pred 1789 rokom. 
Giordano Bruno zomrel r. 1600 na .~ranie!; 
hoci nepr ináša! tak "kacírske myshenky 
ako Voltaire. ktor)- zomieral všeobecne osla
vovan)-. To,· že myšlie~1ky francúzskyc~ e~
cyklopcdistov sa mohli. d_ostaf ~a vere!nost., 
predpokladalo celkom n~u ~yš~tenkovu ~lo: 
bodu al<á bola pred staroc1am1. R evolucny 
nástup rueštiactva začat)• francúzskou re_
volúciou priniesol radikálnu zmenu, ktoru 
v huclobnom svete dostatočne môže cha
rakl<'rizovať rozdiel spoločenského postave
nia :\fozarta a iba o 1.4 rokov neskôr naro
deného Beethovena. ~Iozart na svoj eman
c ipačný pokus ešte u·pk? . doplatil: avšak 
Beethoven už bol YO s\·o~eJ osobneJ slobo: 
de nielen šľachtou sankcionovan)', al~ aJ 
podporoYaný . Nové bur:loázne. myslemc a 
spoločenské zriadenie ~slobodtl.o w nclcov 
od služobného postavema feudálneho cha
ra kteru. Fr. Schubert (1797-1828) neza
stáva! trvale žiadne mmestnanie a podobne 
lo bolo ai so Chopinom. Podobné služob
n ícke pos'ta,·enie umelca, al<é bolo pred
tým, sn už y XIX. storo,' í tal<mer nevysky-

toYalo. · 1 
Skladateľ vo feudálnom posta'>·eni P':'~ 

pre úzky okruh SYOjich chlebodarcOV. vy
hodoU tohto bolo. že mul styk s konkret
nYm kolektívom, ~ ktot·ého si nielen mohol, 
aie priamo musel overiť každý nový. vý: 
LYor \' celom rozsahu nemohol uplatnovat 
indi~-i.cluálne chúťky, nemohol robiť p~e
vTatné zásahy do hudobného mysle:roa, 
i keď tiež experimentoval (Ila~'d.n>; Jeh? 
tYoriqí poten c..ia sa n~ohl~ . ponaJ;::tac vyb•
jať len v novej melodtckeJ tnven~n: Roman
tický skladateľ, ktor~' mal bur~oaznu : Io
bodu sa mohol sám na vlastnych nohach 
hoci 'ai chrbtom postaviť proti konzu!llen
tom _:_ k tomuto privilégiu sa od zai:tatku 
horliYo h lásiL 'Cž Schumann delil ľudí n~ 
ume\rov a filistrov, pričom však filistrami 
opoYrhoval. Pritom umelcov počítal na dvoch 
rukách a kde sa mu dostala ostatná, hudl_m 
milujúca spoločnosť ? Xl?C. storočie z~?dtlo 
opovrhnutie voči tzv: d1letantoJ?, voct ľu
c\'om ktorí z nadšenul pesto vah hudbu vo 
Yofn~m čase a ktorí často prinášali pre bud
hu obete. Y skutočnosti sa takto opovrho
Yalo ľuďmi, k torí tYorili ži vn~ pôdu. i p•·e 
samotné romantické mnenie. Ano, diletan
tizmus v zmvsle pechorenia sa za tým, k čo
mu nestačia· silv ~ z čoho ďnlei vyplýva 
mrza(:enie ume'cia, treba zavrhnúť, lenže 
potom musia by t pr~:é na muške fo_rmy pro
fesionáhwho diletanttzmu. R omantické hľa
danie slob~cly v ú teku od ľudí, v sk rýYanf 

sa do ulity, v separovaní sa od " filistrov" 
holo a je rozhodne nezdravým zjavom, k to· 
r~- sa musí prekonať. • 
Skladateľ doby feudálnej písal pre súbo

ry, s ktorými sám pracoval a takto chtiac
nechtiac bol nútený počítať s reprodukčný
mi možnosťami členov súboru. l:melec do
by romantizmu sa "zbavi l' · tohto puta, boli 
mu duné možnosti písať nre ideálnY súbor. 
Tak su ' -ytvOl'ila pÔda p~e p ísanie · Yirtuóz
nych a neobyčaine ťažkých parlo,·. K vir
tuozite hnala umelcov ai začinaiúca sa me
dzinárodná konkmencia: Pokiaľ . bol sk lada
teľ pl'ipútaný na iedno miesto a musel sa 
sám staral o celý hudobný život, bol núte
n{, Ql'odukovať kvantita tívne veľa a tech
nick)· zvládnuteľné diela (ak mal na kaž
dú nedeľu nacvičiť novú ch rámovú kantá
tu, nemohli to byť technicky priveľmi ná
l'očné diela) . Akonáhle sa však uvoľnili 
zväzky feudálnej povahy a bolo možné ces
tovať s menším repertoárom, zmenil sa po
mer. Ziadali sa diela, na ktorých sa mohol 
hosťujúci umelec "blysknúť", diela schopné 
s\·etovej konkurencie. Preto u:l " p rvej po
lovici XIX. storočia dochádzalo k závode
n iu vo v irtuozite (v husliach napr. Paga
nini, Lipi.tíski. Slavik). · Začali sa písať sklad
hy len pre yyvolených, ktoré sa už ne
mohli uplatniť v domácom pestovaní hudby. 

. Te~to n;g~tívny rľs ~~P<l;''ov~nia ~udby 
st uz v XIX. storoCl vstmh mcktor1 skla
da telia a začali pestovať skladby programo
Ye menej náročné, určené pre domáce pes
tovanie hudby (napr. Brahmsove piesne). 
S podobnými tendenciami ~a však stretáva
me aj v súčasnej hudbe, ktorá mala v š títe 
boj proti roman tizmu (Ra vel: Sonatína, 
stvonučné Ma ~Iere ľ Oye; Hindemith: 
TGn,·iermusik , Sehulwerk, Sing und Spiel
musiken fiir Liebhahcr und Musikfreunde; 
Strav inskij : Les cinq doigts; Bartók: Gyer
mckeknek, Mikrokosmos, Husľové duetá 
atď. až k Suchoňovi u nás) . Naorick nim 
.i<' čoraz viac technická náročno~ť nov),ch 
skladieb jednou z najväčších prekážok pre
n ikania novej hudby na širšej základni. 
Pravda, dnes je problém komplikovanejší 
práve tým, že súčasný hudobný prejav je 
, . základe veľmi zložitý; nie je schválne nú
ročn)· z dóvodov virtuóznych . 

Ciastočne s vir tuozitou, no ešte '<inc s de
, krip tivnosCou (v opere i v symfonických 
hásúach) romantickej hudby súvisí veľký 
rozvoj zmyslu pre zvukovú farbitosť brilant
nej inštrumentácie. "Crčit)• zmysel pre far
bitosť bol európskej hudbe vžd y v lastný 
(nehovoriac o hudbe orientálm-rh národov) 
- ve<f napr. chroma tika u skladateľov ma
drigalu,· na konci XVI. storočia mala svoj 

pôYod tiež v podobnom zmysle pre zvuk 
a jeho ' i-razové možnosti. Veľkým experi
mentá torom v inštrumentácii bol Haydn. 
No prvú náuku o inštrumentácii napísal 
Berlioz v roku 1844. Co v praxi znamenala 
farbitosť pre Berl.ioza, näzorne ukazuje 
sc.herzo "Kráľovná :O.fah" a · na druhej stra
ne obrovský zvukov)• aparát v Dies irae 
v R equiem. Skvelý zmysel pre zvnkovosť 
mal Mendelssohn, jedinečne inštrumentoval 
''Vagner. P re zvuk klaYíra mal veľký zmy
sel Chopin, Liszt, Smetana. A ako inštru
meutoval Rimskij-Korsakov, Hi ch. Strauss! 
V impresionizme, ktorý mal byť reakciou 
na romantizmus, bol zntkový interes posta
vený dokonca na prvé miesto. Senzualistic
ká zvukovosť dominuje aj v inej P.rotisto
jacej oblasti, v tanečnej džezovej h ttdbe, 
kde sa preferujú mnohé nástroje bez výš
l<ove určitého tónu, h lavne bicie nástroje. 

Windmaschine (stro j imitujúci skučanie 
vetra), l<torú použil Richard Strauss v Alp
skej symfónii, sa zavše stala v tomto zmys
le symbolom pokroku, lebo uové vynálezy 
v elektroakustike priniesli do vývoja ro
mantických snáh po zvukovosti ďalšie, ešte 
dokonalejšie stroje. Tieto stroje ešte Berlioz 
nemohol poznať - a v tom je jediný po
krok. V inom ani nie, lebo v podstate nie 
je elek tronická hudba ničím novým, len ad 
absurdum vystupňovaná romanticl•á zvuko
vosť. Možno, že aj tieto experimenty prine
sú do hudobnei uraxe nové možnosti as
potí v technick~m- zmysle. Mikroskop nám 
dopomohol .k tomu, že môžeme vidieť bak
térie, avšak baktérie objav-il človek a nie 
mikroskop. Podobne i hudobné myslenie, 
spätosť hudby s výrazom, s citom, so živo
tom nikdy nemôže produkovať stroj. A hu
dobného myslenia, spä tosti hudby s citom 
atď. sa európska hudbu nemôže vzdať, lebo 
by to hol n~zmyselný ústup z pozícií hud
by ako umenia. 
Uvoľnenie umelca zo služobného postave

nia feudálnelio charakteru uvoľnilo aj jeho 
myslenie. Od renesancie sa rozvíja júce myš
lienky slobodného, od žiadnych dogiem 
nezávislého indivídua, našli konečne u hu
dobníkov možnosť uplatnenia. Nie chlebo
darcovia, ale umelci ·sami sa stali určova
teľmi vkusu ; preto skladateľ začal písať tak, 
ako to sám uznal za najlepšie a ako to naj
lepšie odrážalo jeho citový stav. Toto umož
I\ovalo rozkvet individualizmu. Individua
lizmus ako svetonázor uriniesol do hudbY 
požiadavku indiv iduálne! invencie a čo via~ , 
úplné nadradenie :invenčnej stránky nad 
reflexívnou-staviteľskou. :XIiesto dômyselne j 
sonátovej formy sa takto dostala do popre
dia jednoduchšia, piesňová - pieseň bez 
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slov. l:ž p n ·á časť Beethovenovej sonáty 
cis-mol (zvanej " ::V[ondschein") je takouto ; 
pokračo\·ateľmi boli: Schubert, Sch urna nn 
s celý mi cyklami podobných malých obráz
kov, Mendelssohn, Chopin, Smetanu, Liszt, 
Cajkovskij atď. 

Estetika nadradenosti individuálnej inven
cie m\d sta \·ebnos(ou bola v pln om rozb·e te 
už u Srhumanna. Schumann už odsudzoval 
akékoľvek m ·ažovanie a prehlásil ho -za 
znásiltwvanie a okrádanie pos,·ä tnei fantá
zie. Prvé znenie skladby m~• b olo nä jlepšie. 
PraYidlá a iné kompozičné princípy boli po
dľa neho uzdou. Za t)·chto okolností pocho
píme zvlášť vysoké hodnotenie ľudovej 
piesn e - ,-eď ju podľa t)·<:h to názot·o\· vy
tvoril neidentifikovateľný "duch národa", 
ktorý nepozná nijaké kompozičné princípy . 
S t:ímto súvisí obdiY primitív nych ľudí, 
správajúcich sa ·pudovc, čo korešpondovalo 
s rousseauovsk)•ni my šlienkami návratu 
k prí.-ode. F. Liszt napisal v tomto zmysle 
veľkú knihu o Cigáňoch. lndividualistiek.í 
estetik a, i keď viac len v teórii ako v pTaxi 
(v praxi aj romantick í tvorcovia veľa u va
žovali, prcpracúvali skladby -Chopin), pria· 
mo súvisela s idealistickon estetikou a jej 
základ bol metafyzický . Yo Fantázii a v in
vencii pôsobili podľa ich náhľadu nadpri
rodzené sily, v neskoršom nazeraní sily pod
vedomia , extázie. \' skutočnosti stupňovanie 
individualizmu bolo motivovan é najviac ·ka
pitalistickou konkurenciou. :\Iožnosti uplat
ni( sa na " sveto,·orn trhu" · si ·vynútili oso
bitné, až senzačné diela , také niečo. čo tu 
ešte neb olo . 

Al<o sa udržala· základná m yšlienka bez
prostrednej invcn cnosti :~ž do XX. sto•·očia , 
ukazuje tento citát zo Schonbergovej Har
monielehre, z roku 1911 : "Tvorba u melca 
je p udová. Vedomie má na ňu len mal~
vplyv. Umelec je Yy konávatefom skry tej 
vôle, inštin1.-tu, podvedomia v ňom. " V teórii 
t oto vychádzanie z podvedomia viedlo 
(z freudizmu u hlb innej psychológie) k ná
zorom E. Kurtha. 

Yiera v ustavičn~- pok rok , ktorej filozofie
k)· zákla d podopierali v druhej polov ici 
:X IX. storočia prírodovederké teórie Darwi
nove. si našla ~·vznavačov ai medzi hudob
níkmi . .Jedn)·m ~ p n·)·ch " därwinistov", do
konca pred Da rwinom, bol v hudbe Liszt. 
l: ž v r. 1835 žiadal p re. hudobnJkov (v člán
ku "Zur Stellung der Kiinstler" ) také posta
venie, ktoré by umožňovalo ako úlohu čís
lo 1. : .. zmužile a osvedčene realizovať do· 
predu ~meruj (tl'i poln·b a neohrozcný roz
voj hudby"; na inom 1nieste v tom istom 
článku piše : "Veríme v bezhrnničný po
krok ... " Dialektick~- vzťah hudobnéh o mys-
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lenia a invencie dostával takto postupne in~
Yzhľad. Zatiaľ co , . starších časoch možno 
pozorova( skor od,·islosť hudohnej inYeneic 
od hudobného myslenia , teraz sa skladatt>
lia pokúšali invencnosťou narúšať staré bu
dohné mvslenic a stavať tak nové. \' tomto 
zmysle 1;rogram otvorene .-yhl:ísil r. i 90i 
F. Busoni v .. Entwurf ciner neuen Aesthc
tik der Tonk~nst' · , kecf medzi iným n api
sal : "Cloha t,·orcu opočíva vo .-y t,·áraní uo
, .. vch zákono,· a nie v sledovaní zákonov . 
K'to iba sled uje dané zákony, prestáva byť 
tvorcom." A tu snw u~ na p rahu toho sta
\ "U. Kccf sa už tvorco,·iu neven uiú ani tak 
.tvo,·be novej hudby, ale tvorbe n~vých sys
témov, princípo.-, zákonov. Skladatelia 
i teore tici pustili sa do písania teoretick ých 
naúk n ového hudobného myslenia (Busoni. 
Scbonbcrg, Hába, Hindemith, Kienek, E i
m ei·t, Ilaucr, Adorno atď.) . Y tomto stave 
u ž nepomáha ani hlbinná psych ológia, ani 
freudonké podvedomie a mies to bezpro
strednej invencie sa m yslenie skladateľ o,· 
stáva nutne špekulatívny m. Systém je pred
sa teoretická zúležitosf, a pre to jeho vytvo
renie je v ýsledlw m t!.is to rozumo~·ej cinno~ti 
bez spojitosti s cito,·o-v)-razo,-)·mi moment
mi. T,·oren.ic zákonov i ,. p rávne j ,-cde tmi. 
málo čo do cinenia s inšpiráciou u s cito m. 

Romantické zbožnova1úe inn ;mcie sa pod 
vr>lyvom idealistický ch a met:afyzick )·ch pri
miesanín natoľko točilo dopTa"\·a , že sa oto
čilo až o 180 stupňov a stretlo sa so svo
jim protipólom. Stre tlo sa s vystupiio,·an~·m 
individualizmom. so šnekulativnou snahou 
po no,·ote, hoci aj ,. h~rostratovskom zmys
le. so snahou stupiío ,·ania v\rrazu zamera
ného na celkom · cxkluzinle . cito,·é sta,·y . 
Začiatok XX. storočia sa vedome niesol 
v znamení boja proti romantizmu a v rámci 
ncoklasiťizmu. neobaroka, asentimentalizmu 
a pod. a tý~ bola dostatočne pripravená 
p ôda pre !)odobné streínutia. Lenže potom 
kde sn uz podelo Schorlbergovo heslo "Er
finden, abc t· nicht e JTechnen" (tiež ,. Har
monielehrc) ~ 

Pokrok ,- u1neni sa nedá zastaviť a Yefki 
umclt·i t~'m, že t.-orili veľkô diela p i"inása li 
aj noYé p t·,·ky. ktoré nartíšali sta ré. Xemož
no •n-e to zav rho,·af tú r rtu individualizmu. 
klo;á smernic k opravdivému pokroku. kto
rá vcdonll'' · prízn;kuje hi a da nie n o ,·ého a 
expcrimentoYanie. Len že hrada nÍP nového 
a experimentovanie nemože b yf bez p er
spekth·. resp. nen1ôže vychádzaf len z ne
gúcie: a priznajme si, ze , . seriál n ej tech
nike sú takéto llp r iorne negati,·istick é rysy. 
C'iapr. v t"ámci dosahovania a tonality sa 
robí vše tko možné. len abv ne,·znikol n ikde 
ani náhodou dojem akejs~ tonali ty - <' i si 
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t t ' lliev v rozhovore so skladateľom 
s:~fdirigent ·sofi jsk ej št átne j filharmóni e Kons ~n tn . 

"' B t slavskeJ hudobneJ jar i 
Ale;randrom Moyzesom na ra 1 Foto: J. Herec, Brátislava 

neuvedomuj ú zásta nco, ·ia t~Thto p rint'ipo,-. 
ze aj nega tíYne Y:r.ťahy zostávajú yz(ahmi 
n nie sú teda oslobodením sa od tonality ?). 
\'vsoká matematika ide ďalej al<O bežné 
p~<'tové úkony, ale nikdy nie tak , že by 
t)•m negovala obyčajnú násobilku, jedno
cl uché algebraické rovnire a vod. A tak po
clobne celé deiinv hudb ,- možu ná m bvf 
dokladonr, že 'kaŽd)- kladu~- príno~ si ~a
sie! S\'Oie miesto V ďalšom \"\'YOji. 

To j~ jedna stránka veci. · _\. ,·šal< druh)-, 
cstP závažnejší moment je ten. ze no, -é 
pr·incipy hudoh n(·ho myslenia ncmoino vy
t,·árat špekulatívnou cestou , . skúmaYke, 
hez st~·ku s u mením a jeho emocio nálnos
ťou. Xemožno p redsa stratiť z o~ú to naj
z:'tldadncj~ie: zmysel umenia, sociltlnu funk
<'lU u mema. 

V)·voj kapitalizmu a kapitalistickej ko n
lwreneie hnal romantirk \' indi,; dualizmus 
clo kraiností so železnou zákonitosťou. I dnes 
sí• ešte mnohi skladatelia zoweti ,. kliešťach 
tohto myslenia, ešte stále pretekajú , . t a
k.:·chto mot·biditách , lebo to už ta k b)-va so 
, -~ctk)'mÍ jedmi, čím sa napr. dávky morfia 
~.lupúujú, t)·tn sa zmenšuje ich účinok a t) ·m 
sa celý kolobeh ženie eš te k väčšiemu stup
oio,·aniu. Ako vvvinznuť z tohto sta vu ? Yrá
•ii sa späť k slt~žohnému posta,·eniu sklada
tefo,· do dobY fcudálnei? To nic ie možné . 
. \j naďalej 1.;usí zostať skladateľ · určovate
ľom vkusu, lebo ináč nemôže zo SE'ba vydať 
to najlepšie čo ŕná, hol b y brzden)' sk u.točn)• 
pokrok: ináč by skladateľ nemohol t\·oriť 
subjektom pres,-it'tené od razy objektívnej 
o·ealit y, co je samozrejm~- predpoklad. Zme
na však musí nasta( u samotn<•ch skladat~-
1 0\'. Skladatelia si musia uve<iom i ť zmvsd 
a poslanie umen ia, rnusia si uvedomiť," ze 
písu pt·e ľudí h udbu a nie vymý~ľajú systé
my pre niektorých tiež hudobn~•ch kritiko, ·. 

/.;r jeden z najty pickejších znako,- roman
tiznm sa poklad á pesinúznms ("romanticl<~
sveta bôľ") . Ako ostatn<- črty, aj táto je ideo
IO!fickým .d ôsledkom celkového životného 
sl)' lu, ktor)• priniesol so sebou nástup tre
tiPho stavu. Pesimizmus priamo súvjsí 
s problémom slobody. s jedným z ústredných 
lr<'sicl, k torá pripravovali veľkú revolúciu. 
Di lema slobod, - a tv m odlúčenosti od sveta 
a pes im i z mu zo~ieral~ mysliace individ uá ešte 
aj \' XX. storočí (v h udbe napriklad u E. 
T\i·cnka). K rásne to ukazuje Goetheho "utr
penie mladéh o W er thera", dielo zrod ené 
z hnu tia Sturm und Drang z konca XVIII. 
loročia . V tom istom čase vial na kon ti

nent svetabôľ a j z Anglicka, z diela By
rona. Y hudbe sa to prejavilo už u Beetho
\'ť'na v tom, že práve tam, kde triwnfoval 
hrdina a kde jasal, sa mu p rid ružoval smú-

to<'n~- pochod, symbol bolesti (v Eroike 
i v .. ayoteoze ta nca" Y \'IL symfónii}. 
Cmel('C sa sice v tom čase stával osob
nf' slobodný m, ale t ~•m zárovei1 bol vydan)· 
nn milos( a nemilosť meštiacke j spoločnosti. • 
Sr,mota n pohrúženie' sa do pit,·art.ia vlastné
ho ,.Ja", končili v svetabôle a v trudnomy- · 
sefnosti. Stači, keď k tomuto pr ist úpili 
v XIX. storočí aj objektívne príčiny smútku 
(Chopin zo "žiaľu" nad osudom národa, 
z Yy hnanstva a z nevyliečiteľne! choroby ; 
\\ 'agner - umelecké neuznanie, vyhnanst vo, 
ziad ne výhfad y na zlepšenie, nešťastná lás
ka : .\fahler - neuznanie: Schonberg- wne
krké neuznan ie, hudobnícke nádennlčenie, 
hrózy <h·odo svctoY)·ch Yojen atď.) a pred
poldady vyúsiujú v skutočnosť. \'eľký vp]yy 
na h údhu mala aj romantická filozofia pesi
mizm u Xietzschcl10, Schopenhauera. Títo fi
lozofi uvažujúc o zmysle života došli k p re
svedčeniu, že život v~-p!Jíujú len muky, že je 
Y pods tate zl~·, že všetko smeruje k zániku. 
:\'nd ,-še tk)•m vládne slepá vôľa (Schopen
hrouer ) , ),torej sa človek mÚsí podriadi ť a je
<l ín (• vykúpenie je v budhistickej nirváne. 

V XX. storoči nielen že nezanikli vonkaj
~ ie podrnienky pesimi:>.rnu, ale sa ešte roz
nmoiili. H rôzy dYoch vojen , deportácie, zaja
teck(• táborv . hromad né ničenie a v raždenie, 
koncentrai'~é tábory atď. inšpirovali filozofiu 
h r·ô:r.y a strachu (S. K.irkegaard ), filozofiu 
ohítv zo samotnei existencie (ex.istencio
llal iztnus P. Sartra), filozofiu nihilizmu (bás
nici E. A. Poe, A. Strindberg, ~L Proust, 
F . Kafka at(ľ. maliari E. ~Iunch, J. Ensors, 
.-\. Kubin, O. Kokosrhka, atď.) . H udobníci 
boli Yždy citovým svedo mím doby a ne
moh li teda ani t eraz zosta ť mimo. Cž od 
~ lahlcrovho pesimizmu sa tiahne niť expre
sionizmu reprezentovaná Schonbergom a je
hó školou, k torá je v zmysle· stupt'ío'vaného 
pe~imizmu tiež ·dieťaťom romantizmu. Wag
ncrova pesimistická h udobná reč .,Ringu" a 
" Tris lana" sa preto stala v)·chodiskom k ďal
šiemu stupňovaniu. Stup ú uje sa chromatič
nosf, zhusťuj ú sa modulácie (obohatené en
harmonjkou) za účelom· dosiahnu tia výrazu 
neul'i;itosti, tápmúa, beznádeje, sa stierajú 
rytmicko-formálne kontúry atď. 

Kedysi Mozartom proklamovaný princíp 
sa díval ·na život , . rousseauovskom zmysle, 
ze S \ 'Ct je od prirodzenosti dobrý, a preto 
sa nm\ treba dívať v jasných farbách. Mo-· 
zart (v· liste z r. 1781) napísal : "Tak ako 
vášne, či sú p rudké alebo nie, nikdy nema jú 
hy i vyjad rené až do nechu tnosti, nemá ani 
hudba n ikdy, ani v na jhroznejšej situácii 
urážať ucho, ale a j tu musí okúzlovať a ko
nečne zostať v ždy hudbou" . Schonherg na
proti Lomu r. 1911 napísal: "Krása sa nasto-
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ľuje až vo chvíli, kedy sa začínajú hlásiť 
o slovo neproduktínu. Predtým neexistoYala, 
lebo ju umelec nepotreboval. Tomuto stačí 
pravdivosť. Umelcovi stačí , keď zvý ••azúuje" . 
Nastolenie pravdy miesto krásy z;ue zdanlivo 
rc>alisticky, v skutočnosti sa tu znovu nasto
T ovala romantická estetika. vychádzajúca zo 
schopenhauero,·sko-nietzs<'heovského pre
svedčenia, že s,·ct je v podstate :d)- a že 
smeruje k zániku. Je to teda Yyložene ro
mantická záležitosf. \" zmysle tejto estetiky 
chcel Sťhonberg vidiet všetko v čiernych 
farbách, černejších než hola skutoi'nosí. A tu 
stojíme pri jedm•j - z tragédií novodobého 
umenia . Ak totiž chce vidieť niekto život 
len čierno, nasadí si čierne okuliare, ak tie 
nestačia , použije ešte černejšie, čo sa dá od
stupŤlOvať až <lo,·tedy, kecľ už nič nie je 
v idno. X už a potom, keď sa takto stratí 
kontakt s okolit~rm ži,·otom, nezostáva nič 
iné ako konštrukcie v tónov)·ch rad,>ch. 
Schonberg to nesporne myslel veľm i úprim
ne, myslel poctivo romanticky, ale jeho 
smer, ktorý dnes vysoko d'iha zástavu boja 
proti romantizmu, predstavuje nielen zradu 
romantizmu, ale aj zdravej hudby. Všetko 
sa rozpadá na atómy a niet sily , ktorá by 
opäť vytv01·ila celok majúci umelecký zmy
sel - (seriálna technika, pointilizmus vy
chádzajúci z ' 'Veberna) . 
Vedľa individualizmu a pesimizmu typic

kvm znakom hudobného romantizmu bola 
";vetonázorovosť" ! Táto by si podľa dôleži
tosti azda zaslúžila a j prvšie miesto v našom 
pojednávaní, no z chronologick)'ch príčin sa 
s ňou budem zaoberať až teraz. Dôsledkv 
svetonázorovosti sa totiž prejavili v plnej 
miere až okolo šty ridsiatych rokov minulého 
storočia, odkedy možno jej osobitné črty 
zhŕľíať pod pojem noYorornantizmu. 
Svetonázorovosť má hlboké korene ešte 

vo filozofii predošlých storočí. Od dôb rene
sancie sa vo filozofii presúvala pozornosť od 
teologických otázok na pr1rodovcdecké. V 
XVIII. storočí hlaYne vo Francúzsku sa mies
to zjaveného náboženstva nastoľovalo ná
boženstvo prirodzené (Voltaire) založené na 
rozume. K tomuto je potrebné si uvedomiť, 
že osvietenstvo v druhej polov.ici XVIII. sto
ročia už nebolo len hnutím niekoľkých filo
zofov, ale pomerne širokých vrstiev. Ľudia 
si mysleli, že su v histórii dospelo k štádiu, 
keď bude náboženstvo úplne nahradené fi
lozofiou (rozumom). Ale ako to už býva, 
stačilo niekoľko sklamaní, aby sa ľudia už 
aj z generačných príčin obrátili proti sta
rému a tak sa priebehom XIX. storočia za
čala opúšťať myšlienka, že by náboženstvo 
nahradila filozofia a rodiť zároveŕt myšlien
ka, že náboženstvo bude vystriedané ume-

298 

ním. Tak ako inde i tu nastupuje zbožl\o
Yaoie citu namiesto rozumu. Predohru to
m uto náhľadu ·vytvoril najmä Schopenhauer, 
ktorý v diele ,;Welt als Wille und Vorstel
lung" (r. 1844) pov),šil hudbu na podstatu 
h._-tia Yôbec (teda ešte viac ako nábožen
~t'..·o). Podľa Schopenhauera je "hudba bez
prostw rlnou objektivizáciou a odrazom cel
ko,·ej , -ôle, ktorou je v podstate svet". Sta
vanie tun<'nia do funkcie náboženstva vyslo
voval Richard \Vagner v spise "Kunst und 
Heligion" {z r. 1879) , i keď to riešil dosť 
nolovi čato : teologickú časť náboženstva pre
;tcchal t·oztnnu, ale podstatnú, ktorá sa Yraj 
t•ozumove nedá dokázať, tú zaradil do sféry 
umenia. Pre Wagnera " die Kunst ist leben~g 
d rn'gestellte Religion" a to preto, lebo umerne 
dokáže širšie tlmočiť cit , než zbierka dogiem 
, . náboženstve. Blízko k tomuto presvedče
niu stál aj Tolstoj a na jdôkladnejšie to vy
slovil J . M. Guyau v spise "Ľirreligion de 
l ' avenir" (r. 1887), hoci podľa neho nemá 
by ( náboženst,·o nahradené len umenim, ale 
,: pn·om rade Yedou. 
Toľko čo do myšlienok a ich teoretického 

formulovania. P re nás sú ale dôležitejšie 
praktické dôsledky , nakoľko tieto priniesli 
umeniu a špeciálne hudbe p red tým ne
známe dôsledky. Len čo sa skladateľ vy
manil z feudálneho služobného postavenia, 
dostával sa pod vplyvom hore uvedených 
náhľadov na opačný pól. l:melec začínal 
byť nielen kňazom, ale priamo prorokom 
nového náboženstva - umenia. A toto viedlo 
k veľkému kultr umelca; ku kultu génia. 
Idealistická filozofia, náchylná k my>tike, 
tomu pomáhala z druhej strany. Ešte inú 
tvár dostávala takto samotná hudba. Zatiaľ 
čo v období klasicizmu bola zameraná po
naj";ac na ušľachtilú zábavu, teraz začala 
pr-eberať úlohu vysloviť idey nového chá
pania zmyslu života, bytia, idey nového po
riadku. Pokiaľ hudba nechcela byť úplne 
filozofiQu, v duchu skorého ,roman tizmu 
bolo ideálom zv~rrazňovanie tajomného, 
mystického, nevyslo";leľného. Tieto úlohy 
plnila na jlepšie čistá inštrumentálna hudba 
- to . bol tak svet· Beethovenove j III., V., 
VI. symfónie ak nemenujerne aj ďalších 
autorov a diela. Keď však šlo o vyslovenie 
konkrétnych myšlienok filozofického cha
rakteru, na pomoc sa pribrali slová - v Bee
thovenovom vývoji tomu zodpovedá IX. 
symfónia. Cím šlo o väčšiu svetonázorovú 
konkrétnosť, tým viac sa žiadalo spájanie 
umení v tzv . "Gesamtku:nstwerk". Preto ako 
formy vstupujú do popredia symfonická bá
scľi. a opera . 

Cím šlo o závažnejšie filozofické myšlien
ky, tým sa i skladatelia cítili povinnejší dať 

im dôstojnejšiu formu. A tak všetko smero
yaJo k nove.i monumcntálnosti. Orchester za
čal rásť hlavne priberaním nástrojo~ silného 
a prenikavého zvuku . a_ č_asto_ pnstupoval 
k tomu sbor. Je príznacne, :.:e aJ hudba J. S. 
n acha, na ktorú sa v dobe klasi~izmu takmer 
úplne zabudlo, sa práve pre SVOJU monumen
tálnosť dostala teraz k životu - roku 1829 
predniesol Mende~ssohn _ ľdatúšove I?~šie. 
!toku 1846 predviedol Wagner ~- Dra~ď~
noch Beethovenovu IX. symfóruu v Jedi
n<"i'norn podaní ako programový nást';lP 
novoromantického svetonázorového umerua. 
Od polovice sloročia bola potom sveton~á
zorová hudba heslom doby: okolo roku 1857 
yznikli Lisztove symfónie Faustovská a _Dan
tovská (obidve v duchu BeethovenoveJ IX. 
so sbormi v záverečnej časti ; prvá s muž
sk)•m a druhá so žensk~·m s~o~om). ~~onu
mentálne Brucknerove symforue, ktore za
i'ali vznikať po 70. rokoch, tvorili prech~d 
k vyvrcholemu svetonázorového umeru;
u :Mahlera, Skriabina, Suka i Szymano_wskeč 
ho. Stojíme s posvätnou úctou pred dielaJ•~ 
t..:•chto majstrov, pred veľkou ľudskou a h
l~zofickou konfesiou v tak jedinečnom hu
dobnom stvárnení, lebo sú to nesporne vr
cholné výtvory, ktoré mohol roma';l~us 
vvdať zo seba. Nie ie mysliteľny aru kusok 
r,;lše a pretvárky tam, kde sa naprostá. v~e
ra v pravdu, lásku a dobro dokázala vys,:W
núC až do takých vysokých mét unteleckeho 
stvárnerua. 

Vyvrcholenie "Gesamtkunstwerku" pred
stavuje romanúcká hudobná dráma. M?nu
mentalizačný 7-á.mer tu možno sled?vat od 
začiatkov· vVa<rner pre predvádzame tetra
l·ó"ie Prs~eňa Niebelungov žiadal osobitné 
di~·ndlo - "F est spielhaus" - bayte.~ts~! 
cluám umenia. Ci môže byť presved<:~veJ~l 
vonkajší symbol smerovania k slávnostnosti, 
ako špeciálny umelecký chrám pre toto 
nové náboženstvo? 

Predmetom oslavy a monumentalizácie n~
boli však v romantickej hudbe len k bytm 
a všeobecným úvahám obrátené idey, silný 
ohlas si v hudbe našli i idey nacionálne 
a sociálne. Nacionálne predovšetk)'m, na
koľko majú s romantizmom spoločnú zá
ldadr"íu v rozvoji bm-žoázie. 

Pre hudobníkov sky tala v tomto zname
nité vvchodisko ľudová hudba, veď táto ~a 
zračila' ako bezprostredný pre jav génia n~
rcda. Začali sa užívať ľudové prvky rue 
z nedostatku invencie - poprední sklada
telia po tejto stránke neboli na to odkázani 
a o in)•ch tu nemusí bvť reč - , ale v zmysle 
symb~liky, prii:om ľudové prvky tvorili ž~""Ý 
hudobný organizmus v umelecky vyspelych 
celkoťh; ľudové prvky symbolizova.li národ. 

, - takomto postoji k I udovosti je Smetanova 
veľkosť. Pieseú "Kto jsú boží bojovníci" 
symbolizuje slávnu husitskú históriu a stavia 
tak romantický monument " idei vlasti a ná· 
r·oda". Smetanu sa díval na národ vždy s po
s,·ätnosťou (l\iúj národ český neskoná ... " 
'" Libuši) , až idealizoval skutočnosť. Tento po
stoj sa jasne zračí pri porovnani s Janáčkovou 
Pastorkyňou, ktorá práve t~·m znamená od
klon od romantickci sveton{•zorovosti, že sa 
,;e už dívať na život tak, aký opravdu je. 
~ árodné idey hrali zvlášť dôležitú úloh~ 
u východoem-ópskych národov, ;no zohrali 
svoju úlohu aj na Západe: komec ~onco: 
i v tom, že si '",\' agner Yybral pre svOJU pesi
mistickú tetralógiu látku z germánskej my
tológie, možno vidieť nacionálne pohnútky. 

Svetonázorovosť a s t~·m súvisiaca monu
ment:~lita niekedy zach:Jdzajúca až do na
h ubrelosti, boli tak exkluzíYne romantické, že 
sa prvé prejedli. Verizmus v románskych 
zPmiach hľadal v opere Y)·chodisko v tom, 
že namiesto vysok-\·ch ideí postav il na scénu 
pudmi a váš~am( riadenú často pochybnú, 
alebo aspm'í málo morálne zodpovednú spo
ločnosť . V tomto postoji im dal dokonca 
Nict.zscbc za pravdu. Impresionizmus ako 
typicky francúzska reakcia proti name~kej 
svetonázorovej okázalosti hľadal východ1sko 
,. úteku k žánro"-ým obrázkom, prírodným 
úkazom, len impresiám okolného života. Len 
nie nič veľkého a monumentálneho. Para
lelne s impresionizmom sa vyvíjal a j proti
pól svetonázorovosti: posmech, iróniá pre
ehádzajúca až do cynizmu zo všetkého, č? 
oduševľi.ovalo romantikov: Takéto prvi..--y náJ· 
deme už u Mussorgského (Seminarista a iné 
piesne), no najsilnejšie popudy priniesol Erik 
Satie, só.m v hudbe. napolo diletant. Tento 
sarkasticko-ironizujúci postoj ku všetkému 
a hlavne k tomu, čo hiedermeyerom presiak
nutá spoločnosť XIX. storočia pokladala za 
posvätné, úzko súvisel s pe~in;izmom, resp. 
bol len iným prejavom pesurnzmu. Na za: 
čiatku XX. storočia bol medzi ľuďmi veľrru 
nákazlivý už tým , že nihilizmus vie b-y:ť spo
ločensky veľmi efektný. Dotklo sa to čtastoč
ne R avela, počarilo to aj Straussovi - veď 
akého ť3ženia bv sa nebol on zúčastffil , on 
. Eulenspiegelnatm" (ako ho nazval Storck ). 
Inšpirovalo to aj Prokofieva, Bartóka i č_le
nov francúzskei šestkv a hlavne l. Stravm
ského. Nič neb~lo tak ·,itané v dauej situácii 
v)-voja hudby, keď indi";dualizmus hnal 
tvorcov do krkolomných v)·strell<ov, ako po
dobné rozbíjačské tendencie. Kedykoľvek sa 
v dejinách hudby objavili podobné výsmeš
né či ironizujúce tendencie, ";edlo to k de
fo~máciám hudobného myslenia. Veľmi prí
značná je nap1-. už prvá časť tanca (za ňou 
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nasleduje obvyklá proporcia) "Der Juden 
tam:" od bratislavského rodáka Hansa New

. sidlera zo zbierky z r. 1544 - teda z prvej 
polovi"e XVI. s~oročia . 

-

" 

V skladbe sa polytonálne spaJa E-dur 
s Dis-durom. Slo tu o posmešný tanec -
hľa realizmus ! 

Groteska, irónia, · cynizmus zasiahli bez
ohf a dne do hudobného m vslenia XX. storočia 
ako n ajsilnejší protiroma,:;tický prúd. Vý voj 
harmónie (poly tonalita), r ytmiky, inštru
m entácie bol takto n esp9rne oboh aten)r o 
prv ky, ku k torý m by sa ináč ťažko bolo 
siahlo. Otázn e je len , či podobný nihilistick)• 
postoj má miesto v umeni schopnom naop ak 
tak bohatej škály k životu kladne obráte
n ých citov? Nemal b y byť podobný v-ý
smech tak výnimočný ak o "Der Jugen tan z" 
v XVI. storočí ? 
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Tažké a nebezpečné je o tak zložitých 
problémoch umenia, aké sme práve rozobe
rvJi, pojednávať len takto v skrutke. Každé 
hudobné dielo nesie v sebe rad závužn~·eh 

-

problémov. V maten~atike sa d á dtjsť nako
niec až k zhrnutiu všetkého do jedného 
vzorca, v o vede o mneni sllleruje všetko 
skôr n aopak. :\'o n apriek tomu, pol,úšame sa 
tu o zovšeobecnenia a súdy generaliz njúceho 
charakteru. Za nebezpečné s~e označil i kon
šta tovanie danéh o stavu, no ešte nebezpeč
n ejší je p okus o načrtnutie v)•vojových p er
spektív . Tu už musí pr·estať hovoriť ved ec 
a m us í začať hovoriť len ieden z umelcov 
s ieh o subiektívny m náhľadom na veci. 

·c stredn§ m problémom celého tohto po
jednania bola, ako mohol či tateľ vypozo
rovať, otázka vzŕahu umenia k životu a ok o
litf mu svetu. llomantizmus n emal Y tomto 

j<·d notn <>j línie a zavše sa díval na život 
•·cz l'Ôznofarebné sklá. ~ajprirodzenej~ie 
p<lsoh ilo nadsadzovanie v zmysle monumen
t:tlizá<·ie (hlavne tam, kde šlo o falošn f nad
sadzo,·anie): kult. génia. nadraďovanie umel
c:o nad iných ľudi, pre~eňov::míe pôsobnosti 
umen ia v rámci snoločnosti. Je n a čase za• 
n<'eh ai rmnantícké u meleck é bohémstvo, 
vindikovaníe sí p rán• n a ľudské n ed ôsloj
nosti , . mene umenia. Som toho náhľadu, 
Zt' i keď ie hudb a l'itovým svedomim doby, 
a že i keď hudb a dok áže formovať tvárnosf 
zivota spoločnosti , n ikto od nej nemôže ča.
l<a i, ze znovuzrod i svet. J e na čase zostúpii 
z kothmmu medzi ľudí. K.eď p ísali popredn í 
>-ldadatelia roman tizm u veľké diela. vyjad
ruj úce hlboké id ey, robili tak z Yn úto me j 
nutnosti. ~ie ie ale nii' odpudivejšie, ako 
prázdna napocÍob enina, alw . u a h nhrelá k lá
tln , na ktowj mol ívok súei pre flau!u h1·á 
trom bón ; dielo siláck e m iesto silného. Tieto 
d i ela nikoho neprevyl'hovajú, nep res, ·edl·ia. 
ha priamo pop u dia. :Xa druhej strane máme 
aj , . súcasnej hudbe t•ad mon unwn tálnych 
clicl. p canlivo vv iadruiú cich veľké m všlien-
ln· d~bY. . . . . 

·Obdobn<'- je to s č iernvmi farb ami. :\'e
IIIOŽno žiadať jed noduch é škrtnutie sm ú tku 
n žiaľu : lebo hy nebolo n i<: ocľpudzujúccj· 
<; ieho ako násiln~· ontirnízmus na povel. 
ITJ"Ozhy vojny , v,:]wáŽky so zbraŕiami h ro
madného ničenia a p od. n ijako neuberajú 
podklad a i k sta rostiam a ob a ,cínn. Podst.a· 
ta tk,·if• v ša], inde, v nes!) •·atnom individua
lizme. k ed' v idí k aždý v druhom len vlka, 
g:íni n a iiho spoza rohu, a nic druha s rov
nak ými boksťami a rad osťarn i. Pesimizmus 
:<a ·rod í zo sa motárstva ty pického p re b m·
zoázn y spôsob ži,·ota! ~<t uhne sa v pn·om 

rade milovať ľudí , vychádzať z toh o, že 
spol u budujeme no,·ý život, nov-ý spoločen
>ký ~oriadok. Pesimizmom sa hrôzy v ojny 
nf'zaženú. 

Yo vzť~hu k fol.kló~u je ,dn es už ce~~m 
prek onuny roman t1cky pohlad "z burzoaz
neho kočiat·a" ktor{• glorifikuic to primi
tívne ľudové \črpáky a krrce.) . Béla Bar
tók išiel medzi ľud zbierať opravdivú ľu
dovú h udb u preto, lebo m u ool odp orn)• 
meštiackou kult{n·ou nredstav en)· obraz v i
;liek a. A ke(f nahliad~l d o n eskreslenej po
kladnice ľudovej h udby, bol ňou očarovan)' 
a veľmi kladn e ovplyvnený. Cesta k oprav
divému ľudovt>mu ao,·ckn i v tomto zn a
nwnala kladný p ro tiromantický k rok. 

Cesta ku skutočn(·mu životu, k človeku sa 
takto ukazuje v ceíom rozsah u ako najúčin
nejšia cesta k pn •konanin n egativny ch čŕt 
romantizmu. T<·ch ldadn \•ch bv totiž n ebolo 
múdre sa zricl~ať. . · 

Posledné ,-:(,strelky romantizmu d ospeli u 
niek tor)·ch, kt ol'Í si myslia, že .idú dopn,du, 
, . požiad avku deh umanizúcie, odľudstenia. 
Konečne sa ;zdá. že nadá maska a ukázala 
sa pi'Uvá tvár• toho. o- čo sa usilu jú . Zároveľí. 
mím však d{l\·a! ú za !J<avd u, ak hľadáme 
km·cit r·iešcnia vo ,·zťahu k človeku. T v m sil
neiSie sa uknzuie nožindavka huma~izácie, 
zo;lť'rpenia z r0;11 tl!l~ i ek\r l'll oblakov n1e dzi 
r utlí. ·. . 

Tomuto ako pos~ srriolum e;te ieden ci· 
tá t od Yefk(·ho- umelca,- ktor )• stúľ pri k o
ltsl<e romantizmu. Goeth e naoísal Eck er
nr:nw,~i : .. \' h h · ·ic znakom 'nep roduk tív
nej doh y, .. ak ~a ; .Pn u it> technick <·m malič
kostiam. ako ie zn akom ai neproduktív
ncho i•~d iv ídua; a k ~a ohdohne -zapodieva 
s podohn~-nli Y(~('H inL " 
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IVAN HRU Š OVSKÝ 

Koncert pre orchester Dezidera Kardoša 
V poslednom veľkom orchesh·álnom diele Dezidera Kardoša, v Il. symfónii, 

prejavuje sa autor už ako zrelý skladateľ - symfonik, schopný s veľkou 
umeleckou erudíciou a bezpečnou t echnikou riešiť závažné myšlienkové prob
lémy, zodpovedajúce veľkosti realizovanej symfonickej formy . Kardoš sa 
v tomto diele úspešne vyrovnáva s problematikou programovej symfónie, bu
dovanej v podstate na klasickej forme, ale s voľnosťou a mnohotvárnosťou 
formového r iešenia, diktovaného obsahovým zreteľom, v yrat-tajúcim z centrál
nej idey oslavy vlasti a ľudu. Odhliadnuc od závažného vývinového .stupňa 
v Kardošovom myšlienkovom profile, v ideovej zložke jeho tvorby, reprezen
tovanom prá\·e II. symfóniou, nachádzame v tomto diele predovšetkým vý
razné znaky vyro\·naného, vybudovaného individuálneho štýlu, opierajúceho 
sa o pevnú homogénnosť vyjadrovacích prostriedkov v celkovom formovom 
procese, o bezpečnú techniku harmonickú, formovú a inštrumentačnú i o tvo
rivú syntézu myšlienkove-intonačnú so stránkou obsahovou a programovou. 
Kardoš je však v pn·om rade typom skladáteľa, vyjadrujúceho sa najprirodze
nejšie v inštrumentálnych formách (en gros i en detail), ktoré v konkrétnom 
procese progresívne roZ\ija v rozmanilých odtieňoch, operujúc pritom súcas
nými, tvárnymi vv jadro\·acími prostriedkami. J eho ponímanie formy a inštru
mentácie je prevažne dynamické, kombina torické v r iešeni jednotlivých fáz 
celkového procesu. Z tohto hľadiska bolo logick~·m vyústením súčasného Kar
došovho hudobného myslenia vytvorenie Koncertu pre orchester, v ktorom sa 
dosiaľ najzreteľnejšie prejavuje autorova štýlová osobitosť, technická virtu
ozita a zreteľnosť, konkrétnosť m yšlienok, vys tupujúcich z organizmu diela 
i bez pomoci programovej konkretizácie. 

Koncert pre orchestť'r, op. 30 (dokončený r. 1957, praž~ká premiéra di.ela 
,. rámci festin1.lu " Pražská jar" bola 31. mája 1958, bratislavská 12. a 1:~. júna 
1958 na koncerte SF v rámci festivalov s dirigentom E. Doneux·om) .Je G-časťo
vou, pomerne rozsiahlou cyklickou formou , inklinujúcou viac k forme symfo
nickej suity . Forma koncertu nie je však v Kardošovom diele realizovaná 
doslovne, v pôvodnom, klasickom sloYa zmysle - princíp k~mcertu, koncer
tantného dualizmu tu nezasahuje primárne do výstavby formy i celkového hu
dobného procesu. Koncert pre orchester je predovšetkým virtuóznou formou 
,. modernom sloYa zmysle a autor traktuje pojem "koncert" voľne, skôr 
v zmysle detailnom než tektonickom. Išlo mu predovšetkým o čo najširšie 
vyu žitie a uplatnenie technick~·ch a artikulačn~·c:h možností a vlastností, či už 
jednotlivých nástrojov, alebo i celých nástrojov)·ch skupín, ktoré vzájomne 
kombinuje i koncertantne strieda, skúšajúc ich zvukovosť, dynamickú plastič
nosť a farbu (Y~'ľazn~- priklad: 1. a 2. diel IV. časti) . Toto "hranie sa" s or
chestrom a jcdnotliv~·mi nástrojmi nepresahuje však nikde hranice samo· 
účelnej konšlrukric, ale všade je prís ne podriadené ideovému zámeru, myš
lienke, tematickej v~· s ta\·be i požiadavkám logickej formy. ~Iožno to zreteľne 
sledovať vo vsetkých častiach Koncertu, no chcem tu poukázať najmä na časť 
tretiu a finálnu. kde je .,koncertovanie" využité takme1· do krajnosti s veľkým 
\·tipom a obratnosťou. ale podložené je všade myšlienkou a touto je i odôvod-
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nené (napr. dôsledné využitie variačnosti pri návrate tematických úsekov nie
len v tematickom rozvoji, ale hlavne v inštrumentácii daného úseku). 

Mnohotvárna orchestračná kombinatorika je v Kardošovom diele jedným 
z hlavných činiteľov detailnej i celkoYej tematickej v)rstaYhy. Ako v Il. symfó
nii, i v Koncerte sa opäť strelá,·ame s veľkými, rozľahlými tematickými plocha
mi, v ktor)-ch proces ply nule a nenápadne prebieha zo štabiln~j tematickej 
roviny do dynamicky vyhroten):ch medziviet, prechodov a gradáciÍ. Tá to ploš
nosť (v pozitívnom zmysle tektonickom, nie výrazovom!) stáva sa jedn)rm 
z hlavných rysov Kardošovho štýlu. Oproti IL symfónii je však v Koncer te 
variačné využitie jednotlivých plôch oveľa mnohotvárnejšie a účelnejšie, 
vnútorná diferencovanosť procesu je zreteľnejšia. Neustálym detailným "kon
certovaním a inštrum entálnou korešpondenciou získavajú jednotlivé úseky 
na plastičnosti zvukovej a výrnzovej. 

S inštrumentálno-variačným využitím základnej tematickej stavby tesne 
súvisí i zaangažovanie harmonickej štruktúry jednotliv)'eh tém "pre účely 
formovo-kontrastné. Kardoš účinne strieda v rozličných odstupoch tematické 
skupiny diatonického charakteru (pr.: téma Il. časti) s témami, charakterizo
, ·anými preYažnc svojou chromatickou stavbou (pr.: hlavná tematická s_kupina 
II. časti a jej ďalšie rozvíjanie). Tento druh kontrastov autor znamemte vy_
užíva i v priebehu jednej témy (pr. : hlavná scherzová m yšlienka III. časti, 
ktorá sa po diatonickom začiatku rozvíja do harmoniky a zvukove expono
vaných odstupov). Vcelku napriek zložitej a zdanlive neprehľadnej harmo
nickej v)rstavbe Koncertu táto nepôsobí konfúzne, naopak, je jasná, slohove 
čistá a mnohotváma v striedaní rozmanitých harmonických poslupov. Zjedno
cujúcim činiteľom, osou h armoni ckého procesu diela je jasné tonálne vedomie, 
ktorému sa podriaďujú i harmonicky exponované, voľné úseky, navracajúce 
sa vždy k tonálne p evném u bodu, väčšinou pri nástupe témy. Tonálnosť je tu 
kombinovaná a doplňovaná voľným, účeln)rm a vzhľadom k požiadavkám 
formy systematickým narábaním s 12 tónmi chromatickej stupnice. Kardoš 
nebuduje dielo na ustrnulom, vopred danom harmonickom systéme, ale rozma
nitými harmonickými prostri edkami pružne a citlivo reaguje na proces formo
vej výstavby. Zmnožuje harmonické napälie alebo zámerne ho symplifikuje 
podľa fluktuácie formového procesu, dynamického napätia a uvoľnema, myš
lienkovej v)rznamnosti tém, gradácií, prechodov, záverov atd~ . v celkovom 
pláne časti alebo diela. Tak sa stretávame v Koncerte s úsekmi koncipovan)·mi 
na podklade klasickej diatoniky a chromatiky, s úsekmi celotónovými i bi
tonálnymi, s niektor)•mi náznakmi modálnej sústavy a s mnohoznačným, 
voľným použitím chromatiky - bez akejkohek ustrnulosti a apriórnosti 

, koncepcie. 
Charakter melodikv Kardošovho diela a celková invenčnos( myšlienok sú 

neobyčajne pregnantné. :\1elodičnos( Koncertu je na vysokom výrazovom 
stupni a hoci vyplý,·a z voľno~Li a nekonvenčnosti harmonickej reči, pr~javu
júcej sa veľmi rozmanite, pôsobí jednotn)rm dojmom. Treba si tu vš1mnúť 
najmä národného špecifi~a m elodiky diela. Koncert nie je dielom, _ktoré možno 
jrdnoznačne zaradiť do okruhu in~rch, jasne programových sklad1eb (kantáty, 
Východoslovenská predohra, U. symfónia a pod.). Preto ani nepôsobí z hľa
diska národnej charakteristiky hudobnej reči zďaleka tak j ednoznačne a lapi
dárne ako meno\·ané diela. Je však predovšetkým výrazom vyššieho, pro-
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gl'esh·nejsieho chápania národnosti a s l)·m !-pojenej individuálnej o;;obitosti 
melodiky diela .. \Jožno tu do istej miery badať vplyv Bartóka a iných nacio
nálne cítiacich veľkých osobností modernej svetovej hudby v tom, ako Kardoš 
dosahuje zvlástnu syntézu zložitosti súčasn~·ch vyjadrovacích prostriedkov, 
predovšetkým rytmicko-metrického a lonálneho rázu so špecifickými prvkami 
melodicko-intervalových postupov, ktoré presahujú z oblasti obecnosti do in
dividuálneho melodického vyjadrovania sa skladateľa. Zdôrazllovanim a fixo
vaním niektor)·ch oporn)rch tónov a motívov v tematickom procese a v rozma
nitom, variovanom rytmickom dianí podčiarkuj e sa melodická kontúra týchto 
zdôrazňoYan)·ch dielčich úsekov, ktorá vy niká nad zložitosťou svojho harmo-

. nického a kontrapunktického okolia a tým primárne určuje charakter celej 
čas ti alebo diela. Kardoš tu zostáva národným, osobitým a plne realistickým 
i bez toho, že by sa sústreďoval len na národn)· ráz svojej melodiky, často 
budovaný z obecne známych melodický ch postupov. 
Veľmi vyspelá je v Koncerte technika hierarchie, odstupiwvateľnosti melo

dických myšlienok a línií a s t)·m súvisiaca kontrapunktická štruktúra. Kontra
punktiekú sadzbu angažuje Kardoš vo svojom diele v rozličných formách 
a postupoch ako zložku formotvornú (krásny tematick}· začiatok IV. časti vo 
forme fugáta), zložku sprievodnú a vyplimjúcu. klasicky kontrapunktickú 
v spolupráci s náznakmi koncertantného princípu, i ako zložku náladove
charakterizačnú. Užitie ostináta ie bohaté. rozmanité a " rôznvch situáciách 
jednotliY)·ch častí neobyrajne účinné (napr.: ostináto introdukcie, synkopické 
ostinií.to v I\'. časti , rôzne rytmické ostináta s gradačnotvornou funkciou atď.) . 
Vyplňujúca figurácia vo väčšine častí znamenite podčiarkuj e spád a pružnosť 
t t>m a zdôrazňuj e ich rytmick)· podklad (napr. figurácia allegrovej témy 
I. časti) . 
Ycľkú zásluhu na m yšlienkovej a form ovej kompaktnosti diela má precízne 

vypracovan)' rytmus. Rytmičnosť jednotlivých častí a myšlienok je vypointo
vaná natoľko , že rytmick)· pulz expono,·an)·ch úsekov zasahuje i do miest 
ry tmickv štahilizovaných. ukľudnených . takže rvtmické dianie možno vyci
ť~vať v .podtexte hud~bn~ho procesu' i h~z pomoci zjavn)•ch inštrumentačn~ch 
prostriedkov (napr. v L časti) . ~iektorl> Lematickl> úseky a časti sú priamo 
formované rytmick)·m tokom, takže tento vystupuje nad svoje okolie ako 
prvoradý nositeľ výrazu a procesu (takmer celá III. čast' . strhujúci rytmus 
finálnej čas ti) . Kardoš doci eľuje vyostrením rôznych rytmických prúdov 
súčasnt>, ale najmä po sebe prudké r ytmicke kontrasty v rovine horizontálnej, 
ak)·si r ytmick)· kontrapunkt v základnom rytme. za spoluúčast i variačného 
princípu a kombinatoriky " inštrumentačnej zlozk ť' . 

Celkov)· formov)· proces diela získava okrem iného i diferencovanosťou 
metrickou, ktorá spôsobuje pružné agogické vlnenie a pohybovú t,·árnosť v de
tailoch i celku. Autor zvoľňuje a zr)·chfuje. plastizuj c proces vhodn)·m strie
daním rozličn\·ch taktov\-ch metier. často v r\·chlom slede za sebou. Použitie 
tohto spôsobu .je časté na.jmä v medzivetov)-cl~ a gradačn~·ch úselwch r~·chlych 
častí (prvej a tretej). 

Inštrumentačnou technikou Kardoš korunuj e svoje dielo. \ť Koncerte je 
inštrumentácia nedielnou súčasťou konlrapunkticl<ej a rytmickej štruktúry 
vedenej príneipom "koncertovania" . Oproti masívnemu, trocha ťažkopádnemu 
zvuku II. symfónie (veľmi časté zdvoj ovania), orchestračnú technika a zvuk 
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Koncertu sú i napriek veľkému aparátu (kompletný veľk)· symfonick)• or
chester) tvárnejšie, plastickejšie a farbitejšie. Spôsobuje to predovšetkým 
viachlasová štruktúra diela, ekonomickejšie obsadzovaná jednotlivými ná
strojmi v jednoliate vedených líniách , dobrá zv uková odstupňovateľnosť só
listický ch nástrojov a vedúcich skupín voči sprievodu, zvukove úspornejšie 
zdvojovania a určité koncertantné striedanie sól i skupín. Inštrumentácia je 
okrem toho v presnom súl ade s charakteristick)·mi znakmi formy, jej technika 
je podriadená čo najplnšej, najtvárncjšej zvukovej predstave. 

Prvá časť, Allegro vivo impeluoso, je otvorená pomalou in trodukciou (Lento 
assai) s charakteristickým náladov)•m motívom. 

~ -----=------ ~------~p&·~i-,gb . ..,• • rr • __. _, 

Clor. espress. ----=- '--------~-· 
Prudký, impetuózny charakter časti prvej pramení z bohate r ytmicky čle· 

nitej a neustále gradujúcej hlavnej tematickej skupiny, schopnej rôznorod)·ch 
modifikácií harmonických, rylmick)•ch a metrických. 

Pozoruhodná je tu V)'Yáženosť rytmicky členitých hlavn~·ch tém s kanta
bilne riešen)rmi témami Yedľajsími. pod ktorými prebieha neustály rylmický 
nekľud, tak charakteristický pre 'celú túto prvú časť. 
Veľká náladová a charakterová rozdielnos ť klenie sa medzi časťou druhou 

a treťou. Krásne, melodicky širokodyché hlavné témy druhej časti (Con moto, 
quasi allegretto) sú invenčne najpozoruhodnej šími myšlienkami doterajšej 
Kardošovej orchestrálnej tvorby. Ich "dikcia a melodick ý spád ovláda celú 
druhú časť , 'dodáva jej charakter určitého kľudu a sugrstivnej lyričnosti 
napriek dvom veľkým gradáciám a rytmicky pohyblivejším medziúsckom. 

Ako lraYestia na predchádzajúcu lyričnosť a subjektívnosť , ako ironický, 
i keď trochu dobromyseľn)· úsmev pôsobí burleskne vyhrotená, neo i.Jyčajne 
svieža a iskrivá časť tretia (Allegro burlesco). preukazujúca autorov zmysel 
pre vtip, humor a silné zmyslové videnie skutočnosti. Scherzove riešená 
rytmika, tematická stavba i celková forma s určit)'m tanečn)·m akcentom 
dáva tu možnosť k plnému upla tneniu sa koncertujúcich nástrojov i skupín 
v prudkom tempovom a rytmickom spáde. 
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Krátka štvrtá časť intermezzového charakteru (Adagio meditativo) je akýmsi 
kľudným, majestátnym rozjímaním, výrazove veľmi jednoliatym a vyrov
naným. Charakteristická je hlavne svojím širok)rm fugátovým nástupom témy 
v sláčikoch, tvoriacich celý 1. diel a koncertantnou odpoveďou dychových 
nástrojov ako samostatnej skupiny, i harmonicky a dynamicky interesantným 
záverom. 

AdU!JII1 

Y:g; J JJ l, J i •J; ~v? dB~ tfJIJ 4@ i"f el &ít:'RfJ GJ l3tffl#~ 
-· . ~ ff __./ .._ ....__.. - ............. l / ......._ -

~~ -

Finále (Allegro con brio) je rytmicky a inštrumentačne najeruptíYnejšou 
časťou celého Koncertu i jeho dôstojným zavŕšením. Vyostrená rytmika hlav
nej témy s vyslovene tanečným charakterom ovláda priebeh celej poslednej 
časti. prerušovaný len dvoma tematick)rmi epizódami lyrického charakteru. 

Kardošov Koncert pre orchester je do istej miery dielo unikátne, repre
zentujúce v najlepšom slova zmysle modernú slovenskú symfonickú tvorbu. 

Predstavuje nielen vrchol doterajšieho tvorivého úsilia svojho autora v ob
lasti orchestrálnej hudby, ale poukazuje i na ďalšie, vývinové vyššie cesty 
slovenskej hudby v smere väčšieho zblíženia s najpokrokovejšími tendenciami 
súčasnej európskej hudby, v smere väčšieho rozhľadu a zainteresovania sa po 
aktuálnych , pálčivých životn)rch problémoch dneška. Hudba Kardošovho Kon
certu je v)·sostne moderná, súčasná, pritom však hlboko ľudská, pravdivá 
a zemitá vo svojom národnom charaktere. Už jej formová koncepcia, dosť ne
obvyklá, so silnými, pt·udkými kontrastmi medzi jednotlivými časťami bez 
akéhokoľvek spojujúceho motivického článku, tvoriaceho cykličnosť, je preja-

- vom Kardošovho nového, hľadačského prístupu k forme, i prejavom bohatstva 
jeho životných emócií. Tieto časti napriek veľk)•m charakterovým a formo
vým rôznorodostiam a kontrastom tvoria spolu jednotný , homogénny celok. 
Podobne možno nájsť novátorské riešenia v m enších formov)·ch koncepciách 
a detailoch (kombinácie rôzn:vch foriem), v melodickej výstavbe, harmonickej 
štruktúre, inštrumentácii a pod. 

Kardošovu modernosť a aktuálnosť nemožno chápať úzko, z pozícií expe
rimentátorstva za každú cenu, z apriórnych , neživotn)'ch koncepcií a rôznych 
systémov, vychádzajúcich zo "samovoľného v)•vinu" formy. Kardoš hľadá 
a nachádza priamo v živote, vo svojich individuálnych a spoločenských prob· 
lémoch. Preto charakter a zloženie jeho hudby, hudobnej reči je stále živé, 
citlivo reagujúce a objavujúce stál e nové formy a spôsoby stvárií.ovania sku
točnosti. 
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IGOR BELZA 

Niekoľko poznámok o Miaskovského symfonizrne 
(P ísané pre Slovenskú hudbu) 

Koncom 19. storočia nastúpila ruská sym· 
fonická hudba na restu svojho naj vyššieho 
rozvoja. Pokračujúc a obohacujúc tradíciu 
Glinku, Borodin vytvoril svoje symfónie, 
k toré určili hrdinskú "bohatiersku" líniu 
.ruskému svnúonizmu. Y r. 1893 sa skon
-čila život;á a tvorivá cesta Cajkovského, 
ktorého labuťou piesňou bola VI. Patetická 
svmfónia - , najkraišia zo všetk ),ch", ako 
p'ovedal Miec~yslaw - Karlowicz, ktorý po· 
zdvihol poľský symfonizmus do klasických 
výšok. V posledn)'ch symfóniách Cajkovské
ho sa s definiúvnou platnosťou utvrdilo ly
ricko-dramatické nonímanie tohto žánru. 
V tom istom čase geniálny petrohradsk~' 
majster Rimskij-Korsakov a po ňom i_~h~ 
obľúbení žiaci Glazunov a Ľadov rozvtJah 
epickú líniu ruskej symfonickej hudby, ča· 
som (najmä u Glazunova) Yeľroi blízku Bo
rodinovi. 

Všetkv tieto mená zaslúžene prcdstavujú
<'e slávi'> ruskej i celej slovanskej hudbe, 
spomína jú sa vždy vtedy keď sa hovorí 
o l'Uskom k lasickom symfonizme. Ziaľ , za
búda sa meno skladateľa, ktorý nevytvoril 
klasické dielo v pravom slova zmysle, no 
ktorý mal veľký vplyv na rozvíjanie t akmer 
Yi;etkvch žánroY ruskej hudby počas nie
koTk§ ch desaťročí. Mám na mysli ohľúbe
n€-ho Caikovského žiaka a priateľa, veľkého 
ruského- sldadateľa, klaviristu a pedagóga, 
Sergeja lvunoviča Tanejeva (1856-1915) . 

Bol učiteľom Skriabina, Rachmaninova, 
predčasne zomrelého Alexeja Stančinského 
(1888-1914), Gliera, Anatolija Alexandro· 
va a mnoh)·ch ďalších znamenitých ruských 
hudobníkov. Odovzdal im odkaz vlastenec· 
ke j klasiky a mal siln )· vplyv a j na tých 
majstrov, k torí neboli p riamo jeho žiakmi. 
l sám V{!fký sovietsky symfonik, ak)-m bol 
.\'ikolaj Jakovlevič ~Iiaskovskij (1881 až 
19501 J]riznáva, iíe práYe Tauejcv ako skla
dateľ a mysliteľ zohral podstatnú úlohu vo 
ľormovan_í jeho tvorivého profilu. 

Od smrti :\fozarln a H aydna hudobná his· 
tória neoozná 3ni ;cdného skladateľa s ta· 
kým množstvom sy;nfonických skladieb, aké 
má ľ\[iaskovsk ij. 27 symfónií, 3 symfonietty, 
::l o u"ertúry, Serenáda, "Lyrické concertino", 
Divertimen to. suita ,. šiestich častiach "Slo
vanská rapsÓdia", husľový n violončelo~
koncer l a iné diela - spolu piiľclesiat Ol'· 

rhestrálnych par titúr t,·ori jeho dielo, vc1· 
tane 13 sláčilwv-<·ch kvartet a množstva 
inštru~entálnvch "a tiež a i Yokálnych sk la· 
dieb. • · 
Keď v 1902. roku l\Iiaskonkij dokončil 

vojensko-inžiniersku školu, odišiel do Mosk· 
vv kde ho Rimskij-Korsakov odporúčal Ta
nť{evovi, aby ho vyučoval kompozíciu. Ta
n <•je,· poslal mladého hudobníka k je~ném~1 
zo s\·oiich obľúbených žiakov - GherovL 
l i k torého potom Miaskovskij študoYal celý 
rok. Po celý svoj život si zachoval srdečné 
spomienky na vyučovacie hodiny a vo svo· 
jej au tobiografii, ktorá vyšla v deň 70. vý
ročia narodenia Gliera, napísal ,.môjmu pr· 
vému skutočnému učiteľovi". 

Y čase prvého stretnutia Miaskovského 
so svojím učiteľom, ktorý, podotýkam, bol 
od neho starší iba o šesť rokov, Glier bol už 
autorom Prvej symfónie, v ktorej sa vy· 
kr-yštalizovali jeho vzťahy k tradícii ruskej 
klasickej hudby, no prejavil sa ani nie tak 
vefkv talent, ako budúce majstrovstvo, zís
ka né. pod vedením Tanejeva. Rimskij-Ko:: 
sokov, jeho priatelia a žiaci vysoko hodnot~l~ 
prvé veľké dielo Gliera, za ktoré mu udelih 
Glinkovu cenu. S takou istou srdečnosťou 
sn zachovali v P etrohrade aj k 1\·liaskov· 
skému. ktorý tam roku 1911 skončil na 
konze~vatóriu kompozíciu v triede I'K'ldova. 
Počas štúdii na konzervatóriu Miaskovskij 
poznal veľkosť Glinku, _Rimského-Korsa~o
va, Cajkovského a Tane!eva a bol uchvate· 
n~- geniálny 1ni dielanú Skriabina. Od tých 
čias sa datuje 3j jeho priateľstvo s Proko
fievoon (tiež ziakom Ľadova)' k toré trvalo 
do posledných dní :\fiaskovského ~ivota. _. 

A tak oo dovľšcní 30 rokov Nh askovskiJ 
poznal a ~liloval hudbu ruských skladateľov, 
lcior i sa ieden od druhého od lišov3li v tvo
r i,·cj tvá~nosti, na zároveň mali veľa spo
ločného . .'hšak t,·oriv"\· profil :\li3skovského 
v tvchto rokoch c;te · n~bol dostatočne vy
hra;>env. Jeho estetické názory boli späté 
s ideM~1i ruskej hudobnej klasiky, no citeľ
n(· boli a j vplyvy dekadencie, ktoré sa 
v lom čast> vzmáhali v literatúre, v hudbe 
a v maliarstve. Prejavili sa čiastočne vo 
v<·bcre textov niektor)·ch romanci :\1ias
k~vského, v psychologickom usporiadaní 
jeho prv)•ch sym fonicl<)'ch poém - "Mlča
nie" (1909, podľa E. A. Poeho) a " Alastor" 
(1912- 1913, podľa P. B. Shcllcyho). 
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~V. J. M iaskovskij (1947) 

Pred I. sv. voinou , ·znikli tiE>ž tri t•ané 
~·.·m fónie ~Jiasko~ského, v kton:·ch sa začal 
k·r·y~tnlizovať jPho sklndntel'sk i profil. L:~ 
lu sa ukázal jeho blízk y vzfah k hudbe Ta
ncjeva . Preja,>il sa nn!mä Y melodike jeho 
pn -}-rh symfónií. Ylndimir ProtopO!JOV. au
tor ccnn~·ch anah-tick~·ch prác o Tanejevovi 
pí~e: .,Taneie,· si vypraco,·al osobitn)· ty p 
melodikv . k torú ie eharnkterizo,·aná širo
J,~,m rc~~ä t ím r!'liw , kombináciou veľkých 
,;iwkoY s chromaLick)·mi behmi.1 ) 

Tane ievovu melodiku sku~ofne dJarak te
rizu ie ;,ezvvkl{· po uzívn nit- vel"kei sept.imv 
(i zmrnsené i okt:\n·) . tr·i tónu , disÔnnntnvrh 
iutťJTalov a. i..-h ko.rnbináciH . .Jrho melodika 
mít cf nle} sirokP ro:r.9ätie (preto možno ho-

vo r•Jt o JCJ inštr umentálnom chamk tere) , no 
tiez je spätá s. rusk ým mclosom, s jeho veľ
k) m rozmachom a dynamickou silou. Diso
nanlnosf mclodickvch chodov vedie k sil
n(•mu emocionálnc"mu zhusteniu celej hu~ 
dobnrj tlmne, k torá rod í pocit t•eľkého intc
lektwílneho ~mllet·ania, sprPvádzaného hlba
kým ~admuaním. 

Obraz takého zaduman ia nachádzame už 
, . úvede prvej časti I. symfónie :\Iiaskovské
ho, napísnnej v WOS. roku: (Yicf p r . č. 1). 

Ešte dramatickejšie tóny, napätie spý ta
, ·ej ľudskej duše, clonšu_iú ú vod prvej casti 
111. svmfónie :\I iaskovského (1913-191't). 
k tort' -znejú ,. unisone sláčiko,·ých, plocho-

l ) v. P rotopopov: O t ematike a m~Jodike S. I. Tanejeva. Soviet-;kaja muzyka 1940, č. 7. st r . 55. 
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vi·ch a dreven)·ch fúkacích nástrojov. ?-\e
Hložno tu obisf bez povšimnutia Protopo-

\' 1914. roku sa začala L s\·etoYá voina. 
:\liaskovskij ju p rezil na fron te a ko dô~toj
n ik. " Yojna silne podnietil a zápas mojich 
vnútornveh i vonkaisích do ;mo,· a zároveti 
s t)'m a"kosi o,·plyv•iila isté - ,-y!as nenie mo
jich h udohn)·ch myšlienok '· - ~)íše sklnda
teľ vo svojich ,.Au tobiografirk)·ch zápiskoch 
o tvorive j ceste", ktorf> vyšli v i'asopise So
, ·ietskaja muzyka (1938, č. o). "Yonk njšit' 

\'cľa strán nart itúrv \". sym fónie ic ve· 
novan~'ch záž itkom sk ladatcr"a z roko~ voj
nv. ~o dramatické vlnenie. zrodené v tvr· 
d~ch skúškach t)·chto rok~,-, spája sa t u 
s filozofický m O!)limizmom. 

:\Iiaskovskij patr il k tý m predstaviteľom 
ruskej in tcligrncie, ktorí s otvorcn)·m náru
(·ím prijali historické v iinzstvo Veľkého ok
Lóhrn a videli od tých Cias svoj život ný cieľ 

Y socialistickej p rá r.i. Samozrejme, ~Iiaskov
skij pracoval aj do n•volúcie. Po nej sn ne
zamestnáva l už iba kompozičnou pd1cou, 
a lf• nktívne sa zúčastiíoval na b udovaní štút
lWho hudobného školst-·a, rozličn~'ch organi
zácií a pod. Roku 192t stal sa profesorom 
:\losko,·ského konzervatória a nezištne ve· 
nova! veľa času celému spoločenskému dia
Illu. 

Y jeho diele čím ďalej tý rn viac sa do
stávajú do popredia obrazy skutočnosti. Ca
.;orn nadobúdajú tragické za farbenie, silné 
naJmä v \"1. symfónii (1921- 1923) . Hudbou 
prenikajú melódie francúzskych revoluč
n~·d, p iesní, stredovek )' n:\pev " Dies irae" 
i sta r·á ruská piese r\ " o rozlúčke duše & te
lo m" . Sá m skladateľ vo svojej autobiografii 
spomina, že myšlienka vytvoriť \"I. symfó· 
niu skrsla v ňom v 1922 roku "čiastočne 
s prečítaním drámy Ycrhaerena " Zory", kde 
je ostro vy kreslený motív boja za revolú
cie" . Y. a VJ. symfónia v dvadsiatych ro· 
koch si razili víťaznú · cestu v Európe a 
"" Amerike. P t·iniesli skladateľovi svetovú 

no,-e pos trehy u Tanejeva - "spojeni!: veľ
k~·ch skokov s chromatick~'mi behnu" : 

dojmy'·. to hol sty k s mubt)'mi a smel)·mi 
r uský mi vojakmi, spolu s ktor)'nÚ neraz 
sklada !cf b[adel do l\'ÚJ"ť smrti. Y bojoch 
sa rád zapo<' úval do uha!insk~-cb, slo,·en
skýeh a pofsk)-ch ľu< l ových piesní, ktoré 
poi:ul na Západnej ľkmjine. :\'ielctoré z tých
lo melódií použil v Y. symfónii, dokončenej 
, . 1918. rok u. Druh;\ téma tretej časti je 
post>H·ená na melódiu Ltkrajinskej ko led~- : 

slúvu. ktorá ešte viac vzrá ,;tla v nasl~du
jú cicl~ rokoch predved ením jeho cľalších d iel. 

} fiaskovského l ,·o ri vá cesta sa. vžd v V\'

:r.r..ačovala zlozitosfou. Zam,,šfaj úc s~ n~d 
osudom národa i:1sne videl d fazstvo oslo
bed zujúcic.h úsilÍ a tak v \'III . synúónii 
(l923- 1925l ,·vtvo~il obraz sedliackeho 
po,·sta nia vedc~í·!w Steni<om Razinom. 
\" xn. sy mfó nii (1931- 1932) skladateľ sa 
znovu vrátil k ~ éu'·nsn<'j téme, vytvoril ob· 
razy kolektiv izácie dediny a ako kontras1 
pGslavil ťažkopádnu archnirkú tému, k tot·á 
sa stavia do resty všetkému novému, po
krokovému. \" obdob·í medzi t'·mito dvoma 
symfóniami yz nikla X. symfón ia (1927), in
špirovaná " }'leden)·m jazd com" a XL sym fó
n ia (1931- 1932), v ktorej skladateľ, podľa 
jeho vlastn)·ch slov, dal voľn)· priebeh roz
lii·n ý m subjektívnym zázitkom. 

V XL, tak isto ako v \"I. symfónii 
.Minskovskij predpisu je vel"mi veľk)- or
chester s maistrovskou inštrumentáciou. 
Cas té tutti sa . t u striedaj ú s v ýrazn)'mi 
sólami jednotlivých nástrojov. Neskôr však 
ustúpil od tak veľkého zloženia orchestra . 
Toto obmedzenie bolo spojené s tou evo
lúciou skladateľského ~t),lu, k torú pozo
t·ujeme, keď zrovnávame jednotlivé ob
dobia jeho tvorivej cesty ako symfonika. 
Evolúcia sa d otýkala jednak obsahu jeho 
diel, výrazových !)ľOStriedkov a čim ďalej 
sa približ uje k pie.~t'wvosti. ktorá potreboyala 
múdru ekonómiu o rchestrálnyeh prostriedko,·. 
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Y X III. symfónii (1933), ktorú možno po
čítať za Yrcholné dielo dramatickej lyriky, 
:\Jiaskovského orchester už nie je tak veľk)·, 
hudobná tkúň je prenilmutá nápevnými in~o
náciami teda niet pochybnosti, že v teJtO 
s,·mfóm'i. tak isto ako '" XI. symfónii , pre
, :Íádajú ·"subjektívne nálad~"- . ::\Teskôr_ sa 
;\:fiaskovského lyrizmus rozŠll'UJe, zolmev~l 
jeho hudbu, dodáYa je j ČÍStO SlOYanský SVO}" 
ráz ktor)·m je poznačená napr. XV. symfo
nia' (1933- 1934) a XXI. symfónia (_194.0); 
ktorá patri medzi najlepšie diela soVIetskeJ 
snnlonickej tYorby. 
· V tvorbe klasikov ruskej hudby nikdy ne: 

holi rozpory medzi obsahom a formou .. A~ 
nie tak pojatie j ednotlivých častí cyklickeJ 
sonátovej formy, ako množstYo č~stí, neh?~o 
nezmeniteľné a zákonné. Ako pnklad moz
no uviesť jednoYelý Klavi rny koncert rum
ského Korsakova a jednoveté klavírne ~o
náty Skriabina. Anal)'Z<<t formy týcht_o d1el 
odhaľuje typické črty Allegra, no su~~ne 
... ; dno že. sa sem začleňujú elementy mych 
•'asti 'cyklickej soná tovej formy. Prejavuj~ 
sa v pomal)·ch i žiYšich (scherzóznych ) ep1- · 

Ruské picsiioYé inlm~úcíe, 7. ktorých je 
postavená téma, súčasne určujú nacionálny 
kolorit melódie a uYádzajú nás do okruhu 
obrazo, · symfónie. Pred nami ,-yrastajú ne: 
konečné diaľky x·odnej zeme, ožiarené lúčml 
slnka a naplnené zvukom píšťal, ktoré na-

zódnch. ktol'é rozsirUlll rámec tejto formy
Tu ruskí ma istri ""pracovali nové spôsoby 
zloženia a rozvíjania hudobných myšlien_ok 
a obrazov, vldadajúc napríklad neobyčaJne 
-\ iroké pomalé ÚYody a epizódy do rozve
denin. Takto odlišujú samostatnú pomalú 
•'as( cvklu vk lada iúc druhé rozvedenie (po 
repi'Íz~) n~miesto finále a pod. 

Podobné stavebné princípy používal Mias
kovskij už vo svojich jednočasťových kl~
ví.mych sonátach (Y. Druhej a v, ~reteJ~ 
a tiež v X. symfóni1. XXL syroforna ma 
t iež jednu časf, kto1·á Yšak pohltila do _seb 3: 
všetko bóhatstvo a mnohoobraznosť cyklickeJ 
sonátovej formy, kto•·ej klasické tradicie 
i\liaskovskij smelo rozvinul a premysleL 

Svmfónia začína rozsiahlym úvodom, kto
rý ;ná poetickú speYmi tému, p_rednášant~ 
súlov'\·m klarinetom. Tento nástTOJ sa veľnu 
S\'Ojri'!zne používa v ruských klas~~kých ľa~
titúrach. Obyčajne sa mu dáva]u melod1e 
s charakterom píšťaloYých nápevkov. Ta
ký to charakter má a j úvodná téma XXL 
symfónie :iVIiaskovsk~ho: 

,-odzujú zádumčiYú nálad u. . . 
Druhá téma úvodn sa líš1 od prveJ ly

ricke j témy energiek~·m zameranim , ktoré 
pociť ujeme už v začiatočnom ok~ávovom 
n l<•le melódie, a ktorý dáYa ďale] symfó
nii silný zmyslový ~-znam: 

Táto llO\'Ú téma prechádza skuoinou slá- 1·akter. A v tom istom čase YO vrchnom re-
čikov potom " ní; kom registre ~-iolončiel , gistre sláčiko" a driev objavuje sa ešt: 
kontr~basOY a fagotov sa znovu objaví prvá jedna krátka téma, nesúca nádych radostneJ 
téma úvodu, ktorá má epicko-mužný cha- nálady : 

~ ...----..... ~ ~: ...-., 
/ : - ~ S: • S:$ -1:1J LF )": , - J==f::S G t:: i =e: -=- d--et] 

/ V 

Ešte yä('šou akti,·itou a Yóľovým zamc
ra.ním sa yyznačuje hlaYná časť symfónie 

(lo znamená - prvá téma sonä tového Al
legra) predvád7..aná spočiatku sláčikmi: 
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Stavba melódie, pomeme rýchle tempo, 
ry tmická ráznosť, vý razné dynamické na
m stanie smerujúce k hornému rcgish·u -
toto všetko určuje jasavý optimizmus dané
ho hudobného obrazu. Skladateľ ho naviac 
upevňuje ešte tým, že do konca témy vkladá 
energické frázy druhej úvodnej témy. Jej 
znenie, ako sme už hovorili, začína sa cho-

dom nu stúpajúcu oktáv u, zjavuje sa naJ· 
p iT v lesn)·ch rohoch, potom aj v iných 
n<Íslrojoch, a tým vlastne splňa funkciu 
vii z by. 
Yedľajšia myšlienka (druhá téma sonáto

, ·ého Allegt·a) odlišuje sa lyrickou spev
nosťou , a tak isto ako hlavná myšlienka, je 
prednášaná sláčikovou skupinou : 

&. Poco m•no mosso (R,uasi AndantrJ 

4t&:JHB J : ; Ef3] 1 r§±E 
lli"Jini molto ~scr ~ "-.....: 

Do rozvedenia. ,. začiatku k torého sa 
mieša krátka frá~a sólovej trubky, sklada
teľ majstrovsky vložil tematický materiál 
nielen z expozície, ale aj z úvodu - tak 
napríklad v záverečnej kulminácii počujeme 
melodické náznaky tretej témy úvodu. No 
základom dramaturgického konniktu tu zo
sláva kontrastný protildad hlavnej a vedľaj
šej myšlienky, pričom emocionálnym výsled
kom protikladu je nasýtenosť druhej témy 
n1užnou aktívnosťou a uovznesenosťou. • 

Optimistický Yýsledok podčiarkuje aj za
čiatok reprízy, oddelenej od rozvedenia dl
hou pauzou v celom orchestri. R epriza za
čína hlavnou témou, no je tu predvedená 
v plnšom znení ako v expozícii a o oktávu 
, -yššie. Dalej znovu počujeme energické tóny 
druhej témy úvodu, spre, ·ádzané klesajúc:imj 
pasážami sláčikov. Utíchajú figurácie violou
čiel v strednom registri a na ich pozadí 
zjavuje sa v klarinete2 ) držaný tón, z kto
rého postupne vyrastá lyrický nápevok: 
v repríze je takto postavená vedľajšia myš
lienka, ktorá tu však znie oveľa jasnejšie 
al~o v expozícii. 

':\iajstrovsky je komponovaná coda symfó
nie, začínajúca mohutne znejúcou kombiná
ciou prvej (V' nízkom rregistri)i al tretej 
(v strednom a v hornom registri) t émy úvo
du. Optimisticky uzatTára obrazy reprízy. 
::"<o zatym sa objavuje aj druhá téma úvodu, 
k torej obrazy, ako v idno, úplne zarámuje 
podľa princípu trojčasťovej symetrie, soná
tové Allegro. Záverečný priezračn)' zvuk 
sláčikov a trubiek v posledných taktoch 
symfónie nás opäť vracia ku "krajinkár
skym" náladám, jej úvodn)'ch taktov. 

Zámer XXI. symfónie je nerozlučne spätý 
s obraznú rodnej zeme, s jej krásami a ne
dohľadn)-roi šírkami. No hudba vychádza 
ďaleko za rámz~ lyricko-meditatívnych ná
lad. Dielo je zohriate rodiacimi sa pocitmi 
našej súčasnosti, žiarivým optimizmom, hod-

rosiou a mužnos(ou. V XXL symfónii Mias
kovského znejú menoYite city, . vypovedané 
lolbo],o nacionálnymi prostriedkami v ýrazu. 
Takéto d ielo mohol vytvoriť len ruský hu
dobník, žijúci Y sovietskej epoche. 

V dielach, akou je XVI. symfónia (1935-
-Hl36), venovaná sovietskym letcom, jasne 
sa pmja\'ilo umenie skladateľa vo vytváraní 
heroických obrazov. Tieto obrazy skutočne 
prevláda jú v jeho symfóniách, vytvorených 
" rokoch Veľkej Ylasteneckej vojny. Vefk)'m 
pat.r.iotickým pátosom sa vyznaO:uje nielen 
XXII. symfónia (1941) a XA'TV. symfónia 
(1943), ale aj kantáta " Kirov s nami" (1942). 
ospevujúca mužnosť a hrdinstvo obrancov 
Leningradu. Po tieto roky sa neraz myseľ 
skladateľa obracala k bratským slovanským 
nftrodom, ktoré sa hrdinsky borili s hitle
rovskými okupantrni. Daň lásky a úcty 
k poľskému ľudu splatil symfonickou "Slo
vamkou rapsódiou" (1946), ktorú vystaval 
na témach star )rch poľských melódii a k torú 
venoval autorovi týchto riadkov. 

Tvorivá cesta skladateľa bola dovŕšená 
bátko pred jeho smrťou XXVII. symfóniou 
(1949-1950). J ej prvého predvedenia sa 
v~ak skladateľ nedožil. Toto dielo patrí m e
dzi najlepšie diela ruskej sovietskej symfo
nickej hudby. Hlbka myšlienok sa spája 
s krásou hudobných obrazov, s múdrym 
majstrovstvom a tým a j s osobitnosťou, kto
rou sa vyznačujú jeho najlepšie diela. 

V X.XVIL symfónň sa s osobitnou jasnos
ťou prejavili najlepšie rysy skladateľského 
profilu Miaskovského, dozrievajúce na jeho 
tvorivej ceste a charakterizujúce poslednú 
periódu jeho tvorby. Hlbka ideovo umelec
kého zámeru, výraznosť obrazov, veľké maj
strovstvo a múdra jednoduchosť, ktorú do
siahol prenilmutím do kolísky a ai do pod
staty umeleckej kultúry - to sú nepopiera· 
teľné hodnoty poslednej Miaskovského sym
f(lnie. 

2) V tlačenej partitúr e tento tón je pisaný pre fagot, ale v exemplá ri, ktor ý skladateľ 
venoval autorovi tejto state , sám skladateľ previedol opra'VU na poznačenom mieste. 
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Symfónia má t ri časti , organicky medzi 
sebou spiité jednotou zámeru a obsahom. 
Pn·á časť začína pomalým úvodom, ktorý 
n ás \'ovedie do oki'Uhu obrazov, charaktc
ristiek)·dt p re Miaskovského tvorbu. Pokoj
n~· v)·razn)• spev fagotu, znejúci na pozadí 

prvej témy (hlavná myšlienka) sonátového 
Allegra, " kt orého forme je písaná časť 
svmfónic. :\esmieme wbudnúť. že témn 
p.redsta, ·uje v začiatku doslovné opakova
nie (ale " oveľa rýchlejšom tempe - AJ\cgro 
ani mato) a l)otom I'OZvinutie melódie úvod.
ného spevu; posta veného na intonáciách , 
t:cpick)·ch pre ruskú ľudovú tvorbu. 

Tn pociťujeme ako z hlbok)-clt úvah so
Yielskl,ho človeka sa rodí vôf a k opravdivej 
akth·nosti, k zhoreniu prekážok. ktoré stojo 
na ieho ceste v boii za ookrok a šťastie. 
Precl ovšetk)•m takto- treb.,- chápal 7.loženi~ 
dramatieky mužnej _!H'\·ej témy uvúdzanej 

hľudných priestorov našej krajiny . Sklada
te[ ich , -ykresf uje poetickými nápevkami 
IudoY~·ch nástroiov. l druhá téma (vedľaj-

1:1.. Hc/to m~;;o mr;n~ 

:'i ustup uje hoboj a tnk za ema d uet s ung
lil~k~·m rohom na rytmickom pozadí osta t
r.ých d reven) ·ch dychových nástrojov. Spev
ne a vvrazne znie druhá téma v primoch, 
sclmndoch a u violončiel. A znovu zn ie p íš
ťalov)· nápe,·ok - tentokrát vo flaute, expo
nujúrej úvodnú t ému, ktorou (vo funkcii 
z:her·ečnej čnsti) sa završuje expozícia prvej 
časti symfónie. X."XVlJ. symfónia :\1iaskov
ského nemá program. No niet žiadnej po
chy bnosti, že už a! témy, z ktorých je vysta· 
vaná prvá časť symfónie, obsahuj ú umelec
ko-výrazné a úplne konkrétne obrazy neko
nečných d ia[ ok ruskej krajiny, mužných, 
smel)·ch ľud( - obrazy našej krajin y i nášho 
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rytmickej p ulzácie violon<';ie l a kontrabasov, 
na začiatku úvodu k prvej časti, vnímame 
ako obraz sústredeného rozm)•šfauia: (pr. 9) 

:\lelódia potom prechád za k basklarinetu 
a roz,·íJa sa v p!·ehý••arú iných nástrojov. 
pr·ičom tempo postupne oživa. Začína nástup 

l-asti symfónie. Takémuto poaímaniu napo· 
1u.áloajú a,i ry tmické akcenty lesný<"h rohov. 
ktoré hneď na začiatku pn•režú mäkké zne
nie témy " skupine sl>'tčikov, i nasledujúce 
narastanie dynamického a J'ytn.ic.l<ého sme
rovania, aj hrozný hrmot tympanoY a na
pokon kulminačné predYedenie témy v ple
chovej skupine s volaj(wimi íanfnra nú les· 
n)·ch rohov. 

Po kulminácii zvuk utícha. tempo sa spo
waľujc " v orchestri sa ozv~ prekrásna pi~
Calová melódi:J, nežne a vofrw znejúc;~ ,. só
Jo,·om klarinete : 

l;ž tu hud ba '-yvoláva !)redstavu nedo-

sm myšlienkai prvej časti symfónie roznp 
a prehlbuje túto predstavu. J e daná zo za
Natku anglickému rohu : 

ľudu. ľi-Ienovite tieto obrazy sa roz,ija jú 
,. strednom úseku prvej Časti symfónie, 
v ktorých spoznávame už predtým expono
vané témy. Tieto sú tu postavené proti sebe 
s cieľom umeleckého zo,·šeobecnenia a ko
nečného utvrd enia obrazu. R ozveden ie svo
jim rozsahom n ie je veľké, no yyznačuje sa 
dramatickým napätim, pripravujúcim mo
hutné predvedenie pr·vej témy, k torou sa 
z~čina J·epríz<~ . Ten tokrát tému prednáša cel~
crchester. 

Nám známy n úpevok , ktorý slúži ako spo
jivo medzi dvoma základný mi témami, 
v skrátenej a zmenenej forme už nepredná
ša klarinet a hoboj. Druhá t éma v rep ríze 

o ... 
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jo predvedcná najprv v husliach a ďalej 
s ňou skladatef pracuje ,. iných nástrojo
v)•ch sk upinách. Končí , tak isto ako v expo
zícii, témou úvodu. Práve záverečn:)· úsek 
prvej časti (Coda) obsahuje š.iroké roz,rinu
tie zaciatocného ob;azu symfónie, vôľovú 
ak tivitu, k torú tu skladateľ všestranne ocl
l<rýva. Ly ri cko-meditatívne nálady tn·oi 
iiuj ú miesto dramatickl?mu pátosu boja, 

charaktcrizujúcemu našu dobu a jej ví
fazst,·ú. 

Dr·ul1á časť symfónie, tak isto ako prvá, 
sa začína obrazom· h lbokých úvah. Avšak 
ilJa tu sú tíeto obrazy sfarhené smutn)rm i 
tón mi. \' ťažl<ých akordoch plechov (lesné 
roh y, trombóny a tuba) a potom vo vyš· 
šom registri v d revú eh znie smutná, žalost
ná téme: 

Vystrieda ju mäkká téma Y slácikoch , cha mkterizo,·a ná mclodick)-m dychom, šľaehet· 
nou výrazovosťou : · 

Právom chápeme túto tému a ju sprevá
dzajúci nápe,·ok driev , v ktorom znejú 
ohlasy úvodnej témy, ako ob raz Vlasti. 
Opodstatnene si tie~ vysvetľujeme smutnú 
n~ladu úvodn~·cb akordo\· tejto časti myš-

Prednása jú ju lesné rohy a sláčiky a je 
sprevádzaná pasáža mi sUti!ikov a d·r·evených 
fúkacích nástrojov, podobn)•ch víchrici, kto· 
rf> znejú na znepokojenom rvtmickom po
zadí \' nízkom reg istri. Doplňa ju hrmot 
trubiek. Prešla Yšak búrka - po upadnutí 
zvu k u v ord1estr·i znovu zaznie šio·okú vý
razná melódia, ktorá vlastne v yslriPda smut
n ú zaduman ú tém u. Na tomto mieste me
lódia dostáva ma]cstútne rúcho a je naplne· 
n ú jasn)'m timbrom, k torý podčiarkuje jej 
epick~· charakter i spevnú· krásu. 

1$. Pr n to mo non tropp' 

J J i JH 
p 

lienka mi o (ažkých stratách , ktoré u trpel 
náš fud , pretože v h lavnom úseku d ru.bej 
čn sti symfónie je obraz vojenskej búrl,.-y, 
ktorej dunenie sa ozýva v lmitl<ej h roznej 
fráze: 

Dovŕšenie obrazov však nenachádzame 
v druhej časti. Ideovo-umeleckým zavŕše

ním diela !e tretia, záverečná &'lsť - finále 
symfónie. 

Posled ná časť symfónie sa zacma zvoni a
dmi akcentmi tlmených lesných rohov, 
ktoré podfarbujú krátke ·frázy viol a klari
ncto,·. Z rozpracovania týchlo k rátkych fráz 
vyrastá prúd figurácií, z k tor)'ch sa odd elí 
drama tická prvá téma finále: 

~!i ~ J J J J J]J ! l:!_.J l; d -JS# =IP-r:e? 
~ --=-------::::: =-

Finále symfónie je postavené na kon
Lwstoch d voch tém, na ktorých , ako je 
známe, je obyčajne vybudovaná klasická 
sonátová forma. Proti rozrušenej prudkej 
prvej téme fin ále, ktorá sa prelína s ob raz
mi h lavnej epizódy druhej časti symfónie, 

skladateľ postavil jasnú, optimistickú po
chodov ú tému: 

V expozícň skladateľ túto tému už čiastoč
ne rozvíja, no hlavné rozpracovanie, s veľ
k ý m emocionálnym zameraním, prichádza 
crž v rozvedení. Tu dochádza ku konfliktu 
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t~matick~·ch prvko,·, obsiahnutých y témach 
f1!lále. Ideovo-umelecký v)'sledok tohto kon
fl~ktu a spolu s nim aj výsledok rozvitia 
nctkých obrazo,· symfónie prijímame ako 

. Táto :\Iiaskovského viera, tak isto ako 
VIera 'inýc.h sloY:mských hudob1úlwv, Yy 
rástla z nery. v nevyčerpateľné sily vlast
~ého ľudu, v Jeho múdrosť. Tento poznatok 
Je .blahodarný pre každého umelca. "Ne
srmeme :tabudnúť, že trvalé je len to čo 
zapu~tilo sv?je korene v ľude" - ;ísal 
Ta.nCJeV ~.aJkovskému 6. augusta 1880. 
M1askovsk1J, ktorý prešiel zložitú a ťažk1í 

WALTER FELSENSTEI~ 

prekonurúe nálady nepokoja, dramatickej 
,·~bury a ~mú~ku a ako upevnenie viery vo 
,,ťazstvo Jasnych síl pokroku. 

t\'O~ivú cestu, v období rozkvetu a zrelosti 
S\'OJho o~rovského na~ania, vystihol hlhokú 
pra~?u tychto slov. iVhmovoľne nám prichá
dz.'lJ.U .na myseľ vtedy, keď uvažujeme nad 
re~hsuckou cestou hľadania našich súčas
ny.ch pokrokových majstrov, keď uvažujeme 
o 1ch v lastenec:k)·ch onažerúach ktorÝmi sa 
chcú dostať k vr cholom umeni'a a k ľudo
,·osti. 

Za hudobné divadlo 
· Režisér hovorí o svojej práci 

. Wa!te!· Felse":~~ein, inten~ant v ýchodoberlínŠkei Komickei opery. patrí 
k na,vyznamneJstm svetovym operny' m režisérom V nasled · · : · 
kt ' d · z • d · UJUCeJ statl 
h .o~ u ~re. n~e~o p;wo ne ak? referát v Paríži pri príležitosti minulo;očnéh~ 
J os .~;.anza L~~/: s~boru ~ Dtvadle nár~dov (Komická opera tam predv iedla 

ana ,ovu ts u ystrousku), vysvetľzqe svoje názory na reformu opery. 

Už dlhší čas sú v diskusii o našej 
téme v popredi otázky, ako "má sa 
hudobná inscenácia podriaďovať viac 
požiadavkám partitúry alebo libreta?" 
. "Má spevák klásť do popredia svo· 
JU her.eckú úlohu alebo má byť jeho 
hr_a dtktovaná hlasovými probléma
mi ?" 

"Má operné predstavenie slúžiť 
v prvom rade hudbe a spevu alebo 
má včleniť hudbu a spev v drama· 
ti ck ý celok?" 

Na .týcht? a mnohých iných otáz
kach Je naJnápadnejšie to, že sa už 
stalo zvykom považovať divadlo 
a operu za zásadne oddelené umelec· 
ké útvary. Na druhej strane ti~to 
otázky bezpochyby vyplývajú z ras-
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tú.cej nespokojnosti z tohto oddelenia. 
Nikt_o menší ako Jacques Copeau vy
slovil už pred mnohými rokmi názor 
že by bolo na čase znovu zdivadel: 
niť" hudobnodramatické u~enie. To 
z~ačí: dať ~ivadelnej hudbe opravdi
vy dramatický život. Pred šiestimi 
rokmi adresoval známy kritik André 
Boli v časopise Theatre dans le Mon
de rad o~z?k na popredný ch európ
skych rez1serov, v ktorých zastával 
tú istú tendenciu ; i mnoh( v)'znamní 
hudo~níci vystúpili predtým i potom 
za dn:_~del~e platnú reformu opery. 
. • V~~Sle CitOvané Otázky boli najroz

hcneJSÍm spôsobom opätovne zodpo· 
vedané v prospech hudobného di
vadla, a preto považujem za dôleži
tejšiu inú otázku: 

.,Prečo bolo napriek tomuto dlho
ročnému volaniu po divadelnej re· 
forme opery dosiahnutých tak málo 
praktický ch ~-5'sledkov ?" 

~echýbajú stále s; obnovujúce dis
kusie, presvedčivé teórie, viac alebo 
menej úspešné praktické pokusy. Ale 
presvedčiv~· prelom k hudobnému 
divadlu (Theatre Chanté) sa dodnes 
nepodaril. 

Prečo? ~lyslím, že môžem m·iesť 
niekoľko dôvodov. Tieto snahy vy
chádzajú iba od ľudí - tak v hľadis
ku ako na javisku - ktorí majú k di
vadlu a k hudbe skutočne srdečný 
vzťah a preto hľadajú aj v opere čis
t{· divadelnv zážitok. Casto však za
búdajú, že publikum operných pred
stavení pozostáva z veľkej časti z ľu
dí, ktorí v opere vóbec nehľadajú 
veľk)· a opravdi,·~· zážitok, ba azda 
ho ani nepoznajú. Divadelné umenie 
má staré a prísne zákony. Základn~·m 
predpokladom pre divadeln)' zážitok 
je v tiahnutie diváka do dramatična 
a poézie scénického diania. Ciže : po
chopiteľnosť, vieryl10dnosť a bezpod
mienečná pravdivosť v tvorivom zo· 
brazovacom procese. Cistý divadelný 
zážitok nie je závislý ani na jednom 
druhu hry . .\·iôže vzniknúť v panto
míne, opere alebo operete mk isto 
ako v činohre. Odpustite, ak tu spo
mínam túto oddávna známu skutoč
nosť , ale sú rozdiely, ktoré hrajú 
v našej úvahe veľkú úlohu a ktoré 
musím spomenúť. 

Ak nevznikne pri činohernom pred
stavení skutočný di...-adelný zážitok, 
lebo dej a nedostatočné predvedenie 
ne'-·edia vytvoriť medzi hľadiskom 
a javiskom kontakt, vtedy divák strá
ca záujem. Viem zasa zo skúseností, 
ze predstavenie dobrej hry sa v dô
sledku zlého predvedenia môže ne
podariť , že sa však aj predstavenie 
slabej hry môže stať veľkým diva-

delným večerom zásluhou vynikajú
ceho hereckého umenia. 

To isté platí samozrejme aj o pred
vádzaní hudobných diel. To však 
existuje - ...- prípade, že chýbajú 
predpoklady pre opravdivý divadel· 
n~· zážitok - možnosť iný ch pôžit
k~...-, ktorým sú široké vrstvy publika 
veľmi prístupné. Radosť z ľ uhozvuč
nosti ľudského hlasu, z tanečného po
}n-bu. z hudobné>ho diania sÚ· medzi
n~roclne rozšírené pôžitky, ktoré ma-· 
jú svoje plné opodstatnenie, a O' u spo
kojenie ktor)--ch je aj postarané. Tie
to pôžitky nevylučujú opravdivý di
vadelný zážitok. Nie sú však naň ani 
viazané. 

l\lyslím, že je chybné robiť z tohto 
umelecké kritérium. Tak diela ako 
a j inscenácia tradičnej opernej formy 
zodpo...-edajú skutočnej potrebe a sú 
miestami - keď aj nie v divadelnom 
zmysle - vyberan~-mi umeleckými 
výtvormi. Majú - ako každé od
Yetvie umenia, ktoré podlieha zme
nám doby a vkusu - svoje vlastné 
zákony. Aj tu boli a sú veľké spe
vácke osobnosti. ktoré zdeľovali svo
jím spôsobom veľký um elecký záži
tok. Publikum tradičnej opernej for
my je veľmi spok ojné a neželá si -
podľa mojej mienky - žiadne pod
statné reformy a obnovu. lnterpréti 
majú síce záujem o herecké obohate· 
nie, ale - až na malé výnimky - nie 
sú v dôsledku s,-ojej umeleckej a tech
nickej výchovy vstave akceptovať 
pracovné metódy, aké vyžaduje prís
na zákonitosť divadelného umenia. 

Aj operná literatúra v širokom roz· 
sahu počíta s týmito okolnosťami 
a v žiadnom prípade nepozostává iba 
z opier, ktoré možno z dramaturgic
kého a formového hľadiska považo- . 
vať za dramaticky platnú literatúru. 
Existujú v šak tiež veľmi mnohé diela 
opernej literatúry , ktoré spočívajú na 
opravdivej divadelnej vízii, a ktorých 
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predvedenie bezozbytku zodpovedá 
zákonom divadla. Hudba tak)·ehto 
diel slúži výlučne dramatickému deju 
a konaniu, spev v~·lučne v~Tazu ko
najúceho človeka. Platné predn~de
nie takvchto diel v duchu autorodw 
zámeru. prirodzene vyžaduje umelec· 
ké osobnosti a pracovné metódy, kto
ré v opernom po,·olaní žiaľbohu stre
távame len zriedka. Interpretácia pre
to vo väčšine prípado,· zaostáva za 
zámermi skladateľa a autora. 

Smiem tu pripomenúť mimoriadne 
útočnú kritiku spevákov a dirigentov, 
ktorá sa zachovala vo v)•rokoch a lis
toch Glucka, Verdiho a Cajkovského. 

Ak však môže di,·adelne uspokoji
vé predvedenie tak~·chto majstrov
sk)rch diel poskytnút' orchestrálne 
a hlasové kvality, pripravuje milov
níkom peknej hudby a pekn)•ch hla
sov čistú radosť. ktorá im celkom na
hradí divadeln)·· zážitok - pokiaľ ho 
vôbec hľadali. Aj náročn~· milovník 
divadla si príde sčasti na svoje. Preto, 
lebo tieto diela patria svojou zákoni
tosťou k opravdi,·ému a hlbokému 
divadlu. Cíti z hudby hlboko ľudské 
a dramatické vyznanie aj vtedy, keď 
ho interpréti nesplnia. 

Z týchto činiteľov plynie paradox, 
že majstrovské diela opernej literatú
ry sú veľmi obľúbené a napriek tomu 
sú z veľkej časti neznáme, lebo zá
mery skladateľa a autora boli ;;;delené 
neúplne. Je celkom možné, že vyni
kajúci dirigent, ktorý z opernej par
titúry vyčaruje zvukové opojenie, 
vôbec necíti potrebu nástojčivo zde
ľovať dramatickú v)•poveď diela. 
A často oslavujú spevákov pre krásu 
ich hlasu a herecký temperament 
i keď neučinili zadosť zámeru autora 
a komponistu. 

Oddelenie opery od divadla spočí
va v prvom rade na síce banálnom, 
ale celkom prirodzenom základe po
nuky a dopytu. Priatelia dôsledného 
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hudobného di,·adla nemali by sa pre
to snažiť presadzovať svoje požiadav
ky tam, kde sú neželané a nepotreb
né, kde chýbajú základné predpokla
dy k tomu, aby sa ich zámer stal 
zrejm~·m. Mali by sa radšej združiť 

· a ,-o vyznavačskej a hľadačsl,cj práci 
dosahovať, pokiaľ možno, nekompro
misné výsledky. IVIimoriadne prístup
né publikum moze zaujať postoj 
k našim zámerom až vtedy, keď je tu 
platné predstavenie. 

Další dôvod, pre ktorý doteraz za
ostali praktické ,-ýsledky za požia
da,·kami obrody hudobného divadla, 
je podľa mojej mienky nasledovn)· : 
,. dôsledku uvedených ťažkostí a zá
bran sústredili mnohí režiséri svoje 
úsilie na otázky štýlu, scénické a vi
zuálne problémy. Skutočný dh·adel
n~· zážitok môže režisér iba podnie
tiť a prostriedkami inscenácie iha 
podporiť. Nesený je výlučne muzicí
mjúCimi a hrajúcimi ľuďmi. Dochá
dza k nemu iba Ytedy, keď je správ
ne rozpoznaná a dôsledne vy užitá 
dramatická funkcia hudby a spevu. 

Touto funkciou môže byť iha: uro
biť z deja muzicírovaním a spevom 
diYadelnú realitu a bezv)·hradnú 
pranlivosť. Urobi{ z muzicírovania 
a spevu na jav isku pres't.•edči·vý, prav
divý a nepostrádateľný ľudský pre
ia~', je kardinálna otázka. Dokiaľ nie 
je vyriešená táto otázka, neexistuje 
hudobné divadlo. Vzhľadom na to sú 
estetické a technické inscenačné prob
lémy celkom sekundárne. Táto úloha 
môže byť preto splnená iba ľuďmi, 
ktorí sú muzikálni, majú potrebnú 
bázeň pred veľkosťou a posvätnosťou 
divadelného umenia a sú dostatočne 
nadaní. Hudobné vzdelanie možno 
získať, muzikalitu nie. 

Divadlo ie tvorivé a nie ako sa 
často zdôra~ňuje, reprodukčné ume
nie. Preto nesmie herec hudobného 
divadla účinkoYať ako nástroj vopred 

danej hudby, ale ako tvoriv)• stvár
ňovateľ. Nesmie spievať preto, že má 
pekný hlas, ale preto, že ho núti spie· 
vať jeho dramatická situá~ia. To ~na
mená: mttsí urobiť emoc~álne wero
hodným to, že nemá k dispozícii iný 
spôsob prejavu ako spev. Tak isto. 
ako sa činohern)• herec nesmie učiť 
text naspamäť , ale ho musí na zákla
de dlhého štúdia a mnohých skúšok 
hovoriť tak, ako keby text vytváral 
sám v tomto okamihu, tal< isto musí 
účinkujúci v hudobnom divadle po 
dlhom štúdiu svojej úlohy vo svojom 
danom dramatickom stave nanovo 
komponovať hudbu i spev. ~esmie 
teda byť závislý od dirigenta. Jeho 
štúdium nielen vokálneho partu, ale 
aj celej partitúrÝ, musí takto, tak isto 
ako jeho osobný prejav, dosiahnuť 
takú dokonalosť , že ho divák musí 
vziať na vedomie ako dramatického 
a hudobného tvorcu a získať dojem, 
že všetku hudbu podnietil on a or
chester ho iba sprevádza. 

Pre túto prácu existujú rôzne me
tódy, o ktorých vám z osobnej skú
senosti, ak si to prajete, rád poviem 
podrobnosti. Teraz by som chcel upo
zorniť iba na jednu zásadu, na ktorú 
sa v konvenčnej opere zväčša nedbá. 
Daný v~·raz a obsah spevnej frázy sa 
tam zväčša prináša synchronne, to 
znamená, až s nástupom spevu. Z to
ho vzniká u diváka a poslucháča do
jem úplnej závislosti od orchestra 
a dirigenta. Každá spevná fráza však 
vyrastá z kratšej alebo dlhšej prípra
vy v inštrumentálnej ·časti partitúry. 

Iba keď spevák ovláda túto inštru
mentálnu časť a vtelí ju do svojho 
hereckého prejavu, získava už pred 
nástupom spevnej frázy jej obsah, 
správne dýcha a tým je - pre divá
ka - pred dirigentom a orchestrom. 
U\rádzať takéto detaily, by viedlo 

priďaleko. Ale ten, kto tieto princípy 
akceptuje, zbadá, že sa aj všetky sc~
nické a dekoratívne elementy mus1a 
podriadiť hercovi. Z tohto princír_u 
vyplýva, že hra, spev a hudba nepo
sobia vedľa seba, ale sú správne spra
cované identickou jednotou. 

Toto všetko nie sú novoty. Ziaľ
bohu však zostávajú takéto pokusy 
z rô;nych príčin, ktoré sú vám z~á
m e a o ktorých by tu bolo treba dis
kutovať, iba v začiatkoch. Divadelné 
predstavenie, na ktorom účinkujúci 
~ozvíja spev ako presvedčivý v),_ra
zov)-· prostriedok človeka a tvonvo 
obnovuje hudobnú partitúru, nepre
kročila rámec pokusov. Myslím, že sa 
to môže podariť iba tam, kde sa hu
dobné divadlo ustanovuje ako samo
statný druh umenia, nezávislý na 
opernej prevádzke. 

Tak)•mto pokusom bola v roku 
1946 založená Komická opera v Ber
líne. Táto chce doteraj šie snahy a vý
sledkv v oblasti hudobného divadla 
zachdvaf, pokračovať v nich a vzbu
dzovať väčší záujem oľí. Ani zďale-. 
ka sa nepovažujeme za už platné hu
dobné divadlo. Doterajšie úspechy sú 
iba prebudením pre · pokračovanie 
a ďalší rozvoj ešte nedokonalého po-
kusu. · 
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LUD.Il;K ZE NK L 

Medzinárodné stretnutie hudobných pedagóg~v 
v Prahe 

V rámci. t~horo_čnej Praž!_kej jari _usporiadal S1'äz československých sh/ada
tel~~ v dnoch l a.-21. ma_ta r;tedzznarodné stretnutie pracovníkov v na roz
neJs,teh o_db?roch hudobneJ vychovy . Cielom tohto stretnutia ak 1. , 
v zaverecnel zpráve b l l . ť ·a ' o sa w av ' . d r , h , : ~o pres wma po u., vzájomne sa informovať o situácii 
v Je not tvyc narodnych hudobných kultúrach a pripraviť podmienky 
ko;tgresy a konferencie, ktoré by uz vedec!ťy riešili najnaliehave,·šie a·ef.~e 
otazky. 1 c1e 

p,fpravu stretnutia riadil vedúci tajomník SCS clr. Antonín H ·· · v _ 

'//o·~' pr'k_c~v~í~ov Sväzu a širšej skupiny, v htm·ej boli zapojení ar~:~z:~:Vfa 
vazu. , o ~ ·tw pre hudobnú výchovu mládeže viedol A. Cech kolektív r 

hu~obnu vy~hovu dosp_elých D. Havlíček a ústrednou redakciou ro ra':n~ 
b~h poveren~ dr: K . R emer, Kar~l Hába a dr. L. Zenkl. V konta/a/s ľudob
'}'YTndt _Pked~~olg~t z Brna a Brattslavy náplň stretnutia stanovila sa tak aby 
t V IS " tt.SWC k ' vk h v • ' ' . d , , ~ 1 v u ?z .ac nase1 prace boli rovnom erne zastúpené tak hu-
~bla vych?_va na vseobecno·Pzdelá~'acích školách aha i na školách h d b-

l
nydc t ~ ďal~te sektory hudobnej výchovy, ako je rozhlas Di~'adlo h~d~ 
u ova tvonvosť atď. ' y, 

~ hudobnej výchove ,. CSR odzneli re
ferao/, z ktorých najzávažnejšie pre infor
~~?IU _zahraničných úi'aótníkov boli k dispo· 
z•cu UJ v rus~om a v nemeckom preklade. 
Tak hudobneJ výchovy školske j sa tvkali 
1·eferáty prof. dr. J. Plavca, K: Háb~. O. 
Duzbabu, dr. B. Kulínskeho, doc. dr. F. L-<·s
ka a dr. L. Z?nkla: hudobných škôl A. Ce
cha a J. Drtmu, o rozhlase refero,·ali d•· 
~!- Ne~bal a H. Karásko,·á, 0 výchovnej 
cmuost~ Gramofónových závodo, · J. Seda. 
~~1doveJ tvorivosti _\.f. Kuna: oa osvetovú 
cr~nosť RO!I zameral sa p ríspevkom F. Ku
hat, o. hu?obnom nakladatel'stve l!OYorila 
P. Ethk?.va. o otázkach populárnej hudby 
D. IIa_vlícel;:, o koncertoch začína i llce i .Hu
dobne! mlá?eže" prednášal I. IiurnÍk ' ·a i. 
~-Ln?h~ z_ t~chto rc~erátoY obsahu_iú nielen 
sta~JStJ~ke data, ale 1 bohaté skúsenosti me
todicke, ktoré _sú cenné najmä '" t)•ch odbo
roc~l hudobneJ výc~o,·y, kde vedieme pred 
celym s':'etom, ako Je napr. systematická hu
d?bno:''):chovná Jlrác:' rozhlasom a gramo
fonovymr d?ska_m1 (dt,·adlá hudby a i.) , ale
bo hudobna '"Ycho,·n nevidomých. J0 ne
dala s.a _celkom zastrie( skutoČnosť, že za 
mnohyrm ľu~ovodemokrntickými štátmi 
zaostávame pn uplntľio\·aní hudbv na vše-
obecnovzdelávacích školách. · 
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St retnu!ie sa sl á ,-nostne otvorilo 15. mája 
:·? ,-~fkeJ sále ~árodného klubu v Pra he, za 
ueastl })redstav:tt.efO\' mnoh-<·ch osveto,:-:•ch 
inštitúcií. P o uvítaní hostí ·a dele"'áto,· ·dr 
:\. Horejšom a predsedom festivalo~·ého '"-~ 
h c:ru dr. Y. Holzknechtom predniesol hla~·
n,yyreJa': prof. dr. Antonin Sychra nu tému 
"~akladne otázky hudobnej ,-~·chon· z hfa
~rska s •íča snej estetiky", v ktor01~1 teore
t•tky zdôvodnil dôl ežitosť hudobne j vvcho
\ ~- pre -~-)·c~10vu dnešnej mládeže~ ~ajmä 
p~e roznJ?rue schopnosti p re poznanie re
nlit~·. DalšlC d va dni stretnu tia venovali sa 
p r('(\ovšetk~-m hudobnej výchove mládeže. 
, . neder u sa konal zájazd na koncert na 
Zbrasla,· a na Dobi'íš, ďalšie . dva dni sa 
rokovnlo ? httdobnej v)'chove dospelých 
a posledny deň boli na programe otázkY 
organ~zaf'?é a záver. Y r ámci stretnuti~ 
prednedh sa ukážky práce na základnýc!} 
lmdobn)·eh školách (pl'Ípravnú hudobná v\·
eh~:a. s?lo,·é !nštrumentálne v)·stupy a i:) . 
ukazko,·a hodma hudobnej výcho,·y ,. 6. 
tned_e o~emročenky, _vý:honlý koncert p re 
'~:eJnos t, predvedeny Umeleckým súborom 
S:\B, hudobná beseda pre pracuiúcich Stre
dočesk~'ch strojární a v pražsk~m Divadle 
hudby. sa účastníci oboznámili jednak s prá
cou Dn·adla hudby, jednak s v~·chovným 

programom Cs. rozhlasu a s niekofk)•nli čs. 
krátkymi hudobnými filmami. najmä s fil· 
mom .,~fozartova hudobná Praha" a so slo
venským filmom "Za ľudov)>TnÍ• hudobnými 
nástrojmi" . Ukážky sa v·ydarili a našli u za
hraničných hostí vrelý ohlas, len škoda, že 
pre finančné ťažkosti nemohol sa uskutoč
niť výchovn~· koncert pre mládež v Smeta
novej sieni ( pre 2000 detí), aké ináč pre
biehajú v Prahe systematicky už po nie
koľko roko,·. 

Zo zahraničných účastníko,· vynikli naj
mä dve osobnosti, delegát. Sväzu sovietskych 
skladateľoY prof. dr. Lev Ginzburg a známy 
hudobný pedagóg zo západného Nemecka 
p rof. d r. Felix Oberborbeck Prof. Ginz
hurg je hudobn)· Yedec, pôsobí na rnosko\·
skom konzeľ\·atóriu a zaoberá sa najmä 
dejinami sláčikového umenia. Z podnetu 
prof. Belzu začal sa zaujímať o našu hudob
nú kultúru. naoísal knižku o Ferdinandovi 
Laubov-i, te'raz ]e p redsedom kultúrneho od
boru Sväzu sovietsko-československého pria
teľstva, ktorý bol pred niekofk)' tni rokmi 
zriaden<· v Mosh·e a zbiera materiál k väč
šej práci o českoslo,·enskom husľovom a vio
lončelovom umení. Ako bolo vidieť z jeho 
prejavo,·, je dosť informovan)· o hudobnej 
v")·chove v SSSR a o jej organizácii, ale 
hlavným ťažiskom jeho pedagogického zá
ujmu sú zrejme základné ideové otázky hu· 
dobnej výchovy, jej náplne, cieľov a poslaní 
v socialislickei v"\·chove. a v tomto smere 
tiež svojimi pre~yslený~ni diskusnými p rí
spevkami v)•datne prispel k vytvoreniu vy· 
sokej ideovej úrovne stretnutia. Tiež prof. 
Oberborbeck má zmysel pre zásadné otázky 
a ako predseda S väzu nemeckých spe,·áckych 
spolkov a v)·znamný člen nemeckej organi
zácie h udobných pedagógov chápe hudobnú 
v)·chovu v jej plnej šírke a dosahu, ale 
predsa je predovšetkým metoclikom - pra
c-oYníkom z praxe, učiteľom i dirigentom 
amatérskych sborov a orchestrov. Yie vystú
piť s bezchybn)·m prejavom, ale vzápätí 
tiež zorganizuje d,·ojhlasn)· spe,· všetk)•ch 
ú('ast.nikov stretnutia podľa v :\emecku veľ
mi rozšíren)·ch pohybov ruky (pri dvoj
hlase obidvoch rúk) . V cľrni sa zaujímal 
o ukážk-y našej práce a zúčastnil sa i nie
ktor)·ch ďalších okrem programu. Spolu s dr. 
l<:: rausom vydnl učebnicu, k torá je rozšírená 
už " milión výtlackoch v niekoľkých jazy
koch. Z referátov ho predovšetk)'m zaujal 
príspevok dr. F. L)·ska , ktorého vefmi nalie
haYo pozýval na medzinárodný kongres 
o hudobnej "~·chove do Kodane v auguste 
t. r. Y Xemccku roz\ijal program Lea Kes
tcnb<•rgu, za čo bol za nacizmu perzekvo
vaný. Potešilo ho. ze su " Prahe zoznámil 

s i:innos(ou b)-valej Csl. spoločnosti pre hu
dobn ú. v)•chovu, v ktorej Kestenberg, jeho 
priateľ, v Prahe pôsobil. Vo svojom- pri
pitku na S!)oločnom obede na Dobi'íši vrelo 
ocenil našu hudobno-výchovnú prácu a pre
hlásil, že rozpory západného a vých odného 
SYeta sú omnoho menei ,-ýznamné ako to. 
c'-o ich spája; keby záleŽalo. iha na hudobní: 
koch, iste by k t ým to rozporom nedošlo. 

Dalším účastníkom z ~emeckej spolkovej 
republiky bol prof. dr. Erich Valentín, v-$•
značn~· mozartovský· badateľ, ktorý je 
v Prahe známY už z mozartovskei konfe
rencie , . r. 19Š6 a redaktor, R . S~human
nom založeného časopisu "Neue Zeitschrift 
fi.ir Musik" a vedúci časopiseckého oddele
Jt.Ía veľkého nakladateľstva, dr. Karl vVôrner, 
ktor<· sa ,-eľnli nadchol urácou nášho· Di
v;odl"a hudby a rozhlasu. Nemeckú demokra
tickú republiku zastupovali dr. Walther 
Siegmund-Schultze, Konrad Niemann a 
prof. Kurt Schône. Dr. Schultze je vedúcim 
l«•tedrY o r·e hudobnú vedu a \"Ýchovu na 
univer~ite v Hale a na stretnutí hovoril pre
dovšetkým o otázkach vzdelania učiteľov 
a hudobn)·ch vedcov a dokumentoval na 
svojej katedre výhody a v)'znam spojenia 
prípra\·y vedeckej s pedagogickou. Objasnil 
tiež sústavu štátnych hudo)m)·ch škôl v ~DR 
a ..-cľmi presvedčiYo rozvádzal otázky po
slania hudobnej v~'chovy mládeže v novej 
spoločnosti. · :"l'iemann, referent p re ume
leckú výchovu na ministersh·e, r ozvádzal 
hlavne otázky ideového pojatia a náplne 
hudobnej •")·chovy a problematiku vedec
kej práce v tomto odbore. Prof. K. Schone, 
sedemdesiatnik, má k Slovanom blízke 
vzťahy, lebo pochádza z rodiny Polabských 
Srbo,·; pôsobí na ka tedre hudobnej ' -ýcho
y~· na Humboldtovej univerzite , . Berline, 
ltde sa zaoberá cpredovšetkým intonáciou 
a vvcho,·ou k aktívnei hudobnei tvor ivosti 
(impro,;zácia a pod.);. poznal u~ebnicu dr. 
L),ska a veľ1ni ho zaujalo Spilkove "Slu
chové cvičenie", ktoré si odniesol so se
bou. Z Poľska bol na stretnutie delegovaný 
sklada teľ prof. Tadeusz Paciokiewicz a fol
k lorista prof. :Marian Sobieski, ktorí zhruba 
informo.;ali o organizácii a náplni hudobnej 
\-)Thovy Y Poľsku. O maďarských hudob
n~·ch školách prehovoril skladateľ prof. Pál 
T\.:Jdosa z Budapešti. R akúsko reprezentoval 
predovšetkým redaktor časopisu "Musiker
ziehung" prof. Wilhelm Rohm, ktorý jednak 
podrobne uviedol obsah osnov hudobnej -..-ý
chovy tamojších národn),ch škôl, jednak veľ
mi naliehavo aoeloval na vvtvorenie medzi
národného hudobno-pedag~gického stredis
ka Y Prahe. Profeso r R ohm sa zúčastnil už 
na L medzinárodnom l<ang;esc pre hudobnú 
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,-)•chovu v Pt·ahe r. 1936 a teraz spolupracuje 
i s medzinárodnou hudobno-výchovnou or
ganizáciÓu pri CXESCO; Láto nová organi
zácia vraj doposiaľ ani zďaleka. nevyvíja ta
kú plodnú i!i1mosľ, ako bývalá spoločnosť 
pražská a okrem toho je cel)• rad hudobno
výchovlf)'ch problémov, ktoré možno riešiť 
spoluprácou stredoeurópskych štátov, zatiaľ 
čo štá ty vzdialenejšie k n im nemajú taký 
vzťah. Po dva dn i sa zúi:astnil na stretnutí 
i riaditeľ mestského viedenského konzerva
tória proL Karl Lustig-Prean , ktor)· obozná
mil účastníkov so záslužnou v)'chovnou čin
nost:ou toh to ú:slavu, pod kto;·ý spodá celá 
sieť hudobn)·ch ~kôl a k torý sa stará aj 
o rozšírenie hudobného amaterizmu v ro
dinách. Okrem cľalškh delegá tov navštevo
ya][ s lre tn\l.tie i hostia Prúskej ja l'i, takže 
celkom ie možné uviesť zástuocov l4 štá
lov , okr~rn spomenutý l'h ešte ; llulharska, 
Čín skej ľudovej republiky, Dánska, Juho
slávie, Kórey, .\(ongolska, Rumunska a 
Zjednotenej arabskej republiky. 

Nie je tu m ožné stručne zachytiť všetky 
zaujímavosti i dôleZité podnety, ktoré pri
nieslo takmer týždenné rokovanie; v dis
kusii sa z československej strany uplatnili 
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najmä Alojz Hába, ktor~- informoval o pred
~vojnovej pražskej :\Iedzinárodnej spoločnosti 
pre hudobnú výcho vu, dr. V. Fedor, k torý 
poukazoval •na dôležitosť a problematiku ve
deckej práce v hudobnej výchove, ďalej 
\'áclav Dobiáš, dl'. A. Iloi'ejš a dr. A. Sych
ra, ktorí uvádzali rokon 111ie do správnej 
zásadm•j línie, ketf diskusia niekedy zašla 
do metodick)'ch alebo štalislick~-ch podrob
ností n ktorí tiež ve[ kou mierou prispeli 
k potrcbnému ideovému i organizačnému 
vyzneniu celého stt·ctnutia, ako sa prejavu
je i ,. záverečnom resumé roko,·ania, ktoré 
holo všetk~·mi účastnikmi prijaté a ktoré tu 
uvád zame: 

,,Všetci účastníci konšta tovnl.i, že podobná 
medzinárodná ,-ýmena skúseností v odbore 
hudobnej výchovy má nUmoriadny v)·znam 
a je veľmi plodná, pretože ,-o všetk ých kra· 
Enáeh S\"eta . je ,•·:•d. spolo?n ých pro~lémo\•; 
J reba v , ·zdv1hnut , ze v nazore na zakladnc 
otázkv došlo rokovanie k nevšednej jednote. 
Bolo • zdôraznené, že hudobná výchova je 
ako súčasť obecnejšej v)·rhovy estetickej 
nevYhnutnou zložkou vo všestt·annom roz
voj( osobnosti i'loveka nepostrádateľnou sú
časťou poznania reality. :Môže, pravda, do
spieť k cieľu len vtedy, ak ie založená na 
hudbe spätej úzko so životom; naplnenej 
hlbokou ľudskosťou, vyjadrujúcej naplno 
idey a city ľudi . Taká bola hudobná tvorb'l 
klasikov a také sú i najlepsíe diela súčas
ný·ch umelcov. Hudobná v)rchova, nko sa 
ukázalo, nie je záležitosťou len úzkych špe
cialistov, ale životný m problémom všetkých 
hudohn íkov a tiež a j na jširšieho okruhu po
slucháčov, lebo v ústredí pGzo•·nosti je roz
,·oj kultúmosti. v najširších mas;irh. Z roko
\an í vyšli niektoré dôležité podnety, týka
jiH'e sa už celkom konkrétne dielčich úloh, 
KtOJ•ým b y sa mala v budúcnosti venovať 
zvl(oš tnn pozornosť . Jedn)' m z tak~·chto pro
blém.ov je napr. prebrať metodiku výchovy 
dospelýc-h mimo školu. Preto účastníci vy
slovili p ria nie vytvoriť y Prahe medzinárod
nú ko misiu, ktorej účelom by holo dnť pod
net k lomu, Aby sa v jednotli'-)'ch kraji
nách vyl\·ori li ús taYy pre hudobnú výcho
v u. Sväz čs. skladateľov bol poverený, aby 
pris tú.pil k rokovaniu s jednotlivými sväzmí 
a inštitúl'iami v rozličn\·ch štátoch a doho
dol s nimi poriadanie ;emináro,-, konferen
cií a diskusií v ro:r. ličnýrh krajinách pri prí
ležitostí Pražskej jari, Chopino'vského kon
kurzu, fes tivalu súčasnej hudby atď . Cesko
slovenski účastníci vysloYili prianie, ako 
dôsledok rokovania tohto stretnutia, aby bo
la , . CSR ur)·chlene zriadená inštitúcia 
v rúmci Sväzu čs. skladateľov, ktorá by sa 

znoberala ciei avedome otázkami hudobne j 
vvchovv. 

· ~Icd;iuárodné stretnutie ukázalo, že sa 
može hudobná v)·chova zdarne rozvíjať ib.a 
tam kde opravdu rozk v itá národná kultu
ra ~e rastie zo zdeavého, bohatého a plod
nt~'!lO života ľudu. Preto naidôležitejším cie
ľom hudobníkov i hudohn~·ch vychováva
teľov ie zachovanie mieru a utuženie pria · 
teľstva" a spolupráce rned":i náro~mi.': • 

Význam stretnutia sa llei; preJaVUJe uz 
v tom že po prvý raz po '22 t•okoch bolo 
11 nás 'hovorené o hudobnej v ýchove na šir
šom medzin;irodnom základe: avšak i zá
stupcoYia rozli<' n)·ch sektorov hudobnej vý
~hon· CSR sa v tejto úplnosti zišli po prvý 
raz ~ delegáti Rakúska a oboch častí :"ie
mecka konštatovali, že by sami inak ťažk~ 
n nšli príležitosť ku spolo<' nej schôdzke. ~oh 
nadvir\zané priateľské styk y, problemauka 
hudobnej výchovy sa ukázala . v š[rokýeh a 
t~·p icky súčnsných súvislostiach, ako ~pl·áv
ne uvádza resumé, a hlavne, bol dany pod
net k vybudovaniu základne pre ďa!Siu 
spoluprácu. Ak vytvorí Sväz čs. skladateľov 
opravdu inštitúciu pre hud~'bnú v):c~ovu, 
pomôže sa t)·m nielen rozvoJu medzmarod: 
n'·ch stykov a väčšej zahraničnej prestí~1 
Um ale predovšetkým hudobne j výchov~ 
u mis. Kebv sme už takú inštitúciu boh 
mali, mohlo ·byť i toto stretnutie pl?dnejšie, 
konkrétnejšie; pretože sme nemah orgán, 
ktorý hy uapríklad účasť zahraničn)'ch pe
d agúgov nGpred písomne podrob~~. s~ro
stredkov:h·al, museli sme sa uspokoJit s tym, 
z<' niektoré štáty na pozvanie vôbec neod
povedali, alebo lf.e v;.·slali delegátov, ktorí 
k hudobnei výchove nemali bližší vzťah. 

Sväz čs. -skladateľov v podstate chúpe dô
ležit osť hudobnci výchovy a jej dnešné po
treby a v minuiých rokoch previedol n!e
koľko záslužn ých akcií v jej prospech (me
koľko memo•·á nd , 1-onferenciu v r. 1956 a 
i ) avšak sústavnú starostlivo~( flosiaľ ne
~:erlel znbeznečiť (už vvše roka stanovená 
c.eloštátna o-dbomú skupina SH dosiaľ ne
zišla) a tiež niektorí členovia vedení ses 
dosiaľ poch yhujú, že b y nejaká hlbšia st~
ro~tlivos( o hudobnú v~·chovu mala patrJť 
k úlohám S\.5. Xie di,-, pretože dnešn)r núš 
spoločen~ký pori':tdok posky_tuje skladate
ľ C>m tGké hmotn(· zahezpečeme. že sa nepo
trebujú zaujímať o nič iné, ako o komt>o· 
zíciu. Kde nájdeme dnes u nús obdobu uvc
domel)•cll výchovných snáh Róhert~ ~chu
manna alebo Bedi'icha Smetanu ? UsiluJe sa 
o ~piitie s ľudom, ale skôr prostredníet,·om 
ú,·odníkov alebo iednotliv-Vch koncertov pre 
pracujúcich , než - sústavnou hudobnou vý
chovnou prúcou medzi robotníc tvom, ktorú 

prevád zala už b ý valá Spoločnos~ pre hu
dobnú výchovu , kdt' laké kurzy VJedol pro
fesor Jozef Stanislav. 1" važuje sa teorellcl<y 
o funkcii hudby , . spolo<' nosti a vôbec o ob
sahu hudby, pri čom olwomnč množstvo 
materiálu. ktoré sa vedeckému estetickému 
báda niu ~1askvtá v l<uždodenrl<'j h udobno
výdwvnej a 'ropulari~:ačnej pmxi, zostá':a 
úplne nepovšimnuté. Hudobná '"~'chova Je 
Popoluškou nielen na školách, ale i vo všet
kých sekciádt ses a je potom ]('n pr·irodze
né že mnohí nnši hudobníci, ktol'i svoje po· 
st~venie zalo7.ili na činnosti pedagogickej a 
popul_a rizacnej a na rozvíjaní hudobnél.to 
amaterizmu, za ktorú p rácu budú raz h•s
túriou predovšetkým ot·eiíovaní, dnes sa vy
d áva jú za "eist ých" skladateľov, výkot~
ných umelcO\·, hudobn)·C'h vedcov alebo kt•J
tikov pretože kadečo je dnes v hudobnom 
odbo;e dosta točne hodnotené, len nie hu
dobná výchova. 

Prdo bolo nedávne medzinárodné stret· 
nutie pracovn íko,- ,- lllldobncj ' -ýchove ta
ké df>lež[té, lebo posk ytuje značnú nádej, 
ze v relkovom postoji Sviizu l-s. skladateľov 
k hudobnej v)·chovc nastanú podstat~lé 
zmen y k lepšiemu ; je tu potrebné vyzdvih
núť lWÚCU vedúC'elJO ta;omníka ses dr. A. 
Jfoi·e}ša, ktorý cez naj1·~zličnejšie preká7.k y, 
a často vo vedení ses temer osamotený, 

Dr. Felix Oberborbeck 
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snaží sa o konkrétne opatrenie na pomoc 
hudobnej výchove. Ak sa nájde dostatok 
porozumenia, nájde sa i dostatok vhodných 
f(•ricm organizácie hudobno-výchovného sek
to~~ v s es, kt?ré by bolo možné vteli f pri 
bliz.mcom sa S]azde ses do stanov. Máme 
sice rad hudobno-výchovn),ch inštitúcií ale 
potrebujeme jeden ústredný, akýsi id~ov-(• 
koordinačný orgán, ktorý by zhromažďov;l 
skúsenosti a podnety, rytyčo'"-al ciele, ktorý 
by reprezentoval všetku našu hudobnú vý
chovu ako v styku s našimi vládnymi a 
ústredn),nu inštitúciami, tak v s·tyku "so za
~lranič~m ;_ ta~ý orgán môže byť prWenený 
iba k JedmeJ našej ústrednej ideovej organi-

zácii na poli hudobnom - k s,·äzu čs. skla
dateľov, h udobných vedcov, kri tikov a vý
konných umelcov. 

Pri jednej diskusii v menšom kruhu o 
zmysle a očakávaných výsledkoch stretnu
tia hudobných pedagógov sa pre nás veľmi 
nabádavo s pá tosom spravodlivého rozhor
ČP_nia vyjadril sovietsky delegát prof. dr. 
Gmz~urg v tomto zmysle: ":\lemôžem po
chopiť, ze by bolo možné, aby z niekoľko
denného rolwvania veľkého počtu odborní
ko,· o závažn)·ch otázkach nevzišlo konkrét
ne uznesenie, ktoré by viedlo k činom. U 
nás v SSSR to je nemysliteľné!" - Dokí-
7.eme to my tiež? 

W A L T E R S I E G :\I CN D - S C II U L T z E 

O hudobnej výchove na školách v NDR 
Prof. dr. W. Siegmund-Schultze, ordinarius hudobne; vedy na univerzite 

v Halle -~ ?edú_ci sppiených ústa·t•ov pre hudobnú vedu a hudobnú výchovu 
na ~amo1se] w:n~erzLte, dal nášmu časopisu k dispozícii svoi referát, predne· 
seny ,r;a Medzmarodnom stretnutí pracovníko1' v hudobnei výchove v Prahe. 
f!dtlaca!ne t; nto refe~át ~' nádeii, že pripomenie aj zodpovedným pracovníkom 
skolskeJ.spravv velky vy~nam hudby pri výchove socialistického človeka a po
trebu ~·clenema hudobne/ v ýchovy do vyučovacieho plánu. 

Nazdávam sa, že východiskom každej 
Ú\"ahy o úlohách a cieľoch účinne i hudob
nej výchovy musi byť otázka: aká· ie funk· 
cia hudby v našich ·časoch, šoeciál~e v so
cialistickej spoločnosti? Tú to otázku nemož
no nechať ot ,·orenú alebo preneclúť jei zod· 
pove~anie .každé~u jednotlivco"i. Hudba je 
spolocenske umen1e, v)•chova ie činnosť do
t~·kajúca sa ľudskej spoločnosti ; obe sa ria
dia charakterom danej spoločnosti 

Som z krajiny, ktorá buduje socializmus. 
Ako je známe, nic ie toto slovo abstrakt
ným pojmom, a le sa ~ž stalo vo veľkej mie
re konkrétnou skutočnosťou . Pritom sa ne· 
má dosiahnuť len "spoloč<!nská rovnopráv
n~sť", ale prevz?lím všetkých dôležitých 
~·~~obných prostrJcdkov do rúk ľudu '")'VÍ· 

J.~Ju s~ ~elkom nové formy spoločenskej 
crnnosLJ. Zodpovednosť za rozkYet š tátu spo
CI~a na každom j ednotlivcovi; robotnícka 

, tneda, pracujúci ľudia určujú charakter a 
tempo výstavby. Pri tvm hrá rozhodujúcu 
úlohu kultúrna činnos(, ktorá nie je iba 
výrazom novej STJOločnos ti, ale sama má 
tú to spoločnosť u pen "rova f a spoluvytvárať. 
PráYom sa zdôraz•iuje, že socializmus je 
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podstatne vecou výchovy. Akú v)rznamnú 
úlohu hy pritom mohla mať hudba a hu
dobná výchova, zdôraznilo sa tu už z hľa
diska estetiky. Táto estetika je však v pod
state spoločenskou vedou; abstraktnú ana
l)•za, čisto súkromné úvahv o umeni nema-
jú dnes nijakú cenu. · 

Co povedal H clfert pre i'eské pomery 
7.dôraznil IL Kretzschmar (j 902) pre ne~ 
meckú hudbu: o iej osudoch sa rozhoduje 
v škole. Avšak Kretzschmar vychád zal zo 
sta.novis_ka ineštillekej stavovskej školy a 
prave Jeho v)'zva, čo bola ako cenná ·a 
p lodná (spomeňme len reforrnv Lea Kes
tPnberga), musí nás urobiť čujn")-rni na obe 
hlavné o túz kv: 

a) aký cief má hudobná v)·chova? 
b ) komu slúži, na koho sa zameriava? 
Z takýchto úvah vyplývajú nasledovné 

hľadiská: 
1. Hudba sa musi s tať nodstatnou súčas

ťou života, celkovej vých~vy nášho ľudu. 
Ako ~orma ~poločenského vedomia spolu
pracuJe na ' ')'stavbe .novej skutočnosti . Vý
<'hova k hudbe, o ktorú sa usiluieme musí 
J,yť súčasne výchovou prostrední~tvon~ bud-

by ; tu sa musí uplatňovať dialektika. Hud· 
ha sa má celkom stať prostriedhom k ciei u, 
smi<' však súčasne čiastočne obsiahnuť aj 
konečný cieľ. Pri tejto príležitosti znovu 
pripomínam pretvárajúcu silu hudby, jej 
d uchovno-emocionálnu jednotu ; konkrétnu 
r~•volučnú výpoveď i čistej inštrumentálnej 
hudby. 

2. Xami určenú spoločenskú funkciu hud· 
l1y treba považovať za jej jedinú funkciu. 
Staršie tézy, ktoré niektorí zastáva jú a j 
dnes a ktoré mali vel'k)' vplyv aj na hu
dobnú výchovu na školách, vysvetľovali 
hudbu v podstate nábožensky alebo ju 
označili za symbo!ick(t "náhrazku" nábo· 
:Ž(•pstva, považovali ju za svet p re seba. 
Spomínam si na konferenciu praeoYniko,· 
,. hudobnej v~·c!Jo,·e , konanú pred štynni 
rokmi v Kasseli, k tore j účastnici h udbu nad
Šf·ne d~finovali ako "predsieň", čize ako 
krek k nadskutočnu. Ešte stále sa teda ob
javujú snahy podkladať hudbe a hudobnej 
,-\•chove stredoveké náZOI'V. Preto ie dôle
žité dôsledne U!)ozorňovať, že hudba mú 
ľudskú funkciu; ľudia ju určujú a vykoná
vaiil . 

3. Z týchto hi adisk plynie požiadavka 
sprístupniť v rámci socialistickei spoločnosti 
hudbu teoreticky i p rakticky všetk)•m ľu
<ľom, vytvoriť pre nich možnos(, aby sa po
ČÚYanim i akthnym predvádzaním hudby 
stali účastnými zážitku z nej. V rámci po· 
ly technickej výchovy, l<lorá sa dnes na jmä 
v socialistických krajinách vyžaduje pre 
každého žiaka, musí zaujímať zmysluplné 
miesto a j umelecká ' -ýchova ; ku technickej 
a ro:>:umovej výchove p ristupuje s rovna· 
k)·m ' ' šeobecným cieľom (výchova socialis· 
tického človeka) aj m úzická "")'chova. Iba 
ona umožliu)e úpln.; obsiahnutie a p režit ie 
sku toi'nosti. Spievanie a muzicírovanie sice 
bťzpochyby podporuje kolektívne cítenie a 
dakedy vedie k nadšen~rm zážitkom, v žiad
nom prípade Yšak nestačí ako cieľ hudby . 
ak neuznáme ako hlavn~- princíp v rámci 
všeobecnej humanistickej Yýchovy, p ri vý· 
ehove socialis tického vedomia .etický, v)·· 
chon1ý pn·ok. Je prirodzené, že pritom hrá 
,-cfkú úlohu rozdiel med zi meštiackvm a 
no,·)'m socialistick )•m . humanizmorn. · 

\" jednotlivostiach sa tieto hľa diská pre
j;"·uj ú v hudobnej výcho~·e na školách 
Y ~DR nasledovn~ : 

K'"ôli tomu, aby bola hudobná v:)·chova 
ú('inne zapojená do rámca spoločenskoved
n~'ch disciplín, uskutočiíuje sa ' ")•chova uči
ter ov hudb:v prevažne na fi lozofick-ých fa
kul tách uni \•erzít a na pedagogických inšti
tútoch. Učiteli a vyšších stredných škôl s ÍL 
; kole.ní 5 roko\·, učitelia nižších s tredných 

škôl 4 rob·. Každ-(· študent má okrem toho 
druhý rov;.ocenn): odbot'. :\lezumlcujeme, že 
p ritom narážame na nedostatok času u štu
dentov ; avšak Y žiadnom prípade nemožno 
izclo,·a( hudobnú \")·choYu od ostatn)•ch 
predmetov ,. škole. Y ef k)· dôraz kladieme 
na spoločenskovedné vzdelanie, pedagogicko
metodické skúsenosti a dostatočné jazykové 
znalosti. Hudobná výchova takto stojí v tes
no rn kon takte s ostatnými Yedec~-mi a 
praktickými predmetmi. Inak prebieha vý
chova hudobných vedcov a hudobných pe· 
dagógov v prv),ch rokoch štúdia spoločne. 
~ie je potrebné pripomínať, že prinajmenej 
od Platóna hudobná veda splňala po mno
hé stáročia predovšetk)·m funkciu h udobnej 
v)·chovv 

\" rá~~ci našej školskej sústa\")" prislúcha 
na jdôležitejšie miesto roz"i jajúcej sa stred
nej škole; najneskôr za 5 rokov bude vše
obecne zavedená desaťročná povinná škol
ská dochádzka. a ňu nadväzuje trojročná 
vyššia stredná škola alebo robotnickó-roľ
nfcka fakulta (pripravka) na uniYcrzitách 
a ostatn)•ch vysokých školách. 

Súbežne sa realizuje princíp polytechnic· 
kej v~·ebovy, do ktorej má byť včlenená aj 
hudba. V n ižších triedach budú dve hodiny 
hudobnej výchovy; vo vyšších pr ibližne 
aspoň jedna hodina. Mnoho možností k vy
t,·áraniu hudobných krúžkov je prirodzene 
aj v pionierskom a mládežníckom hnuti. 
:Vláme p r itom rad dobrých sborov a orches
trov vyšších 1\tredných škôl, ktoré vďačia za 
svoje úspechy pon::.jviac iniciatív~ dobre 
p ripravených a nadšených učiteľov hudby. 
Prostredníctvom gramofónov)•ch dosiek a 
magnetofónových pásov rozširuje sa v stále 
väčšej nuere poznávanie hudobnej literatú
ry, nateraz ešte stále veľmi medzerovité. 

P rof. d r. Sychra právom poukázal na to, 
že hudba má preniknúť oj ostatné predme· 
ty : dejepis, jazyky, zemepis atď. Tu môže 
by t: m ohilizujúca. p1·ehlbujúca sila hudby 
mmaj výš dôležitá. Rozhodujúca je však sa
motnú hodina hudobnej "ýcbovy ; preto slo
vo k metodick)·m otázkam: nazdávam sa, 
že kazdá metóda a mNodika môže byť iba 
cestou k hudbe a nie samoúčelom. V kaž· 
dej k rajine sú iné tradície: napr. úloha ľu
dovej p iesne v hudobnej ,")·chove n ijako 
nie je všade ro,"llaká. Spor o hudobnú teó
riu a metodiku hudby bol zväčša neplodný; 
to , čo sa naz)·va " metódou", sú často iba 
vy ucovacie pomôcky. H udobná výchova 
môže prirodzene tieto pomôcky používať. 
nesmie však strat iť z očú spoločenskov)·
chovný cieľ jednotli,·ých hodín i celého 
vyučovania (podobne, p rirod zene nie ahso· 
lútne sú menej podstatnC:· štýlové prostried -
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ky skladateľa p1·i pouzití metódy socialis
tického realizmu). Rozhodujúce je spojenie 
hudby s bezprostrednou praxou, spoznanie 
a uznanie jej spoločenskej funkcie. 

Som presvedčený, že pri výchove učiteľa 
hudby treba klás( veľk~' dôraz na hudobno
praktickú stránku, teda predovšetkým na 
hru na k lavíri, dirigovanie, súborovú hru, 
samozrejme nie s eieľom dosiahnuť sólistic
ké výkony, ketľ ze gramofónové dosky a 
magnetofóno,·é pásy móžu aj v skole mno
ho vvkonať a nahradii: ale na druhe i st.ra
ne r{esmie trpieť hudo'bnohistorická -a hu
dobnoestetická priprava. Pochopenie cha
rnkteru a spoločenského ' -ýznamu hudby 
neplynie len zo spievania a muzicirovania, 
ale v rozhodujúcej miere zo skúmania a 
analyzovania umeleckých diel, tak ako je 
to samozrejmé , . literárnej vede a dejinách 
umenia. Nestačí usilovne spievať a analy
zovať ľudové piesne. 

Treba napr. pochopif úlohu chrámovej 
hudby v jej historickej funkcii a vysvetliť, 
že jej ••ltJsltlý obsah, ktorý je výrazom člo
•·eka, pretrv;ísa i napriek jej časove viaza
nej ideológii. Zdášť jnsne treba z tohoto 
hľD diskn interpretovať Bnchovc tlmenie, pri
rodzene bl.'z toho, že b y sme sa snažili pod
strčiť nt> iak<· .. s,·etský ·' obraz Bacha. Ale 
ako sa ,;;a i .i ~;·ien to,:a f v K·cht.o otázka<'h 
ztaci sodniistickei školY, al~ učiteľ nemá 
pcvn~- názor? In§m spÓs~bom to platí pre 
Händla, ktorého t,·orbu v meštiackom Ang
licku prvej polovice 1.8. ~toročin , ktorl•ho 
novovytvorenie sve tskí·ho oratória treba vy
loži( ako zrkadlo ľudu a mírodov. Každému 

ziuko,·i musia byť jasné protiklady v osob
nosti ':Vagnera, jeho z veľkej časti reakčný 
postoj v ideológii a básnictve, pritom však 
nn základe vefkej hudobnej iradicie predsa 

· 7.Yiičša pokrokový duch jeho hudby . Ze je 
pre hudobnl>ho pedagóga nevyhnutné stra
nícke hodnotenie modernej hudby, malo by 
byť pri jej dnešn)·ch krízových zjavoch sa
mozrejmé. 

Pre toto všetko prirodzene jedna hodiila 
hudobnej výcho'-y nestačí. Ale nadšený uči
teľ hudbv bude mócf veľa dosiahnuť aj 
,. sbore a· orchestri, v pracovných krúžkoch. 
.\Inohé doplnia ústavné koncerty s dobrým 
programon~ ; úzky vzťah k hudobným ško
lám môže podporiť školskú hudobnú vý
l'hOYu i kecľ hudobné školv v žiadnom prí
pade ~emôžu nahradi( hud~bnú v),chovu na 
všeobecnov7.delávacích školách. 

Záverom: hudba sn vžd\· znovu dostáva 
· do nebezpečia t\·m. že sa ~dá, že móže byť 
pre svoj kladnf estetický :;úžitok, pre svoj 
ž.i1•ot pre seba abst.rahovaná od všeobecné
ho zázitktL Tak tomu bolo ai !)ri mládež
niekom hudobnom . hnutí nášho storočia 
v ?\emecku. Avšak hudobná obroda neosoží, 
ak sa deje izolovane; len jej včlenenie, jej 
vy rastanie zo spoločenského zazitku ju robí 
pozitívnou, účinnou silou: jej vôľa, spolu
pracovať na výchove nového cloveka. Na
zdávam Sa, ze j)I'<Í.Ve hudobný pedagóg by 
si mal by ť vedomý toho, že sprostredková
vanim tak-ých hodnôt môže podstatne pri
spieť ku charakterovej výchove, ale aj 
k medzinárodnému dorozumeniu a upevne
mu mteru. , 

K tohoročn)' m prem1eram súboro v ľudového umenia 
SĽUK-Lúčnica-VUS 

Pred 10 rokmi, keď vznikala Lúčnica a 
o celý rok neskôr SI:ljJ(, nebolo nn Sloven
sku nikoho, kto by tejto práci odborne d o
konale rozumel a bol schopný súbor v je
ho umeleckei činnosti cieľavedome viesť. 
Z histórie SJ:CK-u hodno napr. uviesť po
mýlené 7.ostm·enie prYého tanei'ného súbo
ru, ktorého členovia síce ovládali tanečný 
fol.kloristick)r pre jav, ale vóbec nemali dis
pozície pre odborn)· tanečný Yýcvik. Po
dobne si treba pripomenú( diskusie o natu
rálnom speve tak nn pôde Lúčnice ako 
SĽUK-u, čo spôsobilo, že Lúčnica sa čo
skoro preorientovala na cesty , po ktorých 
kráčal SĽUK. Až po určitých skúsenostiach 
sa začínalo chápať, ako treba isť na jadro 
problému, a že jednoduchosť a ľudovosť 
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111ožno dosahovať jedine cestou tvorivého, 
výsostne náročného umeleck,;ho procesu. 
Treba sa pýtať, či práca súborov ľudového 
wnenia rozvíja sa s dostat očnou umeleckou 
zodpovednosťou a úrovňou, či príčina kri
tiky tejto činnosti neväzí práve v nespráv
nej a ne<1ostatočne sa rozvíjajúcej ich ume
ll·ckej práci. 

Treba sa zastaviť najprv pri ľudovej 
umeleckej t,·orivosti a uvedomiL si predo
vsetk~'Ill jej nedostatky, lebo tieto sa odrá
žujú aj v činnosti našich popredn)rch telies 
- súborov. 

Pojem ľudovej umeleckej tvorivosti, keď 
sn tá to začala u nás rozvíjať, bol v jednom 
c-ase ,-efmi úzko chápaný, vykladaný a 

nvúdzaný do praxe. Hozumela sa ním to
tižt.o jedine oblasť pestovania a udržiavania 
tmdičného ľudového umenin , . jeho pôvod
nom tvare a znení. 

Y s{tv ise s úvahou o oráci súborov ľudo
vého umeni~ považuje~ za potrebné ho
, ·oriť a prenikaní diletrmtizmu do práce sú
borov ľudového umenia, lebo tento vplyv 
sa nao7.aj silne p rejavil a potrebujeme s.a 
~ ním vyrovnať. Pred ovšetkým treba pn· 
:mať najväčšiu chybu, že ne,·yžadujcme, 
!IbY bolo interpretované majstrovsk)·m spô
sobom. V diletantskom podávani tradičného 
ľudového umenia mnoho chýb zapríčinil 
najmä rozhlas, ktorý svoje relácie Iudovcj 
loudby, okrem iného, zaplavil i diletantský
mi úpravami a diletantským spôsobom po
chmia. ?\ajnovšie tieto vplp-y prenikli aj do 
Sl:CK-u, a preto je kritizovan)·. 

}l cncj oreniká diletantizmus do tvorby 
alt·bo inte,:-pretácie, ktorá z podnetov tradič
n(·ho ľudového umenia iba n·chád za a sa 
rozvádza na základe súčasnýrh tvorivých 
umeleckých postupov. Tu nie sú také ne
dostatky preto, lebo pre túto oblasť je už 
ja~ná zásnda, že umelci sú schopní ume
lecky zvládnuť len taký prejav, na ktor)' 
sú odborne, technicky pripravení. Treba 
v~ak konštatovať, že do SĽl:K-u prenikli 
tieto tendencie naturalistických nánosov aj 
v novom programe. Uvediem len jeden ta
k~- priklad - Cigánsky tanec. Postavil ho 
i SĽUK i Lúčnica. Y Lúčnici ie to malá for
ma, v SITK-u forma veľká 's komplikova
nejšími zápletkami. C obidvoch súborov je 
vsak podstatou tanca rovnaká podstata zá
pletky - moth· lásky, zvádzania a žiarli
vosti. U oboch telies je zápletka dokon<~a 
a j sfo•·movaná na základe rovnakých taneč
n,.·ch i hereckvch nrvkov a tancom sa sle
,] ~je rovnaký " um~lecký zámer i účinok. 
Hozdiel je iba v tom, že v Lúčnici je kaž
d)· pohyb tanečníka roben~- s vkusom a 
umeleckým citom lebo bol citovo kontro
lovaný, kýni. v s n :K-u bol tanec pohyb~
vc tak ý vypät)' a vnútorne natoľko vybi
(:o,·an)·, že stiahol i choreografa i výkon
n\·ch umelcov do sfér naturalistického pre
j~vu, teda nekontrolovateľnosti. 

:\ajviac sa u nás doteraz pracovalo v sú
boroch ľudového umenia spôsobom upra
w"·atlia a Sl>J'acovávania tradičného ľudové
ho umenia.- Preto aj taký ťažký a zložitý 
je proces vytvárania novej t,·orby zamera
nej k citovému životu najširších ľudových 
nstiev. Vhodný príklad možno si vziať zo 
sLorového spracovávania ľudových piesní. 
~Jateriál je tu daný ľudovou melódiou a 
skladateľovi ide len o to, aby každú pieseň 
priodel do vhodného hudobného rúcha, kto-

ré by vystihlo jej obsah a náladu. Tvorba 
novej piesne vyžaduje však od skladateia 
oveľa viac. Snôsob štvlizova nia a spracová
vania tradič,;ého fudo,·ťho umenia musí 
byť robený umelecky zodpo,·ednejšie. :.\Tedo
sta točná umelecká fundovanosť vedie k mno
hým umeleck)·m prejavom, k napodob
,·,ovaniu a popisovaniu, a to v celej šírke 
lllOŽnostf diletantizmu. Cmeleck~- prejav, 
sprncovávaJUCI tradičné ľudové umenie 
ak)·mkoivek spôsobom, môže sa ron-inúť 
do nespoi'ítateľných ro?.licn)·ch žánrových 
prejavo,·, no yždy musí dbnť na to, aby 
spôsob sl\·árňovania vo \'Šetk)·ch zlozkách, 
ktoré umeleck)• preja, · Yytvárajú, bol 
umocnen)· s rovnakou citlivosťou, dovede
ný na rovnak~- st upeň si\'Ílrnenia a aby bol 
pri stvárňovaní použitý rovnak~· spôsob 
tvori,·ého procesu. Cikkero,· Dup:ík v .ho
rl•ografii Jurnja Kubánka z minulých pro
gra mov SĽL'K-u bol preto tak úspešnj ' a 
podmanivý, že všetky zložky tohto preJavu 
- hudba, tnnec, kroj - boli pojaté z rov
nakého vzťahu k matél'ii, a že umelci sa té· 
my kongeniálne zmocnili. :\"ajvyrovnanejší 
S'[> Ôsob narábania S trndičn~·m f udov-ým 
ume1úm podarilo sn upevni ť z práce našich 
súborov tohto roku \' programe Lúčnice. 
:\o 1liekedy aj malé vybočenie z požiada \'
)<y rovnakého zmocnenia sa témy pôsobí 
n;~ivo, najmii kecf ide o individuálny pri
pnd. Takýmto rusivým miestom bolo na
príklad v tohoročnom. ináč citlivo a ume
lecky zodpovedne stavanom programe Lúč
nice. natmálne o!Hoio,·nnie mužského sbo
ru , ; prekrásnych ~Ioyzesových piesňach ,,0 
horách", kde hudba, spev i spôsob p redne
su boli zamerané na !)Odstatu, na vyjadre
nie hlbokého citového zúžitku z hôr, v kto
rých žili a bojovali naši partizáni. l:ž z toh
to prípadu vidieť, že pri takomto rozvádza
ní t vorivých postupov je rozhodujúcim či
niteľom dielo hudobného skladateľa a spô
sob ieho zmocnenia sa númetu. Skúsenosti 
aj ,.;_ ukazujú, že vždy, kecľ podkladom 
k jednotlivému číslu je vynikajúce hudob
né dielo, niet obá,-, že sa preu nenájde aj 
vhodný spôsob podania. 
Tanečné zložky nabich súborov pestujú 

p revažne dve formy tancov: jednak spraco
vanie čistej tanečnej formy, jednak tance 
dejové. Z d<:jových tancov, ktoré naše_ sú
bory doteraz vytvorili, zdá sa byť naJUCC
lcnejším Povesť o Jánošíko,; z programu 
SI:.CK-u, a to preto, že celá fabula je vy
jadrená zhustený m spôsobom a dejove je 
tak sústredená, že si nežiada rozvedenia a 
vie p lne uspokoiiť. Z tohoročných veľkých 
dejov)·ch tancov vzbudilo pozornosť Vino
branie z programu Lúčnice, !l to nie na-
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toľko pre v lastné riešenie, ako pre správny 
pr(stup k veci. Vinobranie - to je totiž ;>;a
ostrený pohľad na situáciu, rozvedený do 
pohybu a vhodne umocnený a j hudbou. ~a
proti tomu partizánsky tanec SĽCK-u, Za
padlým chodníčkom, je pokračoYanim dejo
vého tanca. Má mnoho dobrých momentov 
a ukázal nám tanečníkov súboru ako veľ
kých dramatických umelcov. Jeho prednos
ťou je, že má v)' razne postavené charak
tery ľucU, najmä v ich typických prejavoch 
za daných situácií. ~o konflikty, ktoré sa 
v tomto tanci riešia, nie sú vyjadrené na
toľko v procese tanečnom, ako dejovom. 
Taký to pos tup zviedol potom choreografa 
k tomu, že správne neodhadol proporciona
litu formy celého obrazu, a že stredná časť, 
spracovaná formou tanca, vyplynula mu čo 
do d[žky neúmerne ku krajným častiam de
jovým. O noYÚ veľkú dejovú formu po
kúsil sa tohto roku aj Yo~enský umeleck~' 
súboi• so scénou "Orlie hniezda nedoby jú" . 
Kolektív umelcov, ktorý túlo scénu vytvo
ril, pokročil v tom, že jasne ukázal, kam 
takáto forma vo svojom vývoji smeruje. J e 
to vlastne hra rozdelená do štyroch obra
zov. Aby urýchlili vývoj deja, podali ho 
v skratke, ale pritom podopreli aj jeho myš
lienkový zámer, vložili do tejto scény ho
vorené slovo - prózu i báset"t. Tak sa scé
na stala hrou bez rozvinutého dein a bez 
psychologického dotvorenia jednotli~ch po
stáv a situácií. J e fakt, že táto scéná splní 
s,·oje poslanie a medzi obecenstvom, naj
mä v radoch členov armády, bude vrele 
u,·ítaná, nakoľko na javisku, kde je všetko 
'" ustavičnom pohybe a vare, hovorí a spie
va sa o tých najkraj ších citoch človeka a 
o najhlbších ľudsk)·ch vzťahoch. No nedo
statkom je, že tieto yzťahy nie sú psycho
logicky rozvedené ako by bolo treba ich 
rozviesť v hre, ale že sú len v skratke na
,·odené, čo zapríčiňuje, že v dôsledku kla
denia hotových faktov vedľa seba nezapô
sobiu na poslucháča bezprostredne a nevy
volávajú preds tavu pravdivosti, ale naopak 
zGslabujú umelecký účinok. Keď niekde 
,. tohoročnom programe našich súborov 
možno hovoriť o folklorizovaní, tak p rcdo
vsetk)'m v niekoľkých miestach tejto scény, 
a to vtedy, keď tradičné ľudové umenie je 
zapojené do života, ktorý scéna vy jadruje 
bez toho, že by sa mohla predpokladať po
dobná situácia v skutočnosti. Ako príklad 
uvádzam svadbu medzi partizánmi. Usl-u
točňuje sa tesne po bo]i, teda v situácii · 
krajne dramaticky vypnutej a pritom sa roz
vádza s celým tradičným zvykoslovným 
obradom, aj s bohatým obradn)-m okrojo
"aním ako je tomu v čase najväčšej poho-
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dy a pokoja na dedine. Touto poznámkou 
nijako nechcem znižovať prácu VUS-u, kto
I'Ú t·ozvinul práve touto scénou. Naopak, 
som •i vedomá toho, že treba v nej pokrn
čo,·ať práve v tomto súbore, ktorého úlo
hou je- pracovať medzi armádou, zoznamo
vať ju s umeleckou tvorbou v celej boha
tosti a nadchýňať umením pre lásku k vlasti 
a slobode. Ukazuje sa, že VUS si svoju ecs
lu náide. 

Ešté niekoľko slov k speváckej časti na
šich súborov. Sne,-nosť nášho ľudu je taká 
prirodzená a v:y~·iera z takej bohatej tradí
('ie, že je potrebné, aby sa súbory ľudoYé
ho umenia tejto um eleckej oblasti aj sys
tematicky venovali a krásne spevy nášho 
ľudu nielen obnovovali, ale aby aj odovzdá
vali fudu piesne nové, vy tvorené našimi 
skladntcľmi. Spojivom medzi tvorbou skla
dateľov u pracujúcim ľudom by sa mal stať 
ST'.CK u to cestou svojich programov. Ten
lo súbor takúto úlohu nred časom už a j 
plnil a keďže sa dostal ;,. sborovej zložke 
do slepe j uličky, na jmä preto, že nemal 
vhodného vedú<'eho umeleckého praco·vníku 
zanieteného pre túto oblasť, ic potrebné 
pomôcť vyriešiť problém a spevácky sbor 
SĽCK-u vrátiť úlohe, k torú v našom kul
túrnom živote môže zodpovedne plniť. , . 
Tohoročné vystúpenia našich popredn)·ch 

súborov ukázali ešte ai to, že všetky vy
rastajú z jednej spoločnej základne a ume
!Pcky smerujú za jedným umelecký m cie
fom, aj keď cesty, po ktorých vo svojom 
v)cvoji kráčali a kráčajú, bývajú niekedy 
odlišné. Vypl)'Va to zo snahy nájsť si vlast
n)- tvorivý prístup k veci. Lúčnica preto, že 
sa nemôže opierať o profesionálnych za
mestnancov. kráčala vo svojom vývoji p ria
močiurou cestou a ostatné súbory si hla
dali svojské cesty preto, že túto skutočnosť 
rešpektovali. -V)·sledok sa dostavil v tom, že 
Lúčnica vedela svoje iO-ročné jestvovanie 
osláviť výberom najúspešnejšej tvorby a po
znajúc vlastné tvorivé metódy mohla sa 
zamerať na to, čo je pre súbor najdôleži
tejšie - na svoju dramaturgiu. Ukázala, že 
v dobrej a premyslene j dramaturgii sa ukrý 
va problém správneho zamerania súborovej 
práce. Tohoročný úspech p rogramu Lúčnice 
hol v tom, že bol rôznorodý, mnohostranný, 
udržiavajúci jednotlivé čísla medzi sebou 
v napätí, pričom nevybočoval do rôzny ch 
štýlov, ale jednotný, umelecky zodpovedne 
pripravený a nadovšetko radostný v obsahu 
i v podaní. S podobným zameraním bol 
konečne robený aj tohoročný program 
VUS-u, v práci ktorého taktiež treba hovoriť 
o zámerne j dramaturgii ako o základnom 
princípe výstavby programu. Dramatickú zá-

mcrnosť však nedosiahli pracovníci SI~UK-u 
najmä v p rograme, ktor~ uviedli v ~rati
slave. P rogram bol preťažený dramatlčnos
fo u, typickou p re veľl<é scénické čísla, ktorá 
vždy vyžaduje určité odľahčenie v ďalších 
čnstiach programu. 'Neúspechom SECK-u 
v Bratislave bola však jeho dramaturgická 
rozbitos ť, vyvierajúca z toho, že veľké ja
viskové cell<y, takmer malé halcty, boli 
pospájané s vyslovene folklórnymi číslami 
spevácky mi. No jednako SĽUK si na tomto 
predstavení overil, že je iné robit: tradičné 
ľudové umenie tradičným spôsobom pred
nesu a iné je vytvárať z tohto tradičného 
f udového umenia nové umelecké diela. Po
učil sa " mož no raz navždy mu zostane 

jasne, ze každý z týchto prcj:;tvov je krásny 
len vo svojej osobitnosti. Uloh ou súboru 
r udového umenia je tlmočiť a reprezentovať 
umeleckú ·vyspelosť pracujúceho ľudu. Preto 
je potrebné, aby takýto súbor pestoval aj 
tradičné umenie ľudu, ktoré navždy zostá
va klenotnicou ľudovej umeleckej t,·orivosti, 
ale aby s ešte vä<:šou intenzitou vytváral 
také nové umelecké hodnoty, ktoré si ľud 
môžt~ prisvojiť . Tento duch umeleckej práce 
vyžadu je však aj svoje odborné usmerňo
vanie a s touto problematikou umeleckej 
tvorbv mala bv sa zaoberať naša kritika 
s oveľa väčšou ··intenzitou. 

Zd.enha 13okesová 

Ako vychovávame hudobné publikum 

Pred polrokom začal v Prahe boj o nové 
publikum. Jeho meno bola " Hudobná mlá
dež" a skončil krásnym víťazstvom. Výsle
dok hol 2000 m ladých abonentov šty roch 
k<'morných cyklov. Som jedným zo spolu
pracoY-níkov tejto akcie a prosim, aby som 
yftm mohol odovzdať svoje skúsenosti. 
Keď sme hľadali metódu, ako toto nové 

publikum získať, bolo nám v prvom rade 
známe, akú metódu si nezvolime. Predo
vsetkÝm sme sa chceli vyhnúť inštru ktá
iam, ·keď sa sála zmeni v učebňu, umelci 
v demonštrátorov, nástroje v učebné po
môcky a skladby v učivo a kde sa mora
lizuje, že hudbu počúvať je povinnosťou. 

Chceli by sme sa však vyhnúť estrádam, 
kde do pestrej zmesi sa v pašováva vážna 
hudba len nenápadne a po troškách, ako 
by to bola vzácna d roga, ktorej sa nesmie 
použiť veľa, lebo by sa stala jedom. 

Rozhodli sme sa ponechať koncert kon
cer tom, so všetkou jeho slávnostnosťou, od
lišnosťou od všetkých iných produkcií a 
túto odlišnosť nezakr~'vať, ale naopak, pod
čiarkovať. R ozhodli sme sa nehovoriť s no
v)·m poslucháčom ako lekár v ordinácii 
s dieťaťom, predstavujúc si, že je tu všetko 
jnsné ako na dlani, a že sa tu môže človek 
v prvom rade cítiť ako doma. ~aopak, ne
zastierali sme, že vedieme poslucháčstvo do 
cudziny, ale do cudziny, k torá na nich čaká. 
~eočakávali sme, že hneď vzbudíme lásku 

k tomulo novému svetu, ale verili sme, že 
nadobudneme rešpekt. Práve preto musel 
hyť koncert aktom zvrchovane odborným. 
Odbornosť imponuje a j nezasvätenému. Spo
n tetimc si ako čítame zprávy o d ružiciach. 
:\Iálokto rozumie všetkým odborným výra
zom, väčšine sú zahadou. Pritom však máme 

pocit, ic nás vedie pevná ruka do sveta 
hlboko reálneho, k tor )' sa nás hlboko do
tÝka. Tak isto dín·ame cí tiť a i svoiím poslu
t:Íuičom, že hud ba je svet réálny,' svet vy
stihnuteľný presnou terminológiou, ovláda
ný pevn)-m poriadkom, ale s tou ,-ýhodou 
oproti vede, že tu stočí otvoriť srdce. Od
bornosť koncertu zaručujeme výbornými 'v-ý
konmi interprétov, najlepšími dielami a z.o 
ztlčiatku tiež úvodným slovom, k toré nie 
je ani sucho vedátor·sk(·, ale tiež nie cause
ristickv zhovievavé. 

Takio vychovávame najprY publikum reš
pektujúcc. Z toho sa zajtra stane publi
kum chápajúce a milujúce. ~a~oniec bude
me mať ai nublikum kr itické. 

Do tajomstva hudby sa p reniká zvonku 
dovnútra. To prvé, s čim sa človek stretne 
je atmosféru sály,· spoločenské prostredie. 
Nemienime spoločenský prízvuk koncer tov 
potlačovať. Ak spája hudobný zážitok jed
notlivca v celok, p latí to a j obrátene - ko
lektív uľahčuje zážitok jednotlivcovi. Chce
mc vytvoriť z našich poslucháčov kolektív. 
K tomu je potrebné, aby sa vzájomne po
znali. Zamýšľame preto na okraj koncertov 
·usporiadať aj v)·lučne spoločenské akcie. 
Yychovali by sme však snobov, keby sme 
tu p restali. Yfusíme viesť poslucháča od spo
ločenského povrchu k idei hudby. K tomu 
nám môže poslúžiť výldad o historických 
podmienkach, za ktorých skladba vznikla, 
o skladateľovom živote, ako aj o mimohu
dobnom programe skladby, ale len ako po
mô<'ka. Ak zameráme poslucháčovu pozor
nosť k p rogramu ~(esačnei sonáty, Les 
Adieux, zostane poslucháč nevšímavý p ri 
počúvaní inej sonáty, ktorá ten program ne
nuí. Spomínam si na strašnú vetu, ktorou 
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ukončil istý vyk ladac svoj rozbor Srneta
novl'j Vltavy. Hovori.!, že táto symfonická 
báseň zosLnne na ,·ždy cenn)·m dokumentom 
o pôvodnom ricčišti tejto českej rieky. Tak
to sa d egraduje hudba na ilustráciu a poslu
cháč sa od ici zmvslu odvádza. 
Končím. P;eds t..;.pujeme pred publikum 

tvárou Y tvár. Predstavujeme tu jeden úsek 
r udskcj p ráce, ktorá ako každá iná má svo
jich majstrov, svojich h rdino,-, svoj u histó
riu a svoj poriadok. Spoľahli sme sa na 
d uchovné zdravie našej mlád eže a nezmýlili 
sme sa. Dokazujú to p lné sály našich kon-
cer tov. Ilia Hunúk 

Z našich f es tivalo v 
Bratislavská hudobná j ar. ~a otváracom 

koncerte festivalu - Bratislavská jar - v y 
stúp il a Státna filharmónia z Bma, ktorá 
mala na programe dve z poslednvch diel 
Leoša .lanMka : Syrnfoniellu a Glagolskú 
omšu. Xa koncerte snolnúi'inkoval Vachov 
sbor moravsk ých u<!iteliek , APS ~[orav:m 
a sólisti brnenskej opery : T. r\ rsenina, L. 
Les rnano,·:i>. J . l~ l rych a .J. Halíi'. Dirigoval 
šéf oocrv Státneho divadla v Brne Franti
šek Jílc l~. Xa \r\•kone orchestra vidieť ešte 
stále prácu ncd~voo zosnulého znslúžilého 
u melca Bľetisla,·a Dakal u. ktorÝ tieto dve 
d iela pôvodn!' naštudov~l. Te~to fakt si 
musíme m·edomiť Dl'Í hodnoteni J ílkov ho 
V'(·konu. nretoze mi~stami sa zdal o. že or 
chester ' néhr:i podľa d irigPnta, ale .naopak. 
Siroká v,;•razo,-á škála .Janá.-:kovho slohu, 
hlboké prežiti!' i dokonalá techtúka cha
rakterizujú v)·kon orchestra i sboru. Speváci 
tiež boli nn pntdčnej v')·ške. Silou hlasu 
málo priebojná, no technicky vyspelá bola 
altistka Lcsmanová. Basista H aliT strhol 
svojím zvučným, krásny m hlasom. Soprán 
Arscnin y je zama tovo mäkký , sý ty, no na 
tpch n irky vyplitýeh miestach sa ukazujú 
jeho nedostatky . Tenoris!a Ulrych podal 
tiež V!'e'lku uspokojivý výkon až na občas 
násilné tvo,·enie tónu. Osobitne treba tiež 
vp:dvihnúť výborný výkon organistu. 

Záverom ostá va povedaf, že ten to kon
cer t pati'Í k t)·m umeleck~·m zážitkom, na 
ktoré budeme ešte dlho spomínaf. 

Druh)· festivnlový koncert vyplnila 
v Júor h ilí . a 15. mája hosťujíH·a Sofijská 
š tátna fiUtarmónia, ktorá sa predstavila 
s bohat~·m a zaujíma'-ým programom. J e 
to orchester na dobrej ú ro,·n i: v porovnaní 
so sláčikmi slabšie sú obidve skupiny d y 
chovýdl nástrojov. Dirigen t Konstantin 
Iliev, laureát Dimitrovovej ceny, strhol 
svojím zanietením prítomných posluchá
čov. t",·odom odznela skladba Ľubomíra 
Pipkova "Sym fonické variácie pre sláčiko
v)· orchester", invenčne svieže dielo, v k to
rom autor využíva r y tmické i melodické 
prvky albánskeho folklóru. Prvú časť kon
certu uzatvúral IV. k lavírny koncert G-d ur 
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op. 58 L. v . Beethovena v podan í mladého 
Janko,·a. Je to vývojaschopn)· klavirista, 
ktor)· na svo,i vek zahrul tento - po inter
pretačnej stránke azua naj ťugí Beethove
nov k lavírny koncert - celkom dohre. 

Druhú polov icu programu vyplnili dve 
významné moder· né diela: pozoru hodné, 
majstrovsky spracovanP " l n\·em·ie" Bohu
slava Martinu a oosledná Y. svmfónia "Di 
tri re" od Arthura Honeggera-, k toré boli 
skúsobnvm kameiíom k valitv orchestra i 
dirigeutÓ. Pod energickými g~stami Ilie, ·o
vej taktovky ' -yzneli presvedčivo najmä 
okrajové ('asti Invencií so strhujúciro mo
torickým, rytmickým pohybom, k tor)• sa 
opiera o boha té vyu žitie skupiny bicích 
nástrojov. 

Program koncer to,· v dňoch 20. a 21. 
mája vypln il b ruselsk)• komorný súbor Ca
pPlla Bruxellensis. Tento neveľký ensem
ble (sláčikoví· kvarteto, čembalo, flauta. alt 
a sopr·án) zameral sa s výnimkou Haydnov
ho Sláčikového k varte ta op. 74 na J iela 
pred a bar·okových majstrov Bacl1a, Ros
siho, !VIonteverdiho, Couperina a Scarla t
tiho. 

"f'ažiskom súboru je Belgické kvarteto (R. 
Hosselet, V. R.ey naers, It Bouillot a D. De
rissen). Yyznačuje sa vyspelou technickou 
írrovi'iou, zvukovou vyrovnanosťou, pre
hfadným vedením jednotliv)-ch hlasov, no 
miestami až p rilišný m akademický m výra
zom, ktor)• \'Šak môže byť výsledkom úpor
ného úsilia o ncvybočen.ie za h ranice štý
lovosti. Hru flautis tu André I sselea charak
terizuje usr achtil )· tón, spoľahlivá technika 
a výborný zmyseľ pre interpret:ieiu sta
r,·ch mnist rov. Cl'mba lis tka Ch. Paree tiež 
s' vkusom a patričnou eleganciou zvládla 
S \ ' Oj generálhasový par t. Simone Boucberit 
má jemný soprán komorného charak te
ru, m iestami však príliš zastretý, čo sa mo
hlo čiastočne odstrániť stlmením celkového 
zv uku súboru . Omnoho presvedčivejší a zrel
ši v)•l<on podala svojím výrazným a jem
n)•m altom Jeanne Deroubaix . 

Orchester Slovenskej filharmónie dirigo
val v dr'loch 22. a 23. mája anglický dirigent Edgard Doneux (Belgicko) s autorom Koncertu pre orchester Deziderom K ardošom 

po premiér e v Prahe 31. mája 1958 
Foto : čTK Pra hli 



Záber z vystúpenia Maďarského leo 'h h morne o orc estra, 1ctor~m teleso otvorilo druhú 
časť koncer tov Bratislavskej jari 

Foto: J . Herec, Bratislava 

sir lialcolm Sargent. Tento skúsený umelec 
zaradil do programu koncertu namiesto pô· 
,-odne programovanej p redohry Osy svojho 
krajana Ralpha Vaughana Williamsa, sklad
bu podobného zamerania - Elgarovu sklad
bu Kokaín, Orchestrálnu suitu fis-mol E . 
Dohnányiho a Dvorákovu symfóniu d-mol 
op. 70. Problematická je hodnota Dohnányi
ho suity i keď jej interpretácia bola na výš
k<'- 'ľažiskom večera bola však nesporne 
l)yofákova symfónia. DirigenL Y nej výstiž
ne podčiarkol -v')-raznosf, zmysel p re krásu. 
ušľachtilú, bohato členenú melodiku, bujnú 
veselosť Scherza ako a j rozhodný charakter 
poslednej časti . 

J ediným recitaloY~-m koncertom bolo vy
stúpenie výborn<'j francúzskej klaviristky 
Jeaone Marie Darré (29. o 30. mája). Na 
jej výkone odzrkadľujú sa priznačn.é znaky 
francúzskej pianislirkej školy - široká pa
leta farebných odtienkov, ktorá sa spája 
s majstrovskou technikou a neobyčajným 
zmyslom !?rc ľahkosť, hravosť, eleganciu ako 
aj pre koncepciu interpretoYaných skladieb. 
Program recitalu !JOZostával z dvoch štýlo
,-~·ch období: z romantizmu (Chopin, Saint 
Sal-ns, Liszt) a impresionizmu (Debuss~
a Ravcl). Koncer t J . ;\L Darré zaraďujeme 
medzi špičkoYé výkony tohoročnej koncert
nej sezóny. 

- ži k 

O l etošnim Pražském jaru. By lo jiné než 
jara pfedchozí a jako ony melo i toto svou 
vlastní tvár. Snad ne tak výraznou a ne tak 
podmaňující, ale seznamovali j sme se s ní 
rádi. Bylo " nevýhode tím, že náslcdovalo 
práve po J aru 1957, které se sYou strhujíci 
invasí moderní hudby zapsalo do historie 
pražských hudebních slavností velk}·mi pís
meny. Letos byla hlavní línie dána dilem 
.Janáčkov)rm a tak byla na mezinárodním 
fó ru vhodnč uctčna namátka našeho Mis
tra pľi _ príležitosti tficátého výročí jeho 
úmrtí. \;spe!'h byl naprostý a dnl nám všem 
J•OCÍLÍt, Že Janáček je stále Z nai;ich nejmo
dernejší, nejaktuálnejší. Témči' všichni do
mácí umelci. ktefi na fesliYalU Janáčka 
zpívali a bräli, splnili své úkoly výborne. 
To, jak hrála Ceská fi.lharmonic s Ančerlem 
Tarase Bulhu, Smetanovci kYarteta, jak pro
YCdli Zápisník zmizelého Blachu t a Cerve
ná s Páleničkem a pfedcvším jak nepopsa
tehu:· dokonalým zptlsobem pfedneslo APS 
:.im·avan se sbormistrem Veselkou mužské 
sbory Janáčkovy, na t o se nezapomíná. Sa
mozi'ejmč se na provádení .Janúčlwvých del 
hojne podíleli b rnenští umčlci. Pi'ijela pre
devším jejich opera, a to i se svou zásluž
llOU iuscenací skladatelovy operní prvotiny 

.. Sárka". Slrladba sama je seYi'ena ješte do 
dobo,·ého hávu romantického a nen1á pred
poklady k jevištnímu životu, ale rádi jsme 
ji jako prvý pokus Janáčkuv poznali. Hle, 
jak i Janáček se musil ke s,·é jedinečné 
osobitosti probojovávat! Pražská a brnenská 
operní scéna nám v dobré spolupráci umož
uili poznal krome Počátku románu a Osu
du celé Janáčkovo onerní dílo. Národní di
n illo pfispčlo predevším zdafilým uvede
n ím opery Z mrtvého domu, kterou nastu
dontl Jar. Yogel. Ye stínu Janáčka stály 
pal< celkem pochopiteÍne další tri brnenské 
inscenace del současn~·ch auton\ Doubravy, 
Horkého a J. F. Fischera. 

Mluve o opere, musím konsto.tovat jeden 
nikoliY potešujíci zjev : moderní opera ne
má ješte u nás své posluchače, respektíve 
má jich málo. Kdežto janáčkovské kon
certy jsou vyprodány a skladby maji živ)· 
ohlas, " opernich pokladnách zbývá pri 
proYádení moderních del vždy mnoho 
YStupenek. Obvyklé openú obecenstvo, mi
lujicí Aidu, Butterfly a Carmen, na Janáč
ka nejde. S hlediska vkusu a vyspelosti zii
stává naše operni obecenstvo daleko za obe
ccnst vem koncertním. kterého si váži a rádi 
pred JÚID , -ystupují i umelci zahraniční. 

O letošním podíle souča,sné české a slo
, -cnské hudby na festivalu nelze mluvit 
práve " superlativech. Už proto ne, že by
la zastoupena pomerne málo. Ze Slovenska 
pfijela siee Filharmonie, ale program jejích 
dvou Yečeru nebyl volen šťastne - roz
hodla zde patrne p[·ání zahraničních diri
gen ti'! - a tak jako jediná novinka byl pro
veden Kardošiiv Koncert pro orchestr. Ta
ké čeští skladatelé prispeli jen skrovným 
tlílCin, a to vetšinou komorni.mi skladba
mi. Mnohé z nich, stejne jako mezi orches
trálními skladbami Sokolovy Yariace, H a
vclkova a Bartošova symfonie ukázaly, že 
není a nebude u nás nouze o dobrou bud
bu. Všechny ty skladby se vyznačují vyso
kou technickou ťu·ovní a nepochybnou mu
zikálností, poslouchaji se dobr-e a nechybí 
jim v tip, avšak hlubší polohy, jež jsou 
nutne spojeny s ..:elkou ziYotni opravdo
vostí, osobitostí a myslitelskou disposicí, ty 
zde zatím nacházíme méne. Pro časy pŕíšti 
si Yšak u l'hová,·áme nadčji i na takové 
1•elhé skladby. 

O velkou skladbu formou. tematem i ná
plni nepochybne usiloval Bohuslav Martinu 
sv)·m oratoriem Gilgameš. Dychtivé očeká
vá ní československé premiéry na Pražském 
jaru bylo odmeneno, nebof skladba má ne
jedno krásné místo. Jako celck však citelne 
trpí premírou textu, ktorý musí odeznít ·a 
ubirá místo vetším hudebním plochám. 
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Ze zahraničí p i·i jelo i !etos mnoho účast
nikl!. ľi•Inohé pľedcházela nejlepší povest 
a Pražané se mohli pfesvčdčit, že povest 
nelhala . Bourlivý úspčch sklidili pi'edevším 
dva vynikající klaviristé H.obert Casadcsus 
z Francie a Claudia Arrau z Chile. Y\-borní 
byli _violon cellista .\. Janigro z Jugo"slavie, 
pevci G. O!ejničenková a B. Gmyrja · 
z SSSR a houslisla Chr. Fenas z Frmwie. 
:\fndevšechny však vy nikl ve svém kon certu. 
z m éne znám)·ch Schubertovýrh písní Diet
r ich Fische,·-DicskHu (NSH.}. Bvl- u nás už 
loni, k éž pi'i_jede i pi'íštl rok! . 

Ze ti'i zalu.-aničn íeh orchcstrálních tčles 
upoutal n ejvíce vynikající anglický Hallé 
orchester z Manchestru. Své k valitv pro
kázal i mladý maďarský komorní ;oubor. 
v jehož čele stojí zknšený· umčlcc, housli~t~ 
Tútrai. Zajímavé porady zvolila pro své 
dva večery Sofijská filh a rn1onie, ač n edala 
všem pfednesený·m skladbám to, co iim n:~
leží, napr. Ilonneget·ovč 5. sy ;nfonii. MiHi 
jsme také vzácnou príležitost ooznat umení 
predních evropsl<ýel~ dirigentft: ktefi se vc
smes ukázali bvt hodn i s vé sláv v: Britové 
Sargent a Darbirolli, J ihoslovan" Matačič, 
Sawallisch z NSH.. Z dalších za ujal n adaný 
Rumun i\I. Crístesen svým prov edenim 
Hindemi thova Malíi'e :'.Ia thisc s Brnenskou 
filharmonii. Američan D. Dixon n•ím svvm 
provedením Beethov·~novy IX. symfonie "na 
záver festivalu náhle .onemoc~elého Ch. 
M unche nenahradil. 

Co zbývá dodal? Skromnou radu poslu
chače, který nevidí do zákulisí a nezná pro
to eventuálni nesnáze s pi'-ípravou festivalu: 
radeji méne poradú, ale pečlivejší výher. 
Letošni 13. ročník festivalu mel témer o 20 
konccrt:ních a opernich vyslou pení vice než 
loňský. Vtesnat do tf í n edel vice než 70 
podniku (s pfehrávkami nových čs . skla
d eb z magnetofonových záznamú v Klubu 
ses dosahuje počet koncerti:t čísla 80!), je 
ponekud prehnané. Nejde o to poľádat ko
losálni festivaly, ale o prehlidku nejvyšších 
umeleckých hodnot. A k tem nelze lee
které vystoupení našich i zahraničních 
umi'lcu s dobr)·m svčdomím počítat. ~e
bylo by dobré, ab y P1·aiské ja ro ztratilo ve 
svetč své zvučné ~méno. Vždyť talwvv fes
tival, n a n emž se setkávajľ pi'edst,;vitelé 
z nejri'tzn ejších zemi sveta a stávají se zde 
práteli , n emá - zvlášte v dnešní dobe -
' "ýznam jen mniHeck )'! 

Tomislav Volek 
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~ l\ledzinárodná orgánov á súťaž v Pra h e 

. Pred otvorením tradičnej Pražskej jari po
na daJÚ každoročne medzinárodnú súťaž pre 
mlad:)·ch umelco,- ni.ekt orého núslroia . To
ho roku hola prv)' r<Jz organová súfaž, n a 
ktorej sa zúčastnilo 39 k a nd idátov z ôsmich 
štátov. Už v),slcdo~ prvého, prísne uno
nymného kola (Cernohorsk ý : Toccata, 

'Bach : Prael. a fúga G-dur, C. Eranck : 
Chm·a l a-mo]) p riniesol prekvapenie : m edzi 
2ú k andid•ítmi, ktorí postúpili do II. kola, 
boli 10 domúci úi'astníci. Y druhom kole 
(hrala sa Bachova Toccata, Adagio a Fúga 
C-dur, Janúčkovo P ostlúd.ium, voľná sklad
ha a im provizácia, resp . neznúma skladba, 
ktorú kandidáti m usel i naštudovať behom 
fHTÍ!ho t \,ždtta súl'ažc) sa ešle Yiac ozrej
m ilo. ze . medzi zahraničnvn~i účastníkmi 
holi len tra ja takí, ktorí p~dali vynikajúce 
Y)'kony DO každci stránke : Gisb ert Schnei
der (NS i\), Helmuth Pla ttnc1· (Rumunsko l 
a Luhina I-Iolanec-Hawpova (NDR) . Ak d o. 
II'etieho kola p redsa postúpilo 6 zahranič
ných a 5 domácich kandidátov, svedčilo to 
o viičšej zhovievavosti meclzinárodnej l<o
mi<ie voči zahl'aničn\·m úeastn[kom. :\1eno
vaní umelci. ako a j· Yáclav Rabas (víťaz 
súťaže) a J a roslav Vodrúžka predstavu jú 
organistickú extratriedu a podali takmer 
rovnako presveclčivé, uchvacujúce v),kony . 
Dokazuje to a j rozdelenie II. cen y medzi 
t roch umelcov . Ostatní účastníci III. kola. 
v ktorom sa hral ľubovoľný ot·ganový kon~ 
ccr t s orchcstt'om, mali občas "slabšie chví
le", tal<Že ďalšie poradie ie vvsledkom do 
istej m iery "diplomatického" " rozhodn utia 
komisie. 

Yáclav Habas, 25-mi'n)' poslucháč II I. 
ročníka pražskej A.VrU, svojou virtuóznou 
nž sugestívnou interpretáciou zas! ú žene zis
kal prvú cenu, no ťazko by bolo nieco vy
čítať a _i Gisb crtovi Schneiďrovi (ináč skv~-
1)• improvizátor) a Helmuthovi P lattnerov i 
ktor)• hra l všetko (a j Zimmero,:u Toccatu: 
n~š~udo_v?"~ú _za 11ajviičšieho ner vového vy~ 
pat1a su taznych dní!) nasoamäť. P re Bra
tislav?ana, zvy~nutého (ži~ľbohu) na prie
m ern e a podpr1eme1'né organové koncertv 
holo príjemným osviežením počúvať he;~ 
~· h)~b.né J:H:edncsy najnáročnejších skladieb, 
.1 usl ach t1ly zvuk organa v Dome umelcov. 
Pre konkrétnejšie pot·ovn anie: odznelo t u 
asi osem výkonov, aké sme v Bratislave 
ešte n_epočul~. Pokiaľ ide o skladby podľa 
v lastneho vyberu, pražskí účastníci h rali 
prevažne Regera, zahranični zase upred
nostľ\ovali súčasných skladateľov, najmä O. 
Messiaena. ImprovizoyaJi šiesti kandidáti, 

úspešní boli tí, k tol'í sa prísn e držali lda
~iek<·eh foriem a harmón ií, k)·m pokusy 

0 m'odťJ'll{'j šie pojillie vvzneli málo presv ed
t·iYo. 

Pt·ith odí tu zo srdca blahoželať p ražskej 
organovej škole, nielen w v)-razný ú spech 
n:: tejlo medzinárodn ej sú(aži , ale h lavne 
za to, že sa v Prah e v posledných rokoch 
podarilo ,·ytvoriť mimot·iadne priaznivé 
podmienl<y p re pestovanie organovej hud: 
}>,- na najvyššej úrovni, čo sa u kazu!e a J 
v~ veľkom po,;te celkom m ladých, talento
,·an~Th adeptov tohoto nástro ja . Tým via•' 
nás môže bolieť stagnácia na SJo,·enslm. 
Brati<:;lnvslú organisti majú dôkladné teore
tické Ycdomosti a m ožno vedia aj hrať 
(pre seba), no n eved ia !)Odávať veľkú vý
J,onv (na koncertoch ), lebo tot o sa nikde 
neui:ili, a nikto im v lom nepomál 111 , b a 
n!>opak. Aspoň dva charaktel'istick é príkla
dv: 1. na VSMC - ktorá si behom nie
k~ľk\·eh rokov postavila tri veľké organy 
- eŠt<' stále je pravidlom, že absolvenlsk)' 
koncert organistu je jeh o JHTým a p osled
n,~nl \·f•í·e lnVrn úein], ovanírn na škole (sve
tovú ra ri Ú ) -; 2. k oncet·tná ka ncelária u sp o
riadala toho roku koncert len jedinému 
brntislvxskému organistovi, hoei v umelec
kej a technickej vyspelosti tých niekoľk)•ch 
tuna,jších absolventov orga novej hr y, kto.-i 
to rnyslia ""s organotn v:lžn.e, n Íf• je nija~ý 
podstatn)· rozdiel, a okrem toho p rešlo 
mnoho mesiacov bez organového koncertu 
(, - P rahe sú každ)' t),ždel'í) . Ci si uvedo
nwjú kompete ntní čin itclin na YS:\IU a ti, 
ktol'i sa postarali o takú "sf'zón u" organo
' ej hry ako bola tohoročná, že lmttislavsk)' 
koncer tn)' organ bol posta,·ený v pr vom 
rad e p1·eto, ab y sa slovensk í organovi 
tllttPlci konečne <hžili možnosti kon cet·tné
ho Ú<\inkova nia a tý m a j umeleckého rastu ~ 
Ci si uYedomu jú, že pripravu jú zánik slo
venského organ ovúho umenia, k toré sotwt 
za('alo ožívať~ T n'ba otvorene povedať: 
dnes bv už n ebol i ob iek tívne ťažkosti -
koncert~lý organ m árne -_ chyba je výlučne 
, . postoji niektor),ch osôb, ktor)'m záleží 
len 11n občasnom pozvaní cudzíd1 OJ'ganis
tov - často viac než pochy b ných u melec
k~-ch kvalit. 

.fť pra,·depodobnf', že p ražskí oJ·ganisti, 
k to1·í sa do~)racoval i tak radostných úspe
chov. nečakali so založenými r uk ami, až im 
niek to tie priazniv(' podmienky vytvorí, ale 
kolektívnym ú silím sami sa postarali o rie
šenie svojich p r oblómov. Kedy to mohia 
111lad i lmtt islavs]d organoví umek i ? 

L. Dáša 

Koš ická hudobná jar. P oriadanie hudob
' '' ch fest ivalov v T-\ ošiciach je nepochybne 
p~iPkopiúc\w, záslužná práca. Túžbou nás 
,-šetk)·eh je, ab y sa tieto nesmelé začiatky 
stali zálJadom pre h udovanie tradície bu
dúcich festivalov. 

Na tohoroi'nej h udobnej jari odzn elo 8 
koncertov. :\a o tYáracom '')·stúpil mladý 
talia nsl<y )davirista R enzo Bonizzato. J eho 
program štýlove rozmanit)· - od Bacha až 
po Pt·okofient - sa vyznačoval zdarilou 
;lrohnokresbou, no čast:)·m unika ním v celko
vej , ')-stavbe d iela. J eho prednes niesol 
známky plného muzik álneho temperamentu, 
neočakáYan)·ch zvratov, náh lych dynamie
k)·eh zmien , ktoré čiastočne narušovali tm
dkion za užívané nonímanie diel svetov,;-ch 
majstra,·. No preďnesom skladieb J . S. Ba
('h a a S. Prokofieva , primeranosťou výrazu 
a jcdinE'j:nosfou tedmikv nadchoľ prítomné 
obeecnst.vo. 

:\a druhom k onccr·lc vy st úpili poľskí 
umelei - h nsl.ist<t Tadeusz vVrónski a klavi
rista ,~:J adyslaw Szpilman. Predniesli so
nú ty v\'. A. l\.foza r ta , J. Brahmsa a C. 
F ra;:tck<l . Prednes obidvoeh umelcov sa vy 
znat:oval dokon alou súht·ou a do dôsledkov 
premyslen )·m interpret ačn)·rn plúnom jed
netliv\·ch skladieb. 

Sóli~ta :.\Iiloš Sádl o su lwšickému ohe
<"enslvn p redstavil v spoluúčinkovaní s Ko
šickým rozhlasov·~-m orchestrom . V p rogi·a
me odzn ela Slova nskú rapsódia A. Dvo
i·áka a dve <liela P . I. Cajkovského - R o
kokové variácie a Svmfónia e-nJOl. P1·ednes 
Hokokov~-eh variácií · '\L Sádlom patril · k v r
c:lcln)·m umele [·k~-m zážitl<om. J el10 p rednes 
hol predlen)· do poslednej n o ty. H oci každ{, 
vuriáeiu oživ il osobit n)·m vý-razom, obdivu
hodne vvstavai d ielo a~ ako celok. K ošický 
rnzhlascv<· orcheste r pod tak tovkou Jána 
Sl'fla noJal pozoruho<ln)• ;·ýkon . 

:\'a ,-okúlnom konce~t e sólisto,· Národné
ho divadla v Prahe - :.\Im·ty K rásovej 
a B.-na Bbrhuta ~rnc počuli vysokohodnotné 
spt'vúckf' umeaie. Dôstoin)·m p artnerom ohi
<h·mn spevúkom b ol klavirista Miloš Yú!la. 

Další -konce,·t fpstivalu uatril Súboru h us
li stov \'Cf kého d iv adla ·sssn. Teleso sa 
,.)' znacujt' vzúcnc vyrm·nanou jednoliatou 
súh !'OU, ktorou nám ttmelci odhalil i krúsne 
z\·ukové farby v skupinovei hre. P redvede
ní' diela svedčili o dokona le j individuálnej 
pr íprave jedn otli vcov a lw aj o usilovnej 
spo!o('nej prál'i telesa. 

Beethovenovsk)' k oncet't interp re toval Ko
šick)· r ozhlasový· orchester pod ta ktovkou 
hulharsk ého didgcnta Yladi Simeonova. Spo· 
luúčinkovala b ulha rská klavírna umelkyúa 
ruba Enčeva. Jej ,...;,kon v l3eethovenovom 
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Kla"irnom koncerte G-dur bol najkrajším 
prínosom večera. 

Programovým osviežením Hudobného fes· 
tivalu bolo vystú penie Speváckeho sboru SF, 
ktorý znovu košickému obecenstvu doku· 
mentoval svoju vysokú mneleckú vyspelosť. 

Košickú hudobnú jar uzavrel svojím kon
certom Košick~' rozhlasov}· orchester s diri
gentom Ladislavom Slo,·ákom. Sólistom Kla
vírneho koncertu A-d ur \V. A . :\Iozarta bol 
Michal Karin. Crove,'i koncertu bola dôstoj
ným zakončením tohto významného lmltúr
ncho podujatia. 

O lwšicliej hudobnej juri i pri mnoh)rch 
jej kladoch sa treba zmieniť tiež kriticky. 
Na prvý pohľad zaráza skutocnosť, že na 
festivale sa nezúčastnilo žiadne mimoko
šické, prípadne 7.ahraničné symfonické te
leso. Slove.nská filharmónia by si mala po
kladať za -povinnos( vystupova( na v)·cho
doslovenskom hudobnom fes ti,·ale. Y tomto 
ohľade by žiadne prekážky v budúcnosti 
nemali byt neprekonateľné. 

Aj organizačná a umelecká príprava festi
valov hv mala bYť v bud úcich rokoch se
rióznejší~ a ..;eľkorysejšia. Je treba 
vyvinúť všetko úsilie na získanie najlepšieh 
<Jeskoslovensk),ch u zahraničných umelcov 
a dramaturgicky usmerňova( prograrno\"Ú 
náplň koncertov. Dnes je ,~-stavba progra
mov jednotliv}-ch koncedo,· ponechaná cel
kom vôli účinku iúcich. ])(•z ohľadu na kon
Cl'l' l:y predchádzajúce ~ nasledujúce, nie je 
pamätané na h udobnú t vorbu súčasnosti 't 

úplne sa zabúda na to najzákladnejšie - nn 
slovenskú hudbu, ktorej sa (ohem koncertu 
Speváckeho sborn SF) na tomto festivale 
, -ôbec nedostalo mi<'slu. Chybu vidfme 
v progt·amoYej improvizácii. 

Ak ie predsa treba vidieť a j klady festi
valu, tak predo,·šetkým v tom. ze návšte\·
nosť jednotlivých ],oncerto,· pot cšiteľne 
vzrástla. dokonca natoľko. že aui nebolo 
možné -uspokojiť všetkých- záujemco,-. ľ\o 
tiÍto skutočnosť b y mala byť podnetom pre 
zlepšenie festivalov po každej stránke. 

Duhomír Cíž.el; 

Slovensk á filharmónia v NDR. V rámci 
osláv L mája a oslobodenia Nemeckej i na
šej republiky usporiadala Slovenská filhar
mónia zájazd do NDR. Obsahovou nápl
J'íou koncertných programo,- boli diela ne
meckých a rus],~-clt k lasikov a naj mä slo
venská hudobná t\·orha relJl·ezenlovaná die
lami A. Moyzesa, E. Suchoňa a J. Cikkera. 
P ri zostavovani programu bral sa zreteľ na 
interpretačnú, technickú a umeleckú 1íroveií 
nášho mladého orchestrálneho tel esa. 
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\" d1íoch 2.-11. mája absoh ·ovala SF šesť 
koncerto,- (Halle, Lipsko, Kad -Marx-Stadt, 
Ge ra. Berlín), na k torých ju sprevádzali búr
livé a nadsené ovácie obecenstva, k toré si po 
každom koncerte vynútilo prídavky. Pro
!(ramy koncertov pozostávali z diel :\fozarta, 
Brahmsa, Smetanu, Dvoŕáka, Cajkovského 
a z najlepších diel slovenských skladateľov _ 
- \·Jr. s~·mfónie A. :\Ioyzesa, :Vle tamorfóz 
E. Suchm\a a Concer tina pre klavír a orches
ter J_ Cikkera. Päť koncerto,- dirigoval dr. 
L Hajter, jeden koncert Zd . Bílek. Ka kon
certoch sa predstavila aj trojica sólistov 
SF - Tibor Gašparek, Albín Berky a Mi
t•hal Karin. 

Vvber(une niekoľko kritik. Neues Deutsch
land z 13. mája píše: "z orchestrov, ktoré 
patria k medzištátnym špičkovým t elesám, 
je Slovenská filharmónia azda najmladšia. 
Bola založenú roku 1919. Orchester si vv
týčil ,~·znamnll úlohu propagovať mhviú 
slownskú s,·mfonickú tvorbu. . . ~1edzi 
skladba1ni B~ahmsa a Cajkon kého a véľ
kých čcsk~·ch národu~·ch skladateľov mali 
na pl'Ograme štyri diela zo súčasnej sloven-
skej tvorby. . . · 

Alexander ~Ioyzes je pl'vým výrazn )'m 
symfonikom slo,·ensk)'ch hudobných dejín. 
.J eho YII. symfónia pokr.ačuje v realistic
k-\·ch tradíciách českého národného svmfo
nlzmu a obol1acuje ju pn·kami slove~kého 
folklóru. Y tejto symfónii, ktorá vyt,·ára ná
lndod· olll'az sloYenskei kraiinv a sloven
ského. člm·cka. upútajú- naj~ii- pregnnntné 
symfonické útnu·v .. . 
· .·\.ko umne vec:iie Raj tel' svojich v)'bor

n)-clt J,udohníko ,-, ukúzal vo violoncelovom 
koncerte A. Dvofáka, ktorý predviedol Al
bín Berky. i ked' technicky nie celkom do
konale, al<> preds11 s temperamentnou mu
zikantskou YCl'\"OU, ktorá sa nám tak páči 
u wuelco,· z Ceskoslo,·enska. :.\<'bolo taktu, 
ktorý b y nehol splnil svoje poslanie. 

!>ukujeme našim slovensk5·m priateľom 
nielen za ich vysoké umelecké výkony, 
ale ai za to. :i.e n úm umožnili stretnúť sa 
~ clieiami slovensl<ej hudby, ktoré svedčia 
o zdravo1n raste a o• kvitnúcej kuhúre 
našej priateľskej zeme". 

Casopis l"nion 9. mája pr·iniesol článok 
o lipskom koncerte: " Celkový dojem o vý
kone Sloven~kei filharmónie ie mimoriadne 
kladu~- : je to ·orchester, kto~)' má každý 
pult ,-{-]Jorne obsadcn-\· a k tm·ému ie zvu
kon·, kultúra. najmii · s~· ty tón a -mäkk)· 
z,-uk sláčikov. ch ·nmuika n technická disci
plínu sm;1oz;ejmosťou. Takto vzniklo 
ľahké, príťažlivé a naozaj profilové muzicí
rov(mi.-., na fo rmovaní ktorého má vefk)· 
podiel osobnos( dirigenta dr. Ľ. Rajtera ... " 

Leipziger Yolksblatt: "Tento on· hester sa 
dostal za velmi k rátk y i-as na v-ynikajúcu 
,·,ron•ň. Potvrdila to hneď na zaciatku kon
<·er tu :\•Iozartova "Haffnerova" symfónia 
pod vedením v Lipsku už dobre známeho 
dirigenta I~~otdovíta Rajtera. Symfónia od
znela vo vzornom, preciznom predvedeni, 
nnjmii sláčikov a v plnej. svidosti. Ako. n~
vinku počuli sme Y Ltpsku synúomcku 
~uitu ,)Ietamorfózy" od Eu~?ena Suchoňa. 
.Te to mimoriadne zdravé d1elo, vý-razove 
,-pf mi silné. v ktorom autor čerpá zo slo
,-pnskcj ľudovej !\"orby. SF a jej dirigent 
pr<'dYiedli Loto dielo 111 imoriadne kvalitnýn~ 
spôsobom, presvedčivo a stl'lwjúco. Sýtost 
zvuk u orehestt·a sme obdivovali p ri p redve
dcrú Brahmsovej symfónie. Intenzita tónu 
sláčiko,- a zvuková kultúra su plne uplat-
1úli pod obozretným a plastick~'m vedenim 
l:udovíta Rajtera." 

Tagblatt hodnotí hla·vne " Pestrú súhr>~, 
ktorá nie je ,';(,sledkom merhanického d n
lu lebo ušľachtilá ·iemnosf a preduchovne
l{t ' vrelosť zvuku- sť; výsledkom in tenzívnej 
umeleckej spolupráce" . 

To sú, pravda, len malé poukazy veľkého 
{t spe<'hu Slovenskej filharmónie v NDR. 
\", -soko treba hodnotiť nj kultúrno-politick5• 
a · spoločenský dosah tohto ?.ájazdu. SF sa 
na tejto ceste dostala do priameho styku 
s trvul)·mi hodnotami vysokej mneleckej 
kultún· nemeckého ľudu. Pri pozorovaní 
následkov nedávneho fašistického besnenia 
,. demolo,·an)·ch uliciach a mestách dostala 
sn ,·šak aj k živému a ešte hlbšiemu chá
paniu podstaty nášho boja za mier , za so
cialistickv humanizmus a solidaritu všet
k~·<'h JH'a~ujúcieb. Obojstranná súdružsk~ lás
ka. aká h;tla pri koncertoch SF v :"iDR, 
zosta ne trvalou pamiatkou na tento kon
ce,·tn5· zájazd. 

J ár1 Strelec 

Koncert bratislavských učiteliek.Okresný 
vvbor Sväzu zamest:nancov školstva a k ul
t~ry povolal do Trenčína Spevokol brat_i
slavských učiteliek na oslavu 140. výročm 
nnrodenia K. Marxa a 13. výročia oslobo
dPnia CSll. 

Sklatlby Smetanu, Dvoráka, Mendelssohna, 
Schuberta, Cajkovského, Foerstra, Suchoňa 
a Kardoša tv orili náplň programu. O jeclnot
lh·\·ch skladbách urítomné obecenstvo obo
znftwil dirigent dr: Viliam Fedor. Koncer ty 
tohto typu robí SBU najmä pre mládež, 
kde zi,-é slovo skúseného pedagóga dr. Fe
doc·::~ v spojeni s h udbou hlboko účinkuje 
na este tické cítenie našei mládeže. Ukázalo 
sa to p ri dopoludňa jšo~ koncerte pre žia-

kov t.renčiansk~·ch škol. :\'aša mlád ež rada 
prijíma umenie, keď sa jej podáva takou 
prístupnou formou, ako to urobil dr. Fedor 
a dr. Tndoií. 

No na koncer toch nás zarážala malá účasť 
učiteľov. Kým z vidiel-a bola účasť učiteľov 
ciobrá, z Trenčína sklamala. Custo sa divíme, 
7.e v Trenčine je malá účasť na koncertoch: 
_.\_ jedna z príčin je a j tu. Ti. ktorí _by ma~ 
mládež zanaľovať pre k rásu umellla, sarru 
k ~:ól. ;;_emajú ,:zťah. 
/ Ján Maitas 

Pät rokov orchestra Armá1lneho divadla 

Armádny orchester '" :\Iartine vznikol roku 
1953. J el1o hlavnou úlohou bolo in terpreto
vať scénickú hu<lbn. Zo sln omných začiat
kov dosiahol za päť rokov činnosti pekné 
úspechy. Na jubiJC'jnom koncerte 16. mája 
si posluch[tči v predvedení tohto orchestra 
,:- počuli Slávnostnú predobrn J. L. Bellu, 
Koncertný valčík A. Glazunova, p redoh:u 
k Smetanovej ouere Hubička a Sy mfóruu 
h-mol F. Sch~ilie~La. ~'Iladému kolektívu že
l:íme do cľ alširh rokov koncertnej činnosti 
\'Cľa zdaru_ L. J. 

Brnenská inscenácia Lišlcy Bystrouš -

.\nticipáciou jesenného Junáčkovho festi
ntlu v Brne bola jarná premiéra opery 
Liška Bvstrouška. dielo realistických figú
l'Ok vidieka i ceÍého d efilé z,-ierat (líška, 
lisiak, pes, jazvec, ďateľ, žaba, komár, cvr
čok, hydina atď.) _ I~udia i zvieratá v. t om
to di~le sú spätí tými istými zákon mi ps~
rhick)· mi i mravn)·mi, tou istou zákom
lesťou prírodnou a ~oločenskou. Od Aris
tofanovvch Vtákov Ziab a Osí, cez stredo
vekú b:ijku o liške' a džbáne, Knihu džung
le R. Kiplinga, Capkovu drámu Ze života 
hmyzu až po Janáčkovu Lišku Bystroušku 
ľudské mvslenie a konanie, prmnietnuté 
do sveta ' zviera t, bolo akoby zrkadlom, 
v ktorom človek videl s\·oje p rednosti a 
chyby . Ako Janáček, tak aj dramaturg a 
režisér musí vidieť medzi postavami ľudí 
a zvierat paralelu: jazvec - farár, komár 
- - rektor , sova - pani horárka a pod. Nie 
je násilné, keď režisér zdôrazní Bystro
uškinu kritiku spoločenského zriadenia : 
"Diun má, že by se tam vešli tii a chudá
kovi vynadá, že se chce jen podívat." Na 
smetisku Líška vyzýva zviera tá : "Odstraň
te staré ŕády . . . Stvorte nový svét, kde 
budete rovný m dilem sdílet radosti i štéstí !" 
Prekrásne sa režisérovi vydarila napr. roz
t<>milú scéna soMša Bystroušky s lišiakom 
Zlatohľbitkom. 
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Brnenská inscenácia Janáčkovej idylickej 
opery r ežisérom Oskarom Linhartom, di•·i
gťntom F rantiškom Jílkom a radom sólistov 
(A. Pokorná, K. Belan o,·ú, Zd. Kroupa, F. 
J>,osler, C. Strádalo,·á) nesie tieto charakte
ristick é znaky: vysokú speváck u kultivova
nos!", r ealistický herecký p rejav, zmysel pre 
_pestr·ú kask ádu p rírodný ch obrazov a správ
lJe pochopenie Janáčko,·ej hudobnej reči , 
v ktorej sa st rieda r ealizmus s YI'Úcnym ly
rizmom slovanského eharaktcru a ktorá v,-_ 
Yiera skôr z citu ak o z chlndnej úvah y . Sv'c
domité naštudovanie Františk om .Tilkom nús 
pres,·edčilo, že realista Janáček je oveľa 
ótove:jší než mnoh)• romantil<, že d ominu
júcim činiteľom Janáčkovej hudby je me
Iódia , zv)·raznená pr·egn<t ntný m rytmom, 
k tor"\• nemožno stotožiíova( s av<tntgard
n:)·n\ motorizmom a r y tmikou fo,·malistov . 
I ba v drobnostiach smf' cítili n edostatok 
chamktcrovej plas tičnosti (napr. záver s po
stavou revírnika) . Po int:cr('san tn ej inscená
l'ii op e!'y Vec Makropulos, Sárky a baletn é
ho predvedenia Lašsk ých tam·ov. nová jn
nái'kov ská premiéra ;]e cľalš.ím . samozrej
mým splnením _I)O,·.innosti voči svetozná
memu moravské1nu majstrovi. 

.T. Tvrdoň 

Petruška na olomouckém jevišti . Priíkop
nicl<)' repertoár olomouckého divadla je 
dobre znám. 1\: jeho cl" ·alné povesti p l'isp í
vá u vedení b a letu Igoi'fJ Stra vinského ľet
ruškn, jímž svôtovč proslulý skladntel pro
razil po dlouhé dobč opel na českosloven
ské ievište. Nelze upHt, že Strnvinskij zvláš
te ~ prvnkh desítiletích našeho století 
ohromov al unavenou Evropu plnokrevnou 
robustní živ ou hudbou. tčžlcí bohate z rus
k ého hudebního folklo~·u . 

Petruška je zdafil-_{·m dítkem ~dravé epo
chv Stravinskéh o díla . J e to b alet typicky 
n•~k)• : lidové rusl<é p ostavy, oblíben é lout
kové divadlo, bohatý r y tmus, jadrná m elo
dika, sklon k hluhoké tragičnosti, známé 
z ruské realistické literatu ry a v neposlední 
r ade skladatelské m istrovství, mající oporu 
v jednom z neivčtšich - v Himsk ém-Kor-
sakovovi. -

Není pochyb , že balet klade na všechny 
účinkující značné p ožadavky , znásobené 
ješte malými zkušenostmi v provádční m o
derní hudbv a moderního baletu. Pi'esto lze 
Hci, že vý~ledek b yl zásluhou choreografa 
Mncharovského a dirigenta Fr. P.reislern 
velmi dobrý . Pokud ide o b aletní složku, 
byl dobre - vystižen pnntom imick)r p rvek, 
jenž umocľí.uje n ázornost a s1·ozumitelnost. 
Méne sty lisace b y sn ad prosp elo p ostavám 
loutek, neboť tím by vy nikl tragick~· l id-
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s k ý osud, jejž loutky prožívaji. Skubavé 
p ohyb y tento dojem stírají a p usobí spíše 
kornirkv Kostvmv a částečne i dckorace 
ln· sne;l~· mnol1en~ vice iednoduchosti, zato 
p~·úce se · svčtlcm je mú lo . vynalézavá. (Dob
r~·m pi'íklaclem v tomto ohledu by mohlo 
b\·ti d ivadlo D 31j. ) Y"\•tvarníkn Sla-.,·oje 
I~O\·ai-íka ]ze jen poc·!wi.li t za p i'tvodnost 
a dolm'· v v stižení <'harak teru dila i kd yž 
ani zdf' ( z~cláštč v e 3. obraze) b y neuško· 
dilo v íce stHzlivosti. Zv\·šil b y se tím ú ein 
dramatick)·ch pos la,.. l'fadšen~· v)· kon jed
H<ljídch osoh tančícího sbor u i orch estru 
Z[1slouzi occn~ní a je velmi syrnp nticky p i·i
jímún l obecenstvem. o n em ž ie t reba zd ô
raznil, že není do;ud na nioJemi balet 
zvy ldP. J sme presvedčeni , že p r i'tbojný čin 
olomouck ého div adla n i:inese mnoho užitku 
ve p rospech mode•·níhÔ umční a ve prospčch 
obeeenstva iemuž se tím d ostávú nov éh o 
obohacení. ' • 

Josef Beh 

3Iartinu na českosloveuském jevišti. Y po
sledních letech proniklo do n aš ich koneert
uích síní po d eÚi od mlcc opčt d ílo B. ~hr
tinfl . o n em ž se dnes již s w:náním h ov orí 
j~•ko o n ejvetším čcskérn skladateli d neška. 
Dop osud jsme se mohli o tom presvedčil 
v sldadb ách orchestrálních a komorních , 
avšak z cela s tranou zU.stalo nen1éne závaž
né a značne rozs.áhlé jevištni dílo B. Mar 
ti.niL 

Olomoučti umčlci 25. kvčtna -1958 uvedli 
p remiéru opery -baletu Divadlo za branou 
za Hzení Iši Kreičího. Díla se uiali režisér 
E. F. Y okálek a -choreograf H ud~lf :.Vlacha
r·ovsk ý . Výpravu v improvis<tčním duchu 
pripravil K. Svolinský . Nenucenost, lehk ost 
p ohybu, živost, pestré bar vy, jednoduchá, 
a le výraznú gesta dobi'e charakterisují vý
k on sólistú i sboru v první, pantom imické 
čústi Divadla za branou. 

D1·uhý a t retí dil je typickou ukázkou 
m oderní opery - b u ffy. Ale opet zde hra je 
rozhodujíci úlohu jevištní akce, nil<oli,- slov
ní podklad, jen ž je autorem složcn preváž
ne z lidovÝch t extu p odle sbírek K. J . Er
bcnu a Fr .· S ušil a . D(;'j v tčchto částech roz
víji jakoby ve skutečnosti udúlosti z prv
n ího hale tniho dílu, takže role tanečnikií 
p i'e jimají nyní zp eváci, ktci'í se tím ocítnjí 
pl·ed zvýšen )'mi úk oly h ereck ými. I tyto 
}Jožadav ky , pro .opeľlú p evec často chou
iostivé, b yly dobre splneny, zejména v žen
sk )'ch rolích (\l. P loy harovú a M. Mark o
vá ). V m luv en);-ch pasážích byla b y na m is
tč pi'irozenejší dikce, která nesmi v žád
ni>m pl-ípad e pfipomínnt op eretní m achu. 

Zpčvnos t jednotlivý~h p~r·tú, v ~chž za
ujmou <'etná 1'·íkndla: hd oY;l h~lekacka, ~~o
lébavka a pod ., da!• vyzrut vse~n hlaso' :r m 
kvalitám jednotliv)·ch osoh. Z . olomouc: 
k\réh sólistu imcnujme za \'Šet·tmy nspon 
J ~sefa Su listu . v roli Pie rota . , 
Pčvecky dohre ohstály i s bor y, . k ter_e 

zpí..-aly rytmicl<y pi'esne ~ .srozum1tclne. 
:\cdostakem v nekter~·ch scenach h y la . ztr
nulost h lnvn e mužského shoru. Neorg<t~Jcky 
" staticky p llsobily v díle n~asové v)-JCV~', 
jež sn nd mt~ly (zvláiite p ouž1tím baldal'hy
ntt) p usobit ·monurne~l.tálni), , zatí m e? ~·5•
•lt>cln-\• doiem bvl nepnrozcnv a t catralru. 
- ZvÍ~štnii10 u z;,.{mí znslouží ·orchestr, l<ter~· 
;-(' n .epnul k jednomu z n e.ilepších výk~nú; 
Zn:·H' né Jlároky rytmick é, i::etné harmo~1cke 
zvláštnosti, v yžad u;iíci . v elmi pi'~sno;t ln~o
naci " r ycl1lá tempa, !ak ! e spravne vy_;.a: 
doval di•·igf'nt, klndo n n a OI'chestr znac~c 
nároky . Poctivá pi'íp rava, k terá b yla. na, .vy
konu 'orchestru p atrna, pi'in esla sv~J uz•.tek 
a velmi p i'ispeln k dob ré úrovm celeho 
predstavení. . , . 

::'\a záv(!r ntožn o r1c1, že pren11cra Dtva
db ~a bnmou v Olomouc.i mť-la velmi d ob-
1·ou úroveú a znamená jeden z n cjlepškh 

Jo novÝ balet m ladéh o českého skladateľa 
Jarmil; Burgha usera - Sluha dvoch pánov. 

Pri pri ležit.osti mesiaca československo so
Yictskeh o oriateľstva Státne divndlo v Ko
šicia('h u v.;die 110v~· slovensk)• balet - Kar
patsk ú rapsódia - od skladateľ a Hadovana 
Spišiaka. 

Covent Garden. 15. mája uply nulo 10_0 
rokov od otvorenia novej (v poradí tr eteJ) 
hudovv divadla Covent Garden, v ktorom 
ú <' ink1; je londv nska kráľovská opera. To_t~ 
v"\·znamné vý;·očic najdôležitejšieho m•gl~c
k(·ho op erného divadla zaznnmcnal angh c
l< ý časopis " Opera" . osobitn)•m , či_:;!o':' 
(1958í5 ), v ktorom p ripomína ~aJd~~ez<teJ: 
šic u dalosti uply nuléh o storoc1a cJnnosh 
opery Covent Garden. Z os tat.ný~h P:.:~spev
kov upozoriíujemc na profil Luchma V lScon
tiho, tal ian sk eho operného reži?é~a, f~lmára 
a libretistu, ktorý patrí k veduc1m zJavom 
svetovéh o operného divadla . Ako obvykle, 
ven uje časopis veľkú pozOI"nosť _ope~~ému 
životu n a celom svete (v predchadzaJucom 
čísle referova l o. i. o nemecl<ých premi~
rach Krútiiavv n Bega Bajazida a uvereJ
n il d va záb e1:y z lipskej inseenácie Krút-

úspech ii. '0 lomouck)rch umčlcU :' leto.šní di- úavy) . 
vadelní sezone. Také dramaturgiCky Je uve- y Ríme h ola s obrovský m úspechom 
dení Divadla za branou činem cclostátního predvedcná kantá ta Sergeja Prokofievn 
y"\·znnm u a zaslou ží si plnéh o uz~1ání. "Alexander ~evskij" (op. 78), vychádzaj~-

. Josef Beh en z hudby k rovn omennému filmu Scrgep 

d l. • M. Eisenstcina, ktorú P rokofiev zložil r.19_38. Tohoročné Kossuthove een y osta 1 san-
sonierk a Yilm a ~Jedgyaszay, eh oreogr·nf bu- T oto múlo známe majstrovské dielo soviet-
dapeštianskej Stá tne j opery Feren c Nádasi ~keho . m ajstra zaslú~.ilo by si predvedenia 
n známe T{ltrniho kvnrteto. · l U_.-Jl<'lS . _ _ 

~i čase h erlinskej premiéry Suchoúovej 
:L. marcu 1. r. m ala v m ilánskej Scale...- J\:rú t1',nvv sa v divndle San Carlo v Nenpoli 

premiéru nov á opem I. Pizzettiho " Vražda konala premiéra opery talianskeho sklada-
v ]m ledrále", založená na divadelnej hre teľa R en za Hosseliniho (brata slávneho r e-
T. S. E lio tn, li<'iacej záp<ts medzi _svetsk~~ žiséra Hober ta Rosseliniho), ktorá má v ta-
a cirkenwu m ocou v st•·edovel<eJ A.nglii. liančine rovnak ý n ázov nko Sucho? e,_-

<liclo. 
Prepracované znenie opery "Kráľ je_leii" 

od H. W. Hen zeh o, čelného predstaviteľa 
najmlad šej generácie západonemeck),ch skla
dateľov, malo sv oju premiéru v západo
berlínskej Mestskej opere. Opera m á roz
právk ov)· námet podľa poviedky G. Gozzi
h o (in ú Gozziho poviedku sp racoval S. P ro· 
lwficv v opere " Lásk a k trom p omar nn
čom") . 

Najnovšie dielo I gora Stravinského, "Thre
ni" bude mať p remiéru n a tohoročnom b c
níltskom festivale. 

Státne div adlo v Ostrav e n aš tudovalo 
známy bale t Sergeja Prokofieva - Kam en
ný kvietok a T ylove divndlo v Prahe u vied-

~a žiadosť parížskej opery komponuj~ 
i taloamerick"\· skladateľ Gian Carlo Menotli 
komickú op~ru "Posled n)' nadčlovek", k torá 
má byť predveden á v b udúcom roku . 
V <tucruste t . r . uvedú n<t sve tovej výstave 
jeh o ~elevíznu operu "Maria Golovina". 

T rinásty kongres Medzin árodnej federácie 
Hudobnej mládeže b ol od 12. do 22. júla 
v Bruseli. Pri tejto príležitosti p redviedli 
film " Ruky mier u " , nakrúten ý belgickou 
sekciou " Hudobnej mládeže". Film u ká
zal, ako hudb a p om áha zbratrovať národy . 
V rám ci k ongresu vystúpili mládežnícke or 
chestry z NSR , Anglie, Iz raela, Holan dska , 
SYajčiarska, Juh oslávie a Sovie tskeho sväzu . 
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Z činnosti Sväzu sloven ských 
sklada te Io v 

K OTÁZKE ŠTÝLOVEJ SYNTÉZY 
AKO HODNOTIACEHO HĽADISKA 
(K diskusii o Km·došovom Koncerte 

pre orchesWr) 

V "Slovenskej hudbe" sa v istom článku 
nastolil program ďalšieho vývinu slovenskej 
hudby (i ako hodnotiace hľadisko) v syn
téze technických výdoby tkov s domácimi 
národnými intonačn)'nÚ prvkami. V odpo
vedi na pokús z tohto hľadiska hodnotiť 
a vytýčiť slovenskej hudbe ďalší vývojový 
program som tvrdil, že týmto hľadiskom sa 
umelecké, tobôž maistrovské nároky a hod
notenie nemôžu vyčerpať: určité technické 
(i štýlové) požiadavky môže splií.ať i sche
matická tvorba. I keď toto tvrdenie zostalo 
hez odpovede, hodnotiace hľadisko "synté
zy" alw perzeveračná predstava znovu s9. 
vynorila na diskusii o Kardošovom Kon· 
certe pre orchester. Tento raz však Y inej 
relácii: ako syntéza štýlová. 

O štýlovej syntéze môžeme tvrdiť to Iste, 
ako o syntéze techniky a národného prvku: 
i štýlovú syntéztt môže splňať schematická 
tvorba. Teda ani táto syntéza nemôže vy· 
čerpať plne umelecké a majstrovské hod· 
notenie. Nech je proces syntézy sebatvori
vejšim procesom, podstata a váha, teda i pl· 
né kritérium umeleckej tvorby nemôže spo
čívať len v syntéze. Alebo: rovná sa ume
lecká tvorba a umelecko~ť tvorby syntéze 
štýlov? Ci platf, že štýlová syntéza nemôže 
plne vyčerpať ani hodnotenie ani program 
tvorby ako umenia.~ Ak pripustjmc, že pod· 
stala umeleckej tvorby sa nevyčerpá synté· 
zou (pravda, aká samozrejmosť!), tak ne· 
môže spočívať ani v dokonalosti syntetizo· 
vania (ŠtÝlov!). 

Fakt s..,:ntézv o .Yebe nemusí ešte zname· 
nať fakt ' um~leckosti , tobôž majstrovstva. 
Synté7.a a umeleckosť nie sú synonymá. 

Nazdávame sa, že podstata kompozičné
ho majstrovstva spočíva niekde inde. Hlav· 
ne v tom, akú špecifickú hudobno-este 
tickú váhu má skladba ako celok. (Ci bez 
programu, či ako výraz programu). V tej
to hudobnei :.ávažnosti spočíva podstata. 
majstrovstva. Skladba 1:nôže spliíať takú 
alebo onakú techniku alebo syntézu št<·· 
lov, a le ak nenadobudne špecifickú h~t
dobno-estetickú závažnosť, jedinečnosť (čo 
je záležitosťou samostatného tvorivého mo· 
men tu), spasí skladbu táto syntéza? Na
hracH nedostatok invencie, ako je tomu 
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u slabsit-h sk ladatefov, ktorí výlučné a cen
trúlne sta...-anie syntézy veľmi radi počú
,·aj(t ako zn1čné zdôvodnenie čerpania z tvor
b~- iných ? Ak by sme problémom syntézy 
(stýlov) mali vyčerpať problém umeleckej 
t\·orby, tak by snw miesto samostatného tvo· 
rivého momentu - o čo tu vlastne ide -
mohli redukovať cel~- program umeleckej 
tvorby: syntetizujme len štýly . Ze kto nám 
hude poskytovať látku na syntetizovanie, 
tú predsa z takéhoto hľadiska nie je 
problém, to je starosť iných, náš program je 
syntetizovať! Staneme sa potom · svetový mi 
tou to p rovineiálnou ochotou a nie špecific
kou váhou hodnoty , ktorú samostatne vy
t,·oríme! Toto je tá malosť, ktorá považuje 
za podstatné ~yntet.izovať a menej zdôraz
ľío,·ať to majstrovsko-tvorivo samostatné, 
čím jedine môže skladateľ dodať skladbe 
hudobnú, teda špecifickú závažnosť, to práve 
viac od syntézy. Ci sa táto má dostaviť zo 
syntézy ako jedinej problematiky umeleckej 
tvorby? Alebo: tvorivý moment len potiaľ, 
pokiaľ to vyžaduje syntéza? Alebo je p ro
gram a kritériwn "hlavne syntéza" preja· 
vom nedostatočného teoretického zvládnutia 
problematiky vývoja? 

Y nedávnej minulosti sme boli často sved
kami toho. že sa iednostranne zdôrazňovalo 
len to ,.~o'', čo málo umenie splňať. Stávalo 
sa, že sa zabúdalo na umelechú mieru, na 
akom umeleckom stupni sa malo splňať, 
n eš te častejšie sa stávalo, že sa osobitne 
kládlo lo·itéritun "čo". a osobitne sa zdôraz
ľ\ovala um()leck•1 miera jeho realizova
nia. Tiež požiadavka štýlovej syntézy ne· 
obsahuje v sebe :imanentne potrebnú ume· 
leekú mieru - to, čo robí umenie umením 
nielen v zmysle špecifičnosti , ale i v zmysle 
majstrovstva (jedinečnosti). Fakt syntézy 
nemusí byť ešte umením, t)-m menej maj
strovstvom. . k program a kritérium "syn· 
tfzy" neobsahu je v sebe umeleckú mieru, 
teda z hľadiska majstrovstva práve to pod
statné, práve to viac, čo by malo byť ešte 
nad syntézu, žiadna skladba ga nestane 
a utomaticky dobrá len syntézou štýlov. Sta
ne sa takou zásluhou samostatného tv<r 
•·ivého momentu autora, k torá má byť viac, 
ako len syn tézu. Hudobná závažnosť, špeci· 
Cická hudobná váha skladby (ako hudby) 
nie je záležitosťou len toho "čo", čo sa 
syntetizuje. (Po tom by sa azda nemuselo 
ani veľmi namáhať, všetko by bolo poten-

cionálne dané v objektoch syntetizo,·ania). 
Ak by nebola váha na tvorivo·~amostatn~m 
momente, alebo len potiaľ , pokiaľ to vyza· 
duje syntéza. tak skladatcfova práca b); 
bola dosť ľahká. l\Iala by sa zdokonaľovat 
]C'n v s...-ntetizovaní ~týlov. 

Z hľ~diska umeleckej miery, poznámka 
štýlovej syntézy, ktorá padla na diskusii 
o Kardošovom Koncerte pre orchester, sko
ro nko kehv nebola ani padla. O majstrov· 
s kej miere ·nič nepovedala. Podstntná maj
strovská hodnota Kardošovej skladby nespo· 
čh·a v š tvlovci svutéze (zaujímavé, že sám 
autor pr~testo~·aľ proti tejto pochvale~ , al~ 
pr:lve v to m, i'o je nad podobné z{tlcžltostL 
Práve v tom, (oo mohol dať len .:o seba. 
flozhod11júcim momentom bolo p ráve to. čo 
dokázal dať zo seba. Ze urobil doh:rú sklad
bu. to hola zásluha jeho tvorivej samo~tat· 
no~ti . ?1-l etodick,; nedostatky pri hodnotení, 
ktoré bv bazírovali hod Jen presunom lúe· 
rarchie dôležitosti a rozhodujúcnosti momen· 
tov tvorbv a kritérií sk r<·vajú v sebe nebez
pC'i'ie zvid zania t,-drhy ·do slepých uličiek: 
zv:i.dzania skladateľo,· k menej hodnotneJ 
tvorbe. PredstaYme si, že naši skladatelia by 
sa skutočne obmedzili len na syntézu štýlov 
a nedbali bv ,. prvom rade na špecifickú hu
dcbnú závr;žnosť svoiich skladieb ako zále
žitosti eminentne dôležite], tvot·ivo samostat
nPj a individuálnej. .\k sa toto nestane 
prvot.n)-m kritériom, ak uprednostníme nie· 
čo iné, ak táto požiadavka sa stane sekun
dárnou záležitosťou, potom nečakajme od 
nošich skladateľov iedinečné diela a uspo· 
kojme sa tým, že ňapr. preukážu skutočne 
len svntézu a maistrovstvo len notiaľ, po· 
kial' to -vychádza ; o syntézy. Ak. by sa bol 
Kardošov koncert obmedzil len do te .i miery 
na tvorivý moment, pokiaľ to vyžaduje syn· 
tóza (povedzme tvorivá syntéza), potom by 
sme o- teito skladbe dnes nehoYorili tak po
r.hvalne ~1ko sa o nei hovorilo na diskusii. 
Samotný fakt syntézy ešte plne nevyčer
páva nároky na majstrovst...-o. 

E ugen Sirnúnek 

.................................................... 
J U BILE Á : 

Dr. Karel V etterl, v)•znamný český muzi
kológ a ...-edúci Ústavu pre etnografiu a fol· 
klorist.iku Cs. akadémie vied v Brne, dožil 
sa 30. júna 60 rokov. 

Osvald Chlubna, p rof. J AMU v Brne, do· 
ží...-a sa 22. júla 65. výročia s\·ojich naro
df.'nín. 

J án Krasko-Zápotocký, slovenský skla
dateľ , dožíva sa 23. júla 65 rokov. 

Jubilantom srdečne blahoželáme. 

Zo zasadnutia Výboru SSS. .:'ia pracov· 
nom zasadnutí Výboru Sväzu slovensk)•eh 
skladateľov dňa 2. júna podal zprávu o čin· 
nosti S, ·äzu nredseda Dezider Kardoš. Vy· 
zd...-ilwl hlav-:~;é akcie za uplynulé tri me· 
~iace a súčasne Ilaznai'il najbližšie úlohy do 
cľalšieho štvrťroku. 

Od marc..1. do konca mája Sväz pokračo· 
val v poriadaní kultúrnych zájazdov. Na 
počes( -60. narodenín J ozefa Rosinského 
usporiadal autorský večer v ~itre a v apríli 
spolu s Čs. rozhlasom pripravil večery slo
venskej hudby na p1·a~ovisl:~ch žarno;!?kej 
Preglejky a zvolenskeJ Buemy. V ma)I sa 
do Bučinv záiazd zopakoval a druhé vy· 
stúpenie ~a uskutočnilo v Ziari nad Hro· 
nom ...- závode Slovenského národného po· 
vslania. 

V rámci Pražskej jari usporiadal SCS 6 
kornorn)'c~ koncertov-, na ktorých sa pro· 
gramove 1 organizačne podieľal a j SSS. 
k záslužnej činnosti Sväzu patri usporia· 
dnn Í(' Yýstavy slovenskej hudby, inš!alova~ 
nej vo foveri SF, ktorá bude prermestena 
a j do Pieš{an, Trenčianskych Teplíc !l Koší?. 
Sväz slovensk<·ch skladateľov pripravuje 
dôstojnú osla ... ~ jubileí skladateľ ov Frica 
Kafendu a E ugena Suchoňa. 

K dôležitým úlohám Sväzu patrí starost· 
livosť o ideovv a umelecký rast mladých, 
v~'vojaschopn~·~h skladateľov a hudobný':h 
vedeoY. Pre najbližšie obdobie sa plá"?uJ~ 
v..,·sla( mladvch skladateľov na dobu asi tri 
t~ždne do sÍdiel väčších priemyslných pod
,;ikov pripadne do .JRD, aby sa zúčastňo
vali ~a - ktiltúmei práci a v styku s pracu· 
júcou mládežou - poznávali mohutný r oz
mach nášho budovateľského úsilia. 

V záujme propagácie slovenskej hudby 
v zalnaničí, predsedníctvo si vzalo za ú lohu 
vydať štúdiu o súčasnej slovenskej hudbe, 
11;1 k torej spolupracujú ss. Burlas a Mokrý. 
Publikácia v-yjde '" nemčine, ruštine a 
francúzš tine. 

Sväz slovensk-ých skladateľo ...- si ukladá 
za úlohu tiež utužiť spoluprácu na celom 
hudobnom fronte. S väčšinou inštitúcií táto 
spolupráca existuje a doteraz už priniesla 
aj mnohé kladné výsledky (napr. s Cs. roz· 
hlasom, Slo...-enskou filharmóniou, operou 
~D atď.), no užšiu spoluprácu bude po· 
trebné nadviazať ešte s Cs. št{•tnym filmom, 
Slovenskou akadémiott vied a á alšími. 

Predseda SSS Dezider Kardoš informoval 
potom výbor o niektor)'Ch hospodárskych 
úpravách, týkajúcich sa Sväzov a Fondov 
a o viacerých vnútorných otázkach Sväzu, 
rázu organizačného a osobného. 

Záverom sa s. Kardoš zmienil o práci 
tvorivých komisií: Tvorivá komisia symfo-
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nickej hudby uskutocnila Y apr íli odposluch 
Sostalw"-ičovci XT. SYrnf6nic a , . máii Fc
renczyho Capriccia . \ · d iskusiách o· ideo
v)·ch otázk ach sa hoYorilo hlm·ne na al<tu
úlne témy, ktoré p rinúsajú ú vodníky časo
pisu Sovietska ja m uzyka a o článku Dimit
r.ija Kabalevského: Pntžská jar a moderná 
ltudba. Vokálna a inštruk tíYna tvorivá ko
misia sa zapodievala problematikou a skú
~enosfami z ohlasti folklóru Y SSSR. Es
Lritdna tYo:rivá komisia mala na programe 
svojich schôdzí problematiku slovenskej 
tanečnej hudb y a napokon Jludohno-,·edec
ká tvorivá k omisia, popri riešení rozlič
n~-ch ak tuáln ych ot:ízok, uskutočnila dv a 
S<' minúr·e o kritike. 

V diskusii sa poukázalo n a potr·ebu p ra
, ·idelného inforr;:,o,•ania verej11osti o cm
nosti Sviizu cestou dennej tlače. Ide najmä 
o propagáciu autorských Yečerov. Dalej vý 
bor sclwálil pr<'r:l<lcnie niektorých kandi
dútov za <''leno,· SSS a prijal návrh pred
sPdn íctva na zaradenie ďalších uchádzačov 
med zi kandidáto,· Sviizu slovenskv ch skla
cl:• teľov. · - r-

Kultúrne zájazdy Sväzu slovenských skla· 
ďateľov. K osved čeným formám propagácie 
ncnj h udobnej t,·orby medzi pracujúcimi 
patria kultúrne zájazdy. k toré Sväz sloven
sl-ých skladateľov poriada po slovenskom 
vidieku - v závodorh. jednotných roľníc
kych družst,·ách a mestách . Bilancia t ejto 
činnosti Sväzu je doteraz naozaj pekná. Len 
zn v!at.ajší rok n a päťd esiatich tak ýchto zá
.i••~doch vypočulo konrť'rty slovenskej ]md
by skoro 15.000 poslucháčov. V propago
vaní novej slovensl<ej hudby Sväz sloven
sk ~'ch skladnteľov pokračuje aj v tomto ro
Jw. l\Iedzi najú~pešncjšic patrí tohtoročný 
zájazd dp žarnovickej Preglejky (18. apríla) 
a zvolenskej Bučiny (19. apríla) . 

Zájazd v žarnovici a z ,·olene sa uskutoč
nil s H laYnou redak ciou h udobného v n ie
lania Cs. rozhlasu v Bra tislavt•. ;\ia obid~·och 
koncertoch sa popri p ra videlne j úlohe -
oboznamovať n aše obec<'n stvo s tvo1·bou slo
,·enských skladateľov a ces tou hovoreného 
sloYa i predvádzaných ukážok vzbudzovať 
záujem o našu hudbu - sledoval aj cieľ 
ako zlepšiť hudobné ')'Sielanie rozhlasu, 
aby sa v najširšej miere vyšlo v ú strety po
žiadavkám poslucháčov. Po odznení pro
g ramov z diel Kanlošn, Such or'la, i\1oyzesa, 
Očená;a, Hirnera a ďal ší ch . v p revedení Evv 
Fischerovej, J ely Hoclžovéj, Ľuby ·Bm-ic;. 
vej, :\filoša V áľíu, Ľudo,·fta Buchtu, Albína 
Berkyh o a iných, sa rozvinula bohatá dis
kusia, v k torej n a početné otázky obecen
stva, týkajúce sa všetkých oblastí sloven-

338 

ského hudobného zi...-ota a najmä olítzok 
pro!!ramoYej štruktú r·y rozh laso...-ého ...-ysie
lnnia. odpoYCdali skladntelia .\ ndrcj Oi·enáš, 
Teodo1· IIirner n programoy~· šéf Cs. roz
h lasu J m·ai Caban. Z v\·sledku rozhovorov 
s pr·ítomn§m obeeensiYO.m jednoznačne vy
pl~·Jmlo, že poslucháci l'Ozhlas u j návš tev
níc·i kou rerto,· majú z{lujcm o Yážne h udoh
n<'- umenie. no žiadajú si osntlenic a sprí
stu pnl'nJe slo, ·om, k toré napomáhn ,-nikn.úť 
do zlozitého h udobného nroresu diela. Prá
, .<' , . dóslPdku t[1kej to prňxc sa kult úrne zá
jnzdy s, äzu strctúY<tjú s Yefk)·m záujmom 
vid ieckeho ob<'ce nst,· ;~ a prinll.ša_iú aj dobr{• 
n:·>lcdk...-. 
. K podolmým uzáver·cm sa dospelo aj pri 

opnkonmom koncerte tlr'í a 23. m:'1ja nl zv o
l<·nskej Bu(·ine a nash·du .i(rC'eho rlr'ín ,. Zá
, ·odoch Siovcnsk<'-ho n á!·cdného povstania 
,. Ziar·i nad Ilr'Onom. Program t)-chto kon
C'<'rlo,· pozostáYal z diPl moravsk)'ch ·a slo
,·cnsk~·ch skladateľ O\'. zA prí tomnosti An
dreja Oéenáša, Cusln,·a IG·ivink.u, :\Iilošit 
Jšt...-úna a Teodora Hu·ne1·n . Y programoch 
úcinkovali ::\ina Hazuchová, Eva PappoYá. 
dr. Gustáv Papp a lJrr~ti shvs];é k varteto. 

Kultúrne ú jazdy Sväzu slovensk)·ch 
skladateľov, ako vidief, plnia svoje poslanie 
n preto patd k záslužnej čiunosti Sviizu, ze 
restou t5·chto zájazdo,· oboznamuje verej
nosť s najlepšími , '),slcdkarni práce sloven
sk)•ťh skladateľov. -r-

Výstava s lovensk ej hudby. :.\Iedzi najváž
nejšie poduja tia SviizLt slovensk)•ch sklada
teľov patrí cyklus Jconcertov, ktor )· Sväz 
pripravil k 40. výročiu Veľkej októbrovej 
$OCiali stick ej revolúcie n 10. v)•ročiu Febru
árového viťazstva. K a vyše dvadsiatich ce· 
lovečernvch koncertoch dokumentoval ideo
,-ú a un;eleckú vyspelosť, ktorú naše hudob
né umenie zaznamenalo za 40 rokov svojho 
v\·vinu. Plnosť obrazu o , -\·vine našej hud
h;- dotvára v),sta,·a - 40 ·roko,· slovensk ej 
h udby, ktorú Sväz slovensk)·ch skladateľov 
aranžoval vo foyer i Slovenskej fi lharmónie. 
\')·stavu slovensk ej hudby otvoril dúa 18. 
rnája nositeľ Hadu práce, prof. Frico Ka
fencla. V umeleckej časti programu vystíl
pilo Bratislavsk é kvarte to, sólistka opery ND 
Zita Frešová a klavírnv umelec Rudolf l\fa-
cudziňski. · 

Obsah Yýstavy u"vitdz:~ návštevníkov až 
k začiatkom slo,·enskej národnej hudby 
v období obroden ia i ' "vrcholenia snáh 
o ná rodnú hudbu ,. roko~h neslobod,·. Tie
lo roky výstava dokladú viacer)•mi. doku
mentami, ako : Národnje núpčwy ku Zpč
wankám od J. Kollára, Vansovými Spevm i 
sokolov tatránskich , nástupom Jána Levo-

~ la,·a Bellu na scť,nu slo,·cn."kej hudohn~j 
histórie - yznikom icho št,·orspc,·o,· Ohlas 
a symfonickej básnP; Osud a ideál. Dokla
dom tohto úsilia je tiež Son áta g-rn ol :\J i
lmlúša Schneidra- Trnavsk ého, Jonášo,·e 
p iesne Milana Lichanlu a Slo,·cnsk é I udo
vé piesne Figuša-Bystní ho. 

Pre budovanie d tkladov slovenskej ná
rodnej hudob nej kultú 1·~· znamená zásad
n\· zvra t Yeľká októb rová socia listická re
,.;,Jl,cia a yzn ik sam osta tnl•j Ceskosloven
~kej republiky . Od pn·í·ho Slownskl-ho 
koncertu Y P rahe diia 20. marca 1920, cez 
začiat.kv b udovania slovensk ého h udobné·
ho ško"lsl,·a a s]o,·<'nskej núrod nej opery 
s premiérami KovúC·a 'Yiela nda a Del.\•ana. 
('CZ v)rd atnú <'·innosť Osvéto,·<·ho sväzu , 
a ma t.órskeho združenia Slovensl<e i filharmó
nie a začialkv "'·~ielnnia brutislankťho 
10zhlasu, poul<ázuj~ v)·st.aYa na príchod 
--~·raznej m nell'ck ej osobnosti Alcxandr·a 
:\IoYzesa do s]o,·en ského hudobného zivotn, 
al- k p renúére jeho I. symfón ie, k torá y zi
\'Ote nášho hudobného umenia znam en{• no· 
,·ú umeleck ú orient:i á u. Toto úsilie Alcxan
lh·a :.\loyzesa v)·datne pod por ili E ngen Sn
chor'l a Ján Cikker, ako aj mladšia sklada
teľská generácia :.\Ioyzesovej skladateľshj 
;koly : H olo uhel{, Ju rovsk)·, Kardoš, Oec
náš a ďaHí. Krúsnvm dôkazom kontaktu 
slovenského hudobn~ho tLmenia so ži"oton1 
rud u je príklon sldadatcf o,· k pokr·okové
m u smeru českoslon' rlSkej k ultúry, celkov~· 
7.Úpas o pokroko,·)· charakter· hudobn ého 
ži,·ota a protC'Sl p t•ot.i , ·ojne; ak o tomu nn
s,·edčujú diela: i'\ik ola Suh a j od A lcxan
rlra :.\I oyzcsa, Zahn zmnc podkarpatskej od 
Eugena Suchoľia, ohoznomovanie sa s tYOľ
h ou popreclnýt~h sklacl a t c'ľov Sovietsk eho 
sväzu, kantáta Cantus fili61·um J ána Cik
kera, L symfónia Dczidcra Kardoša atcľ. 

Roky po oslob odení a vifazst\·e nad fn
sizmom p rinášajú preh.lbenie demokratic
kého a y]astcneck~ho charak teru v t vorbe 
slovensk vch skladateľov. Ka kon certnvch 
pódiách "zaznievajú nové tunelecké diela : 
Ka rdošova :\loja 1·odná, Očenášovo Vzkrie· 
senie, Cikkerove Spomienk y , IV. symfónia 
Alexandra :\-1oyzcsa a in é. Yo vývine slo
, ·enskej hudby t i.e t.o diela znamenajú pri
p ravu k víťaznému Februáru a začiatok 
mohutného rozvo_ia slovenskej h udby. Po
pri rozsiahlej kantá tovej tvorbe dostáva sa 
k slovu aj žáner opern)·. Roku 1949 sa 
uskutočnila premiéra Suchor'loYej opery 
Krútňava a o päť rokov nesk ôr prichádza 
skladateľ Ján Cikker s nemenej úspešn)•m 
Jurom Jánošíkom a svojou dru hou operou 
Fleg Bajazid. Založenie Slovensk ej filharmó
nie a činnosť Symfonickéh o orchestra bra· 

ti~lavsk(·ho rozhlasu !)Odnietili vznik n ovej 
orehestr·úlnej tvorby. \ ' orchestrálnej tvorbe 
zaznamenala naša hudobná história cennv 
prínos jfctamorf6zam.i Eugena Suchoňa, Yi i. 
s~·rn ľó niou .\lexnnd•·a ~\ J oyzesa, ll. symfó
niou Dczid era I~anloša. Serenádou Ota Fe
l'ť'llcz~·ho a <falš í.rni. Sú<'asne sa pozoruhod
Tie y:~\~Íja aj kon1orná a piesiíoYá tYorbH. 
F!'hruaro, ·é .-ífazst,·o nrinieslo nebv,·a l<· 

· "!'ozrnarh .- každom oJ ,·et.,·í našej hud.obn~j 
kultúr·y. Došlo k založeniu \'ysokej školy 
múziek\•cl1 umení a k mohutnému rastu hu
dobnéh~ šk ols! ,.a na Slo,·<'nsku .-ôbec; zn 
kr·:'i tl;y čas t·oz,·inuli s ,·oj u umeleckú čin
nesl" súbory : Slovensk)· T udo' -ý umelecký 
kolekth·, Lúčnica, Yojcnsk~- u melecký sú
hor a stod<y in)·cn súborov J ~UT. Pozoru
hodn(· ÚS11ed n· sloYenskí skladatelia dosiahli 
nj .- obl~1sti "zábavnej a tanečnej hudby. 
Zno,·uotvorenie Katedry hudobnej , .edy pri 
l 'K sa priazni,·o prejavilo aj YO v)·sledkoch 
prúce slovensk~·ch muzikológo.-, ktorí dote
raz u ž d ostatocne potYrdili svoiu žiYota-
S< hopn osf. · 

\ ')·stava slonnskcj h udby d okumentuje 
dfa>:st,·o nášho hudobnľho umenia v celej 
vlasti i jej úspešné prenikanie do zahran i
i:ia. J e správne, keď Sväz slovenských skla
cluteio'' na tieto úspechy 40 ročného vývinu 
upozor1'íuje a výstavu spristupim je a j ve
rejnosti in~·ch slovensk5·ch miest. -r-

Tlačová konferencia so západonemeckými 
propagátormi našej hudby 

Z príležitosti , i·sta,·y, ktorú pripravila p raž
skú :\,·tia z produkcie kassclského n alda
dn tef sl. , .a Bärenrciter-Y erlng (p odr obnejšiu 
zp r:inl o nej prináša toto číslo SH n a inom 
mieste) , b ola taktiež usp01·iadaná tlačová 
k onferencia so zústupcami hu dobných na 
kladatci stiev Biirenreiter-Verlag (dr. Karl 
\ ' otte.-le) a A.lkor-Edition (dr. Fritz Oeser), 
ktoré zastupujú a propagujú v :.\7SH českú 
a slovenskú hudbu. 

Zástup covia t lače mali takto príležitosť 
vypočui JH'Íamo z úst najpovolanejších in
formácie o dotera jšom postavení českej a 
slovenskej h udby v programoch západone
,."_eck)-ch OIJ~rn)•ch telies a v repertoá1·e asi 
50 z:ípaclonemeckých opern)•ch scén a o jej 
vyhliadkach do b udúcnosti. 

Doterajši stm· je taký, že jedine Smet.a
no,·a Predaná n e,·est;T a Janáčkova Jej pas
tork yr'ía zakotvili na západonemeckých 
opern)·ch scénach ako opery repertoárové. 
Z hudby nejaviskovej rovnako len veľmi 
málo skladieb t vorí náplil koncer tných pro
g ramoY. Yeľká Yii čšina ceskej a slovenskej 
h udb y je v NSR celkom neznáma alebo 
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upadla do zabudnutm. D1·. Oeser uviedol 
ako priklad rad v),znanmých diel A. Dvo· 
ľáka, ktoré svoiho času často uvádzali ne· 
meekí dirigenti (Hichter, ~~ikisch, Biillow), 
a,·šak dnešná generáci<J ich už nepozná. Až 
v súboruých vydaniach Dvofákových diel, 
ktoré v súčasnej dobe v)·chádzajú, objavujú 
nemeckí dirigen ti tieto diela znovu. A tak 
popri Novosvetskej symfónii zjavujú sa na 
programoch i ostatné Dvoi'áko...-e symfónie 
a popri Slovanských tancoch aj jeho ostat· 
né symfonieké skladby . Ziaľ, rozsiahlej· 
sicmu uvádzmúu týchto diel robí prekážky 
nedostatok orchestrálneho materiálu a bolo 
už niekoľko pripadov, keď niektoré diela 
zMadené do programu museli byť stiahnu· 
té, pretože notov)• materiál nebol vôbec 
alebo aspoň načas k dispozícii. 

Zvláštnu pozornosť venovali obidvaia reč· 
met propagácii javiskovej tvorby .našich 
skladateľov, ktorá je naj(tčinnejšia a zasa· 
huje najširsí okruh poslucháčov. Zdôruzňo· 
valí, aké je dôležité, aby každé nové dielo 
malo čo najväčšiu publicitu, aby n a pre
miéru bola UPozornená A.lkor-Edition ako 
zúpadonemcck~ zástupca čs. javiskovej 
tvorby, aby na prenúéry boli prípadne po
zývaní poprední zahraniční divadelní pra· 
covníci. Ďalej je potrebné, aby pre propa
gované diela boli k dispozícii gramofónové 
nahrávky alebo magnetofónov é pásy, s kto
rými by bolo možné navštíviť jednotlivé 
divadlá a prehrávať pracovníkom jednotli
v.:·ch scén ukážky nov iniek. 

. Citateľov Slovei:tskej hudby bude iste za· 
ujímať (praktický pr·íklad takéhoto spôso
hu propagácie uviedol dr. Oeser) história 
západonemeckej premiéry Cikkerovho Bega 
Bajazida. Len vďaka tomu, že ho sloven
ský hudobný v edec, s ktorým je v spojení, 
včas upozornil na p remiéru v .Bra tislave 
vo februári 1957, z:Jriadil si cestu do CSR 
a na jeden deľi odcestoval z Prahy do Bra· 
tislavy, aby mohol vidieť premiéru. Tu do
stal k dispozícii magnetofónovú nahrávku 
generálnej skúšky, aby mohol ihneď za
hájiť propagáciu nového diela a za necelé 
tri mesiace po premiére už bola dohodnutá 
premiéra vo 'Viesbadene. 

Tlačová konferen cia s dr. Vôtterlom a dr. 
Oeserom,< ktore j sa zúčastnili o . . i. zástup 
cov ia SLS, hudobného odboru SNKLHU a 
d ivadelného jednatefstva DlLIA, prebieha
la vo veľmi srdečnom duchu a bola ďalším 
dokladom toho, že o propagáciu českej a 
slovenskej hudby v ~SR sa starajú ľudia, 
horí ju dobre poznajú a ktorí majú záujem 
r.a tom. aby vrcholné diela naše i kultúrv 
získali dom~vské právo na konce;tn)·ch pÓ
diách a na opern),ch scénach v ~SR. ''d 
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Zaujímavá hudobná ,·ýstavka. Pri príle· 
žitosti tohoročnej Pražskej jari usporiadal 
podnik zahraničného obchodu Artia v Rieg
rovej sále Obecného domu hudobnú '')•stav
ku, na ktorej navštevníci festivalových k on
certov sa mali možnosť zoznámiť predo
všetkým s produkciou západonemeckého 
nokladateľstva Bärenreiter-Verlag a firiem 
s ľí.ou spojených. Výstava ukázala, že hlav
né ťažisko nakladateľskej činnosti tohto 
nakladateľ ského domu spočíva v kritických 
vydaniach súborných diel hlasikov, ako 
nnpr. J. S. Bacha, G. F. Händla (obidve 
tieto edície vychádzajú v spoločnom vydaní 
s nakladateľstvom Deutscher Verlag fiir 
Musik v Lipsku) , \V. A. l\Iozarta, Ch. W. 
Glucka, H. Schulza, O. Lassa a i. Sem tiež 
patrí vydávmúe pramennej zbierky Erbe 
deutscher ;\'lusik. Významnú my šlienku 
uslmtočTiuje Biiremeiter-Verlag vydávaním 
zb ierok faksinúlií, a to reprodul<cií noto
v)•ch ru kopisov (napr. Mozartov rukopis 
l\Ialej nočnej hudby) alebo prvých tlače· 
n~·ch vydaní slávnych teoreticKých spisov 
minulého stor·očia (napr. Qunntzov návod 
hry n a priečnej flaute). 

K ncholným nakladateľsk)·m činom fir
my Bärenreiter patrí encyklopédia 1.'-'lusik 
in Geschichte und Gegenwart. Toto obsiah· 
le dielo m:i dnes u?. 6 zväzkov s priemer
n)·m rozsahom 1000 strán. Posledný, šies· 
ty zväzok, obsahuje okrem iného podrobn é 
heslo " L. Janáček" od prof. J. Rnck a. Už 
z toho, že encyklopédia MGG svojím šies
ty m zväzkom nedosiahla ešte ani polovicu 
abecedy, vidieť, že po svojom dokončení 
bude predstavovať najobsiahlejší hudobný 
slovník vo svetovom meradle. 

Zvláštnu nozornosť si t iež zaslúžia časo
pisy, vydáv~mé v nakladateľstve Bärenrei· 
Lcr , ktor)·m bola na v),stave venovaná sa
mosta tná v itrínka. Rozt,·ort>né číslo Neue 
Schau bolo dokladom, že propagácia čes
l,ej a slovenskej hudb y v NSR, ktorú p re
vádzajú na klada teľ stv á BärPtueite r-Verlag 
a .c\Jl<or-Edition, je niektor)'m ľuďom soľou 
v očiach. Premiéra Smetanovho Dalibora 
v Brémach, ktorú sa konala v t en istý deň, 
keď pražské Xúrodné div adlo po dlhých 
r·okoch opäť predviedlo 'Wagnerových Maj
strov spevákov norimhc•·sk ých, h ola orga
nizácii vysťahovaných sudetsk)·ch Nemcov 
podnetom k prudkému časopiscekému ú to
ku. 

Tenk)·, ale vkusne vybav ený katalóg tej
to časti výstavy pod:ixa stručný informa
tívny pr·chfad o je.dnotlivých odboroch čin
nosti nakladateľstva Bärenreiter a o jeho 
hlav n)'ch zbierkach a edíciách. Naša Artia 

v ľwm , . tl\;ode ďakuje svojmu partnerovi 
za do terajšiu činnosť n a poli p ropagácie 
českej a slovenskej hudby v NSR: Cit a._teľov 
bude iste zaujímať, že BärenreJler-V erlag 
...-vda! v jeseni minulého roku dvojčíslo 
s~ojho .. najčítanejšieho časopisu MUSICA,_ 
ktoré bolo venované českeJ a slovenskeJ 
lmdbe, že iba b ehom prvého štvrťroka 
tohto roku prispel k uskutočneniu 4 prc
Hlié1· českvch a slovensk)rch opier (Smeta
nu : Dalib~r a Dv e vdovy, Dvoi'·ák: Dim it
r ij, Cikker: Beg_ Bajazi~), ~ ~~ k ?neom 
j úna t . r . u sporiadal p ri pnleZitost~ VIL 
kongresu :Medzinárodnej spoločnost1_ pre 
hudobnú vedu v Kolíne nad Hýnom vý· 
stavu " Hudba . Ceskoslovcnska" . 

A1·tia túto v.;·stavu použila tiež k tomu. 
abv zoznámila · domácu hudobnú verejnosť 
aj "s činnosťou hudobného oddelenia sv ojho 
,-,~ kladateľstva a s prácou svojho oddele
nia pi"e v)'Voz gramorónových dosák. Vý
stava ukázala v)-ber z publikácií, ktoré !"-r
tia vydáva vo svetových jazykoch (kmhy 
o Smetanovi, Dvorák ovi, Janáčkovi, Foer· 
stroví, operné árie, operné libretá a i.) . Do 
určitej núery treba závidieť zahraničným 
čitateľ om , že ma jú k dispozícii diela pre tu
zemsk ý knižný trh vôbec nevydané, napr. 
H oi·ejšov zväzok obrazových dokumentov 

Antmún Dvoi·ák - život a dielo v ob ra
~och", vydaný p re export v pi~tich jazy
kových verziách (n emeci<y, anghcky, fran
cúzsky, poľsky a maďarsky) a bohato vy· 
bavenú obrazovú knih u A. Buchnera "Mo
zart a Praha", vyd anú v nemčine a v ang
ličtine. Náš v nútorný trh taktiež nepozn á 
súborné v ydanie diel A. Dvoráka vo zvlášt
ne j cclopláten nej viizbe pre vere jné a ve
deck(, kniž nice a pod., usporiadané do 7 
sérií podľa jednotliv:),ch odboro,· s celko
v.;·m rozsahom asi 70 zväzkov. 

. l\Ial)•rn prekvap erúm bolo, že Art.ia vy
<th·a ·H·e svo iich uartnerov z ľudovodemo
kraticl~)'ch lu;jin ~j štanda1·dné diela peda
gogickej literatúry, n apr. v poľštine a v m~
d'arčine. Pre SSSR vydáva celú hal'moru
kO\· ÍJ zbie1·ku "Bibliot<;Ka akkordeonista", 
z k torej. v)•stava ukázala sériu úprav ~es· 
k)·eh, slovensk ých a moravsk )rch ľudovych 
piesni a tancov. 

Casť vvsto\0·, venovaná exportný m gr~
mofónov~m doskám, p redviedla výbe1· 
ochrann{ch obalov, ktoré -p re Artiu navrhu
je celý rad u melcov. Najviac zaujali práee 
K. Svolinsk ého. V tej to súvislosti treba occ
n if, že všetky obaly exportných dosák ob
sah ujú na svoj ich zadn )'ch stranách .v y
svetľujúce text:y v nemčine a v angličtine, 
l<dc majú zahranicní záujemci možnosť zo· 

známi( sa s obsahom nahra ného diela, jeho 
hudobn)·m rozborom, históriou jeho vzni
k u a pod. vd 

Hudobná encyklopédia a naša kultúra 

Y hudobnoosvetovej i odbornej muzikolo
gickej práci čoraz vi~c pociťujem~ potre,bu 
všeobecnej hudobneJ encyklopcd1e:. ~~ 
ch cem zdôvodniť jej potrebu a nacrtnut 
jej plán. . , 

Encyklopôdie sú pre svo~u p~es~os~, _b?
hatosť poznatkov a st.ru cnost sty~zacre 
uznávan )'m základom k ultúry, ak 1de o 
ltnÍvcrzálnu cncvldopédiu a p ilierom špe· 
ciálnej disciplíny, ak ide o špeciáln u en-
cyklopédiu. . , 

P1·edchodco,· snáh o h udobnu en cyhlope
cliu v naše i reči možn o vidieť v autoroch 
niekoľkých - kiúh. Predovšetk~m ic tu Slo_
venské hudobné názv oslov1e (H udobny 
slom ík) od D. La uk u (z r. 1923), ktoré 
malo zčasti charakter náučného slovníkil 
H<Jp riek t om u, že chcelo byť iba termino
logickou príručkou. Naproti tomu p ráca V. 
Fedora z r. 1942 j e terminologickým slov
rlÍčkom. R ozsiahlou encyk lopédiou mal byť 
l J ndobn)• Iexikon, ktorý redigoval F. Za
n·iba a v r. 1948 vdla časť písmena A. 
Skoda, že Hu dobný "Iexikon nevyšiel cel)· 
,. 40 zošitoch. Bol by urob il cenné služby 
v nrehlbovaní vedomostí o hudbe. 
Početné hudob né heslá bude obsahovať 

Priručný encyklopedick)• slovník, k torého 
J. zväzok vyjde lwncom r. 1.958 vo vyda· 
valeľstve Osveta v .\fartine. Vlastivednú 
h udobnú p roblematiku vyčerpá Encyklo
pédia Slovenska, k torej I. zväzok sa prav: 
depodobn e d ostan e n a trh v r. 1960. Am 
prvé ani druhé encyklopedické dielo však 

- neposkytne úplný prehľad o hudbe, a pret_o 
nám nemôže nahradiť hudobnú encyklope
diu, k torej nedostatok sa všeobecne cíti 
v h udobnovzdelávacích kruhoch. 

Z vvsšie u.-eden"<'ch poznatkcv i z cieľa 
soeiali;,mu skultún~iC čioveka vyplýva, že 
pripraviť a vydať v n ašej reči hudobn~ 
eneyklop édiu je taká úloha, l<torá sa v n aJ
bližších rokoch bude musieť realizovať . Na 
tútn úlohu máme k dispozícii našich m u zi· 
kdógo,· a encyklopedick ý ch pr~cov!lÍk?v, 
k torí majú z tvorby cncyklopedrekeJ htc· 
r ntú;:v cenné skúsenosti. , 
Na~Thovaná a zdôvodnená hudobná en

cyldopédia v rozsahu 800-1000 tlačen)·c~ 
strán b y mala zahrnúť celú šírku svetoveJ 
a domácej hudobne_i problematiky. Mala by 
prirodzen e dokumentovať rozvoj našej h u_d
hv a hudobného zivota. Takto by čelila 
n;nohvm zahraničn\"'m encyklopédiám tohto 
drulu{, k toré v hesÍách n ap r. o našich osob-
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no>t.iach lwnčia rokom t937, hori holi vv
dané nedávno. Posledn~·ch 20 rokov v)·vo)a 
naSCJ hudby zostán; pn• svel neznámymi 
aj prt•to, ze a uto.ri a organiz:\to,·i t·neyklo
pédií n cma:iú po ruk<' nnše pôvodné Pn
e~ klopedické dielo. 

Zahraniční hudební knižnice. Podstatná 
('ást zahranii~ní hudcbní literaturv vvchází 
,.-e ~oeci<'lních hudebních knižnicfeh ~·uznó
ho <;hsahu i poslátú. Prvou. nepot':etnčjší 
skupinu t·voi·í sbí d<y mal5-d•, populál'lle 
psaných autobiogmfií, ktel'é ncjspíše pi'ipo
mínají u nás vydávané ,.Hudební profily". 
J ednou z ne_ilep ších takov~·ch knižníc je 
f rancouzská "Eutcrpe" (Paríž, La Colombe), 
;·edigovaná vynikajídm nmsikologem Nor
ht~rtem Dufomcqem. Jednotlivé její svazk~
o rozsahu 100- 200 stran. naosané odbor
niky. isou vť~noYán~r ni-~váž~e ft·ancOLLZ
sk)·m sidadatelúm (l;ull~-, Ledair, Ramenu, 
Roussel, Dukas, Franc-k a j.). Každ:{• sva
zek obsahuje st.ru('n)· n:ístin doby, kely skla
datel žil, jeho zivotopis, pi'ehlcd díla , cel
kové zhotlnoceni, soupis sklndeb a gramo
fo_n'?vých _sní~nk~t. K jeií popularite pľispí
va 1 vclm1 n1zka cenn svazkú. 

Obdobou této knižnice v Italii ie sbh-k>~. 
,,:\Iusicisti" (Bresc-ia, La Scuola), j~jíž svaz
ky jsou rovnež psány pľcdními včdc-i n 
sklada teli; tak na pť. o .\fonteverdim píše 
Clnudio Sartori, o Stravinském Alfredo (a
sdln, ó Bachovi Riccardo ;\Ialipicro a td . 
Hedaktorem sbír·ky ie Claudio S;wtori. 

V nemeckém jazyce k nejwzšH'eni'jším 
pat.i'í sbírka ,,:\Iusiker-Portraits" (Videl'\. A. 
Pechan), pro kterot! prof. tamní konserva
toi'e dr. Hanns GaH napsal svazk,- o Ba
chovi, Gluclmvi, Haendlovi, Haydno,·i, .VIo
:wrtovi, Beethovenov i a jinýd1. Za zminku 
stojí, že rakouské ministerstvo ,-~-n<'o' ·~ní je 
doporučilo Cl jako učebni pomiu·ku pl'o 
školy strední a jim pi'íbuzné. 

J inou skupinu populárnícJ. biografií t\·oľ( 
obrazové knižnice. Z nich zvláštní zmínlm 
zasluhuje sbírka "Solfiiges" (PaNž, :Editions 
du Snúl), jejíž každ\• svazek obsahuie ~to 
reprodukci portrétú, .fotogr·afi í, rytín, ·ruko
pisú a pod. V této ,-ýpravi' stejnč krúsn é 
jako pouené v~·šly dosucl životopisné a 
umčleeké JH'ofil~- Cou pcl' iná, Schumanna, 
Sclmberta, Ravela a Haydna, da!Si jsou pri
pravo\'Úny. Tuto znamenitou sbíl"l<u musí
mť' Fmneouzúm opravdu závidet. 

\ť nekolika iazvcích soubežne ,-vchází 
VZOI'llČ vypravéná. facla "Grosse Interpr•J
t~·n" (Zeneva, R. K ister) . Cetné fotog•·afie 
ukazují nám jednotlivé urni~lce v živote ve-
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h·jném i soukromém a B. Gnvoty vypra
ntje ,. !H'Úvodních textech o svých setká
ních s ·nimi. Soolu s nim navštívime \Vil
helnw Tlackhau~e a Alfreda Cortota v jejich 
domovech v Luganu a Lausanne a vyslech
llem e jejich Yzpomínky i umčleeké názory . 
S 'Yalterem Giesekingem si pohovofime 
tčsni' pl·ed koncertem, u .'hthura Rubinst:ei
na oslavíme v do.mácírn kroužku " dozvu
ky·' j<'ho koncertu, u George Enesca se se
tkáme i s ~eho zákcm Yehudi :VIenuhinem. 
.\mh·é Sf'go,·ia se nám predstavi ve vtip~ 
n(In interview·. !{ažd'\~ s ,·nzck lc uzav.ľtJn 
slru(·n)·m zivotopisenľ a vybrn;:.ou disk o
grafií. 

Z velk~·ch hudebnt''-biografických knižrúc 
i-estné místo znuiímá .. Amnlthca-.Yfusil<bii
cher" (Yídeň, An{althea'Í. Pfimo vzorov)'ll1 
pi·íkladem pro ni je vynikující a knísnč vy
pr:l\-ellá kniha E. Schenka o .\'[ozarto,·i (viz 
S!ownská hudha, 195í, seš. 6, str. 190). 
jt>dno z pi'ed níeh da mozartovské litera tur-v: 
Z jin)'ch- sn;zl<l• téže ediec pi'lpomeiírnc nl~
~poľi ohsáhlou knihu :\.faxe ,\uera " Anton 
Bruclmcr", bohati' doloženou notovými prí
klady a pozoruhodnou iiž sv)·m znamcni
t~·m Ú\'Odcm. 

Sv<'rúznou knižnic-í je shii·ka ".YieistPr 
der ?IIusik" (:\fnicho,-, C. H. Beek), pro kte
rou . Hans H.utz !Ji·ipravil svazky o Hayd
non, :\Iozartovi, Bee thovenovi, Schubertovi 
a Debussym s podtitulkem "Dokum ente sei
ues Lehens und Schaffens". Od normálních 
ži,·otopisu liší se t y to knižky tím, že zvlášt
ní dúraz ie zde kladcn nn autentické do
kumenty (do!Jisy, listiny , kritiky, pameti), 
které isou v dobré m v\·bčru v textu cito
,·úny, ·takže každ)' sva;ek ie velrr~ živ)·m 
a za_iímav:)·m pásmem dohov)·ch dokladu, 
ktet•é n:ím dovoluji, ab_q·hom dúvčrneji po
znali prostredí a uodm ínkv. za ktel"vch 
,:klHdatel žil a tvoriL - ' " 

Z knižníc všeohecnejšího rázu uveďme 
jako pľíklad alcspmi d ve. Prv á z nich 
"Collection musicalc" (Pafíž, Laffont) po
t(·šila ctitele Havelovy hudby prvou edicí 
jd10 dopisu pod názvem "Ravel au miroir 
de ses lettres", která svým časovým r oz
sahem zahrnuje eclkem 35 let života skla
datelont od jeho pok.usú o získání "Velk é 
l·ímské ceny" až do ieho smrti. J e ií cena 
pro hlubší poznání Rävelova života -i tvor
by, jeho názorir , povahy, styku a pod., je 
značná. Každý· doklad je pr·ovázen podrob
n)·m komentái'em. Méne šťastnou publikaci 
je " Yi,·aldi" Clauda Baigneresa, trpící mno
ha vecn\,mi nepi'esnostmi a omvlv i spor
n~'m eeJÍwvým - poje tim, jak ve "s~é kritice 
ukúzal v i,·aldiovský badatel :\Im·c Pincherle. 

Druhou knižnici je ":\[usique' (Paríž, 
Corri'a), kde nás zauirnou zvlášte dva svaz
ky. K,~liha ~osé Bn;,Y.ra "~Ionegger ct son 
oeu\-Te v zmkla z prat.elskeh o styku auto
rova se skladatelcm, k tt>1·)· mu umožnil p rí
stup k rukopisúm všech svých deL Jejicb 
rozbory, doplnčné skbdatelov~·mi .-)'roky o 
nich a o jeho současnídch, <'iní z této kni
hy nepostradatelného prľtvodcc p o IIoneg
gerove díle. 

l dene/; Výborný 

'ľhe Worlďs Encyklopaedia of Reeorded 
3'Iusic. Third Supplement 19ó3--ôó. F. F. 
Clough and G. J. Cuming. London 1957, 

s. 564 

Svetová gramoíónová produkcia sa stala 
u ž pred štvrťstoročím predmetom disko
g-r-afického d iela, ktoré vyšlo vo viacerých 
,-~daniach a ku ktorému vyšli postupne už 
tri doplnky . ;"a tretí z doplnkov chcem 
upozorni( gramofilov, muzikológov a iný ch 
záujcn1COY. 

Tretí doplnol< k diskografii The \Vorlďs 
Encyklopacdia of H.ecorded ~.fusic j e po
zoruhodný z viacer)'ch hfadisk Od pn·ého 
Yydania sa líši úsporným popisom gramo
fúnových platní, vynechaním biografick)•ch 
tlát skladateľa a pomerne bohatou symbo
likou, nah radzujúcou napr. núz-v·y tónin. 
Zdá sa, že táto symbolika ie na niektot·ý ch 
mie~tach až nrihustá. čo nrekáža orientácii 
a čítaniu záz"ilam9'·· 'Je vŠak iasné, že dis
kografia si utv:íra určitý svoj popi~ový sys
lPm. ktorý bibliografia zatiaľ neuplatnila. 

\" doplnku, ktorý je obsiahly a reprezen
l:r(·nc vybavený, sú skladatelia a ich diela 
zoskupení podľa abecedného poriadku. Dob
rc sú v Ílmn zastúpení sovietski a ruskí 
skladatelia, p redovšetkým gramofúnovými 
pla tiiami vy robený mi ,. SSSR . Pomerne 
hohato sú tu u vereinení českí sklada telia. 
P r-irodzene, , . nemalej nliere nás zaujíma, 
k to z našich sklad a teľ ov a s kt orvmi diela
tli i prenikol do te ito diskografie," resp. jej 
LI'e t ieho doplnku, určeného na_jširšej verej
nosti na všetkých piatich kontinentoch. Zis
til i sme, že sem boli zamdení: J á n Cikker 
( Concertino). Alexander :\[oyzes (Tance 
z Pohronia a stÚia Dolu Váhom) . :\Iikuláš 
Sc-h ne ider-Trnavsk\· (Dumka a tm{ec a Slo
venská sonatína) -,. Eugen Sucboú (Fantá 
zia p re husle a orchester n Krúti'iava) . Tre
ha ľutovaf. že sa do doplnku dostalo len 
t;•.k málo skladieb nahraných na gramofó
nové p latne od n ašich sklada teľov. To však 
nabáda venovaf viac pozornosti a j tejto 
stránke našej kultúry . 

[;_ Januška 

Xiekt.oré otázky interpretácie predk lasickej 
a klasickej hU<lby Y noyých n emeekých 

publikáciách 

1\aša širokú hudobná verejnosť nie je do
s la točue in formovaná o tom, s ak)'mi roz
man.it)'mi problémami sa musi stretať zod
p ovedná interpretácia starej hudby, azda 
až po Beethovena. Všeobecne r ozšírené tzv. 
praktické vydania diel starších skladateľov 
'totiž väčšinou už nevyhovujú, lebo sú 
upravené podľa tradícií m inulého storočia, 
kedy problematika interpretácie ešte n ebo
la uredmetom dôkladného vedeckého skú
mm;ia. ba neboli známe ani dôležité histo
rické pramene, z k torých by sa bolo dalo 
(;erpať. V úpravách sa p rejavoval vkus 
(h oci niekedy veľmi duchaplný) toho-k to
r ého revidenta a nebola zriedkavá svojvôľa 
pri zasahovaní do notového zápisu, ktorá 
eclkom skreslila dielo, vykladajúc ho po
dľa eslet.icl,)'ch zásad a int.erpretačn)'ch 
zvyklostí r omantizmu (napr. Czerny, Buso
ni, Bulow atď.). Zh ruba možno povedať, 
že z hľadiska dnešn)·ch znalostí ako aj po
žiadaviek realistickej interpretácie, obstoja 
iha revízie n ie star šie ako 20- 30 rokov. Nn 
dr uhej strane praktic-ké vydania b udú mať 
iste aj naďalej určitý v ýznam, hlavne pr i 
v)' ul<e, pretože nahradzujú používateľovi 
tú vzd elnnosC a tvorivú schoonosť, o ktorú 
ho h udobníci p red d vesto rokmi p revyšo-
vali. 

Treba si uvedomiť. že ešte pred necelý mi 
dvoma storočiami bol interp1·ctačný ideál 
celkom opačný ako v našich časoch: tvo
ri vé a interpretačné mn enie SH prelínalo -
s]Jadatclia boli z{troveň interprétmi a na
opak Skladatelia neoznučovali svoie diela 
in terpretnenýnú značkami , ba často úmy
selne pcnechávali ur<~itú voľnosť v ic-h "vy
zdolJeni" a predveden í - veď oráve tvori
vé spracovarue, dotvorenie da"i!ého textu, 
t'iasto v improvizácii, holo vtedy n ajviac 
cen ené. Poori tom však existovali určité 
pravidl~; k toré vtedy každý h udolmík ovlá
dal, nepociťovala sa preto potr·eba zvlášť 
oznai~i ť interoretačné podrobnosti. V sklad
bách ba,·okových a - sta rších nená jdem e 
preto označenie tempa, _d ynamiky, frázova
nia, artikulácie, agogiky, bn často ani in
štrumentáln e určenie sklndbv. O rn amentá
cia bola znat~enú celými z iožit)·mi systé
mami skratkových značiek. Používanie 
odginá!nych vydaní teda yyžaduje podrob
né vedomosti o YŠctk)•ch týchlo problé 
n wch .. 

Už rolm 1953 vyšlo , . Lipsku (Breit
kopf) druhé vydan ie obsiahleho diela "Die 
Ornamentih der i\lusik'' od Adolfa Hey-
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schlaga, u nás sa však stalo dostupným 
iba pred nedhnom. Prvé vydanie (1906) 
vyši,; o desaťročie skôr ako Dolmetschova 
práca, ale pojednáva v)'lučne o ornamenti
ke. Autor postupuje historicky, sleduje vý
voj ornamentácie od najstarších dôb až po 
Liszta a ' Vagnera, a prináša s nemeckou 
dôkladnosťou ornamentačné tabuľky, citá
ty, výklady a príklady z celej hudobnej 
literatúry. I kecľ pl"Í aplikácii na početné 
príklady nie je Beyschlag vždy šťastný, 
predstavuje toto dielo vo svojej sumárnosti 
doteraz nepredstilmul)' pramei'í pri štúdiu 
ornamentácie. 

Kniha "Die Kunst der Verzienmg im 18. 
Jahr/umdert" (lnstrumentale und vokale 
Musizierpraxis in Beispielen), Bärenreiter 
1954. od Hansa-Petra Schmitza sa zaoberá 
tiež ·hlavne ornamentikou a obmedzuje sa 
na jediné storočie, na vrchol baroka a za
čiatky klasiky. Jej veľkou výhodou je ob
siahnu tie nového materiálu, respektíve pre
hodnotenie starého z pozícií našej súčas
nosti. Kniha, žiaľ, nie je dost·.1pná, tak ako 
v minulom roku vyšlá " Die B edeutung der· 
ZFichen I<eil, St:rich und Ptmkt bei Mo
zart" (Därenrei.rer·). Je to s horník 5 súťaž
n)-ch prác spoločnosti Gesellschaft ftir Mu
sikforschung, ktorá v snahe objasniť vý
znam klinu, čiarky a bodky v Mozartov),ch 
origináloch získala · takto ce1mý podklad 
k nov ému vydaniu Mozartov~-ch diel. 

Problematikou ornamentácie u J. S. Ba
cha sa zaoberá kratšia štúdia Putnama 
Aldricha "Bachs Verzierungen, insbesondere 
in seinen Orgelwerken" (Musik und Kir
che, roč. 26, č . 2, 1.956) . Autor vyslovuje 
hypotézu, že okrem Bach om označených 
ozdôb treba aj na iný-ch miestach skladieb 
hrať ornament, a to nn tak)•ch, kde to 
v Bachovej dobe bolo samozrejmé (napr. 
v niek torýcl1 lmdcnciách), tak že to nebolo 
potrebn é ~vlášť označiť . Okrem toho sa za
oberá podrobne všetkými druhmi ozdôb. 

Pre tých, ktorí chcú hlb;ie vniknúf do 
interpretačných zvyklosti barokovej a kla
sickej hudby, budú vítané dve novot.lače, 
ktoré vyšli pred rokom v Lipsku (Ureit
kopf) a sú dostupné aj u nás. Je to "Ver
such iiber die wahre Art das Klavier zu 
.~pielen" od C. Ph. E. Bacha z roku 1759 
a "Grilndliche Violinschule" Leopolda Mo
::;arta z ·roku 1756. Obe prinášajú n ielen 
zaujímav é inštrumentálno-technické pouč
ky, ale i interpretačné pokyn y, náuku o 
ornamentácii a estetické názory svojej do
by. V Bachovej práci je naviac obsiahnutá 
veľmi poučná stať o inštrumentálnom sprie
vode, generálbase a "voľnej fantázii" (im
provizácii) aho súčasti interpretácie. 
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~'i'ujmii pre klaviristov je za ujímavá r~
edícia Fr. Couperinovej učebnice "L' Art 
de toucllCr Le Clavecin" (VEB Breitkopf, 
Leipzig, _19!53), z roku 1717 . . Je vybavená 
nemeck)'m a anglickým prekladom, obsa
huje eenný materiál (pojednanie o úhoze, 
prstokladoch , prednese a ornamentoch) p re 
oboznám enie sa s interprelačn)-mi zvlášt
nosťami francíu:skej barokovej hudby . 

Ft·ázovanie a artikulácia je predmetom 
jerlinej vä<':šej práce z posledn)reh rokov. Je 
10 " Phrasierung und Artik.u.lation" od Her
manna Kellera, Bärenreite1·, 1955. Keller 
dokazuje, že a rtikulácia je jedným z naj
dôležitejších výrazov~-ch prostriedkov, a u 
harokove.i a klasickej hudbv patrí dokon
ca k jej podstatn ým prvkom. Rozoberá 
jednotlivé druhy artikulácie a frázovania 
u rozličných autorov a uvádza početné pri
klady. Znalosť Kellerovej práce z tejto 
u nás d osť n epovšimnutej oblasti by bola 
všeobecne žiadúca. Op1·aví i mnohé názo
r~- tých , ktorí dotera; uplatňujú tradované 
zásady Riemannovej Phrasierungslehrc 
(1912). 

Hermann l(och vo svoiei štúdii " Bachs 
Artihulation". Musik und Kirche, roč. 23. 
č. 2, 195.3, považuje artikuláciu za súčasť 
hudobnej gramatiky Bachov)rch diel. Za
mieta jej inštrumentálno-technick~- i vokál
Jio-technický pôvod. Vy kladá ju z harmo
nickÝch. melodick\,eh a rvtmických daností 
toho:kt~rého diel~·, čím ryluču]e možnosť 
jej r ekonštrul,cie čiste z intuitívnych pod
lletov. Ziada detailné prepracovanie rozbo
ru diel a na jeh o základe vypracovanie a r
tilmlácie. 

Hlavne pre klaviristov má zásadný vý
znam obsiahla štúdia H ansa Heringa " Die 
Dynamik in J . S. Ra.chs Klaviermusik" . 
<Bach-Jahrbuch, roč. 38, 1949/50, Breit
hopj) . Sama problematika je veľmi aktuál
na_ pretože v tejto oblasti panuje mnoho 
konfúznosti okolo pojmov " prechodnej" a 
.,terasovitej" dynamiky. Autor dokazuje, že 
u~·narnika u Bach a, v prctiklade ku kla
sieho-roman tickému ideálu, je podmienenú 
i<'ktonick)rrn členením jeho hudby. Uvádza 
mnoho urikladov. 

Et.a .flarich-Schneider, v ,.Kleine Schule 
de.s Cembalospiels", Bärenreiter, _1952, pri
nasa tiež kapitoly o ornamen tike, t empe 
a rytme, ktoré môžu zaujímať a j klaviris
tov. Ok1·em toho z iný-ch kapitol, Yenova
ných špeci[ílnyp:t inštrumetn álno-technic
k)·m problémom cembalovej ln·y , možno 
získaf obraz o nástrojových danostiach 
predklasick ej hudby, ktorá nepoznala ešte 
k!Hdivko,-v klaYír a rekonštruovať tak vte
dnjšie int~rpretačné možnosti a zvyky . Záber z bratislavskej inscenácie Debussyho opery Pelléas a. Mélisanda. Na obrázku 

Juraj Mart:;oň (Golaud), Andrej K ucharský (Pe!léas) a Mária Kišonová (Mélisanda)) 
Foto: Podho·rský, Bra tislava 
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Výkrik - d1"evoryt . Edwarda Muncha z r oku 1895 
(K článku J. Kresánek, Rom antizmus a súčasná hudba) 

Požiadavky profesionálneho majstrov-
stva v svetovom meradle neustále stúpajú. 
od interpréta a pedagóga sa vyžadu je hlbo
ké vzdelanie. Dnes už nemožno vystačiť 
s "intuíciou", ani s niekoľkými dogmaticky 
tradovanýrni poučkami, alebo s odvolaním 
~a na osobnosť učiteľ O\'U. Interpretácia 
st<n·šej hudby vyžaduje širokoznložcné štú
dium. " Právo na slobodu a smelosť voľné
ho Ían tazij ného dotvárania p latí len p re 
toho, kto najprv pochopil zákonitosť hud
h~-, k torú hrá. Lebo ani v hudbe n('zna
mená sloboda anarPhiu, a nie je mysliteľná 
bez hlbokci znalosti zákonov a bez vnú tor
nej kázne_,-, (M. ?\1unclinger. ) 

Ferdinand Klinda 

Rackova Česká hudba. Ceskoslovenská 
hudeb1ú verejnos t uvít ala se zújmern no
vou publikaci brnt'nského univ . p rof. Jana 
Racka: Ceská hudba (S:\'KLHU Pral1a 1958, 
:133 s.) . J sou to zatím nejobsáhlejší souvislé 
M jiny české hudby od nejstarších dob do 
počátku 19. stol. Práce je velmi pečlive 
,·: ·ba vena vel kou bibliografií, tre mi rejstií
ky, mistop isem skladatclú domácíPh i v emi
graci, mapkami, nemeckými resumé a pa
clesáti ob razovÝmi dokumentv. což vše do
hromad y činí· jednu tretinu. ·celého spisu. 
\'nejší vybavení je tedy nevídané. 

Kniha je označena jako 1. vydání, ni
koliv jako rozšíi·ení stejnojrnenné p ráce 'z ·r. 
194.9. Autor uvádí, že "tu jde o p ráci zcela 
novou, a to jak v ideovérn pojetí, t ak 
i v celkovém uspol·ádání materiálu, v jeho 
rozsahu, v)•beru a kr itickém zhodnocení." 
(5.) Ctenái'i však pripadne pomer techto 
d vou praci ponekud jinak, spíše j<J ko ma
ter iálové obohacení a rozšírení, pričemž 
metoda, celkový rozvrh , vlastní hodnocení 
i mnohé formulace zústávají nezmeneny. 
Zústává stejná i periodisace, jenže jednot
livé epochy, 1.-teré di'iw Racek nazýval Slo
hové údobí román~kogotické, Renesance, Ba
roko a Klasicismus, se nyní jmenují: Od 
vzniku českého státu až do sklonku husit
ské epochy, Ceskobratrská duchovní píseň 
a literátská b ratrstva (dočtete se zde 
ovšem i o svetské písni, trubačích, instru
mentáln í hudbe aj.), Ceská hudební kul
tura v údobí pobelohorském a Cesk)· hu
dební klasicismus. J sou snad ty lo názvy 
vhodnčjŠÍ a YýstÍžnejší? - \' j ednom sme
rtl se však Rackuv pohled vyvinul : pred 
lety videl hudební vývoj plynu1ý, bez náh
lých zvratú (Stfedovčká hudba, Brno 194.6, 
str. 12), dnes naopak nachází v nem a zdú
razimje p rud ké zvrat y revoluční povahy 
(str . 10). Ve skutečnosti je hudební vývoj 

opravdu plynul~-, náhl)· zvrat je výjimkou. 
,·ždyť jde spíše o postupn~· pi·cchod; uka
zuje to pi'ece i sama česká hudební histo
rie od Bíle hory až po dnešek. Jinak Racek 
správne sleduje etapy české hudby v sou
ladu s obecn)"lll historick)·m vý,·ojem na
i;ich zemi. Ke YŠcm kapitolám pfipojuje 
dosti obšírné úvodv o ekonomické a kul
turne politické situ~ci. 
Ľž v 1. kapitole se často sctká\•áme s od

kazy na Pohankovy Di~j iny české hudby 
v pfíkladech. Je to ukázka p lodné spolu
práec os,·čdčující se zvláštč , . prvních d,·ou 
kap itolách, kde je dokonee nutno usuzovat 
c'asto na P ohankovu haŕlatelskon iniciatívu. 

"Nejobsáh lejší kapitoly jsou venovány 
české hudhč 17. a 18. století" (6)' venujme 
jim tedy i my nejvetší pozornost. Mnoh o 
par tií tech to kapitol už (;tenái' zná z Hac
kov)·ch úYodú k edici MA.B (pnstorely, 
Krommcr-Kramál-, Rossler-Hosetti, Myslivc
ček, Tomášek, Dusík, Hcjchll atd.) . odkud 
jsou témčr doslova pi·evzaty. Toto YCitni 
prosté l·ešení skr)·vá v sobé povázlivé ne
bezpečí: narušuje koncepci a proporcc sys
tematiekého pi'ehledu. Ti skladatelé, k je
jiehž '" :JfAB otišten)= skladbám psa! Racek 
své ÚYody, jsou nyní v Dejinách v propor: 
cích vvzdviženi na úkor ostatn.ich. Tak 
Krommer-Kramáf. au tor malé osobitosti i 
invenee a pražádného v)·vojo,·ého význa
m u, zaujímá d ve strany, kdežto velký zjeY 
:Jfichnir.v jen jednu, Vejvanovský dokonce 
jen polo,·inu stránky a <>clá česká kancio
nálová litera tm a 17. a 18. stol. necelé dve 
strany. To je ovšem ~odm pl'ilišná dispro
porce, zavinená mcchaniekým pi'ejírnán.im 
v lastních autorových t.extú z jedné publi
kace do druhé. (Pritom nelze s dobrým 
s\·edom.ím i'íci, že jde o texty dokonalé; jen 
v prvním odstavci o Rosslerovi na str. 170 
je šest faktografických chyb!) 

Pojcdnat souvisle o české hudbe 17. a 18. 
stol. je obtížné, protože se toto údobí roz
padá na radu více či m éne nesourodých 
celku. Rackov:i se tyto obtíže prekonat ne
podarilo, protože nepostihl domácí vývojo
,·ou línii Prot~že venuje daleko vetší po
zornost dílu emigrujících skladatelú než hu
debnímu vývoji, k terý probíhal - byC s mé
ne skvelými vý tvory - na piide naši ze
mč. Tento souv:islý vývoj udržovala v Ce
chách ch rámová hudba. J ejim projevem -
a také projevem její vyslovene lidové orien
tace - isou v 17. a na zač. 18. stol. četné 
kancion,Úy, jejicbž význam llncek n edoce
ňuje. Nejednalo se pí·ece o rozsáhle laciné 
zpevní(~ky; šlo o rozsáhle sborníky, obsahu
jíci i kantátové útvary, a to nepochybne dila 
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i:eských aut.orú. Xa tomto podklade ros tly 
g?nerac~ česk),ch skJadatelú. Kdežto oblast 
zamecke hudby - zdôrazňovaná Rackem 
- trpela stál)·m p i'erušováním ,-v vo ie a ne
c!ostatkem tradíce, v chrámcch a· kJáštcrech 
hudba nezmlkla. Pfijetím tohoto stanoviska 
~y :~ •. cel~ koncepce této epochy stala ce
listveJ~~: ;Kancionály (124- 5) b y b y ly v po
dro~nCJSim zpracování postaveny do čela 
kapitoly, následoYali b y obsáhlc ch rámoví 
skladatelé (členové Ntdu i kan toi'i sk lada
tE'ié prvních <'\eských árií, pastorel Í kantát) 
a. p~k te~rve vrcholné postavy. Racek po
~av: obn~cený obraz, jemuž chvbí n~"Yo-
JOVa sounslost. - · 

na jeho cestč. Doplliuje jeho pojetí materiá
love, ~le nové poznatk~, u neho nevedou 
k noremu poh.ledu. Rackovi je problémem 
to, co by lo problémem llelfertovi. Protože 
.f;f~lfert I?esta~il napr. zpracovat problema
t•~_u t!:ran:ove. hudby v 17. a 18. st. (na 
JeJt stezeJm vyznam ovšem upozornil: Ben
da_ I , 48) , nevenuje jí náležitou pozornost 
''?-I ~a:ek. J eho Ceská hudba shrnuje tedy 
~asl';lzn_e d osavadní znalosti, a le ncní dilem 
mspiruJícim, ukazujícim vpred. 

Tomi.~lav Volek 
• 

V úvodu celé p ráce autor· konstato,·al, že 
v čes~é hudbe " lidový hudební živel ;nel 
zp:avJd~a po,·ahu dominantní" (11). Tomu 
ovs~.?: casto neodpovídá vlastní text knihy, 
zvl~sle po~ud. se tý~á kapitoly liT. a IV. 
a lidove P!.sne. !e SICe zdtiraznen její v)·
znam, ale Jlllak JC o ní pojcdnáno skromne 
(93-:-95; . Napr. vclrrú rád b y se čtcnár do
vedel nčeo bližšiho o valašsk\,ch a hanác
kýc~I tancícb z p relomu 17. -a 18. stoletÍ 
z n~chž nekteré otiskl po nn-é Pohank~ 
v. Citované . .Prá.ci pod č. 120- a 121. To je 
prece prvorady pramen, který nemá b<·t 
odby t jednou vetou (9.'5), pi'ilepenou za ;~
bcl:mtské pisne z doby kolem 1775. 

. Ta ké v jednotlivostech došlo v tecbto ka
pitolách ~' nelw lika_ pfehmatúm. Tak je to
m~ napr. u Peceha (105), kde autot•ovi 
un!kla znalost i pi'edvále<!né litc ratury a 
edic, z kterých '"ľ"Pl)-vá, že P. nemohl po
bývat v Praze am '!'"KromeHži. Racek zde 
už le tu spojuje r jednu osobu dn1 au torv 
téhož jména. • 

Intensivne - - a už i troch u formálne -
o~hajuj~ Hucek českou hudbu pred nčmcc
ky rru vlivy, a to i tam, kde je nelze upírat 
(konec 17. a zač. 18. st.) . Snadno se vypofá
da~ a~to~ s o~vícensk)=i počátky hudebne 
dejepisu~ ho .. há dán~ (205). Zmiňuje se jen 
o ,. Dlabuc~ve slovrnku, který ve sk utečnosti 
pre~stavu1e až vyvrcholení této činnosti 
(Voig t, Pelzel, J. A. Rieger , R y ba aj.) . 

Ncvypočítávejrne však jednotlivé omyly 
(k .toll?-u zde ne•ú d úvod a rnísto ) a nevy
volaveJ~e ". č_tená~i mylné pi"·edstavy 0 po
su~ovane prac1. J eJi celkové zhodnoceni vy
Z?lvá. ; t?mto srny sl u : Je to dowd nejob
súhleJŠI p rehledová p ráce o dé iinách české 
h?~~y do poč. 19. stol. Jej( údaje jsou 
V<'t~mou spolehli vé, bib liografie je veliká. 
K1~h~ nu;ohokrát dohre posloužL J e to zá
sluzna prace a dobi'e z ní poznáváme tvái' 
~utorovu : roste _ze znamenité Helfertovy 
I,oncepce, ale neJde za neho, nepokračuje 
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.\"ová hniha prof. Rack a .. Ceská hudba" 
líši. sa _od. jeho prvého. ro,· no menného spisu 
~· .. 1.. aJ ty m, že na viacerých miestach pri 
hcem o:udov českej hudby poukazuje na 
pnrulelne a synchronné ziuvv v slovenskej 
hu~?c. To b y samo o seb-e holo treba hod
not1l ako klad nielen nreto že si takéto 
ch~p.unie. v yžadovali vnútorné ' spojitosti me
~ZI cesk):m u slovensk)'m hudobným vývo
J<:m v ru_ektorých obdobiach, ale a j z toho 
d~,·odu, . ze sa takto o slovenskej hudobnej 
~l.nnulosb mohol dozvedieť čo-to aj českv 
ntuleľ_, ktoréJ?l~ sa slovenskú odborná spi~
~~~~ ~rJedkuve IŠle dostáva do rúk. Ziaľbohu 
udaJe prof. R acka sú však vo veľkej väčšine 
Je~nostram;té alebo mylné. Z textu. nie je 
pritom zreJmé, prečo Racek isté skutočnosti 
SJ~onúna..' in~ zarni<'uje. Tý m menej je jas
ll<', preco mclen že preberá omyly a ne
presn~~ti. staršej · litera túry, ale ešte ich 
'"?ZhOJil_uJe o toľko nových , že by ich ko
r•go,·ml•e zahralo talaner toľko miesta. koľ
ko sloven_skej hudbe celkove venoval. Nie
ktoré z ruch znejú pri tom celkom fantastic
ky. Za všetky u vediem tento : "Rovnež na 
Slo vensku ~alézáme neumové zápisy z 11. 
a ~2: s!oleh . . . Pumátl..-y s newn ovou no
tact ]ev1 na Slovensku ni<.které osobité zn'l
ky, odvozené z jazvkových zvláštnosti sta
J:o~_lovenštiny (kvantita a p i'ízvuk), ačkoli se 
Je!1ch tvary vyvinuly Z latinských a ref'
k!ch neum, k teré byly podkladem v~·chod
mho obradu" (podivné zistenie o ~eumo
vtch prameňoch v skuto\:nosti neexistujú
PH~h ! - L. M.). 

Bolo b y prirod zene p rehnané usudzovať 
z nespoľahlivosti Rackových údaiov o slo
vcns~ej h_udbe na nespoľahlivosť -celej prá
ce .. ?'iem,ozno sa však nepozastavif nad po
vr; tm ostou, s ~kou sa p rof. Racek v tomto 
pr•pad~ k vcct postavil o. tým premárnil 
p re n.as cennú príležitosť informovať i 0 
hJu,·nych skutoi·nostiach slovenskej hudbv 
vecne a v širsích súvislostiach. · 

Ladisla" Mohrý 

Hud ob nov e dné š túdie II. 
(BratislaYa, Vydavateľstvo Slovenskej akadé-mie vied, 1957) 

Slovenská hudebni ved a se v posledních 
le tech rozbíhá k velkému badatelskému úto
k u a jak ukuzují výsledky , deje se tak se 
zdarem. O tom nás presvedčuje také Il. 
svazek Hudobnovedných štúdií, o nemž lze 
bez nadsázky i'íci, že má evropskou úro
veň. Podívejme se ve stručnosti na jeho 
obsah . 

Velmi závažné thema zpraco,·al redaktor 
shorníku doc. J . Kresánek : K problematike 
sociálnej funkcie hudby." Podn iitem ke 
studu hyla nepochy bné aktuálni potreba 
objasnit na pi'íldadech minulosti sociální 
funkci a poslání hudby dnes. K zpracování 
takové p roblematiky je nutný jeden pred
poklad: velmi ohsáhlé a všcst mnn é hudeb
ne-historické znalosti autorovy. Doc. Kre
sánek ie dnes z čs. hadatelú k takovému 
úkolu pa trne nejlépe vyzbrojen . 

J ak pristupuje autor k dané problema
tice? Vychází z konstatováuí, že v hudbé se 
nutne odrúží její sociální funkce, ba vždy 
nekolik druhú funkcí najednou. J ejich po
mer neni stálý , Daopak je to komplex, ktc
rý stále mční svou tvárnost. V r úzných do
bách dominujú ruzné zložky. Kresánek roz
lišuje pet b lavních společcnských funkci 
(s vedomim, že jsou to jen ty nejduleži
tejší) : účel, slavnostnost, ušlech tilé pobave
JÚ, subjektívni výraz a programovost. Tem
to peti kategoriím pak venuje autor sam o
statné kapitoly zpracované historicky. V)·
sledek zkoumání ukazuje, že jednotlivé 
funkce nevystupují nikdy samy o sobe, is)
lovány od druhých. Jestliže se tak v ne
kterých umeleckých dílech s tane, ztrácejí 
tím svou hodnotu. To se mttže dnes stút 
napi'. tomu, kdo h y se zamiíľil výhradné 
na programový zl·etel. "Socialistické ume
nie potrebuje plnosť dialektickôho spojenia 
všetkých funkcií." (52.) 

Autorova koncepce je pitvodní, p roto mu
sil v nčkterých prípadech i vy tváret novou 
terminologii. Výslcdck neh y! vždy š fastn)' , 
napr. pojem "koncen trovanosti" není vhod
nč volen, p rotože Kresánek j ím v podstatč 
míní "jednolitost". Docházi pak k protimlu
vám: Snaha po monumen talité vede prý 
.,k rozširovaniu d!žky skla dieb a k vnútor
nej koncentrovanosti." (19.) Podobne na 
str. 21, kdežto na str. 25 : "Koncentrovanosť 
môže byť veľkou prednosťou v malých for
mách , ale v . . . veľkých formách by ne
malo zmyslu pridŕžať sa jej." Druhé tn
zení je jiste správnejší. 

Ponekud zbežné jsou generalisace tohoto 
druhu: V baroku vystoup:ila do popredi 
"ka ntabilná melodika ako prejav. novona
stupujúcej buržoáznej spoločnosti" (20) ; 
v období baroka se " rrúešali monumentali
začné snahy feudálov so zábavnýrrú mo
mentmi mešťanov." (28 - J en letmo pl'i
pomínám monumentalizační snahy mešťa
na Bacha v službách mesta Lipska. ) ~a 
virtuosní v'S'kony kastrátt"I , ,sústreďoval 
pozornosť meštiak" a j. Tvrzcní toho d:cu
hu n ic nemohou objnsnilťa ve dvou posled
ních pripadech nni neodpovída jí skuteč
nosti. 

Cenná je pasáž o rozvoji svetské hudby 
(28- 35) . Naopak nepi'esvedčuje zcela kap . 
V. Subjektívne city. Snad proto, že autor 
nerozlišuje " subjektívny v)' raz" a "subjek 
tí.vne city"; oba pojmy používá ve stejném 
smyslu . Subjektívni city se uplatňovaly 
v n -orbe všech epoch, ale subjektivru v)Taz 
dominuje až v romantismu. 

Platnost Kresánkových záverú je však 
nepochyhná. Studie je cenný m vedeckým 
pľínosem i pHkJadem pro to. jak mají být 
zkoumány aktuáluí vedecké problémy. 

• 
Do historie slovenské hudby zasahuje po

zoruhodným záherem monografická studie 
Ladislava Mokrého o " Pestrém sborníku". 
Jde o velrrú pečlivou práci, která opravuje 
mnoho dosavadních povrchních tvrzcni. Po
znávame-li kvalifikovanost a vedeck ý um 
badutele také podle toho, co dovede ze svého 
pramene "vyčíst", nemúžeme Mokrému 
upf:ít úspech, zvlášte když jeho možnost 
srovnáváru s domácimi i zahraničnírrú pra
meny b yla hodné omezena. 

~Jolu·ý ve své práci l·eší otázku autora, 
dobu ,·zniku a určení shorniku, obsáhle po
pisuje a analysuje jeho obsah. U tancu se 
zab)-vá nejvice jejich ry tmickou stránkou, 
pi'eh lížeje ponek ud jejich melodiku. V d ô
sledku toho je jeho výklad v nekolika pH
kJadech ncpi'esvedčivý. (Napr. u č. 82: 
Chorea Kozacky , kterou na základe rytmic
ké figur:- uvád í v souvislost s folie ďEs
pagne, ale osobité lidové prvky její melo
diky nczkoumá. ) V záverečné kapitole M. 
zjišťuje, kom JI h yl PS určen, zda šlech te, 
či patriciátu. Xehlcde k tomu, že zd e b y 
byJ nutný širší sociologick)· pruzkum, neni 
to myslím otázka rozhodující, protože obe 
tato prostredí se s,·ou hudcbní kulturou 
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podsta~ne nelíšila ( 158). Do,·oluji si z de 
vy~lo~1t ~omnčn~u, že autorem P S b yl pro
~~s.tOnah:t .hu_dehn1k, _kt~r)'_ zapisoval do sbor-

iku n;Jcn mst;.uktlnu literaturu pro svou 
ped<l:gO.,Ickou cmnost (klávesov)· nástroj) 
al~. l skladby, ~te~é použil pŕi jiných pi'í: 
lez1tostech a v )tnem nástrojovém obsazení 
O tom s~čdčí jak dvč skladby w-čené ·pr~ 
~u~ku 5c. 26 a 27) tak i skladby k hos
tmam (~ .• 89. a 90): Nčkteré skladby mn jí 
proto _sp•se raz partJcellového záznamu, jen 
vrch~.~ a. haso':Ý hlas, ostatní se doplňova
~? ~~·1 hre~ ~!eJne tak ozdoby. Za naprosto 
JISte J?OVaZUJl a utorovo t vrzení, že sborn ík 
n:vznikl mech anick)·m opisováním nčkolika 
predloh,_ a le _že n.aopak má pisatel velký 
~ntorsky pod1l. _Zde hy m yslím mohlo prá
v e pon~oct •. stud!Um melodiky PS. (Jen let
mo . ?hm pnpo~e~out mpt:í• melodický ty p, 
ktery se upla tHUJe v ruzné rnii'e v č. 1.2. 
16, _22, 31, 49, _70. 100, 133 a j., a kter); 
~ent v dob?vé literatui'e i'ast\· a kten' my;
lím •. ukazuJe _na v livy lout~ové lit~raturv 
st~:s~, ze Xv i. století. To je ovšem vé~ 
bltzš1ho prúzkumu.) 

V. každém pi'ípade zn a1uená ;\fokrého 
studic v~lk~ prínos a spolehlivou základnu 
pro .d:ll~l vyzkumy, k terých bude u PS tre
ba )este mnoho. 

• 
Jana. T~rrayová n azvala svo u studii 11c

todologlcke . problémy hudobnohistorickej 
dokumentácie. ~e dosti .šťastnč spojila 
':las~nť. metodolog:JCk ou problematiku s prak
tJcky rm n ávody, tý kajícími se výzkumu a 
generálniho soupisu slo,·ensk),ch imdebnich 
památek. v tomto smeru totiž projevila 
a:lt.~rka .':ledosta tek praktických zku.šeností. 
NCJ}asnČJl to dok ládá knpitolka Súpis pra· 
meuov (69n), pojednávající o katalo<>isaci 
pramenti. ~aktem zt~stává, že nejpot:i'ebnejší 
Je centrálru autorsk y katalog, doplnčný ka
taloge_m topografických celk ft. Pi'ičemž stačí 
ab y Jeden z nich pi'inášel všechnv \1daje' 
dr~h)' :n:uže • být odkazový. Pi-edst~vme si: 
kolik ev1dencních karct by h vlo u každé 
skladby ti'e?a vy plnit, k dyby ~ešcl v plat
nos_t " plncm rozsah u autorčin návrh do 
kohk~. k~_talogu h y musil nahlédnout bada
~~l prl .7.JIŠťování, je-li od jistého skladatele 
z~tchovana na Slovensku ta a ta skladba p 

.'\tedomyš}cl n_č hnad'borhuje autorka deleni i~~ 
s t•umcntá ru u " na orche ·t ální' k ~ ·1 _ ~ ... s r , omor-
ru a. so 0 ' ou (tO)· U sto vek klasick ý ch di-
v~dh:~1ent, k a-sací a pod. b ych om proste n e
ve e 1' ~am ~ ~- Kam by prišla Stami
?ova tna, urcena k provádčni komornímu 

d
' •

1
orch estrálnimu ? 1~utorčino navrhované 

e ení odpovťdá praXI dnešních nakladatel
sk~·ch katalogli, ale n e poti-ebám historic-
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kého vý:.:kumu. Abst.CI'dní je návrh aby 
k~rcspond~nre b y la t i'ídčna die pred~1eto
veho. hlcdt,;>~~; vždyť odloučena od autora 
p ozhy\'11 Vt'tsm ou ct>nu. Pro an onvmní sklad
~ >)'. ~anhuje T. poľádání podle· hudebnich 
~llťlpll ~l; snadný _nánh, ale melo b)·t pi'ipo
~eno,. Ja~ d álc ~cipi~y i'adit. Nepraktické 
JSO~t 1 na vrhy cn dencních k are t. A tel. 

\ c druht~ cásti své studic podá,·a au tor
k:'\ pl·ehJed pí·če o hudební pa~uá tky v e sve
!e a u n ás. Pi'ehled je dosti úpln)·. iistč ne
Jednou poslou ží, škod a, že i čs . · ~äležitosti 
byly délán y z litc ratury a nebvly kori<>o
ván y skutcčn)·m dncšn[m stave·m: (Maiič
k ost: F . X. Brixi neemigrovn l - 97.) 

* 
Sb orník dále obsahuje krome rcccnsí 

Smnkovu studii o tvorbe ~-Iikuláše Schneidra
Tr~tavsMho, Potúčkuv pi-ispevek k bellov 
ske problemat.ire a Z. IIrabussay pojednal 
na zaklade nov~·ch materiá lt't o vztahu Klá
ry Schumannové k Bratislave. 
• ~hrnutí: :c!ai'ilá publikace, která oprav-
1~ llJC k nadeJlrn. J eji prednosti ie thema
t.I~~~ pest rost zaméľeni na aktuáini a dú
lez1t7 ~-édccké otázky. Ve srov nání s no
v;<·mt ccskými pracemi zaujme pozoruhod
n:\ >:na lost současné svetové litera tury . 

T omislav Volek. 

Kri_tlck~ ~ydanie dvoch Janáčkoyýcb 
opemycb hbr1et , V 4. čísle časonisu Diva
dl~ vy~li , ako príloha libretá Ja~áčkových 
op_1er hál a Kabanová a Z mŕtveho domu 
pr1_pravcné do tlače J . Procházkom. Y pri~ 
POJ <:>H)'ťh edii'n)rch poznámkach uvádza 
Proch ázka r~d okolnosti, dôležit)·ch pre re
kon~tr~ovame d~finitívneho znen ia, napr. 
t~, ze ceské z~emc Janáčkových libriet, vy
~a:-an)·ch Uruverzálnou edíciou, sa odchy-
1 UJe od text tt v klavťmych vý t'ahoch. kori· 
govnného .Tnnái'k om a preto ~áväznéÍ10. 

I. Nestiev :_ Prokofiev. Gosudarstvennoe 
muzykafnoe Jzdate[stvo, Mosk va, 1957. 

Ncz~dlho pred piatym v)-ročím smrti S. 
Prokofiev~ dostala sa na knižný trh m ono
gru~~a, POJednáva júca o živote a diele t ohto 
ge?Jal_n eho skladateľa. J e p lodom niekofko
r<:cncJ pr~ce !: · c~~ic,·a, b ezpochyb y jed
~eho z na]lepsJCh sucasných znalcov Proko-
ÍJevovho tvorivého odl·azu , ,...,. "ť . • k . .. ' · J se p a sto· 
stran ·_o,·y. z;uzok , . n a písan)' ľahkým a prí-
s~u.p~ym s tylom, .re určený nielen pre m u
~ikolo~?v ~ hudob~íkov z povolania, ale 
' pr~ s1_roku ob~c nulovnikov hudby , medzi 
k~orym1 Prok oftcv zaujíma mi esto dozaista 
me n evýznamné. 

l'icstiev . volil metódu osvetlenia sklada
teľovho dJela , . s úv islosti s jeho živ otnou 

dráhou. Jednotlivé kapitoly (často u,·edené 
, -tipn)rmi mottami. vybranými z textových 
predlôh Prokofievov),ch diel, ktoré výstiž
ne charakterizujú príslušnú t,·ori,-ú fúzu) 
' a zväčša znčínaiú su·učnou, ale ,. pods tate 
vyčerpávajúcou charakteristikou spoločen
ských a kultúm ych pomero,-. Potom naslc· 
rl uje vlastné jadro: životné osudy sklada
teľove a id t od raz v icho tvori,·om úsiľí. 
Skladb~· nasledujú >:a sebou v opusovom 
poraclí. Tento spôsob "-)·kladu sa Y Proko
Iícvovo m pl'Ípade ukázal ak o najvyh ovujú
cejší; d elenie podľa žám ov by zďale],a ne
bolo b ývalo tak vhodné, p1·e to~.t' - ak o je 
všeobecne známe - skladateľ často pl·ená
šal tcmatickv materiál z iedn Pho skladob
nt>ho druhu ·do druhého (napr. motívy ne
predvedenej opery Ohnivý anjel použil 
v III. symfónii: na základe hudby k filmu 
Alexander Nevskv vznikla rovnomenná 
kantáta) . Formo,·.:-' r ozbory sú veľmi pekne 
vypracovan é : ,. nich sa spája vedecká 
presnosť hudobného historika so živou ob
wznosťou básnika a dramottika (:\lesti(~\
sa vefmi často snaží vyjadriť nálad u sklad
by epi<'k )-mi alebo dramatickými obrazmi 
a nn m noh)·ch miestach - napr. pri roz
hore J. husľovej sonáty f-mo! - dosah u je 
pozoruhodné výsledky .) Y('elku pisateľ deli 
P1·ok ofievovo životn é dielo n n tri obdob ia: 

:L Detské a mlaclíckc roky, u znvre té od
r hodom do zahraničia r. 1918. 

2. Zahraničná perióda (1918-1932) . V jej 
prvej fáze (od r . 1923) naväzuje Prok ofiev 
nn tvorivé podnety, získané vo vlasti. 

3 . Sovietske obdob ie (1932-1953) . V)' 
znamný medzník v ňom t\·oria uznesenia 
CV VKS(h ) z r . 194.8. 

Ncsticvovi sn nespor ne najlepšie poda
r ilo vvlíčiť prvé dve snomí na né obdobia. 
Z dôsÍednéh~ uvádzaniá a l'ozbortt diel 
,. poradí ich časového vzniku vychádzajú 
výrazne na javo dve tváre Prokofievovej 
skladateľskej osobnosti, tvoriace p ráve vo 
~vojom striednní ono zvláštne čaro, pre 
umelcovu t\·orbu tak príznacné : na jednej 
strane stojí '-ýbušný expresionista a ironik 
(Skýtska suita, Sarkazmy), neváh a júcF 
v snahe o čo naj,·äčšic um ocneuic pôsobi
, ·osti siahnu C i k vyložene kon~truktivistic
kým prostriedkom ;. groteskám : na druhej 
strane je to lyrik, h umanista, ma iste r Yrúc
nej a prostej melódie, do kra jnosti opros
tujúci svoj u h udobnú reč, duchovne ne
obyčajne blízk u rannému klasicizmu (IGa
si<'ká symfónia) . Tieto p rotikladné črty sto
ja i'asto vedľa seba " jedn om diele; ak 
Y~ak skladateľ u kazu je v urči te i skladbe 
pr•evúnc len jednu svoiu tvár. n~vyhntilne 
musí nasledovať dielo,. ktoré je sYojou ná-

ladov ou sférou kontrasto n k predchádza
júcemu. Tak po Klasickei svmfónii vzniká 
,.chaldejské zaklínanie" Scm~ro ich (Je ich 
sedem ), p o parodistickcj opere Láska 
k trom pomarančom prichádza opera Ohni· 
'i· anjel na mystický námet V. Briusova. 
Ycľmi za uj ímaYá je paralela, ktorú Nes

tie,· vedie medzi ;\lajakovský·m a Prokofie
vom. Podobne, ako j {ajakoYskij už vo svo· 
jom " futur istickom" období bojoval proti 
zah nivajúcej meštiackej kultúre, tak i mnohé 
Prokofievove "ľavé ~xperimcnty boli výra· 
zom otvOl'cnej vzbury, schválne "dráždili 
meštiaka". ~ebolo iste n{lhodné, že keď v r. 
1917 ;\L Gorkij a TI. Asafiev hľadali umelca, 
v ktorého diele sa najvýrazne.išie prejavoval 
odraz revolučného nenia, jednomyseľne sa 
:r.hodli n a S. Prokofievovi. 

Plastickémtt obrazu o tvorivom vý"\·ine 
skladateľa napomáhajú početné citáty z do
bo.,-ých kritík, medzi ktorý mi významné 
miesto majú n ovinárske a denníkové glosy 
skladatcľovho blízkeho druha N. jfiaskov
skí·ho a mimoriadne "-)·stižné p ostrehy n. 
Asafieva, často v tejto knihe po prvý raz 
publikované. Aj závery na k onci jednotli
v)•ch kapitol, zakľučujúcich jednotlivé fázy 
období (resp. celé obdobia), sú cenným me
todic.kým prínosom. 

Na tom to mieste nech ie dovolené recen
zentovi vysloviť niekoľko -k ritických výhrad 
proti k ritériám, ktoré au tor vo svojej mono
grafii p oužíva. Na n rvom mieste ie to Nes
ticvo,.-o nedocenen í~ P rokofievovho novátor 
stva v op ernom žánri. Ncstiev totiž za&táva 
zastaral)' romantirk)' ideál opery s l'ozsiah
ly mi piesňovými číslami a - podľa možnosti 
·- & veršovaným textom. Je samozrejmé, že 
z takéhoto hľadiska nemože primerane do
ceniť Prokofievove " prozaické" opery s ich 
s nah ou o realistickú deiovú skratku a hu
dobné fi.xovanie živej ľ\ulskcj reči, pričom 
nliladové líčenie je zverené p1·evážne orches
tru. (H oci sám p riznáva, že Prokofiev po
bačuje v tvorivom roniianí tradície Dar
gomyžskébo Kamenného -ltos(a a j{usorg
ského Zenby) . Yari najlepšie je zhodnotenú 
buffa Zásnuhv v k láštore, k\·m stat o Vojne 
a nnen sa skúpo obmedzuje nn rozbor pred
stavenia naštudO\·aného Lening,·adský m ma
l)·m O!)erný m divadlom v r. 1955, nevšíma
j úc si celého znenia opery, ktoré pomerne 
nedávno - n a icseň minuléh o roku - si 
' 'Ydobilo v divadle Stanislavského a Ncmi
roviča-Dančc!lku svoje nepopierateľné právo 
n a život. T reba tiež noukáza( na cľnlší zá· 
porný zn ak Ncstievo-v)•ch súdov: prfli šný 
rešpel<t p red p osudkom dobového lwncer t
n éh o auditória, ktoré zväčšn pokladá za ko· 
nečnú inštanciu v rozhodon1ní o tom, či to 
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Estr ádna a zábavná hudba 

35. J. Matuška: Drobné skladby pre klavír, Kčs 14,-
36. Kolektív : Album operetných melódií, II. zošit, Kčs 15,40 
37. Kolektív : Album tanečných melódií 1959 - I. zošit, Kčs 18,20 
38. Kolektív: Album tanečných melódií, II. zošit, Kčs 18,20 
39. Kolektív: Album tanečných piesní pre spev, I. zošit, Kčs 11,-
40. Kolektív : Tanečné piesne pre spev, II. zošit, Kčs 11,-
41. Kolektív: Tanečné priesne pre harmoniku, Kčs 14,-
42. Kolektív: Album populárnych skladieb pre harmoniku, Kčs 12,60 
43. Kolektív: Prednesové skladby pre harmoniku. Kčs 12,60 
44. Cimbora: Druhý diel ukrajinských ľudových piesní prešovského 

kraja, Kčs 23,40 

Vypísanie súťaže 
Povereníctvo školstva a kultúry, Sväz slovenských sklada

teľov a Slovenský hudobný fond z príležitosti 10. výročia Trate 
mládeže vypisujú súťaž na mládežnícku pieseň, čerpajúcu námet 
zo života našej mládeže a vhodnú na masové rozšírenie. 

I. cena Kčs 7.000.-
II. cena Kčs 6.000.-

III. cena Kčs 5.000.-
IV. cena Kčs 4.000.-
v. cena Kčs 3.000.-

VI. cena Kčs 2.000.-

Porota si vyhradzuje právo udeliť viaceré ceny, prípadne 
odmeny. Cena sa však udeľuje v plnej výške za jednu pieseň, 
a to včítane aj s textom. 20 % z ceny prisúdi porota autorovi 
textu. Piesne sa predkladajú v spracovaní pre l hlas a klavír 
a pre l hlas, alebo sbor s orchestrom (partitúra). Skladby sa 
predkladajú anonymne so zatvorenou obálkou, v ktorej sa uvá
dza adresa skladateľa i autora textu. Text sa predkladá t rojmo 
osobitne napísaný. 

Súťaž sa uzatvára 15. októbra 1958. Oznámenie výsledkov 
súťaže bude 15. decembra 1958 po predveden.í najlepších piesni 
v čs. rozhlase a po ukončení verejného koncertu. 

Materiál posielajte na adre.;u: Slovenský hudobný fond, Bra
tislava, Gorkého ul. 19. 

ČASOPIS SVÄZU SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV 9 
Ročník II. September 1958 Cena Kčs 3,-



Vypísanie súťaže 
Povereníctvo školstva a kultúry, Sväz slovenských sklada

teľov a Slovenský hudobný fond z príležitosti 10. výročia Trate 
mládeže vypisujú súťaž na mládežnícku pieseň, vhodnú na 
masové rozšírenie, ktorá by zobrazovala súčasný život našej 
mládeže, jej účasť na výstavbe vlasti a jej bohaté tradície. 

I. cena Kčs 7.000.-
II. cena Kčs 6.000.-

III. cena Kčs 5.000.-
IV. cena Kčs 4.000.-
v. cena Kčs 3.000.-

VI. cena Kčs 2.000.-

Porota si vyhradzuje právo udeliť viaceré ceny, prípadne 
odmeny. Cena sa však udeľuje v plnej výške za jednu pieseň, 
:1 to včítane aj s text04'11. 20 % z ceny pdsúdi porota autorovi 
t extu. Piesne sa predkladajú v spracovaní pre l hlas a klavír 
& pre l hlas, alebo sbor s orchestrom (partitúra). Skladby sa 
predkladajú anonymne so zatvorenou otálkou, v ktorej sa 
uvádza adresa skladateľa i autora textu. Text sa predkladá 
trojmo osobitne napísaný. 

Súťaž sa uzatvára- 15. októbra 1958. Oznámenie výsledkov 
súťaže bude 15. decembra 1958 po predveden í najlepších piesní 
v čs. rozhlase a po ukončení verejného koncertu. 

Materiál posielajte na adresu: Slovenský hudobný fond, 
Bratislava, Gorkého ul. 19. 

Slovenská hudba - šéfredaktor Eugen šimúnek. Redakčná rada: Teodor Hirner, 
Šimon Jurovský, Jozef Kresánek, Ladislav Mokrý, Andrej Očenáš, Roman Rychlo E U GEN SUCHOŇ 

dof.í~·a sa 2J. septembra 1958 50 rokov 
Fo lo: G .\I Siewert, Berlín 



<:0 
t.":) 
0:, ..... 
:; 

..:.:! 
o ... 
" 

"""' <S 

!:l: 

" " :> 
o 
~ •;:, 

" . .,. 
<: 

"" o 
~ 
::; 

"""' o 
·;s 
<: 

"' ... 
"' -<: 
o 

..:.:! ·-"' s 
~ 
. ", 

.s ., 
1_;. 

~ 

" o ." ''= :.c 
o 

c:: 
<:: o 
" ~ ;; 
<:! 

" o 
~ 
</i 

" o 

" s 
"' ;.;j 
j 

.. 
;: 
c 
!; .. 
:~ 
E 

"' ... 
c 
;> 
c 

..::: •• c .. 
;> 

·~ c 
..:: 
" :; 

Cl) 

<:: ., 
"' :s 

r.tl 

§ILO VEN §KÁ HU.DBA 
ROČNÍK II. SE PT EMB ER 1 958 ČÍSLO 9 

Pozdrav Eugenovi Suchoň o v i 
Ani sa nechce veriť, že ná.~ Eugen Such01'í, veľký umelec, vzácny člo~'ek, 

predobrá duša, najvýraznejšia osobnosť súčasnej českoslo·venskej hudby sa 
dožíva v týchto dňoch päťdesiatich rokov svojho plodného života. Nuž, ale 
v živote je to už tak . Cas nezastavíš! 

Jubileum Suchoňa je pre nás príležitosťou, aby sme s úctou pozreli na 
jeho doterajšie dielo, k toré je hodné už v tý chto dňoch všetkého uznania 
a slávy. J e to dielo vytvorené umelcom, ktorý svoj veľký talent dal bez
výhradne do služieb S'Pojho národa; dielo, ktoré neomylne veštilo šťastnú 
budúcnosť a htoré dnes nadchýňa ľud k hrdinským budovateľským činom . 
Eugen Suchoň, opravdivý syn slovenshej zeme, pochopil, kde je jeho miesto, 
s kým kráčať, za koho a s kým bojovať prostriedkami svojho veľkého umenia. 
Hlboko a nezištne miluje svoj ľud, ktorému napíše operu Krútňavu, ktorú 
národ hneď uzná·Pa za sv oju, htorá nemá páru v súčasnej opernej tvorbe po 
celom svete. Aká to hrdosť, aká to sláva, ahé veľké uznanie, ktoré Eugenov i 
Suchoňovi právom patrí. Ci je to už jeho Žalm zeme podharpatskej, či sym
fonická Baladická suita, Fantázia a burleska a či Metamorfózy alebo Symfo
nietta, a či tvorba lwmorná, sborová alebo aj inštruhtívna, všade žije E ugen 
Sucholí so svojím ľudom, miluje ho a zbožňaje. Niet kraj.~ej úlohy aho stáť 
po boku svojho národa, prežívať jeho strasti i mdosti, bojovať i radovať sa 
z jeho úspechov. A túto úlohu plní Eugen Suchoň najvý.~ čestne. Národ sž ctí 
svojho Eugena Suchoňa, miluje ho a vyznamenáva. Umelec, htorý žije so 
svojím ľudom, nezahynie. 

Vzácny 1\tlajster, drahý priateľ! 
Dnes Ti prichádzajú blahoželania a pozdra>'Y z domova i z cudziny. Sú sve

dectvom nielen pozornosti, ale aj úcty a lásky. Pretože sám miluješ, si mi
lovaný . 

Pripojujem blahoželanie i pozdrav nášho Sväzu slovenských skladateľov, 
ktorého si bol inšpirátorom, iedným zo zakladateľov i prvým predsedom. 
Bu.ď nám dlho živý, zdravý a svidi, aby si mohol písať ďalšie veľké diela, 
.,, kt.orých osláviš svoj dobrý, pracov itý a talentovaný národ. Prijmi náš hold 
i vďaku za všetku Tvoju doterajšiu ·veľavýznamnú prácu tvorivú i organi
zarnú, 1uorou dôstojne korunuješ svoju päťdesiathu.. A odo mňa osobne príjmi 
obzvláštnu vďaku za hlbohé vzrušenia a ·všetko štastie. ktoré mi dávala a dáva 
Tvoja hudba. , 

Tv oj 
DEZIDER KARDOS, 

laureát štátnej cen y, p redseda 
Sväzu slovenských skladateľov 



JOZ EF KRESÁNEK 

Čím nám je profesor Suchoň 

Bez Eugena Suchoňa by sme si dn_ešný, stav slove_ns~é~o h_udobno·u~:nelec
kého života už ani predstaviť nevedeli. - f ento afoľlsttcky vyrok vravt veľa, 
najmä keď si uvedomíme jeho plný dosah , že v ňom neJde len o tvo_rbu,_ al_e 
o celý hudobno-umelecký život. Suchoň niele_nže tvorí. dtela, ale ~t~_via tymi: 
to dielami i novú platformu čo do náročnos tt , východisko k tradtcn. Suchon 
už svojím dielom presvedčil nielen zasvätencov, ale celú na} u k_ultúrnu_ v e
rejnosť. Nie je teda v iíom už len vzťah od t_vo~cu k. spo!ocnostJ , ~le aJ od 
spoločnosti k tvorcovi, obapolný vzťah v celeJ dialektickeJ bohatosti sloven
ského hudobno-umeleckého· života. 

Tento stav dosiahol Suchoií, hoci sa dožíva ešte len päťdesia tich rokov a hoci 
práve u nás nebola taká bohatá hudobno-umelecká tradícia, ne_~ol~ základiía 
pre prijímanie toľkých novôt. Keby Suchoň bol kompo~ov~l a_ m~ ':Iac, n~bolo 
bv sa to dosiahlo. V jeho osobe stojí však pred nami aJ dolez1ty kulturno
p~litický pracovník. Suchoií na rozdiel od mnohých skladate!ov dn~ška, u_za
tvárajúcich sa do seba, si veľmi starostlivo všíma sociálneJ funkcte svoJho 
umenia a hudby vôbec. S otvorenými očami sa snaží vidieť pred sebou po~lu
cháča na ktorého sa obracia a pre ktorého píše. Csiluje sa dvíhať tohto svoJho 
poslu~háč.a a to všestranne: umelecky, eticky, nacionálne i sociálne. Tento 
fakt si musíme uvedomiť hneď tu, lebo je jedným z dôležitých kľúčov pre 
poznanie jeho osobnosti a diela. V tom to zmysle sú podružné také p~áce, 
ktoré Suchoú venoval or(J'anizácii hudobného školstva (dlhé roky bol taJom
níkom Hudobnej akadé~ie), ktoré venoval pri zakladaní Slovenskej filhar
mónie a pod. Ba i skutočnosť , že prevzal kľúčové hudobno-výchovné posta
v enie na Vysokej škole pedagogickej dokazuj e, že nepodceiíuje vyučovať ~ž 
elementárne poznatky o hudbe, ale vychováva tých , ktorí ako pedagógovia 
majú dvíhať kultúrnu úroveú ľu~u. ~oto v_šetk~ sú v~ac .menej vonka)šie prv~
javy jeho hudobno-vychovávateľskeJ horhvostl, :?.O Jene napok~n aJ s urci
tou črtou profesie. No u Suchoúa, ako sme naznac1h nebolo to mkdy len pro
fesiou, ale životným krédom. 

Detstvo dáva mnoh)•m umelcom pečať na celý život. I v súčasnej dobe ras
tú m nohí ako "zázračné deti"; ráno vchádzajú do vykúrenej izby s klavírom, 
aby sa celý deň bez najmenších starostí venovali cvičeniu na nástroji i v_ sklad~ 
be. Takto potom dorastajú z nich umelci do seba uzavretí, p~dľa ŽivotneJ 
filozofie ktorým je priam nedôstojné všímať si skutočný_ život. _Sťastím v~olo, 
že Suchoň rástol ako dieťa za celkom opačných podmienok: Jeho zac1atky 
boli amatérske, no ešte viac sa zapájal do práce s ochotnícky~ o~chestro,?l 
a speváckym sborom. To boli pravdepodobne tie faktory, ktoré v1edh Suchona 
k spomínaným hudobno-vychovávateľským snahám na celý život. 

Zo snáh hudobno-vychovávateľských je motivovaná aj skutočnosť - stret
neme sa s ňou len u mála skladateľov a v takej miere azda u nikoho - že 
Suchoň píše svoje diela v orchestrálnej i klavírnej verzii. Takto vo dvoch 
v erziách je Baladická suita, Metamorfózy a klavírny Svadobný tanec z opery 
Krútňava a dielo s vyložene inštruktívnym zameraním Obrázky zo Slovenska 
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- jej posledné stupne Horalská suita a Sonáta (symfonietta) rustica - kecľ už 
ani nespomíname obvyklejšie podobné klavíme úpravy (výťahy) v piesiíach 
a iných inštrumentálnych dielach , v piesňach .\fox et solitudo a v husľovej 
Fantázii. Dvoma verziami sledo,·al Suchoň možnosť lepšieho a dôkladnej
šieho oboznamovania sa s jeho dielami. V orchestrálnom rúchu totiž tieto 
diela počuť zriedkavejšie, kým v klavírnej verzii sa možno s dielami obozna
movať oveľa ľahšie a bezprostrednejšie. Z klavírnej verzie sa ľahšie študuje 
skladobná podstata týchto diel a dôvernejšie sa môžeme zoznámiť so Suchoúo
vým št)rlom. Toto počínanie možno Suchoňovi závidieť , lebo blahodn.rné 
účinky toho sa už ukázali, no nemožno to tiež nevyzdvihnúť ako veľké plus 
v zmysle hudobno-výchovnom. Nestačí byť len skladateľom a najmä nestačilo 
ním byť v časoch , keď Suchoň začínal. 

I-Iudobno-v)rchovné pôsobenie, pravda, chápané v širokom rámci, sa zračí 
u Suchoňa i pri formovaní Ylastnéh o štýlu. Suchoň nikdy nehľadal dehurna
nizačné postoje, nikdy sa nesnažil odtrhnúť sa od hudobného a umeleckéh o 
cítenia jemu blízkeh o ľudu, ale naopak snažil sa priblížiť k ľudu, aby ho 
mohol dvíhať vyššie. Suchoň mal všetky predpoklady na to, aby sa počas 
štúdia kompozície oboznámil so všetk~·mi najn_oYšími umeleckými smermi 
v hudbe a nadviazal na ne. :Mohol ho k tomu priYiesť už jeho učiteľ prof. Ka
fencla - tento ako vieme skúšal komponovanie i v dYanásťtónovom systéme 
- a k tomuto mal dobré predpoklady i sám Suchoň, ktorý si vedel vždy nájsť 
kontakt s tým, čo sa dialo vo svete. Suchoň nenapodobiioYal ani jeden módny 
smer. Nenapodobľí.ovul zaiste aj preto, lebo si bol vždy vedomý toho, že 
napodobenie i toho najmodernejšieho a najavantgardnejšieho je vždy len 
napodobením - epigónstvom. Uvedomoval si, že jedinou cestou každého 
opravdivého tvorcu je samostatné hľadanie osobitého štýlu. 

Suchoú ako umelec nadviazal, podobne ako vo Francúzsku C. Debussy, 
viac na domáce umelecké snaženie v literatúre a výtvarnom umení než na 
hudobné prúdy cudzie. Už bola vyslovená paralela Suchoňa s Benkom , mohla 
by sa skúmať i paralela s Bazovským a Fullom. Podstata týchto súvislostí 
tkvie v spoločnej snah e náj s ť osobité formy, čím d)rcha kopcovitá slovenská 
zem a rázovitý človek našich hôr a dolín. Určitá m elanchólia, tiahnúca sa v li
teratúre ešte z rokov predprevratových visela stále vo vzduchu. V literatúre 
j edinečne v yslovená vo veršoch Kraskov)'ch našla si hudobné r úcho v Su
choľíovom zhudobnení piesní Nox et solitudo. Stále ešte tvrdo doliehajúca 
sociálna bieda, vyslovená vo veršoch Jaroslava Za tloukala, našla hymnické 
zhudobnenie v Zalme zeme podkarpatskej. Kraskove básne plné m elanch ólie 
sú už oviate duchom vanúcim Európou a nielen romantické ponášky na ľu
dov~' tón, hoci aj prikrášlený. Krasko,·e básne sú i proti hYiezdoslavovskej 
poézii adekvátnejším prejavom človeka dvadsiateho storočia . Zatloukalova 
báseň bola veľkou obžalobou súčasného slovenského života, na ktorú Suchoň 
nadviazal. A nie inak je to aj s realistickým námetom Mila Ľrbana v novele 
"Za vyšným mlynom" .· I to je námet nového človeka, predstavovaný bez 
romantických príkras - naša tvrdá skutočnosť. 

Suchoúovský hudobn)' realizmus vďačí nesporne v mnohom nášmu lite
rárnemu a výtvarnému I·ealizmu. Podohne i baladičnosť, alebo ešte skôr me
lanchólia inšpiračne zam eraná na živ.ot na dedine, na ťažké vojnové i povoj-
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nové časy. Suchoňovi sa ďalej rozvíjali obrazy, ktoré nastolil Krasko a rozví
jali sa paralelne v podobnom pohľade na nášho vidieckeho človeka, ako v prá
cach "Crbana, Jilemnického a Fraiia Kráľa. V Zatloukalovej básni to našiel 
vypovedané v koncentrovanej forme a preto po nej siahol tak vášnivo. 

To že Suchoň umelcckv nadviazal na domáce prúdy, mohlo mať príčinu 
aj v ~om, že v tridsiatych ·rokoch bol ovel'a väčší kontakt medzi slovensk)·mi 
umelcami rôznych odborov, než je tomu dnes. Stačí si v tomto zmysle spo
menúť na významnú činnosť Grneleckej besedy slovenskej a aj C meleck)·ch 
odborov Matice slovenskej. No i keď umelecky nadviazal na domácu základ
ňu, po stránke hudobného myslenia niečo podobného už nebolo mysliteľné. 
Slovenská hudba v XIX. stor. a vlastne až do nástupu mladej generácie zostala 
v hudobnom myslení oproti sveto,·ému ďaleko pozadu a tu bolo potrebné do
há!'íať čo aj skokmi. Hudobné myslenie nic je ale oddeliteľné od umeleckých 
a tým všetkým zYiazaných výrazov5·ch tendencií a tu sa nastolili pre Suchoňa 
svojské "vyrovnávania sa" s t~·m , čo sa dialo vo svete. Bolo potrebné zoriento
vať sa vo v íre najrozmanitejších, ba až pro tildadn)·ch kon cepcií harmonick~·ch, 
tonálnych a formo v5•ch. :\ie všetko. čo sa vo SYete zrodilo v hudobnom mysle
ní, zdalo sa zdravé a prijateľné. :\Inoho sa zrodilo z tendencií prolirealistických , 
zo sarkazmu, z irónie a beznádejného pesimizmu a najmä zo špekulácií od
trhnutý-ch od akýchkoľvek snáh umt'leckého zobrazo,·ania. Pn·:)·m filtrom 
bola nesporne veľká Suchoňova muzikalita, ktorá sa neYedela yyroYnať s v)r
strelkami opúšťajúcimi pôdu hudby. Drnh~· moment sa neukazoYal už iba ako 
v)rberoYý filter , ale ako žriedlo z y]astnej lYori,·osti - tu ide o Yytvorenie 
takého hudobného myslenia, ktoré zodpoYie jeho a národn)'rn potrebám. 
Ale tu sme už na pôde Suchol'í ovho osobité·ho št:)·lu. 

Spomenuli sme už Suchoiw,·e dve nľmi dôležité črty : jeho u,·edomelý 
zmvsel pre spoločenskú funkciu umenia a ako druhý činíte!' , Suchoľiovu zdra
vú · muzikalitu. Prv5' z činiteľov. \·y pl:)·,·a júci zo vzťahu k ľudu, nestojí 
ani na strane romantif'kého glorifiko\·ania , ale ani na opai:nom pól e Yyhľadá· 
Yania barbarizmov, resp. ve;·izmov. Obzvlá šť po tom druhom niet u Suchoúa 
ani stopy. Suchoiíovi sú cudzie i také barbarizmy, s ak:)·mi sa stretneme aj 
u Bartóka. A ako je Suchoú ďaleko od verizmu, ukazuj e práve "Krútňava" 
a to i napriek tomu, Ž<' jej n ánwt má vefmi blízko k veristick)' m námetom. 
Suchoú nikdy nevyhľadéÍval miesta, kde by sa mohol kochať v rozbujnel:)·ch 
vášúach smerujúcich od človeka do sveta zvierat. ľ\aopak , viaže vášne na 
uzdu ľudskosti , spra,·odli vosti a víťazstva dobra. Suchoň má rád konflikty 
a čím sil nejšie konflikty preto, aby sa i hudba mohla stať vášnivo dy namickou , 
ale napokon víťazí rozuzlenie a zmier , . zmysle dokonalosti či už života, či 
umema. 

Rozhuj nelé city, vášne a tým aj rozbujnel~· dynamizmus hudby a bezpečné 
smerovanie ku katJ1arzii odpovedá u Sucho1'ia antimónii rapsodičnosti na jed
nej strane a na druhej strane snahám až po klas icky dokonalej forme. Snahy 
po klasicky dokonalej forme budia ni ekedv dojem špekulath·nosti. Obzdú šť , 
keď Suchoú vysvetľuje (ako uritcl') sLavbu svojich diel, na túto stránku sta
vebnosti kladie taký cminentn}· dôraz, že by nezasvätený mohol nadobudnúť 
dojem až školomctstva. Inokedy sa môže pozdá,·a( ako pedant z dôkladnej 
nemeckej školy . To však iba dovtedy, ký m nezaznie jeho hudba. (Podobné 
skúsenosti máme aj vtedy, keď Suchoň rozpráva o hľadaní nových štýlových 
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pn·ko,·.) Keď však zaznie jeho hudba, akoby sa rozletel mcteór, niet miesta, 
ktoré by vyvolávalo dojem konštmo,·ania a špek ulo, ·ania. 
A~y s~ne ale neup_adli do opačnej krajnosti a nevznikol dojem, že Suchoň 

o p n sneJ stavebnost1 len rozpráva a robí pritom inak! T o nie. Sucho11ove 
raps~d !e sú fon:no: ·e_ veľmi p_rísne sklbené. Suchoň má premyslené kontrasty, 
gradac1e, tematiCku l dy nam1ckú uzavr·etosť formy. V piesl'íach ,,Nox et soli
l ucio·'. t,·orí napr. " Stará romanca" obligátne scherzo. V "Krútiíave" je ob
dobn~'m scherzom svadobná scéna, zatiaľ čo dejstvo pred žandárskou stani
cou Je pomalou časťou, štvrt~' obraz z oboch strán uspávankou uzavretou 
b_:Ia? ou. piaty o~raz fantasti~kou burleskou a šiesty je skutočné finále s pat- · 
ncnym pohybovym ruchom 1 pátosom. Sch,·álne sme spomínali len vokálne 
formy, nakoľko v inštrumentálnych sa takáto stavebnosť pokladá za prirodze-
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nú aj u iných skladateľov. T)·mto sa Suchoň veľmi 1íši od pomerne príbuz
ného Janáčka, ktorý sa prudkou vášnivosťou muzikality nechával strhnúť 
situáciami na scéne a ktorému bol preto moment prísnych formálnych uspo
riadaní vedľajší. Suchoň bol v tomto možno ovplyvnený i neoklasistick).·mi 
snahami v súčasnej hudbe a snahami využívať formy inštrumentálnej hudby 
v opere (Bussoni, Arlecchino; Berg, Wozzeck), ale to je druhotné. Prvotné sú 
jeho vlastné sklony k tomuto. 

Klasicizujúce, resp. neoklasicizujúce tendencie u Suchoňa v-yvoláva na 
prvom mieste jeho veľký zmysel pre zodpovednosť pred samotn)·m umením 
a najmä pred slovenským poslucháčom. Z tohto vychádza u neho zásada do
tvoriť dielo tak, aby nebolo v ňom ani o notu menej, ale ani o notu viac než 
treba. Suchoň preto najprv vera uvažuje, kým vypustí dielo z rúk ako hotové. 
Teda nie romantická povaha, ktorej by záležalo na prvých výbuchoch ne
skrotnej fantázie, ale naopak. Ani o notu menej, ani o notu viac! V dne~nej 
tvorbe často sa stretávame s partitúrami prepchatými natoľko , že sa priam 
žiada oprosťovanie od zbytočného balastu, ktorý celkov)• výraz neobohaeuje, 
ale zatemňuje. Prepchatú partitúru píše skladateľ pri nedostatočnom celost
nom pohľade vertikálnom a obzvlášť horizontálnom. Vertikálne ako výsledok 
špekulovania a horizontálne ako dôsledok priraďovania, prilepovania, bez ná
ležitého prehľadu po celku. 
Veľkým Suchoňovým kladom oproti práve spomínaným technikám je stály 

prehľad po celku a celostné riešenie každého detailu. Pomáha mu pritom 
znamenitá zvuková predstavivosť a tiež to, že je znamenitým klaviristom, 
ktorý si v klavírnej verzii diela dokáže zvážiť každý detail - i čo do tempa 
i čo do dynamiky - v úplnej celostnej koncepcii. A tu sme vôbec u najzáklad
nejšieho momentu Suchoňovho štýlu. Dynamicko-agogická forma je u neho 
prius i nad tematickou formou. Suchoňova hudba, to sú v prvom rade dy
namické oblúky gradácií, vyvrcholení, ale aj veľmi dômy selne budovan)•ch 
miest upokoj enia nových síl. V tomto je sugestívnosť Suchoňovej hudby naj
silnejšia a preto tam ju treba skúmať. I čo najdôkladnejšie zostavené schémy 
tematickej výstavby jeho diel sú mŕtve schémy, i čo najdôkladnejší rozbor 
jeho harmónií, stupníc o sebe; to všetko je sekundárne, lebo to všetko je 
v službách dynamickej formy . V tomto je aj naj silnejší koreň Suchoňovej 
rapsodičnosti. 

Témy sú mu skôr grafikony dynamizmu, než kantabilné popevky ovládané 
k pravidelnej stavebnosti smerujúcimi princípmi (princípom periodicity, tonál
neho zakotvenia a pod.). V rytmike sa rapsodick)• dynamizmus ukazuje v ryt
mickom zhusťovaní a zrieďovaní, najlepšie dokonca na rovnakom alebo aspoň 
podobnom melodickom slede. Pozrime si v tomto zmysle čo len dve témy hneď 
zo začiatku "Krútňavy" (z predohry, klav. výťah str. 5. a z prvého obrazu, ldav. 
výťah str. 7.) - ako je tu dosiahnutá rapsodičnosť opakovaním figúr v ne
pravidelnom usporiadaní a t)rm i rozorYaní rytmicko formálnej pravidelnosti. 

jl l J 
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Ešte charakteristickejšie sa zračí dynamická forma v samotnej melodike, 
tvar melosu môže totiž ešte skôr pripomínať krivku grafikonu. Gradácie sú tu 
stelesnené v stúpajúcej linke a antiklimax v klesajúcej, dosiahnutá hladina 
v niekoľkonásobnom opakovaní toho istého melodického prvku. Dá sa to 
sledovať napr. v druhej časti " Metamorfóz' · - uvádzame melódiu prvých 
huslí, partitúra str. 9- 12. 

Prispôsobovanie sa výstavby melodicky suchoňovsky špecifickému dyna
mickému gestu nesie so sebou osobitné črty, podľa ktorých je suchoňovská 
melodika bezpečne poznateľná a štýlovo urč.iteľná. Ty pická je dlhá, rozložitá 
a často z niekoľkých fáz stavaná m elodika. Kto má na mysli nijakými podob
nými dynamizmami nespútanú invenčnosť, aká bola charakteristická ešte pre 
klasicizmus i raný romantizmus, ten je iste pri analýze suchoňovskej m elodiky 
postavený pred tak nezvyklú úlohu, že si zavše ani nevie rady. 

Suchoň je typ skladateľa, ktorý hovorí hudbou, u k torého je invenčnosť 
spút~ná a vedená. a nie ponechaná bezprostrednému nápadu, ktorý by bol vý
chodiskom. J e vwc t vorcom typu Bachovho, než Chopinovho. 

Suchoňov dynamizmu s a dynamická forma sú bohaté práve tým, že sú roz
:nanité, že sú v nich vyvážene využité rôzne útvary a nie len gradácie, ako 
casto b~va v dnešnej hudbe. Suchoňova dynamická forma je vlnovitá, ale 
pozná aJ náhle výbuchy, náhle zlomy, miesta odpočinku a pod. S vyváženos
ťou dynamickej formy sa vyvážene rozvíja i Suchoňova tonalita a harmónia. 
Suchoií nepozná dizonancie len jednotdrne, ktoré by hromadil bez kontrastov. 
I .v harmonickej zvukovosti je obdobné vlnenie, ako v dynamickej forme. Oso
bitná tvárnosť Suchoňovej harmónie a tonality vyviera predovšetkým z troch 
prameňov : 1. zo spomínanej spojitosti s dynamickou formou, 2. z osobitne 
rozvinutých prvkov slovenskej ľudovej hudby, 3. z tradície európskej hudby. 
Vplyvy mých súčasných skladateľov na neho sa uplatňujú až v druhom rade 
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a nie sú podstatné. V spojitosti so špecificky suchoňovskou dynamickou for
mou súvisí zakotvenie v tonalite a rozmanitosti prostriedkov, korešpondujúcich 
s rôznymi formami dynamizmu. Pre miesta kľudu nepotrebuje však Suchoň 
len kvintakordy, typickejšie sú pre neho vyznievania a ukľudňovania na har
móniách hoci i alternovaných nónových, undecimových a tercdecimových 
akordov. Suchoň akoby tu hľadal novú základnú bázu tonality na podklade 
prvkov odvodených z našej ľudovej hudby: undecima zodpovedá lydickej 
zväčšenej kvarte, malá dominantná septima dostáva mixolydický charakter 
a hromadenie kvart na seba pripomína tetrachordálnu sústavu. Pri nahroma
dení kvart nevystupujú len čisté kvarty, ako v Schonbergovom kvartovom 
systéme, ale aj zväčšené kvarty, ktoré takto narúšajú stereotypnosť systému 
a ~merovanie k dvanásť1ónovej stupnici. 

Suchor'íova tonalita povyšujúca na harmonickú bázu (v zmysle dynamického 
kľudu) odvodeniny tónového, undecimového a tercdecimového akordu pôsobí 
spätne na vytváranie sa melodiky viazanej k deklamácii textov. V tomto je 
čaro a zároveň nevyčerpateľná rozmanitosť novej suchoňovskej melodiky. Na
rušenie i v tomto utvrdzuje pravidlo. Keď totiž nedávno Suchoň z pedagogic
kýt.:h dôvodov nahradil v Symfoniette rustice svojskú melodiku ľudovými pies
ňami zakotvený mi tonálne na star)' spôsob, pôsobilo to v dnešnej predstave 
jeho štýlu až neštýlove a niektorých to zmiatlo. 
Voľné vznášanie sa melodiky je produktom veľkých oblúkov dynamickej 

formy, čo zároveľí stavia jednoliate oblúky tým, že pri vstupe, či doznení ne
narúša celkovú štruktúru týchto. Keď nie je tematika viazaná na formálnu 
výstavbu rytmicky (v rámci periodicity), možno ju ľahko posúvať a toto 
umoži'íuje s témami bohatú kontrapunktickú prácu, čo si prirodzene Suchoň, 
dôvtipný staviteľ, nenechal ujsť , a čoho náležite využíva. 

Tento malý pokus o charakterizovanie Suchoňovej umeleckej i muzikant
skej osobnosti n emôže byť , pravda, úpln)· jednak preto, že by si žiadal najprv 
podrobnú analý zu celf>ho jeho diela a jednak preto, že sa i Suchoň stále vy
vija a nevedno čím nás ešte prekvapí. Na druhej strane je predsa len potrebné, 
aby sme sa pr·i príležitosti jeho päťdesiatky pozreli nielen na to, čo robí, ale 
aj ako to robí ; či to, čo robí. znamená príno~ a v čom je ten prínos. 

J edna z kritík po predvedení Krútt'iavy v Linzi ,·ytýkala Suchoňovi, že 
v Krútňave ide len o bežný príbeh z dedinského života a ešte i s happy-en
dom. Ciže kritikoYÍ sa žiadalo: nie bežný príbeh , nie z dedinského života 
a ni e happy-endom (toto hlavne nie !) - takáto je súčasná estetika západného 
sveta. Z takéhoto pohľadu sa môže zdať Suchoú romantikom a spiatočníkom. 
Nám je ale jasné, že cesta dopredu nepozná len odvracanie sa od všetkého 
pozitívneho, odvracanie sa od človeka, jeho etiky , estetiky a hlavne lásky 
k rodnej hrude, od kultúry svojho ľudu. Podľa nás táto cesta môže viesť 
len ku katastrofe. 1\"ám je jasné, že každá skutočná cesta dopredu je tá, ktorá 
chce vytvoriť nov)' , ešte krajší svet, nie cesta negácií, ale hľadanie pozitívnych 
hodnôt. Suchoúov um eleckotvol'ivv v)•voj ide po tejto druhej ceste a ide 
svojsky ako um elecká osobnosf sui ge neris. Má čo povedať a vie to povedať 
tak dokonale, že nie je potrebné ani "o notu menej , ani o notu viac". Hudba 
dneška prežíva krúti'íavu najrozmanitejších hľadaní, no sme presvedčení, že 
naša Krútt'íava vyjde z tejto krútňavy Yíťazne, lebo nepísan)r zákon v)rvoja 
je, že nie rozbíjačstvo a šarlatánstvo, ale kladné hodnoty zvíťazia . 
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I GOR V AJD A 

Tvorivá cesta Eugena Suchoňa 

Hok 19:58, v)'znamn)' p re českú h udbu ja· 
náčkovským v:),ročim, je pamiitný i p re slo· 
venskú h udobnú k ultúru. 25. septembra 
1958 dožíva sa totiz jeden z jej najv:)rznam· 
nejších repr·ezen tanlo,·, prof. Eugen Suchoň, 
trojn ásobn)r laureri L štátnej ceny, svojich 
päťdesiatich narodenín. 

Tvorivá cesta E ugena Suchoňa sa od sa
m:)-ch začiatko" vyznačovala podivuh odn ou 
vyrovnanosťou a cieľavedomosťou. Už pr vé 
dva opusy, k torý·mi absolvoval štúdiu m kom
pozície na k onzerva tóriu r . Hl31. Sonáta As
d ur pre h usle a k lavír a Sláč iko'vé kvar teto, 
prezrádzajú viac n ež sľubn~' ta lent. Cíti ť 
'" nich sice stopy vzorov, na jmä vp lyv lip 
skej kompozičnej školy, sprostredkovaTJ)' 
skladateľom F . Kafendom, prejavu júci ~a 
v rvtmickc i .komplikovanosti a zložitosti 
skladob nej ·fak túry; no už tu sa objav uje 
pre Suchoľía príznačn)· dramatizmus, v nú
torné Yrenie a vášnivosť dikcie. Skladby 
opl)~yajú veľk)·rn m nožstvom h udobn ých n á
padov. V sonáte sa objavuje ďalší rys, cha
rakter istick)' p re jeho tvor· hu: sklon k remi
niscenciám, k toré majú hlbok)' Gbsahový 
zm ysel (Malá su ita , Baladickú suita, Meta
morfózy) . Sláčikové kvarteto ešte vyhran•~
nejšie uplntňuje lineárnosť vo vedení hla
sov ; drama tičnosť p rechádza až d o elegič
n osti. P re skladateľov v)'voj je veľmi v ý 
znamn ý ohlas slovensk ej ľudovej in tonácie, 
naj n1ä používanie zväčšenej kvarty , in terval 
ktorej hrá d ôležitú úlohu v jeho hudobnej 
reči. 

Po absolvovaní konzerYatória sa Suchoň 
zapísal do kompozičnej triedy Vítezslav a N o
váka na ~fajstrovskej ~kole pražského kon
zeľ\~atória. Novák viedol mladéh o sklada te
ľ:., k zjednodušovaniu vyjadrovacej t echnik y 
a k prehlbeniu jej p ôsobivosti. Prv)·m Su
choi\.ov:)•m dielom, v k torom sa prejavujú 
t ieto tendencie, je Malá suita s passacagliou, 
op. 3 (1931) . P ozoruhodná je najmä drama
ticky stavaná passacaglia a spôsob u zavretia 
skladby reminiscen ciou na prv ú časť. 

Cenn)rm p rínosom do slovenskej umelej 
piesňovej t vorby je ďalší Suchoňov opus, 
cyklus p iesní na slová Iv ana Krasku, Nox et 
s? litudo, dielo 4 (1931) , zhudobnenie pia
t rch básni z rovnomennej zbierky slovenské
ho symb olistu. Piesne prinašajú cľalšie prv 
ky, poul•azujúce n a skladateľov vývoj -
k vartové akord y s tritonom, sú silne drama-

tizovan é a p renikajú do n ich opiiC intonačné 
p rvky slovenských f udov:),ch piesní. Suchoň 
tak stále smentje k dcfinitivncj kodifikácii 
sv ojskej h udobnej reči. Ckázala t o aj Sere
náda p re sláčilwvý orchester , op. 5 (pôvod
n e komponovaná p re dych cvé kvinteto) . J e 
opäť - p odobne ako Malá suita s passacag
liou - lwncentráciou na malé formy, vý
znamnou najmä pre obohatenie skladateľo
vej ham10nickcj reči . Suchoú v nej rozširu je 
tonalitu "az k dvanásťtónovému systému 
v tom zm ysle, že l<aždý akord sa stáva do
škálny m" (dr . L. Burlas) . Pritom však -
nap riek n iektor:)·m miestam tonálne neurči
t)rm (tvoria v)·n imlm v celej skladateľovej 
tvorbe) - spočíva jeho h udba na tonálnom 
základ e - i l,erl' niekedv treba tonálne cen
trá dom)~šľať . Od op. 5 Suchoň neudáva 
stupnicové p redznamenania (s výnimkou ta
nečn:)•ch scén v Krútľíave) . 

Absolventsk ou prácou z Majstrovskej ško
ly Je Klavírne kvin teto, op. 6 (1933). J e az
da n ajmenej známym Suchoiíov)'m dielom. 
Vyznačuje sa zložitos ťou kompozičného 
stvárnenia, bohatosťou k ontrapunktickej prá
ce a k ombinovarúm viacer)-ch formových 
póncípov. H u dobná reč má už zreteľne vy 
h ran en é individuálne črty. 

V Burleske pre husle a orchester (1933) 
skladateľ - podobne ako v Serenáde -
u pla tnil svoj ~ladícky sklon ku vtip u , ktorý 
tu miestami prechádza až d o grotesky. Po 
nej Suchoň dôsledne pokračuje v začatej 
ceste v·ytvárania národného a p ritom svoj
ského umenia. Nemal)~ podiel má n a tom 
jeho učiteľ Frico Kafenda, ktorý svojho žia
ka previedol n ielen všetkým i hudobn ými 
sloh mi, ale v štepil mu i presvedčenie o sil
n om sociálnom a m ravno1n pósobeni umenia . 
Suchoň sa ujíma básnického h ymn u o slo
venských h orách , o ich mnohotvárnom ži
vote, k tor)' sy mbolizuje neochvejnosť a pev
nosť slovensk ého ľudu. Vznild štvorčasťová 
skladba pre mužsl<ý sbor O h orách, op . 8 , 
doteraz n ajlepšie dielo slovenskej sborovej 
li teratúry . J e to vlas tne malá vokálna sym
fónia. Nap riek pomerne drsnému zvukov é
mu materiálu dosahuje skladateľ silných 
účinkov nielen vo vášnivom p ulzujúcom ob
raze b úrky (Hrmavica ) , ale aj v kresbe 
jemných nálad a zv ukomalebných líčerú. 
V skladbe sa opäť uplatimje prin cíp zopätia 
do u zavretého celku tematický m návra tom 
p oslednej časti k úvodnému sboru. 
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Eugen Suchoň za študen tských čias v kruhu členov svoiho ochotníckeho 
orchestra v Pezinku roku 1928 

Baladickou suitou (ako a i cvklom O ho
rách ) sa p1·ed stav uje Sucho~!. .:o veku dva
dsiatich ôsmich rokov -ako všestranne zrelý 
umelec. V jeho skladbách sa začínajú výraz
n ejšie prejavovať črty, ktoré popri iný ch 
znakoch sú príznačné pre celé jeho tv oriv é 
obdobie až dodnes. Je to sklon k hospodár
nejšiemu a prehlben ejšiemu zúžitkovan iu te
matického materiálu (obyčajne len niekoľko 
markantných hudobn~·ch myšlienok alebo 
jadier·), tendencia budovania veľkých dy n a
mických foriem a snaha o m ohu tný výrazo
vo-obsahový účin. Baladick ú suita svojou 
obsahovou nosnosťou si skôr zasluhuie ná
zov symFónia. Je to vlastne veľké cÝklick é 
dielo so š tyrmi časťami ; záverečné Largo 
con malinconia , čcrpajúce z tematického ma
teriá lu prvých dvoch častí, je ideovým zhr
nutím, centrom skladby . Gvodné . Allegro 
moderato ma encrgico je priamo nabité ener
giou a ostrými náladovými zlomami ; druhá 
<'asi', Adagio, je k lasick)·m príkladom vý
stavby veľkolepo Yyklenutého formového 
útvaru, vyrasta j(weho z jedinej témy. Tre
tia časť je akýmsi štylizovaným tancom, 
uprostred nej sa ozve malý zakríknutý mo
tív, významne sa uplatňujúci v záverečnej 
časti. 

Predoh ra K ráf Svätopluk, op. 10 je vlast
ne rozmerná sym fonická báseľ\ , vyjadrujúca 
v hudobn ej skratke obsah rovnomennej Sto
dolovej drámy. 
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Klenotom slovenskej komornej hudby je 
Sonatína pre husle a klavír, op. 11 (1937). 
Zaujímavé je v nej formové riešenie : celok 
tv orí samostatne poňatú, originálne vybudo
vanú veľkú sonátov ú formu. Poslucháčovi 
sa vryje do p amäti najmä stredná časť, só
lová meditácia husieľ, hneď snivá, hneď 
Yášnivo zvlnená, krásny to prejav Su cho
ľíovho ly rizmu. 
Určité zjednodušenie a zárove1l. vyh rane

nie Suchoľiovej hudobnej reči m ožno badať 
v kantáte pre miešaný sbor, tenorové sólo
a veľký orchester - Zahn zeme podkarpat
skej, op . 12 {1938). J ej básnick ým zákla
dom je zbierka J. Zatloukala Vílr z p olonin, 
skladateľom u pravená tak , aby sa rozšír ila 
jej platnosť - spev o ubieden ej Podkarpat
skej Rusi - n a celé Slovensko. Zalm je 
erupciou bôľnych citov, p r) ·štiacich z hrudi 
rozžia leného básnika - b ojovníka za lepšiu 
budúcnost' svojej zeme, vidiaceh o zbedačenú 
vlasť a jej "-ykorisťovaný ľud ; je krutou ob
žalobou " d emokratick)·ch" pomerov u nás, 
v období med zi -dvoma svetovými vojn ami, 
k edy tisíce príslušníkov slovensk éh o n ároda 
b oli prinútené hľadať ob~ivu za hranicami 
svojej domo·viny a ďalšie tisíce, najmä v ro
koch hospodárskej krízy, holi odkázané na 
živorenie. Zalm je výstrahou - vo svojej 
dobe mim oriadne aktuálneho dosahu - pred 
zradcovskými dôsledkami politiky "faloš
n ých prorokov", k torí ho viedli do utrpenia 

<l ,·oj rwvej k a tastrofy; veď slová cody "Na 
ak<- k riž zem chcete prihiť zas?" zazneli ani 
nie pol roka p red Mníchovom ! Zároveú je 
Zalm vrúcnou apoteózou rodnej zeme. Mimo
riadne zúvažný· obsah, zv)•razňovaný pôso
bi\-)-:JTL expresívny m textom, žiadal si aj mi
ll iOl'iadnc umelecké u mo<:ncnie. Suchoň vy
l ,-oril monumen túl nc d1elo, zopäté niekoľk)r
rn i hudobnými my;[ienkami. Tematicky v y 
r:•~tá kantáta z n[ckofk)-ch nápevových ja
d ier, čím je i pri v~etke_i rozľahlosti ústrojne 
,-ylHtdO\·aná. Formový rozvrh v podstate za
dw,·(l\·a ohvyldý cyklický pr·incíp dvoch 
r· ~·clrlych častí, obkľučujúcich pomalšiu časť 
stred n ú. Samotn{• {•vodná časť je veľ
kou trojdielnou piesľíovou formou, podobne 
ako aj druhá. kde stredn)• d iel tvorí ten oro
, .,, sólo. Zúvf'rei'ná časť, repríztťj nca čiastoč
<lt' lcmatiek~ rnater·iál prvej časti, vyvrch•J
ľll jc v mohutnom fugate. Tomu to symfonic
k(·mu por'ra tin zodnovedá i d ôležitá funk cia 
or-<>hesľrn, k tor~- s; výrazne u plaLiiuje naj
mä ,. kuhninat"n ých plochách, kde ľudský 
Has už nestai'í (hoci je všestranne využitý, 
h~ v tcuorovorn sóle hnaný až na p okt·a j 
s\·ojich rnožno~tÍ) . I keď celé dielo má t ra
gi ck~- nádych, p ;·cdsa je mimoriadne drama
tizované. Kontrasty sú predovšetkým h udob
n(· - i'o SYcdčí o autor·ovej invenčnej sile. 
Í::Jlm ie cloternz na i lepšie kantátové dielo 
,!ove n;kej hudoh ne.i ·liter·a túr·y a už v roku 
S\·cjho v .mik u dostalo cenu Iludobn ei nn
lÍce Ľmcleckej he>edy. 

Suchoúova tvor·b a, n a jmä od Baladickej 
suitY. smf'r'o \·a la k vvtvoreniu v rcholnéh o 
lnulobn ého prej:\\·u -· k opere. Trvalo však 
~· inc a ko tlE•sal rol, ov od prvého predvederúa 
Zn lmu. m·z Y i> r·atislavskom ND b ola uve
df'n:i ooern }\rútr]rwn (1949). Až toto dielo 
ur·ohilo . autora známeiším n ielen vo vlasti. 
ale- aj za hr•ani<·:11 ni a ~brátilo pozorno,ť i n~ 
o..tainé• ieho sk ladbv. Nie div : Suchoľí do
kázal ,- - s loro~í. k to;·~ sa zvvk nc označovať 
p re opcrn)r žin;er a ko k r·iti cl~é, vytvoriť d ie
lo nevšedných hod nôt, prvú sku toi:ne ná
rodnú slovenskú hudobn ú drámu, získavajú
eu si priazeú i ",·ojo ll všeľudskou p la tnos
ťPu . I{ rú lúava je opera v~rsostne realistická. 
O tom s\·edči nz dlhú hb danie vhodnei ii
lcrúrnej prcdlohv skladateľom. Až v ~oku 
19r.J. sa dcfini th n (' rozhodol pre novelu Mi
la l"rbana Za Yvšn~·m mlyno~n. Vyhovovala 

1 Záro",~n StÍ ,. opere <·ytvorené maistrav
ské u~r...-reté ce/hy . Celá opera je zarámo~•a
ná ÚPodným a ~árercčným sborom (oslava 
spe ... ·u a prnq/y! . htoré temalichy súvisia. 
L'odolJile ::,jednoten!} je štvrtý obraz, uspá-

mu svojou d.t·snou pravdivosfou , zabiehajú 
con takmer až do naturalizmu, temnou ha
ln dičnosfou a p r udkým spádom. Suchoň 
uplatnil tento r·az i svoj spisovateľský ta
lent. Domyslel a dotvoril literárnu predloh u , 
p ridal nové postavy a zápletky, konflikty 
medzi hlavn)·mi predstaviteľmi vyostril, oho
hatil scénu obrazmi ľudového veselia a sva
dobn ých obradov , zosilnil socialn y p odtext, 
urýchlil dramatick)' spád a dd celku hlbší 
zmysel: vieru v očistný- a povznášajúci cha
r i'kter umenia. Celá koncepcia opery je die
lom Suchorlovým; pravda, platnéh o spolu
p racovník a natiiel v S. Hozovi. Neobyčajný 
skladateľov zmysel p:-e potreby jav iska a 
vrodený sklon k dramatizovatriu dali vznik 
geniálnemu hudobnodrmna tickému cellu, 
pripom.ín a jú ce mu - ako na to upoz01·nil 
sám a utor - roz;írcnú cyklick ú symfonickú 
formu (prvý obtaz - r)·chla vzrušená časť, 
druh;sr obraz - - ponuré adagio, treti obraz -
tanečné scherzo, (f alšie obrazy nasledujúce 
časove tesne za sebou tvoria veľký dyn a
m ický oblúk. Fináln y obraz prin áša celé te
matick é časti z predchádzajú cich obrazov -
prvého a druhého ; tanečná veselica p ripo
mína n álad u tretieh o obrazu. Upla tľíuje sa 
tu p rincíp záverci:ného tematického vzopätia, 
charakteristický pr·e morlerný symfonizmus) . 
Opera p l)-:Jtie je<lnoliatym prúdom; ariózne 
a n•citatívne časti sa striedajú podľa toho, 
ak o si to textová predloha vyžaduje.• 

Zo stJ·ánky h udobného štýlu je Krútt"tava 
syntézou predchádzajúceho vývinu vo svo
jom žánri : že je to syntéza n ana jv)rš origi
n álna, n etreba zvlášť dokazovať. Suchol'í sa 
nedá zahanbiť \Vagnerovi v ekonomičnosti 
vy u žitia tematického materiá lu, pritom ale 
nepreberá wagnerovský princíp lei tmotÍV!!, 
spôsob jeho kompozičnej práce je bližší slo
vanským velikánom, Musorgskému a Janáč
kovi, ako na to poukazuje používanie osti
nát i rozrušovanie kľudnei melodick ej hla
diny drobnými rytmickým{ figúrami (~a Ja
náčka poukazu.ie ve•·ejná Ondrejova spoveď 
v závere) . Suchoií však nrebet·á len niekt·J
ré p rin cíp y; ich hudobné stvarnenie ie na
skrz svojské. Prúcu s h udobnými myšlien
kami v Krútiíave nie je mozné charakteri
zovať jednoznačne. Nájdeme tu témy via
žúce sa k jednej situácii, nemeniace svoju 
n áladov ú obsahovosť." 

vankou na začiatku a na konci. Tiež úvod 
a :oáver druhého obrazu sú motivicky po
dobné. 

2 T akou ie téma rozhorčenia starého Ste
Zinu v d ruhom a v siestam obraze. 
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.'Ha.ríe Fllow'íová. lJrÍ shúšhe 13urleshy s Eugenom Suchoiíom 
a. K ornelom Schimplom roku 1935 

Iné témy sa p ripína jú k náladove príbuz
nvm situáciám.a V obidvoch prípadoch sa 
h~dobný výzor tém nemení. Inokedy býva 
hudobná myšlienka obmeiíovaná takým spô
sobom, že 'vyjadruje naprosto odlišné city 
a nálady.4 

Vedúcim znakom opery je zvláštna su
ch oiíovská baladičnosť, zanechávajúca svoju 
pečať ešte aj v tal<ej scéne, ako je svadba 
v treťom obraze. Seobvykle rýchly de jový 
spád ly rických scén s prudkým dramatic
k) ·m vzru chom charakterizujú celú operu. 
Stvrtý obraz patrí k najdramatickejším v ce
lej svetovej opernej tvorbe; piaty je uniká t
nym obrovsk ým monológom. V Krútľíave 
obohacuje Suchoň svoju. hudobnú reč o prv
ky ľudovej tanečnej r ytmiky, ktoré sa za
tiaľ v jeho dielach n eobjavovali. Za toto die
lo hol vvznamenaný štá tnou cenou I. stupila. 

Z oH-dušia Krútňavy vyrastá hudba k fil
mu Boj sa skonči za jtra a Fantázia pre husle 

3 Záver med::.ihry po pn :om obraze, hre ~
liaci smútok a.ž bezútešnosť. nadobúda. pri 
st•adobn ých obradoch nádych tajomnosti, 
i l~eď základný charakter pochmúrnosti zo
stáv a zachov aný. 

4 Mám na. m ysli často opakovaný flau 
tový motív v ľúbostných a idylichých scé-
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a orchester (dokončená rok u 1948), tvor iaca 
s Burlesekou menši husľov)· koncert. Roku 
:1.9;)3 m ali premiéru Metamorfózy, symfonic
k.:· variácie na vlastné témy, skladateľovo 
zhrnutie doterajšieho tvorivého v)-voja, po
ukazujúce na prehlbenie filozoficko-reflexív
nvch čí-t. Záver vyznieva ako h ymnus ži
v ota - svojím v)•razom nie nepodohn)· fi
n;\lovým úsekom n eethovenových diel. 

V posledných rokoch pracoval Eugen Su
chotl na h istorickej oper e Svätopluk , ktorá 
bude mať nre miéru v budúcom roku. 

Suchoií.o; o postavenie v slov ensk ej h udbe 
j<J obdobné postaveniu Smctanovmu v hud
be českej, a to nielen pre jeho význam naj
V) hranenejšej skladateľskej osobnosti, ale 
i pre mnohé črty, k toré sú obom skladate
ľom spol očné. Je to p redovšetký m rys syn
tl'tičnosti . Suchoii, podobne ako Sm etanu, 
vytvám jedinečnú syntézu romantickej inšpi
rácie s klasickou stavehnosťou, zahrňujúc 

rwch. Tento v modifikovanom tvare zaznie
va v momente osvetlenia mŕtvoly na začiat
ku opery, v driasav ei medzihre po prvom 
obraze a v scéne hádky v o štvrtom obraze. 
Hoci má zmenený tv ar, ich genetichá sú•·is
losť je naprosto zrejmá.. 

v to aj prúdy poronwn tické na jednej a po
lyfonickú p rácu J . S. Bacha na druh ej s tra
ne, ahy ich s p r vkami m odúlnych to nín 
stm·sej sloven slwj ľudovej piesne (tetrachor 
dálnej a kvin takordálnej) pre ta vil v svoj~ú 
h udobnú reč. Od sv·ojho staršieho generač
ného dr uha Alexandra :Vloy zesa . sl<ôr im
w esivncho a objektivistiPl< y. zam~ran ého, ~a 
líši svojou introvel'tnosfou, viičšo u účas ťou 
i )l(Jivid ua n a zobraznvacom •n-o Pese. Od ex
p resívneh o J úna Cild<era ho diferen cuje väč
šia 1niera štylizáeie hudoh n)·ch m y šlienok. 
Suchoľi sa neusp okojuje pn·o tnou inšpir ú-
6o•I, ale ju dotvám n domýš[a (i tento r ys 
má spoločný so Snwtanom) . J e sldadateľský 
m~cs li tť'ľský typ . l _í n eho nachádzame a bso
l útnu r ovnováhu medzi inšnidtcio u a tvori
vou mysli teľskou p rúcou (j:n·e to jeho m yš
lienky ]JÓsobia tak bezprostred ne) , onen p d 
ztUIC-.Hý rys najvii(;;ích g(~niov hudobných 
d ejín . 

Základný m znakom Suchoiío ,·e.i skladateľ-

J OIL\T C LAPHAl\I 

Suchoň 

skej osob nosti je sklon k dramatičnosti, 
ustavicnému v reniu a baladičnosti (tieto 
črty ho predurčujú sk'lť sa p redovšetkým 
operným skladateľom) . K tomu pr istupu je 
vrúcny lyrizmus, vyznačujúci sa rninloriad
nou h lbkou a intenzi tou . :\ie je to len ly riz
mus erotick)r a idy lick)-, ale a j reflexív ny 
a m edi tatívny. Tý m sa zas Suchoň blíži Cé
zarovi Fra nckovi, s ktor·ým ho tiež spáj·l 
n ejedna spolo<' ná črta. 

Sueh oiíovo dielo je m on um ent álnym ep o
som o živote slov!'nského ľudu, vy jadrením 
zážitkov a citov ieclnotlivca i kolektívu. J e 
.hlb oko národn é ~ preto má už rhws v rel)r 
ohlas vo svete . 

Tvoriv á cesta E ugena Suchoňa je ešte ne
ukončená a preto te nto pokus o charak te
ristiku jeho doterajsieho diela bude oned lho 
ncúpln)·. J edno je v ša k isté uz t e;·az : v Su
choiíovi m á Pe lú česko,lovenská k ultúra jed
c.ého z najv,rznarnne iších re_p!·czcn tantov .na~ 
šej súčasno~ti. ' 

dramatik 
Keď som pred dvoma rokmi po prvý raz naYštívil Prahu, mal som možnosť 

sa presvedčiť, že m eno Eugena Such m'ía, k toré som predt)·m nikdy nepočul , 
bolo na perách mnoh)·ch ľudi, pričom som sa dozvedel, že tento skladateľ 
dosiahol už veľké úspechy sYojou operou Krútňava. Toto vzbudilo môj zá
uj em a tak som sa rozhodol navštíviť Bratislavu, kde vraj môžem uvidieť naj
lepšie predvedenie tejto opery. No nemal som š ťastie, lebo práve v tomto 
čase b ol operný súbor l\árodného divadla v Bratislave na zájazde v cudzine. 
Namiesto toh o láskavosťou Art.ie umožnilo sa mi poznať Krútňavu prostredníc
tvom gramafónových platní a tak sa presvedčiť, že je to sku točne vy nikajúce 
dielo a že Suchoľí je skladateľom pozoruhodnej dramatickej sily. 

Odvtedy som so záujmom porovnával Suchoií.ovu operu s jeho Sonatínou 
pre husle a klavír , op. 11, ktorú zložil niekoľko rokov predtý m a zistil som 
určité podobnosti štýlu medzi obidvoma dielami i napriek ich celkovej obsa
hovej odlišnosti. Obidve diela , pravda, maj ú silný sklon k lyričnosti, obidve 
používajú značné melodické intervaly klesajúcich molových tercií, a obidve 
poukazujú na istú príbuzn osť s francúzskym h udobným myslením. Tieto fran
cúzske prvky skladateľ pretavil do svojho hudobného ja a vystupujú ako 
vlastná súčasť jeho prirodzeného a jemu vlastného spôsobu vy jadrovania. 
Tento príklon k francúzskemu mysleniu je oveľa jasnejšie výrazný v Sonatíne 
ako v opere. Začiatok prvej z uveden)' ch skladieb zobrazuje a evokuje trochu 
na spôsob začiatku Husľovej sonáty Césara Francka, ale bez nápadnej hrana
tosti fráz tohto belgickéh o skladateľa. Okrem toho je to čistota, jasnosť a zvu
ková krása diela, ktoré nájdeme v hudbe niektor)rch francúzskych skladateľov, 
inokedy je to zase podobné cítenie rytmický ch impulzov, ktoré je také cha
rakteristické u Faurého a miestami sú tu náznaky celotónovej stupnice. 
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Zdá sa, že Suchoň, ktorý má niektoré spoločné charakteristické znaky so 
Szymanowskim , dosiahol v čase, keď napísal Sonatínu, podobné štádium ako 
tento poľský skladateľ keď spoznal, že ťažisko hudobného vývoja sa posúva 
z Nemecka do Francúzska. Zdá sa mi ďalej, že Krútňava predstavuj e neskorší 
stupeľí, ktorý môžeme plodne porovnávať s postojom Szymanowského, keď 
povedal: "Vo mne sa utvrdil istý zákon, podľa ktorého každý človek sa musí 
vrátiť do krajiny, z ktorej vyšiel. Dnes som sa stal národným skladateľom 
nielen podvedome, ale z presvedčenia, využívajúc melodické poklady poľ
ského ľudu." 

Slovenské prvky v Krútňave veľmi zvyšujú presvedčivú vitalitu a vervnosť 
opery, ale Suchoňova senzi tívne reagovanie na rýchle zmeny dramatických 
situácií, jeho jasné kresby kontrastujú cich ľudských charakterov v hudobnej 
reči, jeho schopnosť vzbudzovať sympatie poslucháčov ku každej hlavnej po
stave, ba dokonca i k Ondrejovi v poslednej scéne, to všetko sú zjavy, ktoré 
nás nútia uznať Suchoňa za opravdivt>ho dramatika. Každá opera potrebuje 
kontrasty a Krútľíava ich má veru nadostač. Bol to geniálny nápad konfron
tovať rozzúreného Stelinu s Ondrejom na žandárskej stanici a v tej chvíli pri
vodiť hudobný hiatus. Ako jemne vystihuje Stelinovu náladu, keď si pripíja 
s Ondrejom vo štvrtom obraze, a aké pôvabné a nežné je Stelinovo obdivo
vanie nemluvniatka na konci tej istej scény. Piaty obraz, v ktorom vystupuj e 
jediný Ondrej, opilý a s výčitkami svedomia, je ukážkou vrcholného umenia, 
no aj predchádzajúce miesta v opere ukazujú veľmi presvedčivo, s akou ná
mahou Ondrej potláča svoje city a výbuchy vášne. 

Azda najpozoruhodnejšou stránkou opery je jej základná hudobná jednota, 
ktorú Suchoň dosiahol ch·01na príbuznými spôsobmi, po prvé tým, že užíva 
veľmi málo hudobn)·ch motívov, ktoré zrejme nereprezentujú nijaké súvislé 
mimohudobné myšlienky, ani nie sú spoj ené s jednotliv)·mi postavami opery. 
Po druhé, že ako základ ustavične použh-a celotónovú stupnicu pre svoju 
harmóniu a vokálnu sadzbu, ale miestami obohatenú o notu alebo noty cudzie 
tejto stupnici. Výsledkom toho je potom, že v opere zachováva jednoliatosť 
a súčasne plynulosť, ktoré dodávajú dielu nezmazateľnú pečať a svedčia o mi
moriadnej schopnosti koncentrácie u skladateľa. 

Dúfame, že Suchoň dokonč! onedlho ďalšiu operu a že sa stane čoskoro 
známym vo Veľkej Británii. J e to už stará britská tradícia, že sa tu otvárajú 
brány aj skladateľom z in),ch krajín, ako to jasne potvrdzuje napríklad Händ
lov mnohoročný pobyt v Anglicku a prijatie britského občianstva, ďalei náv
števy Hay dna, Mendelssohna, Dvoráka a mnohých iných. Na nešťastie-opera 
nikdy neznamenala tak mnoho pre náš ľud , ako pre ľud väčšiny európskych 
krajín. Naša vláda nikdy nepo\·ažovala za potrebné dávať na operu také štedré 
finančné podpory, aké ona potrebuje na svoju existenciu, a preto naše operné 
divadlá si musia počínať veľmi obozretne. Azda pre začiatok Suchoň ňude môcť 
preniknúť vo Veľkej Británii svoj ou sborovou tvorbou, lebo u nás _ie ešte 
stále tradícia pestovani3. :;borového spevu veľmi silná. No jednako som p~esved
čený, že Krútňava by mala zaznieť aj u nás v Británii. 

(Preložila V. M. Samková) 
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ZE:.~O V AKCEA 

Krútňava a opera národ n ých škô l 
juhových odne j E urópy 

Uplynul)rch 50 rokoy vývoja hudobnej kultúry národov juhovýchodnej 
Európy jednoznačne potvrdilo neoslabenú životaschopnosť umeleckých prin
cípov, na ktorých spočívajú tieto národné školy . Dokazuje to už tá skutočnosť, 
že sa národné školy tejto zemepisnej oblasti zbavili závislosti na západoeuróp
skej hudbe, predovšetk~·m na nemeckej romantike, ktorej splácali dlh ešte 
na začiatku nášho storočia Slováci rovnako ako Maďari a Rumuni. Opierajúc 
sa o ľudovú hudbu vytvorili tieto národné· školy svoju vlastnú hudobnú reč, 
v mnohom odlišnú od západoeurópskej hudobnej reči a zodpovedajúcu ich 
vlastnému charakteru a cíteniu. 

Dielo najv)'znamnejších osobností t)rchto škol, Bartóka, Janáčka, Enl'sca 
a Kodálya medzi tým dosiahlo svetového významu a tak, ako za ich {·ias 
Yplývala hudba maloruskej školy - menovite Musorgského - na časť zá
padoeurópskej hudb:-r, nezostala hudba Bartóka bez vplyvu na niektorých 
skladateľov európskej mladej generácie. J e t iež pravdepodobné, že nevvstane 
ani vplyv Janáčka , ktorého hudba, predovšetkým však operná tvorba, zlskava 
čoraz väčšie, i keď trochu oneskorené uznani e v západnej Európe. 

Mnohí hudobní kritici na Z:í.pade mysleli - a niektorí si to možno v dô
sledku nedostatočnej znalosti dnešného v)·voja týchto národn)rch škôl myslia 
aj teraz - že v yššie menovaní Yedúci majstri týchto škôl vyčerpali všetky 
v}-vojové možnosti, vlastné ľudovej hudbe, a že ich nasledovníkom nezostáva 
nič in~ho, než znovu epigónsky opakovať to, čo už holo povedané alebo na
najv)'š ak využi ť tie vlastno~ti ľudoYej hudby, ktoré boli menej vyhľadá
vané. Takáto hudba je podľa týchto kritikov zaujímavá najmä z folkloristic
kého hľadiska, je však nielen nacionálne "podmienená", ale aj "obmedzená". 

Rozvoj hudby v t)rchto krajinách, pre ktoré vznikl i v režime ľudovej ,de
mokracie zvlášť priaznivé vývojové podmienky, dostatočne dokazuje, že pred
chádzajúca generácia neYyčerpala všetky tvorivé možnosti , a že prehibenie 
umeleckého realizmu poskytuje i pre budúcnosť stále bohatšie možnosti roz
voja. Hudobná tvorba v Ceskoslovensku, :\1aďarsku, Rumunsku a Bulharsku, 
úzko primknutá k činnosti sovietskych skladateľov to vynikajúcim spôsobom 
potvrdzuje. ové realislické umenie, úzko spojené s dnešným žiYotom sa zračí 
Y plnom rozvoji všetk)rch hudobných žánrov. J e prirodzené, že opere a baletu 
je priznaný, ako zvlášť pôsobivým hudobným žánrom, patričný význam. Kaž
doročne vznikajú diela týchto žánrov, znamenajúce aktuálne obohatenie tra
dičného operného repertoáru, ktoré nemožno podceľíovať . 

Ako sme už spomenuli, vychádzajú takmer všetci predstavitelia týchto ná
rodných škôl z viac alebo menej výraznej forwy, z osobného pretvorenia fol
klórnej substancie, zo všeobecného a širokého základu ich ľudovej hudby, 
ktorej romantické národné školv minulého storočia venovali ďaleko menšiu 
pozornosť. -

Bolo by však chybnt> sa nazdávať , že zo záujmu týchto skladateľov o roľ
nícky folklór nutne muselo vyplynúť, že spracúvaii také operné námety, 
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Generálny intendant Mestského div adla v Augsburgu Hans ~\feissner na porade 
s E. Suchoňom o inscenácii Krútliavy v NSR r. 1955 

ktorých obsah vychádzal zo života roľníkov. Skutočnosť , že Bartók vytvoril 
svoju operu Hrad kniežaťa :\Iodrofúza, Enescu svojho Oedipa a Hába operu 
Matka (v rámci svojho štvrťtónového systému), v štýle, odvodenom do znač
ného stupňa od roľníckej hudby, je najlepším dôkazom mnohostranný ch vý
razových a vývojO\rých možností hudobnej reči, odvodenej z juhov)'Ch l)do
európskeho roľníckeho folklóru . Pritom to, že v doterajšej opernej tvorbe 
skuto<';ne číselne prevládajú námety z vidieckeh o života, je podmienené iným 
než tým , že by hudobná reč l)•chto národn)·ch škôl bola súca iba prevažne 
pre líčenie vidieckeho prostredia a cítenia. Početná prevaha tak)rchto opier 
a uprednostňovanie tak)rchto námetov súvisí s bezprostredn)rm spojením skla
dateľov so životom ľudu; zna mená, že skladateľ vyjadruj e svoj pomer ku 
konkrétnym významným spo !očensk)·m problémom. Väčšina konfliktov napr. 
v opere Zoltána Kodálya Háry János, rumunských skladateľov Sabina Dra
goia Odplata a Martiana Negreu Rybár Marin pritom vyplýva z triedneho boja, 
existujúceho i na dedine. 

Suchoňova Krútňava je vynikajúcim článkom v tejto reťazi. Podobne ako 
Janáčkova Jej pastorky11a, prvá opera tohto ty pu v 8pomínanej oblasti, dáva 
aj Krútňava prednosť spevnému útvaru mie~to árií talianskeho razenia. ktorý 
stojí medzi ariózom a recitatívom. J eho línie zakladajú sa zväčša na charak
teristick)'ch prvkoch ľudového melosu a sú súčasne ovplyvnené špecifickou 
intonáciou slovenčiny. Táto charakteristická vl astnosť vystupuje vo viac-menej 
výraznej podobe aj v opernom slohu ostatn),ch národný ch škôl. Avšak popri
tom nikdy, ani v momentoch najvyššieho vzruchu, neprekračuje fyziologické 
možnosti ľudského hlasu - na rozdiel od mnohých, v dvanásťtónovom sys-

376 

.. 

\ 
) 

\ 
. 

.. .• 
j 

' c 
< • 'i: 
• < 

'i: 
:: 
: 

•: 

"" .... 
~ 

E 
c 

"" . 
~ • ~ .. 

1::::. 

E 
c 

Jo~ 

c 
l: 

~ 

'~ • ~ 
i c: 
~ 

~ .:. 
~. 

s 
"!= 
č 

~ 
..:: 
' ~ 
~ 

-~ 
.§ 
~ ., 
" 
s -.: s ·:: v. 
E: 
c ::: 
" .. 
~ 

E: 
'E 
_§ 
..:: 

"' 
•t: c 
~ 
ci) 

l: ., 
:1 

t.;j 



-'< 

~ 
~ 

:.~ 
'":--
;; 
o ...., 
<::: 

" ~G 

~ 
~ ...... 

N ;:, 

~ 
:::: 
" ;: ~~ 

" 
§ 

a 
;;. 

::: 
~ " 
" 

.2 
--:: 

~ 

'2 
~ 't 
t ·~ 
:::- 't 

" t :~ '-

~ " ;. 

~ ::; ;:: 
'-
~ c ::: 
č ~~ 
~ 
"" .. , 
2 

.§.. 
~ 
"' 
z: 

.. :::: 
~ 

'"E 
:;: 

~~ 
~ 

"' '"' .;;;, 

. 
;., 

~ c 
;;. 
:r. . 

· <. 
;;. 

~ 
-:i 

C) 

>:::: 

s 
o 

>::. 

... 

téme komponovaných opier , v ktorých sa ľudsk)' plas traktuje ako nástroj. 
Spomínaný spôsob tvorenia hlasu primeran)rch vokálnych línií vyplýva najmä 
z osobitnej formy melodického výrazu, ktorá je vlastná skladateľom žijúcim 
v tomto zemepisnom priestore. V konečnej inštancii je odvodená z monodic
kej štruktúry ľudovej hudby a pramení z primárne vokálneho cítenia. 

Z tohto, v monodickej štruktúre koreniaceho melodického myslenia a z mo
dálnej štruktúry melodiky, na ktorej je založená ľudová hudba, vyplýva aj 
spôsob harmonického traktovania melódií , miestami pripomínajúci Debussyho 
techniku. Tento znak charakterizuje jednotlivé národné školy a tak konkrétne 
aj Krútiíavu. J e prirodzené, že popr.itom existujú aj špecifické vlastnosti Krút
ňa,-y, za ktoré vďačíme silnej osobnosti jej tvorcu. Bolo by iste veľmi uži
točné odhaliť všetky št)·Jové osobitnosti Krútňavy, to by však prekračovalo 
rámec tohto malého príspevku, ktorého cieľom je predovšetk)•m poj ednať 
o spoločných znakoch opernej tvorby juhovýchodoeurópskych škôl. 

Rekapitulujúc doteraz povedané, možno tieto znaky zhrnúť takto: predo
všetkým realistický pomer k dramatickému námetu. ktorý vyplýva z úzkeho 
plimknutia sa skladateľa k životu a vylučuje ľart pour ľartistické tendencie. 
Po druhé, snaha využiť v umelej hudbe všetky možnosti, spočívajúce v ľudo
vej hudbe a vytvoriť plne rozvitú hudobnú reč. Po tretie, na spomínanom už 
realistickom zameraní a na úzkom vzťahu k ľudovej hudbe založený spôsob 
melodickej a harmonickej invencie a jej prispôsobenie sa prirodzeným danos
tiam ľudského hlasu. 

J e samozrejmé, že použitie týchto princípov samo osebe ešte nestačí za
bezpečiť hodnotu umeleckému dielu, pretože v konečnom df.sledku rozhodujú 
umelecké sch_opnosti skladateľa. Vysoká umelecká hodnota Krútňavy vyplýva 
práve z toho, ako Eugen Suchoň, s min1 oriadnym dramatickým nadaním, roz
víja tieto princí-py silou svojej osobnosti. 

Doterajší úspech Krútňavy doma i v cudzine, ktorý znamená mnohosľuhný 
začiatok jej očakávaného svetového úspechu, je iba jedn)'m z dôkazov, že toto 
dielo Eugena Suchoiía patrí k najreprezeutatívnejším operám, ktoré v našom 
storočí vyšli z juhovýchodoeurópskych škôL 

(Preložil L. Mokrý) 

••••••••••••••••••••••••••c•••••••••••••••••••••c••••••••••••••••••••saacaaaaaaaaaaaaa••••••••••••••••••••• 

Starostlivosť KSC o rozvoj hudobnej tvorby, usmerňovaná boha
t!}mi skúsenosťami pri riešení tv orivých problémov v oblasti hudby 
~' SSSR, vylwzuje už dnes krásne úspechy na ceste k socialistickému 
realizmu v našej hudbe. S veľkou radosťou pozorujeme tiež, akými 
úspechmi je korunované úsilie Strany o rozvoj ľudovej umeleckej 
tv oriv osti a v nímav osti na poli hudby. Cspešnej kultúrnej politike 
KSC ďakujem i ja, že moje skladby dnes nepočúva iba hŕstka zá
ujemcov, ale že svojím umením mám už dnes čo povedať každému 
pracujúcemu človekovi. Úspech mojej opery Krútňava v divadle, 
plne obsadenom osadenstvom tovární a záv odov , stále vzrastajúci 
;;áujem o moju tvorbu u neho a čoraz častejší styk s ním je toho 
najlepším dôkazom. 

El: GEN S U C H O ~ 
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HEI:\'Z JOACHIM 

Uvedenie Suchoňovej n~rodnej opery Krútňava 
v berlínskej Státnej opere 

Významný západonemecký hudobný kritil~, redaktor časopisu Neue Zeit· 
schrift fur .\1usik dal nášmu časopiSLL k dispozícii príspevok, v ktorom hodnotí 
berlínsku inscenáciu Krútiíavy. Je to skrátená verzia jeho článku v západo
berlinskom. denníku Die Welt. J oachimov príspevok, ktorý prináša niekoľko 
zaujímavých postrehov, uverejňujeme v presvedčení, že i našich čitateľov 
zaujme pohľad západonemeckého kritika na Suchoňova majstrovské dielo. 

Zoznámenie sa so skladateľom E ugenom 
Suehoňom patrí k najzauj ímavejším a naj
radostnejším stretnutiam posledn)·ch rokov. 
Trochu neurčité, pretože časove veľmi vzdia
lené predstavy o raných komorn)•ch sklad
bách, ktoré sme spájali s menom tohto ve
dúceho slovenského hudob1úka, spojili sa 
v ob raz zrele j a výraznej osobnosti, kecľ 
pred niekoľk)•mi mesiacmi zaradila l\emee
ká štátna opera v Berlíne - po veľmi úspeš
ných inscenáciách v BratisJa,·e u iných mes
tách, medzi nimi aj v Augsburgu - Sucho
Iiovu operu Krú tňava do svojho repertoáru. 
Dielo je opravdivá ľudová opera: zákonité 
pokračovanie tvorby Smetanu, Dvoráka a 
Janáčka, čerpajúcich z nevyčerpateľného bo
hats tva tancov a ľudo~-)-ch piesní Ciech a 
Moravy, ktorému títo otvorili cestu do 
sveta. 

Suchol'í je všestranne vzdelan)-, jcmne cí
tiaci a kultivovaný hudobník, l<torý .vyras
tal v škole Yítezslava Nováka v Prahe : s ne
pochybne osobitým príklonom k slovenské
mu folklóru, vždy však aj s pozoruhodne 
otvoreným pohľadom na veľké medzinárod
né smery v hudbe nášho storočia. 

Tak ná jdeme v Suchoňovej hudobnej re
či stop~' s lonlll; kého impresionizmu jeho 
učiteľa Nováka a isté expresionistické prvky 
Bartóka. Ešte rozhodnejšie však je to, ako 
sa tie to vply .·y školenia spájajú s bez
prostredným prežitkom ľudovej hudby 
vlastného národa. Podobne ako Janáček aj 
Suchoň má jemný sluch pre nuansy melo
diky reči, ktorú využiva ako hudobno-dra
matický tvárný princíp. Ten je rozšírený 
t ak na stranu melodiky ako aj reči: podľa 
požiadaviek dramatickej situácie alebo rea
listicky sfarben)' v hovorené slovo alebo 
štylizovaný v čistú melódi u, ktorá raz sle
duje krátke frázovanie ľudovej piesne, ino
kedy sa rozvíja do veľkých naširoko napä
tých lyrickýeh spevných línií a často sa po
užíva aj vo funkcii príznačného motívu. 

Pre harmoniku sú rovnako charakteristic-
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ké isté modálne obraty, ako zväčšené troj
zvuky alebo tritonus - pričom zisťujeme, 
že táto celotónová harmonika tiež patrí 
k slo,·enskcj ľudovej hudbe a že ju nemož
no vysvetľovať ako prípadný vplyv fran
cúzskeho impresionizmu. K tomu pristupuje 
ako rozhodujúci prvok rytmus vo svojom 
osobitom národnom zafarben í. 

:VIno ho sklada tcf o,-ej osobitosti je v tejto 
pat·titúre, silný , vášniv)- cit , ktorý sa vy
jadruje rovnakou silou a ovládaním: bez 
fráz a opraV(livo, často - na jmä v taneč
ných scénach - so strhujúcim muzikant
ským švihom. 

Celková výstavba opery je trochu široko
dyehá, rozvíja sa v celej epickej šírke. Dej 
sa točí okolo prípadu jednej vraždy, ktoré
ho objasnenie - bez akejkoľvek vonka jšej 
krilnÍnalistickej aktuality - je ľudsky, psy
chologicky prehlbené i hudobne motivované 
p reb ·apuj úcim spôsobom. 

Xa vrchole deia rozbúri vo vrahovi -vir 
citov na Slovensk-u všeobecne známa ľudová 
piese1i, o k torej si mysli, že .iu v noci po
čuje, vracajúc sa, opilosťou vynesený z. rov
nováhy, napolo podvedome na miesto činu. 
J ej melódia sa stáva symbolom prirodzené
ho mravného cítenia a spravodlivosti ľudu, 
ktorý stojí za prostými slovami piesne. 

Akoby vnútorný hlas z podvedomia vní
ma nah túto pieseň, ktorá prebúdza jeho 
svedomie a napokon ho p r ivádza k dozna
niu svojho činu. Takto sa stáva nanajvýš 
rozhodn5'ln a presvedčiv)·m činiteľom deja 
i hudby, k torá je skutočnou dramaticky rie
šiacou a eticky nosnou silou tejto opery -
ďaleko ponad každý čisto folkloristický vý
znam, ktorý sám osebe je tiež niečím viac 
ako iba zvukový vzruch pre prejemnelé uši 
labužníl<ov. 

Nemecká štátna opera predstavuje dielo, 
ktoré teraz existuje v podarenej novej úpra
ve, vo veľlnÍ starostlivom naštudovaní. Re
žisér Erich-Alexander V\7itte vytvoril veľlnÍ 

·'1nr·tin E:gellirllu l. generálny riadile[ ,. K arl-.\íarxstad.t.e s Eugenom Suchoňom 
a dirigentom Tiborom Fresom na shúšl;e 1\:rútl'un·y ,.. Brat islave 

životné typy: predovšetk)·m starého Stelinu.' 
ncupokojeného otca zavraždeného, ktor): 
ako zosobnené s\·edomie putuje obrazmi 
(neobvykle plastic-ky h ran5· a sp ie,·an )· Ger
hardom Freiom). Dievčaťom Ka trenou je 
hlasove nádherná .Anny Schlemm. Erich 
" ' itte na premiérovom večere značne ob
medz~ný chorobou, taktiež herecky veľmi 
prenikavo s telesľíoval naha hnaného '-ýčit-

kami svedomiu z miesta na miesto. K to
m u pristupuje rad dobre vvkreslen{•ch 
okrajových figúr (na čele s ·l\fargure"tou 
Kloseovou) a skvelé tanečné a sborové v)'
kony . Trochu bezfarebná je však v)·pra,·a 
Heinza Pfeiffenhergera. Hans Lihdein diri-· 
g uje s veľk},n rozhľadom a vyvinutým 
zmyslom pre zvuk, dramaticky napäto a 
s veľkým lyrickým dychom. 

(Preložil L Ylohrý ) 

Tri interpretáci e Suchoňových Metamorfóz 
Suchoiíove Metamorfózy existujú v nie

ko[kvch interprE'táciách. Z nich sú najcen
n<'jši~ d,·e nahrávky dr. r:udO\i ta Rajtera a 
za lúzilého umelca Františka Stupku so Slo
Yenskou filharmóniou a najnovšia snímka 
LadislnYa Slováka so s,·mfonick<·m orchest
rom bratislavského rozÍllasu. P~rovnávanie 
t) ·chto sn ímok posky tuje zaujímavý obraz. 

Ilneď prvá čas ť vyvolala u všetk<·ch troch 
dirigento,- rozdielne predstavy. Rajter sú
sta\·ne sled uje expresivnosť každého nte
lodickí·ho článku. žiada nevné, roman ticky 
chitpanó slábky,' i keď -v zúujme výrazu 
obetuje p redpísané pianissimo v prospech 

pianu. Y Stupko,·ej koncepcii je tempo o 
niečo pomalšie. Kantilénu hrá voľnejšie, bez 
romantického pátosu, no s rizikom, že po
malosťou sa rozleptá kompaktnosť celkového 
zvuku. Slovákovu in terpretácia kladie hlaYný 
dôraz na dynamické precítenie a z jemnenie 
najcit)i,·ejších dynamick~·ch odtiel'íov . :.\fožno 
povedať, že v dynamickom docenení knždt:,ho 
detailu vidi tento dirigent hlavnú repro
dukčnú úlohu i s,·oj osobný pdnos v inter
pretačnom riešení tejto ča sti. 

J e zaujímavé ako v druhej časti sa všetci 
traja dirigenti zhodli v jednej základnej 
otázke - vo vystihnutí ternpa. J'i7a všetkých 
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snímkach je - až na malé výnimky - to 
isté tempo. Je to tempo, ktoré už na pre
miére určil Ľudovít Rajter, a ktoré celkom 
zhodne volil i pri svojej druhej nahrávke. 
Pravda, dôležitejšie je, že všetci traja diri
genti poznali rozdiel medzi kantilénou prvej 
a druhej časti. Všetci sa usilujú o jasnejší 
zvuk a hľadajú, každý svojou cestou, kde je 
jadro vnútorného napätia tejto časti. Rajter 
vidí spiritus movens tejto časti v melódii a 
snaží sa predovšetkým o melodickú výstavbu 
hlavnej línie i hlasov melodicky súbežných. 
Z tejto pozície dosahuje prirodzene veľmi 
výraznú silu Suchoňovej melodickej inven
cie. Stupka chápe podstatu časti v poetičnosti 
a predvádza ju ako programovú symfonickú 
báseň, s romantickým zvoľňovaním niekto
rých miest. Ladislav Slovák naproti tomu 
chce objav:iť vnútorné napätie časti v dô
slednom uplatnení stredných, "nemelodic
kých hlasov". Vidí tu ústredný bod, v kto
rom sa odohrávajú hlavné "operácie" Su
choňovho myslenia. Každé z týchto poňatí 
má svoju zaujímavosť a ťažko môžeme po
vedať, ktoré je najlepšie. 

V druhej časti sa objaví prvý raz v tejto 
skladbe problém, ako správne interpretovať 
Suchoňove gradácie. Takmer všetky jeho gra
dácie vyrasta jú kompozične z jedného jed
noliateho princípu, narastajú po článkoch 
s bohatým členením. Ich prehladnosť a jasné 
vyznačenie kulminácií v partitúrach (napr. 
II. časť, str. 12. part.) umožiiujú interpretom 
správne dotiahnutie gr·adúcií a interpretačné 
doriešenie. Dokazuje to i prax, nakoľko na 
všetkých snímkach :vietamorfóz sú gradácie 
a zásadné kulminúcie v podstate uspokojivo 
interpretačne v:yst.ihnuté. 

Tretia časť je svojím charakterom celkom 
odlišná. Nakoľko je v náladách i vo formovej 
výstavbe zložitejšia, podmieňuje i viac roz
dielnych interpretačných riešení a rozmanité 
názory n a jednotlivé miesta. Programovosť 
je tu citeľnejšia, alw v p redchádzajúcich 
častiach. To ovply vnilo i dirigenta Stupku, 
ktorý túto časť hrá rapsodicky, azda pod 
vplyvom Janáčka, s ktor)'m tu cíti určité 
príbuznosti. V dôsledku svojej programovej, 
p oetizujúcej koncepcie h rá i značne ko
morne časť Un p ochettino meno mosso (part. 
str. 28) . Ústredn)· interpretačný problém vidí 
tento dirigent v p rimárnom sledovaní a uplat
ňovaní poetického podtextu. Naproti tomu 
Rajter ch ápe túto časť ako príležitosť splniť 
najmä technické interpretačné problémy a 
rozvíriť spád diela. Tretí p ostoj k veci má 
Slovák. Najzávažnejšiu úlohu vidí vo výstav
be zvukovej. Tá to časť, napriek rýchlosti 
niektorých úsekov , zhustenosti hlasov i mno-

-380 

hým rytmickým spádom, počíta s vyznením 
a uplatnením každého hlasu. Jedine v abso
lútnej umeleckej čisťote výkonu každého 
umelca je záruka dostatočného uplatnenia 
z\iÚkovej farbitosti podstatnej k vality tejto 
časti. Vybrusovaním detailov sleduje Slovák 
vyšší princíp - hotové vypracovanie inštru
mentálnej p lasticity . V tejto časti je zrejmé, 
že Rajterov i Slovákov princíp sú si blízke. 

Stvrtá časť má zreimc už celkom ustálené 
tt>mpo. Potvrdzujú t~ všetky snímky. Rajter 
kladie tu ťažisko práce do farebnej zvukovej 
stránky znejúcej partitúry. Pekne sa mu darí 
rozvl]ať témy v ich farbisto inštrumentač
ných obmenách. Sleduje tu zrejme jeden 
z najdôležitejších princípov tejto časti. Urobil 
som tu zaujímav-ý pokus: prehrával som sú
časne Rajterovo a Slovákovo naštudovanie, 
v ktorÝch idú celé úseky v rovnakom tempe. 
Zaznamenávam tento pozoruhodný úkaz : 
i keď taktové jednotky sa kryli, v o vnútri 
taktov dochúdzalo často k diferenciám, najmä 
vo vzrušenejších častiach, kde rozhlasový 
orchester citliv o plnil agogické detailné pred
stavy svojho dirigenta (napr. i generálne 
pomlky chápali obidvaja dirigenti rozdielne). 
Je to dôležité zistenie, že Suchoľíova hudba 
pripúšťa klasicky v:yrovnanú interpretáciu, 
a le i interpretúciu agogicky zvlnenú. Pravda, 
ťažko rozhodneme, k torá je účinnejšia. 

Záverečná piata časť je najzložitejšia. Dô
ležité interpretačné princípy, s k torý mi sme 
sa stretli v predchádzajúcich častiach, sa tu 
bohatšie vzájomne preplietajú a postupne či 
simultánne uplatňujú. Nevystačí! by tu diri
gent, ktorý hľadá a cíti len jedným smerom. 
Tu sa žiada - a poznal t o už R ajter pri 
premiérovom naštudovaní - tvorivá fan tá
zia, plná vzletu. Slovák k tomu p riniesol 
poznanie, že tu treba sústrediť všetky pro
striedky, aby časť' vyznela ako maximálne 
jasajúci spev. Skôr sa tu znesie zvukové 
nadsadenie a exponovanú razantnosť ple
chov (Slovák) ako zvukové nedocenenie 
(Stupka), skôr sa znesie drobné spomalenie 
(Rajter), ako n apr. "nečistota" v h ociktorom 
" podradnom" hlase. Zdá sa, že t áto časť 
poskytuje stále ešte veľké možnosti kryštali
zácie a nedospela ešte vo všctk)•ch de tailoch 
do definitívnej koncertnej podoby. 

Chcel som týmito poznámkami povedať, že 
každou interpretáciou sa dotvára istá podoba 
skladby a že toto dotváranie ide rýchlo vte
dy , keď skladba zakotvuje pevnejšie v ná
rodnom rep ertoári. A to je i prípad Sucho
úových Metamorfóz, ktoré si pomaly kryšta
lizujú svoju klasickú interpretačnú podobu. 

Zdenek Nováček 

ZDE N KO MIKULA 

Žiak spomína na svojho učiteľa 

Na profesora Suchoňa zvykli sme sa dívať ako na skladateľa, hoci aj jeho 
pedagogická činnosť je veľmi významná a venuje jej značnú časť svojho 
vzácneho času. 

Spomíname na potuchlú miestnosť na Primicálnom námestí, kde v úzkych 
laviciach krčili sa piati adepti skladateľského umenia: Andrašovan, Urbanec, 
už nebohý Imro Maroš, Zimmer a ja. Profesor Suchoň si nás už v prvých 
dňoch získal čarom svojej osobnosti a svojimi odbornými vedomosťami, kto
r)rch hlbku a priam nevyčerpateľnosť sme mohli chápať len s odstupom neza
budnuteľných rokov štúdia. 

Trpezlivo začal od elementárnych začiatkov. J eho vety boli presné, akoby 
vysústruhované. Kedy-tedy ich spestril žartovnými poznámkami. Prednášky 
sme dychtivo zapisovali a doteraz sú výdatn)·m pomocníkom v našej pedago
gickej praxi. Prof. Suchoň osobne dával lekcie z intonácie, v ktorých značný 
čas venoval diktátom od jednoduchých melodick)·ch fragmentov až po zložité 
štvorhlasné vety . Sluchová kontrola sa harmonicky prelínala ostatn)rmi discip
línami. Počuť každú napísanú notu alebo harmonický útvar bolo podmienkou. 

V harmónii už od začiatku kládol požiadavku na hudobný obsah, ktorému 
sa musel podrobiť každ)r harmonický spoj. Prísne vyžadoval logické vedenie 
všetkých hlasov. Veľmi sme sa tešili na tzv. "voľné príklady" . Tvorili sme 
totiž v rámci prebranej látky samostatné osemtaktové vety, ktor)rm sme žar
tovne hovorili "opusy". Domáce úlohy boli pravidlom. Všetky prezrel, komen
toval vecnými, vtipnými, prípadne i jemne ironickými poznámkami. Sem-tam 
sme sa dožili aj chvály, ktorá práve pre svoju zriedkavosť bola obzvlášť hre
jivá. Domáce úlohy bol výbornou kontrolou znalostí, prebranej látky . Po
dľa výsledkov t)' chto prác sa určoval o tempo i spôsob prebrania novej látky . 
Vzorné priklady, ktoré sa vypracúvali na tabuli, sme dostali za úlohu naučiť 
sa hrať naspamäť. Treba prizna ť, že sme nie dosť chápali túto správnu peda
gogickú požiadavku. Pri ich pr<:>hrávaní nás skoro vždy zastupoval henjamí
nok triedy Janko Zimmer, ktorý ich vždy bravúrne ovládal. 

V tvrdej práci a predt:a v radostnej pohode prešli dva roky harmónie a do
stali sme sa k vytúženému kontrapunktu. Cieľavedomá príprava v samostat
nom vedeni hlasov pri zvládnuti harmónie umožnila prof. Suchoňovi pokúsiť 
sa prebrať kontrapunkt nie tradičnou cestou od dvojhlasného vokálneho kon
trapunktu "nota proti note", ale od štvorhlasného, s moderne vyvinutou har
monickou i rytmickou faktúrou k dvojhlasnému - samozrejme s oboznáme
ním sa so všetk)rmi historick)·mi formami kontrapunktu. Napísali sme stovky 
"voľných" príkladov . Cez znalosť jedn oduch )rch imitácií a kánonov p ostave
ných na rozličných intervaloch, v inverzii, augmentácii a pod. - dostali sme 
sa k fúge. 
Vďaka osobitnej vyučovacej metóde nestal sa kontrapunkt a fúga nudnou 

disciplínou v údobí našich učňovsk~rch rokov, ale naopak, vzrušivou prípr::tvou 
k skladateľským pokusom. 

Obzvlášť delikátne nás viedol Suchoň v inštrumentácii. Pripomínal , že za 
inštrumentom je vždy čl ovek - um elec. H lasy majú byť logicky rozvinuté 
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Alexander Moyzes a Eugen SuchoJ'í v spoločnosti s belgickým dirigentom 
Edgarclom Doneu xom ( 1956) 

a ~ch _t!]?latnenie nesmie byť náh ~dih'. Tradične začínali sme malými skupina
nu slac1kov a dychov až po vel k~· modern~· orch ester. Prof. Suchoň si bol 
vedomý nedosta tku pri vyučo,·aní inštrumen tácie, že prácu nemožno koutro
}o,·a( vypočutím. 

Obdobne ako sluchová analýza i vyučovanie hudobn~'ch foriem a obozna
mo,·anie sa so svetovou literatúrou prelínnlo sa štúdiom ostatných disciplín. 
Dopomáhala tomu tiež Sucho1'iova obrovská :malosť li tera túry a schopnosť 
spar:niiti zahrať n_a klavíri neun:•ri teľné množstvo ukážok. Kr:isne boli pose
dema nad stohmi kladrnych v~·fahov i partitúr. z ktor)•ch sa prehrávali ty
pické časti s nál ežit~·m , úzko odborn)·m, form álnym i estetickým rozborom. 

Samotnú ko~1:1pozíciu učil Suchoň individuálJJe s prihliadnutím osobitnosti 
toho ktorého ž1aka, s požiadavkou myslieť i tvori ť v rozličných slohoch až po 
modernu. Domáce práce podroboval kritike, radil ,pomáhal - ukážkove aj 
komponoval (čo mu bolo iste zaťažko. veď v tom čase sa rodila Krútňava) . 
N<:ž!adal, aby s~ne čerpali z l'udovej hudobnosti. Zaviedol nový predmet: 
teorm slovenskeJ hudby. Tam nás zoznamoval so zvláštnosťami hudobného 
cítenia i prejavu násho l'udu s vedomím a presvedčením, že po zvlád
nutí technickej stránky kompozičného umenia b ude naša tvorba vvvierať z ná· 
rodného žriedla. " 

Keď sa zam)·šľame nad našimi školsk)·mi rokmi s úctou spomíname na 
veľkého a krásneho cloYeka - nášho učitel'a Eugena Suchoňa a 7.: oddaného 
srde~ ?m prajeme pri jeho päťdesiatke veľa zdravia, osobného šťastia, veľa 
tvom ·ych a v neposlednom rade i pedagogick~·ch úspechov. 
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l ZA ALEXANDROM ALBRECHTOM l 
Sú tomu iba dva mesiace, čo sme stáli smutní a zronení - slovenskí a ~eskí 

skladatelia - pred ka tafalkom nášho národnóho umelca, Miku] ~~? Schneidra: 
Trnavského, a už prichodí ďal šia rana, ďalšia citel'ná strata. OdiSlel _ ~pomc~zl 
nás ,-<·znamn\· skladatcl', dirigPnt a pedagóg Alexander Albrecht. OdiSlel vzac
ny čl~vek, os~bnosť r)'dzcho charakteru, ši1·okého vzd~lani~ a b?hatýc~ v~do
mostí, ktorého všetci naši skladatelia a hudobní umelci mah radi , ~:~toze r ho 
srdce vrelo bilo za človeka a za šľachetnú a krá snu h udbu. OdlSlel nahle, 
uprostred t\·orivej fonickú_ báseň Túžby 
práce a vzdor svojej a sp~m1enky,_ ~~ntátu 
ťažkej chorobe plný Suhajko, VanaCie pre 
tvorivý ch plánov do trúb k~ , a,. orchester. 
budú cnosti . Stojíme Ohzvlasť ~tastne pra-
tu smutní a rozžalost- coval maJster v ko-
není, pretože sm e morných žánr~ch. J e-
stratili váženého člena ho Klavi~ne tno, ~l~-
nášh o Sväzu. \"\•znam- vírne knnteto, SlaCI-
néh o pokroko,·éh o kové k\·ar teto: Son_atí-
umelca a predobrl'>ho na . pre 11 _nastrOJOV, 
človeka. s:uta I?re VIOlu_ a l:la-

Skladateľská cm- v1r, VIacero p1esm a 
nosť majstra Alexan- i~štru~ tívnych . skla-
dra Albrechta je bo- d~eb ~I vydobyh uzna-
hatá a zasiahla temer me uz temer pred pol-
do všetkých hudob- storoč!m: Výz~amná 
ných žánrov. Z jeho b?l_a 1 J ~ho cmnosť 
orchestrálnvch a kan- (12. Yllf. 1885 - 30. \' Il. 1958) dmgentska a pedago-
tátových skladieb tre- ALEX.\ XDER ALI3RECHT gická. J~ho záslu~?u 
ba vvzdvihnúť sym - sa znacne rozVIJal 
konc;r tn ý život , : Bratislave. S obl'ubou predvádzal diela S. Bacha, J. I:Jayd
na, L. v.' Beethovena, J . Brahmsa i našich skladateľov J . L. Bellu, V. Figuša
Bystrého i :\I. Schneidr-a-Trnavského. Ako vzdelaný pedagóg rozd~val p~
klady svojho ducha s láskou a ohzvláštnym P?r?zum~ním pre, nasu muz1: 
kantskú mládd, ktorá sa , -inula k nemu s neobycaJllOu laskou a uctou a ktora 
sa isto stane strážcom i propagátorom jeho skladateľského odkazu. 

Drahý majster. mil ý ujo náš! . . • . . . 
Lúčim sa s Tebou zronen)· a rozŽialený . l\fah sme Ta vsetc1 radi , s obdivom 

sme počúvali TYoju hudbu, milovali sme T voj u predobrú dušu. 
Lúčim sa s T('hou a odovzdávam Ti posledné pozdravy Sväzu slovensk)rch 

skladateľa,·. T,·oje dielo, Tvoja hudba zostan(' navždy v našich srdciach . 
Ce sť TYojej pamiatke ! 

DEZIDER KARDOS, 
laureát štátnej ceny , 

predseda Sväzu slovenských skladateľov 
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FERDINA N D KLI N DA 

Nad dielom Alexandra Albrechta 
Po nedávnom zarrnucujúcom odchode národného umelca Mikuláša Schnei

dera-Trnavského postihla našu kultúru ďalšia bolestná strata - úmrtie jed
ného z nestorov našej hudby, skladateľa, dirigenta a pedagóga Alexandra 
Albrechta. Životné dielo tohto skromného a o náš hudobný život tak zaslú
žilého umelca zasahovalo temer do všetkých oblastí hudby . Avšak až v po
slednom čase si začíname hlbšie uvedomovať jeho význam a vidieť v ňom 
jeden zo základných kameňov našej súčasnej hudobnej vyspelosti. Príčiny 
nášho dlhu voči skladateľovi vyvierali zčasti i zo širokej a nie ľahko riešiteľ
nej problematiky , ktorú priniesla celoživotná práca Alexandra Albrechta do 
našej hudby. J eho päťdesiatročná verejná hudobná činnosť totiž spadala 
do období rozličn)rch kontrastných spoločenských pomerov a bola pochopi
teľne aj nimi poznačená. Na druhej strane však Albrechtov široký rozhľad, 
veľký intelekt a muzikalita boli činiteľmi , ktorí podmieiiovali naskrz kladný 
zástoj jeho práce aj v minulosti. 
Keď roku 1908, po štúdiách v Budapešti a vo Viedni začal Albrecht pôso

biť v Bratislave, stretli sa jeho pokrokové názory na hudbu a spoločnosť s od
porom spiatočníckych buržoáznych vrstiev provincionálnej Bratislavy. Jeho 
prvé skladby, hoci nadväzovali na novoromantizmus (Klavírne trio, Klavírne 
kvinteto, Piesne, Sláčikové kvarteto, atď.) , boli pre vtedajších konzumentov 
kultúry , holdujúcich diletantizmu, príliš vyspelé, nenachádzali odozvy a uplat
ňovali sa iha v blízkej Viedni, odkiaľ nastupovali úspešnú cestu do sveta. 

Zmena spoločensko-politických pomerov, vzniklá utvorením CSR v roku 
1918, priniesla i pre Albrechta nové perspektívy . Utvorenie nového, relatív
ne pokrokového spoločenského zriadenia zodpovedalo jeho demokratickému 
zmýšľaniu. Opozičný bojový postoj Slovákov a Cechov oproti nadstavbe mo
narchie viedol ich na umeleckom poli k obdobným cieľom ako mal Albrecht. 
Tu sa stretávajú ich záujmy s Albrechtovými snahami. Dlhoročná plodná 
a priateľská spolupráca so všetkými kultúrnymi zložkami a ich reprezentant
mi: Kafendom, Ruppeldtom, Simákom, Oskarom a Karlom N edbalom, Vin
courkom, Koričánskym, Ballom. atď. sú svedectvom, že Albrecht v nich našiel 
ďaleko väčšiu oporu ako u menšinových národnostných alebo cirkevných sku
pín. Treba si uvedomiť , že spoločnosť , ktorá bola nositeľkou monarchistických 
ideí, bola v reakčnej opozícii aj oproti svetovému pokroku v kultúre, leda 
i v hudbe, a preto nebola naklonená snahám Albrechtovým. Väčšina Albrech
tových neprajníkov a odporcov pochádzala príznačne práve z prešpuráckych 
kruhov, ktoré predstavovali baštu politickej a umeleckej reakcie. Adresnosť 
Albrechtovej tvorby je teda celkom jasná. So svojou symfonickou suitou Sí
pová Ruženka, Klavírnou suitou, Sonatínou pre 11 nástrojov, symf. básňou 
Túžby a spomienky, atď. sa obracal na nové publikum, od ktorého očakával 
viac záujmu a porozumenia, k ľuďom nezaťaženým úpadkovou monarchis
tickou kultúrou, s ktorými mal spoločnú cestu pri budovaní nového kultúr
neho života. 

Vývoj Albrechtovej hudobnej reči v období l. republiky smeroval od novo
romantizmu k moderne. Jeho cieľom bola syntéza nových tvárnych prostried-

384 

.. 

t 

kov , ktoré priniesol svetový hudobn~ vývi?, s, klasickou ,tradíc!?u; Albrec~tovo 
sumarizujúce, klasicizujúce zameram e, spoJene so z~ravy~ a z1vy~ muzikant
ským vkusom nedovolilo, aby sa stal apoštolo~ mektor~ho extremn~ho, for
malistického smeru. J eho snaha po vybudovam vlastneJ vyhraneneJ hud.ob
nej reči vyžadoval:\ preuuv~c1k)·m čerpanie, z vl~~tných _pre~stáv .. A ta~ ~~:o 
ako si nepripúšťal vplyvy veľkých skladatel ov sucasnosti, am svoJhO ~aJbhz
šieho priateľa Bartóka, nepripúšťal si ani vplyvy z~ strany slovenskeJ ľudo
vej hudby . Ako hudobník s veľkým rozhľado_m, .; 1del Alhrecht __ ~kolo seba 
bohatstvo súčasnej európskej hudby a porovnavaJ~C _ho s vtedaJ~lmv stavom 
u nás videl v našej hudbe citeľnú medzeru. Zaplmť JU a vykon_a~ vseobecne 
prosp~šnJi prácu, bolo jeho stálym cieľom , či _už a~o skladateľa, d1r~~ent~ a.lebo 
pedagóga. Albrecht sa domnieval, že. zaplneme. te~to n:.edzery sa, moze dwt len 
prostriedkami primeran}· mi v tedajšeJ kultúrn_ eJ s1t~ácu , o!wlo nas.' teda v skla
dateľskom odvetví hudbou modernou a svOJOU oncntacwu, preJavom, sveto
vou. Albrecht v dobe formovania svojej hudobnej reči si neuvedomoval, že 
by bola potrebnejšia snah a o hudbu národnú, ktorú vyt~·,ori~ ostalo pot~m 
úlohou mladej generácie slovenských skladate~ov: nas~upuJUC~J ; rokoch ~rJd
siatych. Tento postoj , i ked' bol omylo_m ~ hlad1ska, 1de_olog1ckeho, vyľlyval 
z Albrechtov)' ch osobných a psycholog1ckych ?~nostl a Jednak po~obne. este
tické názory boli vtedy u nás ~asové, ba odra:1h sa do~onca. v prvych d1_e:~ch 
mladej generácie, teda v čase, keď Albrecht uz pre_kroc1l zemt tohto ~vorrveh o 
obdobia. Napriek tomu malo však Albrechtovo dwlo okrem .:ysok~ch w:;e
leckvch hodnôt aj dôležitÝ funkčný význam. Albrecht bol tot1z prvym nas1m 
skladateľom ktorého dieia si získali zahraničné uznanie, držali krok s klad
nými zjavmi svetového hudobného v)·vinu a boli dokonca v zahraničí vydá
vané. Ich poslanie bolo zásluž~1:jši e, ako by sa na prvý_ pohľ~d z?~lo . , T)rm, 
že u nás po prv)r raz prehovonh modernou hudobnou recou, .~o~ob1h vychov
ne na vnímavosť poslucháčov a pripravili ta~ pôdu_ pre pr~Jah_e p_osluc_hov.e 
náročnvch skladieb mladei slovenskej generácie. Stah sa do ISteJ m1ery 1 lm
tériom "vyspelosti pre mladých. Albrecht bol vtedy j edný~-~· naJváženejších 
členov bratislavskej hudobnej obce. Mladý skladateľ , ?o ci lSlel mo~ ~es tou, 
nemohol bez povšimnutia prejsť okolo tejto osobnosti, veď hegemoma Al
brechtovej tvorby trvala nepretržite cez . štvrťstoročie: skoro až. do ro~~v 
štyridsiatych. Ostáva skutočnosťou, že ~ne~toré . p~votmy mla?el generac1e 
majú isté spoločné črty s Alhrechtovými d1elami, 1 ke~ azda Iha ?avodc~é 
obdobn)rm pristupovaním k yroblémon:. Vo sv~tle nas1ch hudo~~ych d~~m 
vyplňa Albrechtova hudba h~atus medzi romantickou tvorbou nasiCh stars1ch 
skladateľov a medzi modernou hudbou súčasnosti. Pravda, Albrechtova hud
ba nenadviazala na naše romantické tradície, ani sa nestala v)rchodiskom pre 
našu súčasnú hudbu, predsa však predstavuj e dôležitý premosťujúci úsek dejín 
a sph'ía v úom uepodcP-t'lpvaldnú úlohu. 

V období I. republiky vyvrcholila i dirigentská činnosť Alexand~a Albrech
ta. J eho hlavným pôsobiskom bol Cirkevnohudobný spolok v Bratislave, kto
rého dirigentom sa stal roku 1921. Miesto hudobného riaditeľa Spolku_ bolo 
spojené s funkciou riaditeľa Mestskej hudobnej školy a predstavovalo Jednu 
z kľúčových pozícií vtedajšieho hudobného života. Bolo to pracovne najvhod
nejšie miesto pre hudobníka takých ambícií ako mal Albrecht a posky tovalo, 
fundované sko~o storočnou tradíciou, najväčšie možnosti rozvoja. Albrecht 
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priviedol toto élmatérske teleso k skutočnému rozkvetu a pomocou neho tlmo
čil tie najväčšie diela svetovej oratórnej litera túry. Chór bratislavského dómu 
považoval za svoje umelecké fórum a podľa toho ho vy užíval celkom nekom
promisne a slobodomyseľne, v intenciách svojich umeleckých názorov, často 
i v rozpore so svojimi cirkevnými predstavenými. Albrech i ako hosťujúci 
dirigent tunajších orchestrálnych telies bol priekopníkom modernej hudby . 
Uviedol tu premiérove mnohé diela Regerove, Szymanovského, Kodálya, Bar
tóka, Stravinského, Refiecho, atcľ. Veľké zásluh y na formovaní hudobnej vzde
lanosti bratislavského obvvateľstva si nadobudol tiež svoiou 37-ročnou peda
gogickou prácou v 1\iestsl~ej hudobnej škole, kde pôsobil 24 rokov ako riaditeľ. 

Oslobodenie " roku 1.945 zastihlo šesťdesia tročného Albrechta v tvorivej 
prestávke, navodenej chorobou, vojnou a inými, tvorbe neprajn)·mi okolnos
ťami. SYetlé perspekth·y mierového života a obrovsk)· kultúrny rozmach po 
februári 1948 ho povzbudili k obnoveniu tvorivej práce. Za viac ako desať
ročie Albrechtovho mlčania sa situácia v našom hudobnom živote podsta tne 
zmenila. Došlo k zmene pozícií a prvé miesto zaujali pozoruhodné priebojné 
diela mladej slovenf'kej sklndateľskej generácie. Albrechtova rozhodnutie 
znov u obnoviť prerušenú skladateľ skú činnosť znamenalo za t)·chto okolností 
vyvinutie neobyčajnej duševnej sily, tobôž u 60-ročného um elca, ktor)· si už 
vydobyl stále miesto v našich dejinách. O pozoruhodnej duševnej sviežosti 
skladateľa svedčí fakt, že svoj nový hudobný prejav obohatil o pn·ky národ
nej a ľudovej tematiky, a vedel vyprodukovať celé nové tvorivé obdobie (Sym
fonické variácie pre trúbku a orchester , kantáta Suhaiko, Koncertná suita pre 
violu a klavír, mnoho sborov a úprav ľudových pies-ní atď.) . 

Bude len samozrejmým prejavom lásky a vďaky, ale i hrdosti z hodnôt, 
ktoré Albrecht Yy tvoril, keď jeho dielo ďalej zachováme a YOtkáme do nášho 
kultúrneho národného povedomia. 

Nech nám je pracovitosť , zanietenosť , svedomitos(, skromnosť a milá ľud
ská osobnosť Alexandra Albrechta navždy svetlým vzorom! 

JAROSLAV JIR ANE K 

Zdenek Nejedlý o ľudovosti a národnosti v hudbe 

Pojmy ľudovosť a národnosť v ume1ú poníma Zdenek 'ejedlý konkrétne 
a historicky. Aby sme nadmieru nerozmnožovali citáty, pokúsime sa hneď 
o celkovú charakteristiku Nejedlého prístupu k týmto pojmom na podklade 
jeho prác dnes už takmer všeobecne známych a doklady obmedzíme len na 
najpotrebnejšiu mieru. Pokiaľ ide o národnosť v umení, na prvom mieste 
možno vyzdvihnúť, že ani tu nezaprie Nejedlý v sebe historika. Nepovažuje 
totiž národnosť ani v umení za niečo raz navždy daného, ale za kategóriu his
torickú, ktorá sa rovnako mení a v yvíja. Pritom však neľpie nikdy len na von
kajších znakoch národnosti, ale ide mu vždy predovšetkým o vlastný charak
ter národa. V tomto ohľade sa dostal :\Te jedlý oveľa ďalej , ako jeho veľký 
učiteľ a predchodca Otakar Hostinský . Nejedlý nepristupuje k národnosti 
v umení ani z nejakých puristických sektárskych pozícií. i'\aopak, jeho názor je, 
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že každý zdravý národ musí hľadať i v umení cestu ku svetovosti, ktorej sa 
môžu obávať len národy vnútorne slabé. V tomto napokon poznáme jeho 
vysoké ocenenie práve Smetanovho boja za svetovosť . A naopak zase k sveto
vému významu v umení nemožno dospieť podľa Nejedlého nejak)·m kozmo
politick)·m eklekticizmom, ale umeleckým činom práve náľ(;dne, čo najosobi
tejším a najsilnejším. Konečne Nejedl)r nazerá na umeleckú tradíciu ako na 
priamy dejinný orgán národného vkusu a svedomia, na druhej strane však 
národnosť na tradíciu nijako neobmedzuje, ale hfadá a postihuje - Y súhlase 
so svojím historick)·m y)·chodiskom - " národnosti predovšetk5·m pokrok, 
jej aktívny význam. Preto keď si kladie otázku, aká by mala byť opran livá 
národná kultúra, odpQYedá : " .Je to kultura, Y níž na jedné strane se zrcadlí 
národ, jeho povaba, historie i túžby, a jež na druhé stranč p l!sobí na národ, 
formuje jej a učí chápat sebe sama. J e to proto uvedomelá kultura, ne nehod
ná, ne potácející se jednou podle jedné a po druhé podle jiné módy. J e to 
kulturní representace národa : kulturní jeho stelesnení." 

Tak vidíme, že Nejedléh o predsta,·a ná rodnosti v umení je dôsledne do
myslená v súhlase s jeho hlbok~·m a zhora načrtnutým poľí.atím realizmu. A nie 
inak je tomu u Nejedlého i s otázkou ľudovosti Y umení. Tiež ľudoYosť chápe 
Xejedlý ako lwtegóriu historickú so všetk~'mÍ z toho yypl)·vajúcimi dôsled
kami, ani ľud nie je mu akousi nepremennou a raz navždy danou hodnotou, ale 
ako historik sa vždy p)rta, hto a v ktorej konkrétnej historichej dobe ľud pred
stavuic a podľa toho posudzuje i ľudovosť toho-ktorého dobového umenia. 
A rovnako zas nevzťahuje tento pojem úzko a doslovne len na niektoré skupi
ny pracujúcich más, ale vždy h o zau jíma, k to všetko predstavuje ľud " určitej 
konkrétnej historickej situácii. Esteticky zvlášť -závažným a dôležit)·m faktom 
je skutočnosť, že Nejedlý rovnako v tomto prípade nezostáYa len na ponchu, 
neobmedzuje sa len na 'Ponkajsie javoPé znaky ľudovosti a preto nereduhuje 
výsadu ľudovosti len na určité žánre umeleckej tvorby ako napríklad ľudová 
pieseň alebo picsei'í vôbec a pod. Pretože i tu mu ide predovšetkún o ducha 
a nic povrch ľudovosti, podľa ~ejedlého je ľudovosť dostup;á všetk<'m. 
i ~steticky veľmi vysok)·m a náročn)·m žánrom umeleckej txorby. Treba ,;šak 
pritom rešpektovať špecifičnosť týchto žánrov a preto aj ich ľudovosť chápať 
,-ždy celkom k onhrétne, ako to vyžadujú zákony tejto špecifičnosti. 

Preto však I\7ejedl)r nepozná a neuznáva rozpor medzi um eleckou pravdou 
na jednej a národnosťou a či ľudovosťou na druhej strane. Táto skutočnosť 
je pre nás tým dôležitejšia, že " nedávne;i minulosti sa u nás p odobné rozpory 
niekedy vyskytovali. :'\Iyslím , že treba odhali L predovsetk)'m dva korene, 
z ktor)·ch toto nebezpečenstvo vyrastalo. J edn)·m z nich bola strnulá predstava 
ľudovosti_ u_menia ako niečoho, čo je nerozlučne späté s vonkajsími javovými 
stránkami I udového umeleckého prejavu. Teda niečo, čo sa práve chytá po
vrchu v rozpore so stanoviskom l\ ejedlého. Zabúdame. že vlastné ľudové 
umenie je nerozlučnou súčiastkou celého r udového folklórneho bytu, že je 
nerozlučnou súčiastkou života ľudu a teda vystupuj e nerozlučne ako bezpro
stredná súčiastka jeho subjektu. Proti tomuto, mohli hy sme snáď pove
dať " bytovému" charakteru folklórnej tvorby, ktorá je bezprostredným 
Yýrazom t\·orivého "subjektu", má každá umelá tvorba umelecká charakter 
"na~erací" a je sama nie bezprostredným, ale sprostredkoYaným v)'razom 
svoJho tvorivého subjektu, pretože voči nemu Yystupuje predmetne, t. j . ako 
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špecifický objekt a nástroj jeho špecifického poznania. Alebo inak ~ jed_noduch
šie povedané: proti bytostne funkčnému charakteru ľudovo folklorneJ tvorby 
má umelá tvorba umelecká charakter predovšetkým zobrazovací. Preto však 
i nároky, kladené na formový organizmus umeleckej tvorby umelej, sú nepo
rovnateľne vyššie a nemôžu byť v žiadnom prípade a práve pod trestom ume
leckej nepravdy zamieňané za hotové malé formy umenia bezprostredne 
ľudového. Nie je to naposledy otázka iba dneška a tiež jej správne riešenie 
nie je nové, ale preslávené známymi boj1~i Bedricha Sm~tanu ~ Otakara Hos
tinského a Nejedlý sám nám tie boje taktieŽ opísal veľmi plasticky. 

Vtedy, pravda, išlo o rozpor ľudového a náeodného alebo presnejšie umenia 
národného a prostonárodného. U nás sa dnes prejavuje nebezpečie tohto roz
poru v inom variante, nie v spojitosti priamo azda s ľudovou piesňou folklór
nou, ale s inými malými formami umelými, ktoré stoja naj bližšie vlastn)'m 
formám ľudovým, ako je napr. masová pieseň. Nedorozumenie vzniklo pre
dovšetkým z nesprávneho pochopenia inak správnej myšlienky, že masová 
pieseň ako forma par excellence, predurčená k hudobne ideologickému spoje
niu s ľudovými masami a ktorá je žámove ako bezprostredná hudobná s_ním
ka skutočnosti najbližšie k tepu nášho nového života, môže sa stať ~laj skôr 
hlavným ohnivkom nových intonácií dneška. Nesprán1e pochopeme vaz1 
v tom. že tieto nové, masovou piesňou sprostredkované intonácie nebolí 
v tomto svojom piesňovom tvare chápané vždy len ako významn)r intonačný 
podnet, vyžadujúci ďalšieho zodpovedajúceho formového i žánr~vé~o prcta
venia, ale niekedy prijímané ako hotový už konštruktívny materiál 1 pre _hu
dobné formy veľké, ako symfónie, sonáty, ba dokonca o~era,. kde vz~uklo· 
niečo na spôsob tzv. piesňovej teór ie opery. Nerešpektovame pľ!rodzeneJ po
vahy žánrov nemožno, pravda, esteticky ničím ospravedlniť, ani zás~avou 
ľudovosti. Vvsledok sa totiž nutne zvrhá vo svoj pravý opak a sama myšhenka 
ľudovosti je. potom diskreditovaná umeleckou nepresvedčivosťou výsledného 
dojmu, ktorý sa dostáva do rozporu s jedným zo zá~ladných princípov rea
listického umenia - s umeleckou pravdou skutočnosti. Cmelecká pravda ma
sovej piesne ako istej hudobnej momentky skuto~nosti je zai~~~ iná a_ko .nap~. 
umelecká pravda symfónie, tejto formy zase priamo po vyc1tke vyvoJOVeJ. 
Preto ak v piesni sa uspokojím s výrazovým zachy tením statického ~ohľadu 
života, naproti tomu v symfónii budem vždy vyžadovať ponor do taJomstva 
života v jeho procese. V opere, ktorá je nato komplexn)·m umeleck)rm útva
rom, pristupuj e k tomu ešte požiadavka dramatickej pravdy. Preto_že tieto 
pravdy, dramatická i symfonická, sú vyššieho poriadku a nemož~o Ich , teda 
redukovať na púhu pravdu piesňovú , znamená obmedzovať sa na nu v tyehto 
vyšších formách toľko, ako rezignovať na dosiahnutie ume~eckej pravd~ vô
bec. Preto Nejedlý vždy tak citlivo vyžaduje rešpektovame prirodzeneJ po
vahy každého umeleckého žánru, lebo bez toho nemožno dosiahnuť umeleckú 
pravdu skutočnosti a spolu s tým ani presvedčivé vyznenie diela v jeho 
opravdivej ľudovosti . . . 

Dalším koreňom niekedy nesprávneho chápania požiadavky ľudovosti J_e 
podľa mojej mienky neodôvodnená redukcia tohto pojmu na púhu "zrozunn
teľnosť pre naj širšie masy". Nepochybujeme, že pojem ľudovosti v umen~ za
hrnuje v sebe nutne i vlastnosť zrozumiteľnosti ako jeden z najdôležiteJších 
znakov, avšak práve len jeden. Redukovať bohatú, rozumej živú konkrétnu, 
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,0 bsahovou náplňou bohatú kategóriu ľudovo'Sti, len na tento jeden, nota bene 
:svojou povahou vlastne formáln y znak (zrozumiteľnosť čoho?), znamená pre
dovšetkým vlastný obsah pojmu predísť . Dalej, dogmatické zabsolútnenie po
ž iadavky zrozumiteľnosti je esteticky celkom neúnosné,_ pretože ~iera zrozumi: 
teľnosti musí byť nemenej konkrétna ako u samotneJ ľudovosti , ako sme SI 
už zhora ukúzali pretože súvisí nerozlučne s oznamovaným obsahom a nemôže 
byť rovnaká ak~ napr. pre pieseň a symfóniu. Napokon je toto schematické 
zúženie pojmu ľudovosti nemožné i svojím jednostranným chápaním vzťahu 
ľudu a umenia ako vzťahu zo strany ľudu čisto len receptívneho a zo strany 
umelca zas nad tým pasívne rezignujúceho. Ináč skúsenosť nás učí, že dejiny 
umenia sú skvelým dokladom neukojiteľnej túžby a potreby neustáleho roz
voj a všetkých umeleck)·c~ zmyslov)-ch a k?ltúrn_obytostn)·~h síl člo;reka. 

Zdenek Nejedlý naproti t omu toto podcenovame ľudu a Jeho kulturno by
tostných potrieb nijako nezdie.ľa. " Ne »k lidu níž a s lidem výŠ«, jak znelo 
h eslo doby prcdválečné. Umelec, který se chce pľiblížit k lidu, musí naopak 
vzepnout své sily výše, daleko výše než kdokoli jiný,",--:- h?vorí h?~~ v s~o
j om prvom prejave ku kultúrnym pracovníkom po maJOVeJ re:-rolucu. PoZia
clavl<a národnosti a ľudovosti tvorby je totiž pre Nejedlého požmdavkou este
tickv nemenej náročnou a povýšenou, ako sama požiadavka realizmu, s tým 
nap~kon nerozlučne súvisiaca. Hovorí o tom výrečne, že "k tvorení umení 
pro lid je treba predevším sám bý t nebo lépe cítit se člov~kem z lidu. Pak 
umelec bude dobre cítit, čeho treba lidu, co je ve shode s bdem, a bude met 
i dát to lidu. Aniž by musil sebeméne zapľít svou individualitu nebo své 
umení." A uvádza ako veľký a u nás v tom dosiaľ neprekonaný vzor B. Sme
tanu, ktorý sa tak hlboko vedel zžiť so životom svojho ľudu a národa, že veľ
ké spoločenské emócie vedel prežiť rovnako intenzívne a vášnivo ako ktorý
koľvek svoj čisto osobn)' a intímny zážitok, takže ani v sile ani v presvedči
vosti hudobného prejavu nie je v tom u Smetanu nijak)· rozdieL Naproti tomu, 
ak to v takom umelcovi nie ie a "musí-li teprve uvažovat a rozhodovat: »Budu 
psát lidove?, budu psát sro~umitelnč ?, budu psát národne?-<< - v tu chvíli je 
ztracen." Tak správne ukazuje Nejedl)r a dodáva. že je potom koniec so všet
kou národnosťou i ľudovosťou, pretože miesto opravdivej a prežitej národnosti 
a ľudovosti vzniká prázdny bombast, lžidemokratická a lživlastenecká fráza. 
A pretože umelecká pravda sa tu obracia vo svoj opak , v umeleckú lož, je 
koniec i s realizmom a so všetkým umením vôbec. Na adresu p otom tých 
umelcov, ktorí, obávajúc sa týchto dôsledkov, radšej sa vyhýbajú úloh e ume
leckého zobrazenia skutočnosti a uvedomelej tvorby pre ľud vôbec, hovorí 
~ejedlý prípadne: "To je však ovšem pro ne smutné svedectví, nedovedou-li 
v tibec tvorit skutečnost, aniž by jim z toho vyšel kýč. A je to smutné sve
clectví pro ne a ne realismus ... Ne v realismu tk ví ... príčina kýče ... Ký č 
vzniká z nečeho docela jiného: z falešnosti, neopravdovosti. I myslím, že na 
s ucho, bez ducha a citu vymyšlená formalistická dila jsou stokrát vetší kýče 
než doopravdy zachycená a zhodnocená skutečnost, realita ." 
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JAROSLAV S EDA 

Gramofónová doska 
v službách hudobnej výchovy na ško l ách 

Chcel by som sa zmieni( o niektorých 
otázkach súvisiaci<'h s používaním gramofó
nov)·ch dosák a magnetofónov)·ch pásov 
v rôznych formách hudobnej vý·chovy. "Cčast
níkom ~-fedzinárodného str·etuutia pracovni
kov hudobnej v )·chovy v Prahe v máji L r. 
dali sme k dispozícii niektoré datá, hovoriace 
o lom ako čs. znárodnené Gramofónové zá
vody pomáhajú v procesoch hudobnej výcho
vy. Okrem toho sme ich udtali v prazskom 
Divadle hudbv a v ieho vvsta,-n,·ch miest
nostiach , ktoré sú jednou z' forie;; , -vužíva
nia g ramofóno,·ej dosky ako výchovného 
prostriedku, a to formou - v hocicom no
vou a osobitou. 

K otázke použh·nnia gramofónovej dosky 
v hudobnei "'·chove nn školách všeobccno
,·zde!á,·acíČh: · 

Zaiste sa tu už vykon<Jlo mnoho. P1•incíp 
tejto otázky je jasne prebojovan)·. ::\apriek 
tomu však použh·a nie gramofónovej dosky 
ako vyučovacieho prostriedk u sa dosiai ani 
zďaleka nev·yužínt v plnej miere. Casto po
čúvame námietku, že do cesty sa stavajú 
finančné ťažkosti. ~Iôžem vdtlirsiť za Cs. 
gramofónové závody, že by ;a mohli nájsť 
špeciálne distribučné formy, ktoré by p l'Í· 
niesli značné finančné úsoorv. Tieto formv 
však školské úradv dosiaľ I;ev~·hľadali. }{nždft 
gramofónová firm~ v socialisti'ckom štáte v ie, 
že ak pomáha hudobnej v)·chove - a to 
dočasne i na úkor svojho materiálneho pros
pechu - stará sn o budúcich poslucháčov 
hudby a tým a j o seba. To nemôže ne
zaujímať ani gramofónové firmy v kapita
listických štátoch. 

Kolegov z CSR by som chcel zvlášť upo
zorniť na možnost získa nia šta ndardn)·ch 
dosák s vážnou hudbou pre školy. Dnes, 
keď tie to dosky nn normó.lnom trhu sú na 
jasnom a definitín1om ústupe, mohli by sa 
získať pri hromadných nákupoch veľmi lac· 
no. To by mohlo byt užitocné najmä p re 
hudobné školy , ktoré mnjú mať Yäčšic dis
kotéky, ale majú obyčajne málo peňazí. Ináč 
sa, pravda, ťažisko používa nia gramofóno· 
v),ch dos:ik v hudobnej v)·chove na školách 
presúva na d U1 ohrajúce dosky. Skoly si 
postupne obsta r·áva jú <llhohra júce reprodukč
né prístroje. Aj tu mo~no povedať: keby 
tieto nákupy prc,·ádzali krajc hromadne, 
mohla by z toho byť vlastnó. akcia, pre kto-
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rú by príslušné finančné (u·ady zaiste uznali 
zfavu. 

Y školskej hudobnej výchove sa všeobecne 
dosiaľ použh·ajú gramofónové dosky, vybra
né z normálnej edície tej k torej firmy. To 
dnes už nestačl. Edíciám, pravda, niE'ktoré 
dôležité a osnoYnmi požado,·ané skladby 
c-h~,bajú, pretože svojou vyslovene pedago
gickou poYahou nic· sú teda lwmerčnc zaují
mavé. Okrem toho z n i<'k torých Yäčších 
skladieb potrebujú školY len časti , no pre
dajne ich nútia, aby ich nn doskách kúpili 
CC'lé. To spôsobuje školám C<'lkom zbytočné 
výdavky. :\lusia sa teda vydá ,·ať špeciálne 
dlhohrajúee dosky, ktoré obsahom presne 
vyho,·ujú osno,·ám. Aj charak ter nahráYok 
sa musí prispôsobiť školským potrebám, psy
chol6gii a skúsenosti dieťaťn . Yyhlasujem 
za Cs. gramofónovú závody, že takéto dosky 
nielen môžeme, ale a j túžime ,-yrábať a 
predáYať. :\!ohli b" srne ich ccno\'P zaradiť 
do najnižších kategórií a tak čo najviac 
sprístupniť. 

Pravdepodobne rni namictnete : Tak prečo· 
takéto dosky dosiaľ neYy dávate? Odpovedám 
ro\'nako otázkami : _\_ čo osnoYy a ich časté 
zmeny? Co otázka pedagog ického dozoru p ri 
nahrá,·kach? Co s organizovaním odberu, 
ab~- bolo školám jasné, že ide o záväzné· 
učebné pomôcky? J e jasné, že tieto problé
my nemôžu riešiť Gramofónové závody sa
mv. Potrebujeme záštitu ~f inisterst,·a škol
st~·a a kultúry, ale plodnú, nebyrokratickú, 
k t.or·á bY chcela dosnieť k vvsledku. Potl·e
bujeme ·tiež spolupnicu hudo-bných pedagó
gov, a to i medzinúrodnír, ku ktorej p ražsk é
stretnutie dáva celý rad konkrétnych pod
netov. ľpozoriíuj('m. že Cs. gn:tmofónové zá
vody majú niekoľko zmltl\' o spolupráci 
s gramofónovými firmami in)' ch krajín. napr. 
S~::i iJ, ~DR, Rumunska, l\ faďarska, Poľskn, 
Francúzska, XSR n tď . Keby sn problematika 
t~·d1to "školsk):ch" dosák dôkladne pre
p raco,·ala mecl~inárodnou spoluprácou peda
gógo,-, mohli by sme si sa zahrnničným.i gra· 
rnofónovými fi rmami vymieľíať skúsenosti a· 
tiež nahrávky nn magnetofónor)' ch púsoch , 
čo by zlacn ilo výrobu u níts i u nich. To je
celkom reálne. 

Speciálnou otázkou t)·chto školských gra
mafónových erlícií by mnli byt špecililne
dosky, riešiace niektoré základné hudobno-

výchovné p roblémy. Mám na mysli napr. 
,-)·klad o hudobných nástro joch s ukážkami, 
o niektorých hudobných formách, o niekto
r\-ch najzákladnejších otázkach hudobno
h-istorických ap. Takýchto dosák nám treba 
ako soli a predsa dosiaľ nihde neexistujú. 
Západonemecká firma Deutsche Grammo· 
phon-gesselschaft má už síce takúto podobnú 
edíciu, ale iba hudobn~·ch ukážok, be::. sú
časného slovného v)·kladu, s výnimkou zaují
maYej dosky o :\lozartovi. Prečo sa takéto 
dosky d osiaľ nevyrlnli? Pedagogické názory 
na i<"h obsah, na ich mctodilnt nic sú vykryš
talizo,·ané a zjednotené, i keď jednotlivé 
materiály u nás a inde - ako uviedol prof. 
Schônc o situúcii v NDH. - ex istujú (Bláha, 
Smolka) . Domnievam sa, že práve r iešen.ie 
teito pedagogickej úlohy, pripr·avcnie mate· 
1·iálu pre ·~·danie d lhotrvajúcich dosák, k to
ré hy predstavovali ••::;orné pedagogické po· 
rnôcky, že riešenie tejto úlohy je výtečným 
podnetom pre medzinárodnú spoluprácu hu
dohnýdt pedagógov, výmenu materiálov, 
a lebo už nriam nahr{n·ok. 

K otá~ke pomoci gramofónovej dosky 
v ak th,Jom muzicíi'Ovaní laikov, k podpore 
kladného n tak dôležitého hudobného dile
tantstva. 

Múm na mysli inštrukt ívne sprievodné 
dosky (orchester alebo klav. sprievod alebo 
kom. sk ladba s vypustením jedného h!nsu). 
Zaiste nie sú ničím novým, ale teraz, pri 
použití dlhohrajúcich dosák sn oveľa viacej 
ponúkajú. U nás sme pripravili zatiaľ sprie
Yodné dosky: 1. k operným áriám, 2. k zná
mym husľovým sólam (kla,·ír), 3. k známym 
picsľiam (klaYír) . Bude potrebné tieto dosky 
populnrizoYaC, nnjmii medzi mlad),ni. Sme 
och ot ní rlaC tieto suJmky - až vyjdú - p re 
študijné účely k dispozícii domácim i zahra
ničn)·m pedagógom. Očakáw1mc, že sa peda
gógo,•ia vyslovia k účelnosti a praktičnosti 
t ' ·chto dosák a nnjmä tiež k tomu. ktoré 
cfnlšie témy by sa mali zaradiť do tejto 
edície (napr. k podpore osnov pre hudobnú 
v\-cllo,·u na školfH-h Yšeobecnovzdelávacích 
i ~1a školách hudobn~·ch, na pomoc komornej 
hudbe atď. ) . 

A ešte k otázke programovej práce s gra· 
mofónovou doskou, ako je podnecovaná 
myšlienkou Divadla hudby. Reprodukovaná 
hudba má SYoje prednosti i nevýhody. Yše
obecne možno povedať, že jej prednosti 
práve hudobní pedagógovia podceií.ujú, ne
dostatky naopak zvcličuiú . .Je isté, že seba
dokonalejšia mechanickú reprodukcia nena
h radí farbisté a dvnamické kvalitv ži,-ého 
zvuku. Tiež psych~Iógia vnímania . priamej 
hudobnej produk<"ic v spojitosti s vizuál
nym dojmom pri pozorovaní reprod ukujú-

cich je nesporne dôležitá. Ale naproti tomu 
zmerajme p raktické možnosti g ramofónovej 
dosky, ktorá sa môže dostať všade a pomer· 
ne veľmi ľahko a lacno. A zmerajme tiež 
h ·alitatívne možnosti výkonov reproduku
júcich na doske s možnosťami, danými lo
kálnou úrovňou interprétov, ktorá jé často 
povážlivo nízka a obsahovú stránku priamo 
deformuje a karikuje. Je teda spr{tvna cesta, 
k torá mechanickou reprodukciou - gramo
fónovými koncertami, pásmami ap. - živú 
reprodukciu doplr'luje. Možno to úspešne 
realizo,·ať i ,. jerlnom programe, napr. be
sedu, venovanú dielu jedného autora, v oblasti 
sólovej či komornej h ry alebo spevu priamo, 
so silnrni , ktoré sú k dispozicii v rnieste a 
veľké fo rmy orch<'strálne, oper·u, kan tátu ap. 
d oplňať z dosák. To sa v praxi Di,·adla hud
bv os,·edčilo. 

-~eslúzi hudobnej výcho,·e a myšli!'nkc 
gramofónových dosák po vzO!'e Divadla hud
by ten , kto p lne n<'znbezpečí technicky dobrú 
r<'produkciu. S tý m sa bohužiaľ stretávame 
dosiaľ často. Gramofónoy(r dosku nemáme 
reprodukovať do príliš vefk~·ch sál. I\eznáša 
to technicky (šwn, praskot, skreslenie pri 
vysokej dynamike) a tiež psychologicky je 
to pre vnímanie nevhodné. Myšlienka Di
vadla hudby vždy zvíťazila v intímnejšom 
kultivovanom prostredí. P ri obhajovaní tejto 
zásady sme často narážali nn nepochopenie. 
Keď Divadlo hudby , . Prahe začínalo, počú
vali sme často narážky, že je to v),znamom 
úplná lokalita. Veď to má }(•n 120 sedadiel! 
Zo správnosti tejto zásady v -rástli však 
,')·sledky, k toré majú dnes už širokú spolo
čenskú bázu, ako to potvrdzujú čísla uve
rejnené v našom b ulletine. 

Cím sa ale v programovej praxi Divadiel 
hudby skutočne pohlo, je otázka populari
začná a v)·kladového sprievodu reprodukova
nej hudby . Vyskúšali sme YŠetko možné a 
po_. všetk)'ch ,z toho o:ískaných skúseností 
mo zeme zhrnuť : 

1. Poslucháč neznúša prílišné poučo,·anie. 
:\Ienej je teda vo ,-~·ldade '-iac. 

2. Absolútna väčšina hudobn)·ch teoreti
kov p ristupujúcich k výkladovej praxi bez 
prak tických skúseností ubíja posluchúčov 
prílišnou hudobnou odbornosťou. 

3. Strohé p rcdnó.šky ~ú najmenej vhodné. 
Pokiaľ nie sú improvizoYané strhujúcim spô· 
sobom, zastarali. Sú kožené, bezfarebné. Zná
šajú fak ty ako učebnica. Poslucháčovi dáva
j ú všetko po lopate a podceiíujú ho, alebo 
zasa ceikom p receiíujú. Zabúdajú celkom na 
emocionálnu stránku hudobného vnímania. 

4. Lepšie sú výklady formou rozhovorov, 
hoci i vypísaných, teda neimprovizovan)·ch. 
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Odtiaľ vedie cesta k literárnym formám 
v)·kladovým, ktoré samozrejme vychádzajú 
z faktov (životopisných, historických, hu· 
dobno-teoretických, estetických atď. ), ale po· 
etizujú ich. Uvedú 'Lo najpotrebnejšie a 
ostatným smerujú k vyvolaniu t úžby, po· 
treby počúvať. 

5. Hovorené slovo Yýkladove nestačí. Pre
to ideme za ostatn)·rill formami prejavu, 
najmä vizuálnymi , ako ich používa Divadlo 
hudby. J e to skoro ako televízia, ale nie je 
to televízia. Tu pokojne -...ypočujeme skladbu 
- i dlhšiu - iba s doplnkom svetelným. To 
v · televízii nie je možné, tam sa m usí stále 
niečo diať na obrazovke. 

Z našich 
, Z KO CERTOV 

SLOVENSKEJ FILHA.RMO. TIE 

Druhú polovicu Bratislavskej jari otvoril 
v dňoch 3. a 4. júna Maďarský komorný 
orchester. Prvú časť koncertu vyplnili títo 
nadšení muzikanti skladbami barokových 
majstrov : Vianočným konccrtom Arcangella 
Corelliho, Vivaldiho Dvojkoncertom pre hus· 
le a orchester d-mol (sólisti Vilmos Tátrai 
a István Kern) a I<oncertom pre čelo a or· 
chester od Giuseppe Tartiniho (sólo Vera 
Dénes) . Ak porovnám e výkony i úspech 
tohto súboru s Capcllou Brux:eliensis, ktorá 
tiež in tcrprct.o\'ala sklad by sta rých kompo· 
nistov, musíme konštatovať, že práve to, čo 
sme postrádali u belgických hráčov - za· 
nietenie, prežívanie a životnosť, sme v plnej 
miere mohli vychutnávať u maďarského sú· 
boru. ~ie konzervovaná, ale pulzujúca živá 
hudba charakterizuje tento výkon. Podania 
sólistov boli tiež na primeranej v)·ške. Oso· 
bitne však treba '''zdvihnúť vvsoko ume· 
lecký, št)' love vzorn~·, čo do teclmiky i kva
lity tónu i čo do celkového podania vynika· 
júci výkon čelistky Yery Dénesovej . Do dru· 
h ej polovice prog ramu zaradili maďarskí 
hostia Ivlozartovo Divertimento D-dur (Ko· 
che! č. 136), ktoré sme počuli na premiére 
Komorného orchestra SF v marci tohto ro· 
ku a Diver timento pre sláčiky od Bélu Bar· 
tóka, na ktorom bolo jasne vidieť seriózny 
postoj inte1·preto,·. Y druhej časti tej to 
skladby podal súbor Yrúcny, sugestívny, 
presvedčivý výkon, ktorý je najjasnejším 
dôkazom vysokej umeleckej úrovne jeho 
členov. 

O koncerte, ktorý sa uskutočnil 5. a 6. jú
na ako repríza koncer tu SF na Pražskej jari 
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6. Skúšali sme samozrejme tiež rôzne roz· 
bory skladieb, analýzy foriem, memorova
nie tém ap. Súdime však, že u širokých 
vrstiev poslucháčov - laikov, na ktorých 
musíme myslieť, toto nie sú cesty pre získa
nie k posluchu najvhodnejšie a rozhodujuce, 
i keď je nepopierateľné, že vnímanie hudby 
musí vychádzať zo špecifických znakov jej 
reči. Zistili sme, že tieto ro:~:bory vedú väč· 
šinou ku sploštenému chápaniu obsahu skla
dieb, k chladno rozumovému prístupu k po· 
sluchu, ktorý ochudobňuje hudbu v schop· 
nosti vvvolávať veľké citové zážitkY a ich 
prostredníctvom viesť k hlbšiemu näzeraniu 
na život. 

festiva lo v 
pod taktovkou fínskeho dirigenta Tauna 
Hannikainena, písalo sa už v júnovom čísle 
nášho časopisu. Treba azda dodať, že Pate· 
tická symfónia v bratislavskom predvedení 
- najmä posledná časť - , bola zážitkom, 
na aký ľahko nezabudncme. 

Na ďalšom koncerte SF v dúoch 12. a 13. 
j úna účinkovala SF pod taktovkou Edgarda 
Doneuxa. O prvom čísle programu, Kon· 
certe pre orchester od Dczidcra Kardoša, sa 
už tiež písalo v minulom čísle nášho časo· 
pisu. Sólistom večera bol Malcolm Troup 
z Kanady, ktorý zahral UL klavírny kon· 
cert Sergeja Rachmaninova a podal dobrý 
výkon, ale len po stránke v irtuózno-tech
nickej, zatiaľ čo dyna1nické dotvorenie 
skladby mu celkom uniklo. Tri nokturná 
Clauda Debussyho postrádali najmä v 1. a 
3. časti to impresionistické odhmotnenie, kto· 
ré zvykneme očakávať od ich interpretácie. 
Aj žens1.-ý sbor SF (sbormajster J. :\1. Dob
rodinsk)') podal tentoraz iba priemerný vý· 
kon. Záverečná skladba, Bolero Maurica 
H.avela, strhla svojím exotizmom, ktorý di
r igent v}-razne podčiarkol. Zo strany orches· 
tra by sa žiadalo dokon<~lejšie technické p red· 
vedenie. 

Predposledný koncl.'rt fes tivalu vyplnila 
v dňoch 17. a 18. júna svojím programom 
Ccská filharmónia . Pod taktovkou Karola 
Ančerla odzneli dramatická predohra Anto
nína Dvofáka Husitská, symfonická rapsó
dia Leoša Janáčka Taras Buľba a ITL sym· 
fónia J. Brahmsa. Svojou jedinečnou techni· 
kou, vzornou čistotou a priehľadnosťou jed· 
.o.otlivých skupín nástrojov ako aj plným 
zapojením týchto vlastností do výstavby dy· 
namickej formy jednotlivých diel, dokázala 
svoju svetovú úroveň. 



Eusen Suchoň s dirigentom Ladislavom Slová/wm po predvedení Metamorfóz na. matiné 
v Bratislave v apríli 1958 

Foto: J 4n Herec 

Záverečný koncer t Bratislavskej jari diri
goval Hermann Scherchen z NSR. J eho in
wrpretácia IX. symfónie Beethovena zame
rala sa na jednej strane na prísne rešpekto
vanie autorovho zámeru (vylúčenie senti
mentalizmu a prípadných tempových zmien 
počas častí ) a na dru hej strane na vyzdvi~
nutie priamo prekypujúceho životnéh o opti
mizmu vo finále. Ziaľ, jeho zámer sa cel
lwm n epodaril a kazy v intonácii i v súhre, 
nko aj určitá ťažkopúdnosť orchestra v ne
zvykle rýchlych tempách skreslili t úto oso: 
bitnú kon cepciu. Sólové partie posledneJ 
časti spievali Milada Subrtová, Ivan a Mi
xová, Antonin Zlesák a Václav Nouzovský. 
:\ajlepší výkon podal Yliešaný sbor SF 
(sbormajstcr J . :vr. Dobrodinský), ktorý po
hotove rešpektoval interprétove požiadav~y-

-zl.h 

PO HeDOBND:I1 LETE 1958 Y PIESTA
NOCH. * H udba Beethovenovej IX. sy mfónie 
ukonWa v nedeľu 27. iúla tohoročné Hu
dob né leto v Piešťanoch-. Odznelo 15 hod
notných koncertov - symfonick)·ch, komor
n)·ch , sólistick ých , sborových, opern é a ba
letné večery. Jednou z najvýraznejších osob
nosti festivalu sa stal mladý sovie tsky hus
lista Eduard Grač. Na otváracom koncerte 
predniesol Brah msov Husľov)' kon cert, kde 
strhol oslňujúcim prednesom a silný dojem 
sa ešte vyslupiioval na jeho recitale za spo
luúčinkovania klaviristu Igora Cernyšova. 
Bola to ozaistná umelecká súhra dvoch sa
mostatných ·umeleck)·ch osobností. Sila Gra
čcvho umenia dominovala do určitej miery 
i nad výkonom zrelej umelkyne .Janin e An
drade, s ktorou na k oncerte SF , dirigova
nom juhoslovanským dirigentom Djurom 
Jakšičom, predviedol Bachov Dvojkoncert 
d-mol. J anine Andrade ie známa ako skvelá 
interpré tka Bacha. No ·Gračov Bach, to je 
niečo nové, priebojné tak v pojatí, frázo
vaní, ako i v tóne, p lnom ušľachtilého zá
palu a vášne. Djura Jakšič skvele dirigoval 
n ajmä modernú a súčasnú hudbu - Cik ke
rovu Selan ku, Respighiho Rímske fontány 
a Brittenove Variácie n a Purcellovu t ému. 
Menej sa mu podaril Beethoven ov Trojkon 
cert C-dur (na d ruhom koncerte) , kde sa 
zdarilo uplatnili sólisti SF Tibor Gašparek, 
Albín Berky a Michal Karin . 

Edua1·d Gmč na H udobnom lete 
v P i e#anoch 

Maďarský klavirista P éter Solymos sa u 
nás predstavil po prvý raz. Jeho prednes 
Beethovenovho Klavírneh o koncer tu G-dur, 
so Slovenskou filharmóniou a ood taktov 
kou Karla Sejn u, zlyhal po kaÚiej stránke. 

Z k omorných ensemb lov si palmu víťaz
stva odnieslo nesporne Vlachovo kvarteto. 
Po intonačne nie na jzdarilejšom podani 
Beethovenovho k varteta G-dur bol prednes 
Ravelovho Kvarteta F-dur v rcholnou ukáž
kou dokonalého podania i súhry, k torá dala 
zažiariť každému záchvevu náladovej a fa
rebnej p alety Ravelovej hudby. A práve 
tak skvelý, vrúcny a hlboký bol i p rednes 
Janáčkových Listov dôverných. I ch večer 
možno charakterizovať krátko: výborný pro
gram n ašiel vynikajúcich interprétov - a 

•) Z pera dvoch autorov prinášame články, ktoré hodnotia tohoročné Hudobné letá 
v Piešťanoch a v Trenčianskych Tepliciach. Programy obidvoch festivalov s mal:)·mi ob
m enami sa v náplni aj s interpretmi stotožiiovali. Kritický pohľad referentov je však proti
chodný; n o keď sme ich na vec upozornili, obaja i naďalej zastávajú svoje tvrderúa. 

Redakcia 
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-obecenstvo to poznalo. Takú búrku nadše
nia koncertná sieň v Piešťanoch cez cel)• 
festival nezažila. 

Ku zdaru komorných večerov prispel 
i koncert Komorného orchestra SF za diri
~ovania Zdenka Dílka, ktorý potwdil stále 
rastúcu úroveň telesa. V Husľovom koncerte 
A-dur od W. A. Mozar ta príjemne prekva
pil sólista Mikuláš Jelínek k rásne vypraco
vaným podaním a ozaj mozartovským tó
nom ; oboje svedči o starostlivej p_ríprave 
a sľubnom raste tohto mladého huslistu. 

Ziadalo by sa venovať aspoií. pochvalnú 
zmienku skvel)-n1 výkonom Speváckeho sbo
ru SF v Brahmsovom R ekviem, v Beetho
venovej IX. symfónii (žiaľ, nemožno to isté 
rovedať o k~artete } ól_istov M. ~Ius~l.ove~1 
S. StepánoveJ, P . hočun a J. HorackoVI 
z pražského ND). S plným uznaním treba 
kvitovať m ajstrovské výkony Karla Sejnu 
pri predvedení Sostakovičovej Xl. symfónie, 
Aloisa Klímu za ma jstrovské podanie Il.foy
zesovej IV. symfónie a Ľudovita R3:jtera z~ 
<:elý rad výborn)•ch koncertov. Zrruenku SI 
zasluhujú aj znamenité telesá ako Gruzín
sky tanečný súbor, l\Iaďarský štátny ľudo
vý súbor, operný súbor Národného divadla, 
ktorý sa predstavil Dvoľ~ovou Rusalkou, 
sólisti baletu Veľkého d•vadla v Moskve 
atď. Všetky tieto telesá i jednotlivci veľkou 
mierou prispeli k tejto veľav)'znamnej kul
túrnej udalosti, k torá nesporne niesla pe
čať vysokej umeleckej úrovne. Hudobné le
to 1958 v Piešťanoch splnilo svoju ú lohu 
vyjadrenú v jeho devíze: Za radosť, za 
šťastie nového človeka. 

J. Hrubá 

XIV. HUDOBNf: LETO V TRENCIAN
SKYCH TEPLICIACH. Trenčianske Teplice 
ma1u z našich kúpeľn),ch miest najväčšiu 
hudobnú tradíciu a novú, vkusná, akustická 
koncer tná sieií nepochyb ne ešte viac napo
máha hudobnému rozvoiu mesta. Tohoroč
né Hudobné leto usporiadatelia otvorili kon
·certom Speváckeho sboru slovensk~·ch uči
teľov, ktorý temperamentne a s chuťou 
predniesol S\·oj náročn)• program z diel slo
venských, česk)•ch i zahraničnvch skladate
ľov. l'la prvom opernom koncer te sa pred
s tavilo vyspelé umenie nemeckých operných 
spevákov - sopranistky Käthe Johanny 
Sennewaldovej a tenoristu :Vlnrtina Ritz
manna. ::\a drul10m, popri Poľkc I. Winiar
skej, dominoval maďarský barytonista slo
venského pôvodu, Gyorgy Yfelis. Dobrým 
doplnkom týchto koncertov bol zájazd ope
ry Národného illvadla s operou Traviata 
(hlavnú úlohu spievala Anna Hrušovská), 
ktorá v noveJ koncertne j sieni nestratila zo 
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svojej lyrickej pôvabnosti, hoci jednoducho 
improvizované kulisy len skromne doplňo
vali dej. 
Ľmelecké jadro festivalu spočívalo v pia

tich komorných a v piatich orchestrál nych 
koncertoch. Francúzska husľová virtuózka 
J nnine Andrade, . so skvelým doprovodom 
Alfréda llolečka, zanechala najkrajšiu pred
stavu o svojom umení. Sovietsku husľovú 
školu reprezentoval mlad}' Eduard Grač. 
Ako žial• Da,·ida Oistracha je \yzbrojen~· 
majstrovskou technikou a dokonalým pred
nesom. Vďaka organizačnej pohotovosti ve
denia festivalu obidvaja sólisti spoločne \")"· 
stúpili , . Bachovoín D,·ojkoncPrte. Bolo za
ujímavé sledovať výkon a ušľachtilé súpe
renie francúzskej a sovietskej lmsľ ovej ško
ly. Potom nasledova l najlepší komoru)· 
triumf festh ·alu - koncert Vlachovho kvar
teta. l\fuselo to byť naozaj veľké a strhu
júce umenie, kto~é si razom vybojovalo 
uznanie na jširších vrstiev poslucháčov pred
vedením Debussvho Kvarteta a (mlne fasci
novalo siei'í Jau"áčkov),mi Lis tam( dôverný
mi. Z dokonalej súhry vytrysk uje ešte väč
šie napätie dramatičnosti a ľúbostnej lyri
k,-. Ani komorn)r večer Františka Ra ucha 
n;sklamal. P ražský umelec neladil svoj kon
cer t na úspech výpočítané skladby. V mo
dernejšej oblasti vy brúsil niektoré diela až 
na úroveň klasickej reprodukčnej zrelosti 
(napr. Prokofiev). Sólistickú intímnosť pr~
rástol koncert Komorného orchestra SF, dt
rigovaný Zdenkom Bílkom. Skvel~, tempe
ramentom prekypujúce a pevne sklbené pre
vedenie Suchoňovej serenády a vkusne 
ukáznený prednes Mozarta :VIikulášom J e
línkom pôsobili najlepším dojmom. 

Samozrejme najväčšej pozornosti sa tešili 
symfonické koncerty. Ka prvom uviedol dr. 
Ľudovít R aiter so Slovenskou filharmóniou 
Koncert nre orchester od Dezidera Kardoša, 
ktor)' si -úspešne razí cestu. Aj druh)· kon
cert SF s Diurom Jakšičom zanechal dobrý 
dojem hlavne pre svoj program. Cikkerova 
Selanka je dielo tak svieže, že musíme ľu
tovať, prečo ho len dnes objavujeme pre 
koncertné pódium. Vrcholom večera bol 
Beet.hovenov Trojkoncert s Michalom Kari
nom Tiborom Gašparkom a Albínom Ber
kym: výborne pripravených v súhre i po
jatí. Festivalové publikum i napriek hor~
čavám pezorne prijalo rozsiahlu Sostakov t
čovu Xl. symfóniu, ktorá silne zapôsobila. 
Výkon dirigenta Karla Sejnu bol skutočne 
na v)•ške. Brahmsovo R ekviem sa nehodilo 
do letného festivalu. Pomalé tempá a mys
ticky rozjímajúci text pôsobili trochu cudzo. 
Nezachránil to ani dobr)r výkon sboru SF 
a sólistov Márie Kišoňovej a Bohuša Ha-

náka. Pri predvedení Beet~ovenove~ . 1~. 
svmfónie k mil)rm prekvapeniam patr1h so
li.sti z Prahy (:'IÍ. :\Iusilová, S. Stepánová! 
P. K očí a J. Horáček) . Ostatné zložky boh 
len na bcžnei úrovni. 

Aj dve špeciálne javiská bo~ v Tren~an
skych Tepliciach využité. Ja~·~s~o na Zab~ 
prilákalo tisíce ľudí na strhuJÚ~I maď~~-s~•Y 
balet a umelecky vysoko nadpnemcr~.Y Ve
(·er sovietskych baletných umelcov. Skoda1 
žP pri sovietskom večere nebola_ hu~ob.~a 
zložka na vvššcj umeleckej úrovru. P lavaJU· 
cc javisko Jia Labuťom ja_zere _z11žiaril? len 
raz. Bratislavský balet prtpravtl tu tr1 ba
letné časti, ale u publika skutočne zapôso
b il len Valpmginou nocou ~ Gounodovho 
Fau ta. Ostatné časti, spočívaJúce na panto
Jn íme. nezabrali. 

:xr\·. Hudobné leto v Trenčianskych Tcp
liciuch pripútalo pozornosť celého kraja a 
11meleckou úrovňou niekoľk)'ch večerov na
značilo, že si právom nároku je reprezentač
ný charakter. 

Z. Nováček 

PELL€AS A ;viELTSA;.\ DA KA SCE:-iE ND 

Uvedenie málo známeho diela Cla uda De
bussyho na opernej scéne Národného diva
dla patri k záslužn)·m čino~ nášho popred
ného operného telesa. Hoc1 opera už. pre
siahla 50 rokov svojho života, na bratislav
skom opernom ia,;sku ešte neodznela. Je 
však udivujúce, -že ani mnohé svet?vé scé: 
m · toto vvnilwjúl'e dielo neuvádzaJÚ, hoci 
t,:orba fra~cúzskeho impresionistu Debussy
ho zohrala a dodnes zohráva vo svetovom 
hudobnom dianí význačnú úlohu. Dcbussy 
naznn<'il nové vývinové C'esty svetovej hu~· 
l"· ktorú v mnohom blahodarne obohatil 
o· 1;ové výrazové prostriedky v ob lasti har
mónie a inštrumen tácie. V opemej tvorbe 
Debussy upúšťa od širok)·ch melodickýc~ 
lín ií a vvchádzaiúc z y,;·sledkov umeleckeJ 
lvMby :.\Í. P. Musorgského, uprednostňuje 
, -)-:mam slova. Tým sa jeho melodika drobí 
na menšie celky a spev sa výrazne p•·iklá
Jia k deklamačnosti. Tieto vlastnosti charak
terizujú aj operu Pclléas a :.\lélisanda, ktorá 
sa stala obťažnou skúškou bratislavskému 
opernému súboru. 

O vysokú úroveú predstavenia sa zaslúžili 
všctkv zložkv . Co však na jviac oceňujeme 
je réŽia :.\1iro~lava Fi'cra a výprava Zbyúka 
Kolára. Zásluhou týchto talentovaný ch a 
·k dielu zodpovedne pristupuj(ICich umelcov 
videlo naše obecenstvo na javisku ND krá
su poézie, adekvátnu umeleckej hodnote 
opery, primeranú jej hudobne j obsahovosti. 
"!'ažisko tvorivej práce obidvoch umelcov 

Z premiéry D ebussyho P elléasa (Andrei 
K ucha?-s ký) a M élisandy (Zita Frešová

H udcová) na scéne N D v B ratislave 
Foto: P odhorský 

spočivalo vo vystihnutí núladovej pestrosti, 
sústavne sa obmicňajúcej , svet:ielkujúcej bo
hatou škálou jemne odstupňovanej 'citovosti. 
K tom u, prirodzene, nemohli slúžiť ťažké 
v)-pravné scény, ale pohyblivý aparát sve
telného parku, k torý dokonale vyvolal do
jem umeleckej pravdivosti, verne dotvára
júc námet starej bá je. Ani Fišer neupustil 
z toh to zámeru, ale v snahe o zvýšenie zá
ujmu obecenstva, výraznejšie kreslil jed
notlivé postavy a vyzd vilioval myšlienku 
tragičnosti , ktorá napokon kulminuje v smr
ti obidvoch hla,·ných p•·edstaviteTov. Bol to 
sprá,·ny postreh režisén1. Preto a pre mno
hé iné prednosti inscenácia Pelléasa a .\iéli
sandy sa právom môže pokladať za jedno 
z na jlepších predstavení un našej opernej 
scéne. 

Dirigent Tibor Frešo, k torý dielo naštu
doval a dirigoval, sa tu p redstavil ako k-va
litný muzikant hlavne tým , že našiel správ
ny spôsob pojatia Debussyho hudby. Okrem 
precízneho hudobného naštudovania zaslúžil 
sa o to, že aj orchestrálne teleso podalo 
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pekný dôkaz vyspelého umeleckého muziCI
rovania. Jemne tvoreným tónom jednotli
vý ch inštrumentálnych skupín pozoruhodne 
vyznela bohatá farbitosť partitúry, ktorá je 
podstatnou estetickou požiadavkou predne
su tohto diela. Orchester v kultivoYanom 
prejave docieW plnohodnotný zvuk a j pri 
značnom tlmeni a najmä v jemn)'Ch sprie
vodoch spevn)·ch hlasov sa jeho výkon yy 
značoval presnosťou a decentnosťou. Diri
gent Frešo si dal veľmi záležať aj na plas
tičnosti zvuku, v k torom sa každá jednotli
vá myšlienka vynárala nad povrch znejú
ceho telesa lahodne, mäkko a pritom svie
th·o. Tento úspešn)• v)·kon dirigenta i or
ches tra je však zaväzujúci, lebo opráv!luje 
očakávať, že i ďalšie premiéry počujeme as
polt ,. tak hodnotnom prcdvedcní. 

Aj väčšina našich sólistov sa zmocnila svo
jej úlohy zodpoYedne. Y hlavnej úlohe Pel
léasa účinkuje bez alternácie And•·cj Ku
charský, .k to l"ý svoiím mi.ikkým h lasom dob
re interpretuje Yokálny part mladého mi
lenca. Xa samQ!.n)- hlas, pravda, táto úloha 
nekladie Yefké nároky. Yäčšiuou sa pohy
buje v strednej polohe, no (ažkosti znp riči
iiuje docielenie primeranej a k textu vhod
ne ladenej nálady, k torá sa m!'nÍ takmer 
každým textom a preto vyžad uje wľkú hla
sovú kultúru. Pritom však samotn)· spev by 
nestačil docieliť potrebný výraz bez náleží
túho hereckého dot,-ort>nia. K uchm·ský >ll 

i po tejto sti·ánke sústavne zlepšuje a preto 
jeho Pelléas mohol ,:·znieť ako umelecky 
dobre vytvorená postava . :'<a takejto úro'-ni 
sme poznali aj výkon Márie h:išoňovej-Hu
bovej v úlohe Mélisandy, kde nebo.lo mož
no spoliehať na rutinovanosť, ale , - emocio
nálne zložitom p rocese bolo t r·eba zachovať 
vyrovnaný charakter tohto debussyovského 
"nič", ktoré sa pohybuje a žije ro,-nomer
n)' m spôsobom v zaľúbení i v neverE'. I po 
h lasovej stránke sa Kišoňov;í zmocnila svo
jej úlohy k najvyššej spokojnosti. čo pre
svedčivo naznačuje, že po menšich hlaso
vých výkyvoch sa znova dostáva na svoju 
pôvodnú umeleckú úroveň . Zita Frešová
Hudcová v tej istej úlohe sa neubránila tro
chu väčšej životnosti Mélisandy, čo prezrá
dzalo dômyselnosť vlastnej koncepcie umel
kyne, ale aj hlasove sa rozhodne vzniesla 
nad mnohé doterajšie výkony. Z radov 
mladších sól.istov opery ND sa popri K u
charskom výborne umiestili Juraj Murtvoň 
a Boris Simanovsk)', obaja v úlohe Golau
da, starého manžela mladistvej i\lélisandy. 
Táto úloha posky tuje oveľa väčšie rozohra
nie sa, lebo na jmä v druhej polovici nado
búda miestami až hrozivú dramatičnosť. To 
podmieňuje značné vypätie herecké i hlaso-
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vé, čo obaja predstavitelia zvládli nad oča
kávanie. :\11artvoň sa prepracováva k výraz
nej dramatickej osobnosti, ktorej sú blizke 
práve tie úlohy, kde sa počíta s veľkým dy
nnm.ickým vlnením a gradujúcou dramatič
nos(ou. V Martvoňovom Golaudovi bolo 
i v závere, kde sa zlomen)· k proshe priho
Yára ?IIélisande, čosi hrozivého, tak typicky 
prťznačného pre žiarlivého manžela. Tieto 
v~-razné Čl·ty svojho hereckého prejavu ve
del dobre doplniť a j prejavom hlasovým, čo 
sa v takej miere ctite na niektorých mies
tach Simanovskému nepodarilo. C Simanov
ského sme poci(o,·ali ešte nadvládu priesto
ro, ·ého zdádnutia svoie i úlohv nad hlbkou 
jC'j všestranného preži-ti;. · 

Y menších úlohách sa znameni te osved
r ili Anna Hornungová. Stanislav Beňačka 
R J án Hadraba s pripomienkou, že Hadraha 
si v budúcnosti odpustí čo i len "malé zako
lísanie v presnosti nástupov a v čistote in
tonácie. Tieto chybičky však neubemjú hod
note skutočne kn tlitného !)rcdstavenia. 

.\1. Palovčík 

BALET FADETTA V BRATISLAVE 

Y snahe zachrá niť kvalitnú hudbu fran
<·l:zskeho sldadatcfa Len Delibcsa z baletu 
S~·lvia. ktor)· opl)-,·a nainws(ami starého 
romantického sveta, nadprirodzeným živo
tom z ríše faunov a víl, napísali L. Lav rov
ský a V. Solov iev podľa poviedky G. San
do,·ej - :\Ialá Fadetka - nové libreto, kto
r~ho dej prerúcsli do skutočného života. Tak 
sa Sylvia. bytosť rozprávkovú zmenila na 
Fadcttu. dievča, k toré ľudsky cíti lásku, ne
núvisť, bôľ i radosť . 

S no,-)-m librétom k Delibcsovej hudbe 
zoznámili sme sa zásluhou poslucháča GI
TIS-u v . .\1oskve. Karola Tótha, ktorý p re
vz::tl choreografickú koncepciu svojho profe
sora, choreografa a baletného pedagóga L. 
Lavrovského. Yy chádzajúc z Lavrovského 
koncepcie Tóth vhodne prispôsobil svoju 
réžiu i choreografiu možnostiam súboru Ná
rodného divadla a vytvoril jednoliatu, zro
:r.umitefnú inscenáciu. Správna analý za ideo
vého obsahu nového libreta stala sa Tóthovi 
vodidlom predovšetkým v réžii a v práci 
s tanečníkom po strá nke hereckej, doteraz 
často zanedbávanej. Preto sme na javisku 
videli charaktery postáv, ktorých ľudský 
profil neustupuje do pozadia pre samoúčel
nosť choreografie, ale priamo ťaží z tanca 
ako funkčnej v-ý-razovosti. Predstavenie uká
zalo z\-ýšenú hereckú aktivitu a presnú cho
reografickú i tanečnú prácu. 

Na premiére hlavnú úlohu tancovala Trú
da Tašká-Boudová. Jej celkové podanie Fa-

delty možno hodnotiť veľmi kladne. Táto 
ú loha vyžaduje od herca-tanečníka stvárniť 
v základe dve hlavné povahovú črty : Fa
detta ako slobodné, rozpustilé a hravé dieťa 
prírody a Fadetta poznávajúca cit lásky, 
z k tot·ého vyviera vzťah k milovanej byto
sti. Okrem toho je úloha bohatá na veľa 
rôznorodých cito,-ých záchve,-o, ·. v)rznam
n~-ch pre dokreslenie tej to herecky náročnej 
pos tavy. Tašká sa týchto problémov suve
rénne zmocnila. Aj Vladimír :\1m·ek. partner 
Fadcttv , . ú lohe Andrého. mal svoiu úlohu 
premyŠlenú do hlbky. ZvÚšť t reba hodnotiť . 
že sa vvhol tak Č<.'lsto v k ritikách vvtvkanej 
teatrálnosti. J eho prejav pôsobil p;e~vedči
vo. Ako partner v tanci pôsobil spoľahliv)rm 
dojmom. ~1adclon Galiny Basovej bola he
recky skutočne na v)rške. Predsta,·iteľke sa 
podarilo Y~yťažiť z danej p redlohy primera
ný charakter koketnosti v rôznych obme
nách, od jemne vtieravej a ž po hysterickú. 
Y každei situácii budila u obecenstva pre
svedčiv{ dojem . Technick)- výkon v tej to 
úlohe predstihol síce jej štandardné v)·ko
ny. no žiadalo hy sa túto úrovetí zv)·šiť, 
aby ľahkosť, s akou tancuje jednotlivé va
r iácie vyrovnala sa čistote ich akademické
ho prcd ,·edenia. úlohu lteného obsadil L~di
sla, · Lcjko. V typove vyhoYu júcej p ostave 
mal veľa pekných momentov. Len miestami 
r ušivo pôsobil jeho vý bušný, až nekontro
lovan)' temperament, k torý spôsoboval pre
hnanú mimiku vo vý raze tváre. Po technic
kej stránke by sa žiadalo v iac presnosti, aby 
sa našlo opodstatnenie pre suverenitu, s kto
rou končí variácie. 

V druhom obsadení sme v titulnej úlohe 
prvýkrát videli mladú sólistku Zofiu Cerve
ňákovú. Jej celkové podarue role bolo po 
každej stránke veľkým prekvapením. Zo zlo
žitej postavy F adetty vytvorila predstavi
teľka podmanivý typ dieťaťa p rírody a po
dala i h lboko precítený výkon milujúceho 
dievčaťa . Skála jej citových impulzov a re
flexov v hereckom vy jadrovani - v sólo
v-ých partiách i v súhre s partnerom - bola 
široká, rozmanitá a zrozumiteľná. Variácie 
i duetá tancovala s technickou istotou a ne
všednou presnosťou. Treba poznamenať, že 
Cervm'láková sa k takémuto výkonu dopra
covala za krátke dva roky pôsobenia v ba
letnom súbore )ID. J ozef Zajko v podaní 
úlohy Andrého ukázal po tanečnej stránke 
svoje kvality bezpečného partnerského vý
konu. H erecké stvárnenie postavy miestami 
rušila zbytočne preexponovaná gestikulácia. 
LJlohu Madelon alternovala a technicky bez
pečne zvládla Florentína Lojeková . Herecké 
nuance, na k torých je úloha Madelon posta
vená, bude však potrebné v budúcnosti ešte 

Florent1:na L oieková (M adelon) a And
rej R ózsa (R ené). Záber z inscenácie 

F adetty na scéne N D v B rati slave 
F oto : Ján H erec 

viac odtieniť, najmä keď schopnosti Lojeko
vej opráv!lujú k týmto požiadavkám. Jej 
partner Andrej Rózsa v porovnaní s inter
prétorn roly R eného Ladislavom Lejkom, 
podal v súlade s režijnou koncepciou uce
lenejší herecký v)•kon, vyrovnanejšie vypra
rovaný, p ravda, s výnimkou niekoľkých he
recky tt"ochu preexponovaných miest. No 
ani R ó7.Sa nezvládol technickú náročnosť va
riácií a viackrát narušil duetá viditeľnou 
neistotou pri dvíhaní partnet·ky a pri jej 
stavaní zo zdvíhacky do pózy. 

Osobitnú zmienku zasluhuje postava sta
rého Barbau v podaní K arola Sroma. Sub
tilná mimika a uvážená gestikulácia herca 
dokázala povzniesť druhoradú úlohu medzi 
popredné herecké výkony. So vzácnou citli
vosťou vypracoval Srom postavu svojho 
dobráckeho, no potmehúdskeho starca v ukáž
ku štýlového herectva, k toré cieľavedome 
dotvára ideový profil roly výraznou drob
nokresbou. V pamäti u tkvie aj nepatrná úlo
ha Jany Veselovej, k torá v krátkom úseku 
stačila výrazne navodiť atmosféru stiesne
ných podmienok rodiny. Z rámca reálnosti 
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vymykajú sa niekedy postavy troch výra~t
kov v podaní T. Beňu, P. Rapoša a S. Tir
d u. Chudobu ducha netreba tak názorne 
p1·ejavoYať bohatosťou gesta a nesputnanos
fou pohvbu na sc,;ne. 

V§ tva;·ník Pavol Gábor sp!"ávne d imenzo
val tanečný priestor a volil jednoduchú de
koráciu. Nemožno nm však priznať štý lovú 
jednotu, predovšetkým v prYom dejstve, kde 
do popredia sLavia realistickú stavbu domku, 
priveľmi náročnú v porovn aní s chudobou 
jeho obyvateľov a celú scénu rámcuje ná
znakovÝm lesom. Ostatné exteriéry požia
davku ·š l)' love j jednoty rešpektujú a neprc
fažujú scénu z])ytočnými rekv izitami. 

Premiérov!· obsadenie orchestl'a pod tak
tovkou Gerharda Aueru zmocnilo sa svojej 
úlohv veľmi dobre. čo však nemožno pove
dať ~ obsadeniach . nasledujúcich dvoch re
príz, kedy účinkovali v orchestri výpomoc
ní hráči . K valita hudobnej interpretácie tým 
značne noklesla. 
Záver~m treba povedať, že inscenácia Fa

dettv v ~árodnom divadle ie kladným prí
nosom '" p rvom rade p re baletn)· súbor, 
hlavne p1·e zlepšený spôsob jeho umeleckej 
p ráce a tiež hodnotným umeleckým zážit
kom p re naše obecenstvo. 

:\filan H erényi 

HOSTIA NA SCf:~E I<OSICKEIIO STAT
NEHO Dľ\".-\DLA . Posledné mesiace sezóny 
1957í58 boli v košickom di,·adle m imoriad
ne bohaté na vystúpenia hosťujúcich umel
rov. V prvom rade treba spomenúť niekoľ
konásobné hosťovanie dr. Gustáva Pappa 
z Bratislavy v Holoubko"ej opere Stell;-~ . 
R olu ~Iorrisu ~'fonka naštudoval dr. Papp 
špeciálne p re svoje košické vystúpenie. Spie
val ju bez orchestrálnej skúšky, no s na
p rostou su,·erenitou hereckou i speváckou 
a preukázal tak nevšednú pohotovosť a hu
dobnú in teligenciu. 

Družba košického a ostravského S tátneho 
divadla priniesla SYoje ovocie vo vzájom
nej v)'menc hla vn ých predstavi teľov a diri
gentov v -Leháro vej operete Paganini a 
Smetanovej Predanej neveste. Z vystúpenia 
ostravský ch zanechala veľmi dobrý dojem 
na jmä Safránk.ovei Marienka, Hlavw<' J a
ník a Procházhov Vašek. Problematickejší 
hlavne po hlasovej stránke bol Kecai J. He
rolda. 

P opri domácich dostali sa na košickom 
ja,·isku k slo,·u a] umelci zah ,·aniční. Cien
ka budapeštianskej Státnej opery Margit 
Szilv ássi predviedla 17. apríla Košičanom 
úspešnú Toscu. 

S nevšedným záujmom publika sa stretlo 
a j hosťovanie dvoch umelcov z J aponska 
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v Pucciniho Bohéme (7. mája). Sopranistka 
Jfisako Hidaka v roli ~Iimi so svojím man-
7.elom Jfanfredom Gurlittom za dir igent
ským p ultom. Vcelku však sklam ali. Hisako 
Ilidaka upútala skôr jemne diferencovaným 
u precíteným hereckým podaním postavy 
:\Iimi, než speváckym výkonom. J ej soprán 
znie síce ceikom príjemne, nemá však po
trebnú priebojnosť a nosnosť . Rušivo pôso
bila tiež silná distonácia umelkyne, najmä 
,. prvom dejstve. Dirigen t Gurlitt do pred
s t;-~venia nijaké svojské prvky nevniesol a 
venoval sa takmer výlučne orchestru, ne
chávaj úc spe,·ákov napospas, čo u nás von
Jw ncom nie ic n ·ykom. 

Po tomto malom rozčarovaní pripravil 
Košičanom príjemné prekvapenie poľský te
noristu Sla•vomir Zerd ziczlá svojím Alfré
dom vo Yerdiho Travia te. J e to pravý te
nor s veľk;ý'lll hlasovým volumenom, ku 
k torému naviac pristupujú a j značné herec
ké schopnosti. 

Po pohostinskom vystúpení juhoslovan
ského tenoristu T onyho Jelasku, k torého 
sme v ideli v roli Fausta, sa obecenstvo prá
vom pý talo, podľa akých kritérií sa vybe
m jú na hosťovanie u nás zahraniční umel
ci. Ci už oza j J uhoslovania nemajú lepších 
spevákov? Jclaska totižto nesporne dávno 
prek ročil svoj spevácky zenit a výkon, kto
I'Ý vo Faustovi podal, bol sb bý . Natíska sa 
nám otázka, prečo mnohí naši speváci, čas
to o niekoľko t ried lepší než J elaska, či Hi
duka nedostanú príležitosť získať medziná
rod né skúsenosti a beznádeine trčia na svo
jich pôsobiskách, hoci by československé 
spevácke umenie mohli oveľa lepšie repre
zentovať. 

:\7apokon ostá, ·a ešte spomenúť pohostin
ské vystúpenie známeho baletného páru Ha
vas-Laka tosová z budapeštianskej Státnej 
opery , k torí svojím mimoriadne úspešným 
stvárnením hlavných postáv Cajkovského
Labutieho jazera zavŕšili sériu vystúpení za
hraničn)·ch umelcov na košickej scéne v tej
to sezóne. R. S_ 

POZNÁ'\'lKY K PRE MIERE OPERETY 
GtJL BA.BA. Státne divadlo v Košiciach za
končilo sezónu premiérou operety maďar
ského komponistu J eno Huszku Giil Baba 
12. júla t. r . Autor operety, dnes už 88-roč
ný J eno H uszka, patri medzi zakladateľov 
maďarskej operety. J eho pomerne rozsiahle 
dielo nedosahu je ú rovne operetných diel Le
há rov)'ch a Kálmánových .. Hoci Huszkovej 
hudbe nechýba melodická invencia, hudob
ná reč je jednoduchá a " fúbivej" hudbe 
chýba potrebná dramatičnosť. 

l 

Podobne aj v jeho operete Giil Baba, kto
l'á patrí k p rvým dielam skladateľa, nena
chádzame v hudbe individualizované do
kreslen ie charakterov jednotliv)'ch postáv; 
jeho hudba plynie akosi nezávisle od jed
notlivý ch dejových konfliktov, zos táva čas
to indiferentná voči meniacim sa náladám 
a situáciám obsiahnutÝm v librete. Harmo
nické myslenie je častÓ natoľko jednoduché, 
že pôsobí dojmom newneleckosti. 

Ani libreto sa však nevyhlo naivným scé
niim, ktoré skresľuj ú pôvodne pekne cítený 
zámer. Dobrá mvšlicnka si tu nenašla na j
vhodnejšie sprac~vmlÍe. Ako sa len môže po 
vznešenom prológu (dobre p rednesenom L. 
Pačajom) obj ;-~viť na scéne trápna pijácka 
t-pizódka v háreme, zach raúovaná iba herec
kým výkonom J. P;-~siara a S. Colombovcj 
(Ziilfikur a Zulejka), alebo rozhovor Gábo
ra a :'.Iujku (J. R egec a S. :'.Iartiš) so ža
lárnikom Hasanom, atď. Operetu Giil Baba 
nemožno hodnoúť ináč, len ako dielo, k toré 
nedosahuje ani p riemer známych klasick)·ch 
operiet. 

Prvá a j dr uhá premiéra/' sa uskutočnila 
v športovej hale, čo nemóhlo interp retácii 
d iela n ijako pomôcť. J e p roblematické, či 
v),hody, vyplýva jí1ce z predvedenia p red
stavení v športovej hale, môžu vyvážiť ce
lú sériu neodstrániteľných umeleckých ne
dostatkov. V rámci možností, ktoré posky
to,·alo toto predstavenie, su však zhostili di
r igent R. S. Sp išiak , režisér Branislav Kriš
ka a v),tvarník J án Hanák svojich úloh pri 
inscenácii t ejto operety dohre. R ovnako a j 
pekný výkon všetkých sólistov, orchestra a 
sboru prispel, až na malé v)'nimky, slab
šiemu dielu k vvda rcnei inscenácii. 

· - ĽLLbomir Cížek 

PRESOV UVIEDOL DIEYCE~SKY J AR
~IOK. Ka konci divadelnei sezóny dňa 28. 
j ú.na t. r . uviedlo Divadlo "Jonáš;-~ -Záborské
ho operetu Viktora J acobiho Dievčenský 
jarmok. Z diela, k toré je kom·enčne stavané 
so všetký'lllÍ remcscln)·mi znakmi šablono
vit),ch operiet, snažil sa vytlcť čo najväčší 
kapitál režisér Koloman Cillik. 

Pre1niérové predstavenie h·eba hodnotiť 
kladne. U obecenstva malo veľký ohlas. 
V úlohe Lucy vvstúpila Elena Sáriová (al
ternovala Eva Šmáliková). Odhliadnuc od 
rytmických nepresností jej hlas sľubuje 
získanie úspechu i na väčších scénach. Pre
Jniérové p redstavenie spieval Stefan '.\Iarton 
a v ďalších sa p redstavil Jozef Hatók. Obi
dve podania úlohy Toma vyzneli k úplnej 
spokojnosti. Bessy, spoločníčku Lucy, na 
dobrej ú rovni stvárnila J úlia Korpašová. Jú
lius Piussi ako gróf Alexander R ottemberg 

a Emil P rieložný v úlohe jeho syna vyťa
žili maximum z humoru. J e to veľmi talen
tovaná dvojica, len keby tak veľa vyťažili 
aj z charakteristiky postáv. Harrisona pri
liehavo stvárnil Gejza Spišak. 

Scéna M. Kravjanského patrí k najpríjem
nejším zážitkom predstavenia. Málopočetný 
baletný a spevácky sbor si zasluhujú uzna
nie. 
~a adresu divadelného orchestra, nod ve

dením dirigenta Stefana Gajdoša, tr~ba po
vedať, že k podfarbeniu d•·amatickY účin
ných scén nie je treba vždy Yeľký orchester_ 
Dôležité je, aby i malý počet hudobných 
nástrojov riadne vp·á~cných a sklbených 
v jeden celok dosiahol žiadúci účinok. co sa: 
k milém u prekvapeniu aj stalo. Tam, kde
by sa dal očakávať od toh to orchestra sa
mozrejme ŠLanda,·dný výkon, pri tanečných 
valčíkových císlath, práve tam nehol sklbe-· 
ný ; n;-~pr. plechy si tu počínali, ako kcb)r 
ma li za partnerov najmenej 10 primov. 

Prešovská scéna je zohran)·m kolektíYom 
v obore operety <1 bude schopná zYládnut 
i väčšie požiadavky, zaiste k radosti ná!> 
všetkých. 

.!o~ef Grdák: 

VYCH ODNA 1958 

(;ž po šiesty raz p rivítala Východu& spe
vácke, tanečné a hudobnť súbory z našich 
škôl, učilíšť a pracovísk, aby nadšen)'Tll ná
vštevníkom (na záverečnom \ystúpení bolo
p ritomných asi 40.000 ľudí) pred viedli hu
dobné k rásy nášho ľudu. 

Výberová komisia z neznámych dôvodov 
silne uprednostňovula v detskej i hlavnej 
estráde východ niarske súbory. Ci na stred
nom a západnom Slovensku niet schopn~'dl 
súborov? Ci by dramaturgia Sláv'llosti ne
mala uprednostňoYať súbory, ktorých pro
gram sa viac viaže k súčasnému životu de
diny alebo závodu? V tomto smere vysky tli 
sa pekné pokusy u súborov Trenčan, JRD 
Habura, Železniči;-~rskeho umeleckého súbo
ru z Bratislavy (hoci s nedomysleným ná
metom výstupu Návšteva v r odnej obci) . 
Týmto úsilím by sa zaktualizovala línia pro
gramu. 

Hudobná časť Slávností nebola dominant
nou zložkou. Veselá nálada vyžaduje si 
h lavne vizuálnu, pohybovú zložku, hudob
níci len dopL'íajú a dotvárajú veselú atmo
sféru. Divák znesie len na chvíľu tl'och~r 
lyriky a melanchólie v speve a znoya si 
žiada veselosť . Súbory to vycítili. Z ich vy 
stúpení vyžarovala rados( a optimizmus. 
Zvlášť treba venovať po:r.ornosf Súťa~i ľ u

dových hudieb, ktorej sa zúčastnilo asi :l(} 
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súboro,·. Okrem toho súťažili aj sólisti na 
ľudové nástroje (fujara, píšťala) . V prve j 
kategórii súťažili tradii:né ľudové hudby, 
ktoré hrávajú staré ľudové melódie spamäti 
a neovládajú noty. Väčšinou sú to starší 
r ud.ia a keď sa vysky tli hudby s mladším 
obsadením boli nebezpečne ovplyvnené ná
nosmi modernej tanečnej hudby. V súboroch 
sa veľmi zaužívava zaraďovanie harmoniky 
vo funkcii ha rmonického nástroja. Pravde
podobne tieto zjaYy p ramenia z toho, že 
hudba na dedine slúži ku vše1l<~·m príleži
tostiam. Avšak aj u tradičných hudieb hy 
sa žiadalo viac vvnachádzavosti. hlavne 
v prednese. Sl<oda, Že tieto tradič~é hudby 
sú na ústupe. Zdá sa, že ešte najviac ich 
je na východnom Slovensku. Najpôvodnejší 
JHejav majú hudby z východu, z Terchovej 
(aj so spevom), z podpolianskej oblasti a 
maďarské hudby. Pre spestrenie svojho pro
gramu aj tieto súbory by potrebovali akési 
umelecké veden·ie. 

V druhej a tretej kategórii súťažili menšie 
i väčšie hudby, ktoré hrávajú upravené 
skladby. Do týchto telies treba vkladať ná
deje, lebo pestujú, uchovávajú a rozvíjajú 
ľudové inštrwucntálne umenie. Csilujú sa 
obsiahnuť slohovú reprodukciu aj viacerých 
folklórnych oblasti. V tomto smere môžu 
byť vzorom súbory Delostreleckého technic
kého učilišťa, Pedagóg pri Vysokej škole pe
dagogickej v Bratislave, ktorých vedúci in
štruujú tieto telesá podľa originálnych na
hrávok ľudových hudieb alebo sami vnikajú 
zberom materiálov do charakteru jednotli
v)•ch !.rajov. Po stránke technickej a výra
zovej úro vne nám zase môžu byť vzorom 
české a moravské súbory, ktoré pri zacho
vaní výrazovej svojráznosti sú aj na vyso
kej technickej úrovni. 

Hudobnou novinkou tohoročných Sláv
nosti bolo vystúpenie spojeného orchestra 
ľudových nástrojov. Asi 70-členný súbor 
zahral úpravy piesní a tancov zo štyroch 
ty pických oblastí: Goralskú od Cyrila Gál
la, Kokavskú od Júliusa Leuiana, Západo
slovenskú od Milana Nováka, Yýchodoslo
venskú od Pavla Tonkoviča. Táto záslužná 
a iniciatívna myšlienka pracovníkov Sloven
ského domu Ľt;T pomohla členom súborov 
v tom, že mali počas spoločného nácviku 
možnosť zoznámiť sa so spôsobom nácviku 
súboru, so spôsobom hry a prednesu skla
dieb z týchto oblastí a všetci mali rocit 
dobre vykona nej kolektívnej práce. Ziaľ, 
v dôsledku nevhodného zaradenia do estrá
d y, keď mysle návštevníkov boli už presý
tené mnohými dojmami, vystúpenie nena
šlo predpokladaný ohlas a úspech. 
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Hudby k tancu mali najväčšie nedostatky 
v tom, že niektoré súbory opakovali jednu 
melód iu bez zmeny do omrzenia, p raYda, so 
zásadnými harmonick)-mi, intonačn)-mi a 
inými nedostatkami. umelé úpravy použili 
len 2elezničiarsky umelecký súbor, súbor 
Mostár z Brezna a orchester Armádneho di
vadla z ~Iartina . 

Z uvedených pozorovaní plynie niekoľko 
záverečných poznámok: 

R ozhodne je potrebné, aby dramaturgický 
plán bral do úvahy aj Lo, že nielen tanečná 
zložka má byť na úrovni, ale aj hudobná. 
Bolo dosť fádne, keď napr. z 11 pionier
skych súborov v deviatich pripadoch pred
stavovala hudbu iba harmonika. V hlavnej 
estráde len málo tanečných súborov malo 
za sprievod dobré ľudové kapely. Aj po hu
dobnej stránke treba vyberuť súbory, ktoré 
aspot\ Y niečom prinesú čosi nového, aktu
alizujúceho. Tú to črtu mali najčastejšie pio
nier_ske súbory (píšťalkári zo Svidníka, škola 
zo Zakaroviec, duo zo Strby). R ôzne sú ná
hľady okolo vystúpenia súboru z Kcndíc. 
Crta hľadania nového má oYládnuť všetky 
telesá. Tradičné ľudové hudbY bv mali roz
širovať svoj repertoár o ďalšie tyPické pre
javy svojho okolia, vedome odvrhnúť cu
d zie nánosy v prejave, rozvíjať krajový 
charakter svojho prcja,·u. Okrem toho sa 
žiada zvyšovať t echnickú úroveii jednotliv
cov, dosiahnuť dokonalú súhru a jednotu 
zvuku a životnosť prejavu. Pestovanie ľudo
vej hudby je jedným z dôležitých spôsobov, 
ako zvyšovať hudobnosť nášho ľudu, meno
vite keď sa tak málo hudba pestuje na 
našich školách. 

J ti li us Let ii an 

Karlove Vary oslavujú v tomto roku 600. 
Y)-ročic svojho založenia. Už od roku 1835 
t u jestvuje kúpeľný orchester, ktorý sa po
stupne Yyvinul do dnešného karlovarského 
symfonického telesa. Pri jeho pulte sa vy
striedalo mnoho v)·značných dirigentov, ako 
Chačatw-ian, Rachlin, J ansons, Sejna, Liška, 
Bakala, Stupka a i. K týmto pribudli v júni 
t. r. aj mená slovenských umelcov: Margita 
Cesányiová, laureátka štát. ceny, dr. Gustáv 
Papp a Juraj Viliam Schoffer. Prednes via
cerých slovensk),ch skladieb sa stretol s veľ
kým uznaním početného obecenstva. Ziadalo' 
by sa však, aby Národné divadlo v Bratisla
ve sa predstavilo karlovarskému obecenstvu 
s celým operným súborom pri predvedení 
Cikkerových opier Beg Bajazid, Juro Já
nošík a Suchoňovej Krútňavy. 

VJ 

Pražská premiéra Vojenského umeleckého súboru 
V júnovom čísle Slovenskej hudby priniesli sm e referát o novom programe VUS-u. Od 

jari tohto roku podnikol VUS turné po krajoch Ciech a Morav y a :;aéal ho úspešným '<-11-
stúpením v pražskom Divadle és. armády. T ešíme sa, že koncerty Vojensl;.ého umeleckého 
súboru mali priazniv ý ohlas a boli ďalším príspevkom k prehlbeniu és. bratst•·a, preto radi 
prinášame referát nášho spolupracovníka Dušana H avlíéka. 

19. mája sme v Prahe uvítali Vojenský 
umelecký súbor z Bratislavy. Vystúpenie 
bolo očakávané s veľkým záujmom, najmä 
7.0 strany politických a umeleckých pracov
níkov ozbrojených zložiek a pracovníkov 
rozličných príbuzn)·ch civilných súborov. 

P ri hodnotení umeleckej práce profesionál
nych súborov ozbrojených zložiek nutne mu
síme prihliadať k niektorým zvláštnostiam, 
ktoré vyplývajú z ich poslania. V podstate 
s ít charakterizované dvoma špecifickými 
úlohami, základnej povahy. Súbory ozbroje
n)'ch zložiek sú kultúrno-politickým a ume
leckým činiteľom, ktorých činnosť sa zame
riava iednak na pôsoben ie vo vnútri ozbro
jených zložiek, kde majú pozdvihnúť kultúr
nu úroveň a morálno-politické uvedomenie 
príslušníkov, jednak sa zameriavajú na pô
sobenie medzi ob;-vateľst,·om s cieľom utu
žovať vzájomné vzťahy, opierajúce sa o ľu
dový základ ozbrojených zložiek v socialis
tickom štáte ako orgáne ľudovej moci. 

T)' mto poslaním je do značnej miery da
ná dramaturgická orientáť'ia súborov. Po 
určitom období, keď sa drarnalurgia vyzna
čovala príklonom k tematike všeobecného 
rázu, wacia sa k t ematike špecificky vojen
skej a jej umeleckému stvárneniu , ktorá vy
tvára zvláštnu tvárnosť súborov ozbroje
nvch zložiek. 

·Aspo Ii týchto niekoľko slov bolo potreb· 
n~·ch, aby sme mohli správne pochopiť wue
lťcký cieľ vl:S-u z Bratisla,-y. Vo svojom 
no, ·om programe ide priamočiaro za jeho 
splnením. V tomto správnom úsilí je najdô
ležitejší prínos YCS-u, hoci v riešení ešte 
nieked y koliše, niekedy víCazí a niekedy 
prehráva. 

Celú prvú časť programu vyplňa hudob
no-dramatické fresko, čerpajúce svoj námet 
z doby Slovenského národného povstania. 
i ' scénickom obraze Orlie lmie:;da nedobyjú 
siaha vl:S po námete súčasnom a živom, 
v javiskovom hudobno-drama tickom stvárne
ní dosiaľ ojedinelom. Mohol by to byť celkom 
dobre sujet celej opery. Podmienky činnosti 
súboru však do značnej miery ovplyvnili 
umeleckú formu. Zdá sa, že to bol.i práve 
tieto obmedzené prostriedky súboru, ktoré 
spôsobili, že námet bol spracovaný vo for-

me hudobno-dramatického, speváckeho, ta
nečného a recitai:ného násma. Prečo nie?' 
Avšak nemala by sa strácať dramatičnosť. 
3céna je prevažne epická, silne kantátová. 
Je akousi kantátou, ilustrovanou pohybom, 
tancom, slovom. :Má skôr rozprávací tok 
epickej básne. Tak napr. básnický prológ 
.. Mŕwi sa vracajú" vlastne už predkladá 
riešenie celci dráme, ktorá potom nasleduje. 
Príčina m alej dramatičnosti tkvie však ove
r a hlbšie, .- samotnom su ie te. v líčení osu
du H anky a Janka, ktor)' často vyznieva 
tézo.-ite až r>roklamatívne. :'\o scéna má aj 
, ·eTa d ramatických epizód . ·výborne vystihu
júcich prostredie deja. :\lám na mysli napr. 
scénu, keď prichád za prYá zpráYa o povsta
ní, moment nadviazania spoj<'nia vysielač
kou so sovietsky-mi jednotkami. príle t lieta
diel, stretnutie so sovietskymi parašutistami 
a pod. Tu akoby režisér nachádzal hlbokú 
infpiráciu vyvier.ajúcu predoYšetk)•m zo sil
ného hudobného zobrazenia. ~1enej je réžia 
Yydarená tam, kde zúpasí s malým herec
kým veden[m interprétov. I to brzdí drama
tický spád. ~ové úlohy nadchli súbor k obe
tavej práci, ukazuj ú mu ecs tu k náročn!'jšcj 
umeleckej tvorbe. Ide teraz o to. aby VCS, 
ktorému sa do istej miery podarilo nájsť 
cestu, dokázal vyrovnať v;etky zložky na 
úroYeŤt hudobného stvárnenia. To ie osobit
né a nekonvenčné. Určite už dn-es nájde 
scéna Orlie hnie:;da nedobyjú živý ohlas u 
návštevníkov. Uvítali by sme preto ďalšie 
podobné dielo, ktoré by ešte silnejšie, predo
v~etk)-m s.-ojou úsporne vyjadrenou drama
tii'nosťou. zanôsohilo na divákov. 

Y úvode s~e hovorili o špecifičnosti prá
rc ~ úhorov ozbrojcn~·ch zloži<'k aj p reto, 
aby sme mohli t)•m viac vyzdvihnú( potre
bu a účelnosť drobnejších umelerk)·rh čísel 
a v~·stupov, na ktorých leží .-áha druhej 
časti programu. Zdá sa mi, že \1JS, zame
raný celou svojou iniciatívou k pr.-cj časti 
programu, neoprávnene podcenil ich vý
znam. Ak nie teoreticky, v skutočnosti áno. 
J e to jasné z toho, ako napr. precenil mož
nosti vytvoriť ucelené pásmo z čísel , zora
dených bez veľkého rozmýšľania a zará
movaných do prostredia vojenského výcvi
kového tábora. Nápad, satiricky uká7.ať si-
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tuáciu, keď estrádny súbor prichádza do 
vojenského tábora, je výborný. Stačí však 
najviac na jednu scén ku, v ktorej b y obi
dve zložky, to znamená vojenské obecen
st vo i členovia estrády, boli jednajúcimi 
osobami. Akonáhle je nápad bezúčelne roz
tiahnutý na celú polovieu programu, stráca 
sa jeho b ystrý vtip. Nedomyslená je aj ré
žia, k torá narusa logiku scény tým, že 
estrád nych umelcov obracia k publiku sku
točnému, sediacemu v sále. Sila druhej časti 
programu nie je ani zďaleka v "zarámo
vaní", je v o vtipnom riešení pôvodných ta
nečných a speváckych výstupov, originálne 
spracovávajúcich vojenskú tematiku. A opäť 
je to hudba, ktorá výstupom dodáva svie
žosť a výraznosť (napr. Sen vojaka Nedba· 
ja a pod.). Zovretosť druhej ('llsti nemožno 
hľadať zvonku, môže byť objavená len 
v jednotiacej myšlienke samotných výstu
pov. Preto tak vyčnievali z programu nie
ktoré čísla ako naur. ária Butterflv a Sab
ľový tanec, poru~uJuCe štýlovú - jednotu 
druhej časti programu. 

K hlbšiemu zovretiu b y sa talentovan)• 
VUS určite dostal, keby prípravu programu 
nesprevádzal značný ch vat. l\.falá nedomys
lenosť a nevyrovnanosť zložiek je vlastne 
j ediným n esympatický m rysom vystúpenia. 
VUS je rozhodne kolektívom tvorivým, bo
jujúcim a n adšený m, s talentovaný mi p ra
covníkmi. Neb ude mu teda ťažké prekonať 
niektoré nedostatky. Jeho prínos k plneniu 
dôležitých kultú,·no-pol.itických úloh b ude 
ešte prenikavejší. 

Dušan Havlíček 

WALTER WIORA: EUROPÄISCHE 
VOLKSMUSIK UND ABENDLÄNDISCHE 

TONK CNST 

Problémy ľudovej hudby a jej využitie 
v hudbe umelej, ktoré u nás rozvírili disku
siu na stránkach Kultúrneho živ ota, sú ak
tuálne aj v bližšej i ďalšej cudzine. Pravda, 
nie všade rovn ako, pre tože nie všade je ľu
dová pieseň tak živá a nie v šade je v)'Voj 
umelej hudby v takom štádiu ako u nás. 
Kniha ·w altera vVioru: Europäische Volks
musik und abendländische Tonkunst (Johann 
Philipp Hinnenthal-Ver lag, Kassel, 1957, ako 
prvý zväzok série " Die Musik im alten und 
neuen E uropa") je tým väčším p rekvape
ním, že prichádza zo západu, kde už ľudová 
tvorivosť vlastne nejestv uje. Autor sa snaží 
riešiť otázky, ktoré sú aktuálne a j u n ás a 
hoci sa nemôžeme vždy stotožňovať s jeho 
vý vodmi, predsa jeh o práca prináša neje
den cenný poznatok a môže byť tiež prí
spevkom k diskusii o folklóre. 
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Ako dobre školený- dialektik stan oví si 
' :Viora najprv presn é termíny (svetová h ud
ba, európska hudba a pod. ) , s ktorý m i ne
skôr narába. V druhej kapitole hovorí vo 
všeobecnosti o vzájomnom vzťahu medzi ľu
dovou a umelou hudbou a jeh o dejinnými 
premenami. Stavia proti sebe dva názorové 
extrémy: 1. Ľudová hudba je nevyčerpateľ
n)rm zdrojom pre umelú (Herder, Goethe, 
Kretschmar a z novších hlavne P. H. Lang; 
estetiku socialistického realizmu - ako sa 
zdá - nepozná hlbšie). No začína o tom 
pochybovať, keď si uvedomí, v akom stave 
je dnes n emecká ľudová hudba a pokraču
je : " Dnešná ľudová pieset'í v Nemecku, Bel
gicku a lebo Holandsk u celkom určite nie je 
omladzujúcim zdrojom, ktor)· by mohol 
avantgardistické smery naplniť novou život
nou silou. Avšak a j pre minulosť sa zdá ten
to n ázor otázny m ... " (Strana 23.) 2. Dru
h ý extrémny názor (J ohn Meier, Paul Nett]) 
tvrdí, že ľudová pieseň je vlastn e len odpa
dovým produktom vyššej hudobnej kultúry. 
Riešenie tohto problému autor považuje za 
veľmi dôležité a za motto jeho knihy možno 
považovať vetu : "Rozhodujúcim pre to, k o
mu bude patriť budúcnosť, je rozkvet alebo 
úpadok ľudovej hudby a t o, či sa vysoké 
umenie k nej zachová plodne alebo steril
n e." (Strana 27.) Wiora celkom správne vi
dí vo vyriešení tohto problému aj dôsledky 
kultúrnop olitické a ideologické. Upozorňuje, 
že "úloh ou lmždého skladateľa je mať 
správny pomer k ľudu a k jeho h udbe", 
čím vlastne už odmieta smery , ktoré pretrhli 
akúkoľvek súvislosť s ľudovou hudbou. 
Značnú časť práce venuje autor pohľadu 

do minulosti, z k torej sa u siluje čerpať po
učerúe pre prítomnosť. Zvlášť si v šíma účasť 
ľudovej hudby pri vznik u viachlasov ej hud
b y a viedenského klasicizmu. K prvšej stati 
používa rozsiahly aparát z porovnávacej fol
kloristiky , no nesústreďuje sa monograficky 
n a jednotlivé javy, a le u siluje sa o sy ntetic
k ý pohľad - čo je pri dnešnom stave vý
sk umu ešte dosť odvážne a vari pred časné. 
P ravda, v rámci tejto práce je to jedine 
možný spôsob predstav enia problémov . I stej
šie sa pohybuje v materiáli z dejín európskej 
umelej mnohohlasnej hudby . V kapitole o vie
denskom klasicizme znov u stavia proti sebe 
protirečiace n ázory - podobn e ako na za
čiatku práce - či skladatelia čerpali z ľ u
dovej hudby (G. Adler , W . F ischer, R. Lach, 
E. F. Schmid, E. Major, K. Kobald, F . Ku
hač a i.), alebo naopak, či z ich tv orby n e
prešlo veľa do majetku ľudu (P . Nettl, 
avšak aj A. Einstein u Mozarta, Schonberg 
v inej súvislosti). Varuje pred jednostran
nosťou uzáverov: nemožno utváranie sa toh-

t o štvlového ú dobia (a n apokon ktoréhokoľ
vek)" odvodzovať len z jednej príčiny, keď 
ich v skutočnosti b olo veľa a rôzno,·odých. 

~ajzávažnej šia a aj pre n ašu diskusiu n aj
podnetnej š~a je ~apit~la Von H erder z:x 
Bartók. Wwra konstatuJe zhodne so sku toc
nosťou, že ľudová pieseň zaniká s postupom 
civilizácie a industrializácie. " I:ud stráca 
svoju vlastnú tv orivú elitu tých n?-dan ý ch 
spevákov a muzikantov, ktorí nemah stykov 
:s umelou h udbou ; kto je dnes vysoko nada
n ý, u siluje sa dostať sa d~ um~lec~ých š~ôl. 
Zakrnieva produktívne ospievame p1esrn v ICh 

ústnom šírení sa a t)•m mizne a j živé obmie
ňanie ich formy." (Strana 135.) Na druhej 
stran e stáva sa ľudová pieseň podnetom 
zbierarúa a výskumu väčšmi, n ež k edy koľ
vek predtý m, čím sa situácia oproti 19. sto
ročiu podstatne zmenila. Cieľom zbierania 
ľudových piesní je ich zachovanie, tak , ako 
sa zachováva jú v múzeách iné u melecké a 
k ultúrn e hodnoty z minulosti ľudstva. Zbie
ran iu sa venujú často a j sklada telia (Bar tók, 

· Kodálv, Janáček) , v ktorý ch tvorbe ľudová 
pieser'( n achádza odraz a oživenie. No nie 
každé zn ovuuv ádzanie ľudovej piesne do 
hudobnej praxe zn amená jej zn ovuoživ enie ; 
j e to často len jej u ved enie do sekundárnej 
existencie: stáva sa s\lčasťou historizujú
cich alebo folkloristických kon certov, alebo 
a r tiklom zábavnej h udby a cudzineckého 
ruchu a materiálom na v yplnenie rozhlaso
vvch program ov . Slovo "znov uoživenie" má 
d :;_,ojaký zm ysel, a to buď v tom, že sta~é 
h odnoty dostáva jú znov u životn é oprávneme 
a funkciu pravej ľudovej hudby, a lebo 
v tom, že staré hodnoty preberáme a na
plňujeme ich n ovým životom. "Skladateľ 
zriedka slúži oživeniu (ľudovej piesne) 
v prvom zmysle. Častej šie sa podarí (jej ) 
naplnenie novým duchom a vtop enie do 
-vlastného štýlu napríklad rozvojom star)•c~ 
rytmov a tónin u vedúcich zjavov noveJ 
lm dby. Najčastejšie však to b ý-va spolup rá
·ca na (jej) sekundárnej existen cii: ľudové 
piesn e sa u pravujú v n áuke o harm ónii, pí
še sa p re organizovanú starostlivosť o .ľudo
v ú pieseň (u nás pre súb ory ľudoveJ tv?
rivosti) alebo sym fonické rúcho sa ozdobuje 
cudzím perím z ríše folklóru. P ravdaže, ide 
t u samozrejme o vlastné znov uoživenie, 
avšak zriedk ave jšie v skutočnosti , než vid eo
lógii." (Str. 139- 14.0.) 

Tento su márny pohľad na znov uoživova
nie folklóru doplimje autor výpočtom a ch a
rak terizovaním sp ôsobov, ak)·mi možno po
užiť ľudovú pieseň v umelej tvorbe (str. 
151- 159) : 1. Viachlasé spracovanie (kritizu
je Fr iedländerov sborník, n a ktorom spolu
pracoval a j Schonberg a K renek ) . 2. Napo-

dobenie typu strofickej pie.s.n~ (Brahms, 
Bartók ) a inštrumentálne vanac1e. 3. P ou ži
tie ľudovej piesne ako témy alebo citátu 
(Mahler, de Falla, Brahms, Cajkovskij a i. ). 
4. Zobrazovanie ľudového života prvkami 
ľudovej hudby, napr . tanečným rytm om a 
pod., na jmä v opere, b alete a v program
nej hudbe. 5. Vytváranie n ových pi~sní 
v štýle a typoch ľudovej p iesne ("Das Ei
gen e k ann aber aus der gleichen Quelle wie 
die Volksmusik fliessen: wenn nämlich im 
Meister ein Volksmusikant steckt") . (Stran a 
155.) 6. Na jvyššie tvorivým je nadväzova
nie n a ľudovú h udbu vtedy, ke(ľ sa z fo
riem, druhov a štýlov ľudovej hudby tvoria 
nové formy, druh y a št)•ly (K. Loeve, We
ber, Chopin , Dvorák, Brahms, v opere Glin
ka, Smetan a, ale aj Orff). Už v tomto zosta
vení je do istej miery aj estetické hodnotenie 
jedn otlivých spôsobov prístu pu k ľudovej 
piesni. Na tvorb u Bartóka pozerá Wiora 
s neta jeným, až jednostrann)·m obdivom . 
Wiora ,Bar tókov prístup k ľudovej piesni 
p riamo idealizuje, pričom necháva stranou 
n apr. Szy manowského a novších skladate
ľov, ako napr. Martin u, P . Constantinescu, 
Lutoslawskéh o i našich, a početných iných 
skladateľov, n ajmä z tábora ľudových de
mokracií vôbec nepozná. V ich tvorbe by 
bol totiž mohol nájsť krásne príklady tvori
vého vyu žitia folklórnych p rvkov, odlišné 
od spôsobu , aký pozná z t vorby Bartóka. Je 
to iste aj nedostatkom pl'Opagácie súčasnej 
hudby, tvo1·enej na te j to strane sveta : tento 
nedostatok zisťujeme znovu a znovu v nov
ších p ub likáciách o súčasnej hudbe, ktoré 
vychádzajú na západe. Zdá sa, že jedine 
v Sovietskom sväze p lne docenili význam 
propagácie svojho umenia a jeho p renika
nia do lmltúrneho života národov, žijúcich 
v inom spoločenskom zriadení. 

Tenor W iorovej knihy je veľmi k ladn)• 
a n a viacer)• ch miestac.h zdôrazt'íovaný : jP ~o 
zblíženie a spolunažívanie národov, veď vy
kazujú aj v základoch svojho umenia t ak 
veľa spoločného : " Ak p orovnáme tieto zá
padné smery (t. j. h udobné smery 19. a 20.st.) 
medzi sebou a s východnými, ukáže sa, že 
n apriek národný m rozdielom, najmä tie mo
dernejšie sp omedzi n ich majú veľa spoloč
ného. Všade sa nadväzuje na podnárodné 
a n adnárodné formy, ďaleko presahujúce 
v)·ch od i západ: penta tonika a morly, ktoré 
nepatria k systému cirkevn ých tónin , p ul
zujúce a aperiodické rytmy . . . archaické 
formy recitatívu a melizmatického spevu ... 
Duch ľudovej h u dby sa zdá byť podstatn ejší 
ako písmeno. Od Bartóka až p o španielske 
" Casticismo" sa stavia pravá ľudová h udba 
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a umenie, ktoré nadväzuje na ľudsky 
ušľachtilé a hlboké črty v tradíciách, do 
ostrého protikladu k obľúbeným talmi- a 
sim.iliproduktom." (Str. 168- 9.) A ďalej: 
"Spojenie ľudovej a umelej hudby je trva
lou úlohou všade tam, kde sa umelecké die
la tvoria pre pospolitosť, k torá nepozostáv a 
len zo znalcov." (Str. 177.) Napokon odpo
rúča v súvislosti s Bartókom: " ... nasledo
vať ho: v dôkladnosti a šírke nohľadu na 
svet, v láske k základom i k h~ezdam sú
časne, v oddanosti k ľudovej hudbe ako 
k prejavu tej istej tvorivej prírody, ktorá 
účinkuje v tvorcovi, keď sa mu podarí ozaj
stné umeleck é dielo." (Str. 179.) 

Autor celkove správne odhaduje životné 
sily ďalšieho vývoja hudby. Jeho kniha je 
veľmi nodnetná. (Rámec tohto článku ne
doYoľu)e, aby sme sa čo i len stručne do
tkli všetkých otázok, o ktor),ch kniha po
jednáva.) Ak autor problémy neraz nerieši, 
aspoň ich nadhodí a osvetľuje a prispieva 
k plodnej diskusii. Pravda, mnohé jeh o ná
zory sú u nás u ž aspoň od Zdan ova prebo
jova né, no je potešiteľné, že sa tieto idey 
aspot'í čiastočne ujímajú i na západe. Pre 
ďalší "")·voj hudbY to môže oriniesť iha 
osoh. · -

Ernest Za••arský 

Literárne podnety pre novú hudobnú 
tvorbu. V rámci zasadnutia členov komisie 
pre vokálnu hudbu prednášal dr. Zdenčk 
i\"ovácek na tému " Literárne podnety pre 
novú hudobnú tvorbu", v ktorej upozornil 
na niekoľko desia tok Yhodných a spoločen
sky potrebných básni slovenský ch autorov, 
ktoré sa priam núkajú na zhudobnenie 
'" kantátach , sboroch a piesňach. Pri každej 
<' ito,·ane j básni pokúsil sa .Nováček nazna
čiť, akými cest::uni ju možno zhudobňov~ť 
a aké výrazové prostriedky sa pre tú-ktorú 
háserl yyžadujú. 

V diskusii, ktorá vyzd,-ihovala iniciatív
nosť a aktuálnosť referátu, Yystúpili súdru
ho,·ia B. ľrbanec, dr. J. Samko, P. Tonko
vič. inž. J. Letiían, dr. T. Hirner a ini. Té
ma bv si bola zaslúžila a i účasť členov 
symio'nickej, estrádn ej a hlidobno-vedeck ej 
komisie. 

Hudba k te lovýchovný m slávnostiam. 

\' rámci St1·e tnutia mládeže na Dunaji 
konali sa Telových ovné slávnosti , n a kto
r)·ch úspe'n om p1·iebehu mali nemal)• podiel 
aj n aši ~ldadatclia. Aulol"mi skladieb k jed
notlivým cviťeniarn holi : Ľudovít Rajter , 
Janko Matu~ka, Július Lctl'ian, Július Ko
walski, Teodor Ilirncr, Andrej Francisci a 
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Karol Elbert. Dňa 29. júla Sväz slovenských 
skladateľov usporiadal z týchto skladieb pre
hrávku s diskusiou. Rozbor a zhodnotenie 
predniesol Ivan Parík, ktor)• v úvode rn
b oru sa pokúsil načrtnúť problematiku tohto 
žánru a v 1·ozboroch jednotlivých skladieb 
poukázal na ich pred nosti a lebo nedostatky. 
V diskusii ďalej prítomní skladatelia a hu
dobní vedci konštatovali nedostatočnú spolu
prácu skladateľov s au tormi pohybových 
skladieb a ďalšie nedostatky, ktoré však 
vo väčšine vyp l)·nui z n eznalosti tohto žán
ru. \' budúcnosti bude potrebné, ab y a j 
hudbn tohto žánru niesla n a sebe pečať oso
bitosti jednotliv)·ch nutOI·o,· a aby Sväz sb
venských sklo.dateľov jej v enoval väčšiu po
zornosť. - ip-

Prehľad zahraničných časopisov 

Sovietskaja muzyka (r. 1958/6.) Toto číslo 
je venov ané prevažne _ . R~skému-Korsa
kovovi z príležitosti 50. v)-ročia jeho smrti. 
Okrem iných článkov je uverejnená aj prvá 
časť zaujíma,·ej Cukkermanovej štúdie O nie
ktor)·ch črtách š týlu R imského-Korsakova, 
v ktorei sa autor zaoberá l)Omerom tohto 
skladateľa k ľudo,·.ej piesni-a metódou 'jej 
vy užitia v skladhá<'h. 

A. Kandinskij Y Poznámkach o Zlatom ko
hútikovi skúma hudobn ú charakteristiku po
stáY tejto opery: uvádza dosiaľ n ekonštato
vanú intonačnú príbuznosť príznačného mo
tívu kohútika so začiatkom nápev u piesne 
Dubinuška, znán\ej revolučnej p iesne z r. 
1905. 

O folklórnych !)ramer'íoch Antara a Špa
nielskeho capriccia oboznámime sa v článku 
E. Gordcevovei. 

Toto l'íslo č~sop.isu uverejňuje aj dosiaľ 
n epublikované listy Rimsk ého-Korsakova 
jeho synovi Andrejovi a jeho listy viace
r\•m ,.,:-značn\rnl osobám. 
· \' r~brike ·Poznámkv o no,-Ych dielach 

n ájdeme články o skladbách Ta~anova, Ra
kova (o IL S)·mfónii), Balsisa a iných. 

;-.[edzinárodnému konkurzu klaviristov a 
h uslisto,· sa ešte venuje niekofko stránok. 

Sovletskaja muzyka (r. 1958/7) . Úvodom 
preberá z moskovsk ej Prav dy uznesenié Cen
trálneho komitétu .Komunistick ej strany So
,·ietskeh o sviizu o ch vbách ori oceňovaní 
opier Veľké priateľstvo: Bohda'n Chmelnick ý 
a Z celéh o srdca, ako aj redakčn)· článok 
Pravdy k týmt o problémom, preklad kto
rého sme u vereini.li v dvoičísle 7-8. 

V máji t oho· roku sa konala v Moskve 
konferencia o hudobnej kritike. Z uverejn e-

n)·ch vý-ňatkov z diskusných príspevkov, 
prednesen)'ch na konferencii, možno si urobiť 
predstavu o naliehavosti riešenia rôzny ch 
otázok, súvisiacich so stavom hudobnej kri
ti ky . 
Najpáľčivejšich problémoY sa dotýk a aj 

článok J. Kefdyša Za bojovú, zásadnú kriti
k u. Autor hľadá príčiny súčasného nežiadú
eeho staYu hudobnej kritiky . Stále častejšie 
sa oz\-vaj ú h lasy o odtrhutosti k ritiky od ži
vota, ·praxe a otázok súčasnej tvorby. Vytvo
rila sa priepasť medzi hudobnou vedou a 
kritilwu, vznikol typ pov r <'hného referent
stva, vydávajúceho sa za kritiku. Kritika sa 
musí opierať o podrobnú , vedecky podloženú 
analýzu, nielen vyclwaľovať, alebo haniť 
podľa subjcktívnycll dojmov pisateľa . Znova 
sa volá po dokonalej prípraYe k ritikov, po 
redzii študijných plánov hudobnej vedy, 
ktoré bY mali brať zreteľ aj na špeciálnu 
y\·chon;_ kádrov ore h udobnú l<ritiku. Keľ
d~'Š hovorí ďalej konkrétne o úspechoch i n e
dostatkoch sovietskej hudobnej kritiky, ne
ob chádza ani dennú tlač, ani časopis So
vietskaja muzyka, kde väčšina článkov o no
v~·ch dielach nepomohla roz,;uúť živ ú, tvo
rivú diskusiu. 

Zaujímavým prispeYkom k riešeniu hu
dobno-teoretický ch problém o'" je článok L. 
Ceninovej Poznámky o hudobnom obraz~. 
f.as lo sa miešajú " tejto súYislosti l<ategórie 
formov o-technické a obrazovo-este tícl<é. Au
tot·ka sa ookúša osvetliť otázku vzťahu ob
razovosti -a tematizmu v h udbe, problém te
matick ého rozvíjania ako dramatizácie obra-
70V. Je toho názm·u , že práve možnos( 
kYalita t. ívn eho rastu "obrazov-proresov" pro
stricd.kami tematickej práce robí symfoniz
mus vyšším t ypom hudobnéh o m yslenia. 
Do: \ ·k t sa a i Asafic,·om naertnutého problé· 
mu ·Yzťahu l;udob nei inton>'t<'ic a hudobného 
obrazu. Obrazový kontrast nie je len intonač
n)·m kontrastom. P rejaYuje sa a j v kontraste 
spôsobo,· tematickej práce. Svoje uzávery 
dokladá príkladmi zo symfonických diel , 
h ·ricko-dramatického <'harakteru. Snaha ab
s~lutizoYať zobrazovaciu funl<<'iu hudby, 
hfada( .,hudobn)· obraz" v tematick)·ch prv
Koch Í<'h obratoch (ktorá sa prejavila " ne
jednom rozbore skladieb ), znamená drobiť 
pojem hudobného obrazu, pozerať naň z n a
turalistick ébo asp ektu . 

O charak teristickÝch znakoch :\fahlerovho 
s,·núonizmu. o ieh~ ceste k h umanizmu do
čÍtame sa ; , člänku ?\L Rubína (Viedeň) , 
Gustáv ~Iahler-skladateľ -humanista. 

\" eľkou kultúrnou udalosťou boli koncerty 
Filadelfsk ého orchestra v Sovietskom sväze. 
O vysokom majstrovstve tohto k olektívu píše 
L. Ginsburg. 

Zaujímavá je beseda s dirigentom J. Or
mandym o jeho umeleckej dráhe, o dojmoch 
zo Sovietskeho sväzu a jeho spomienkach 
na Rachmaninova. 

Bulharská muzikä . (1958.'4- 5). Cvodný 
článok prináša zprávu o príprave druhého 
operného, operetného a balctn(•ho festivalu, 
ktorého sa zúčastnili všetky bulharské opery 
(Sofia, Varna, Plovdiv, Ruse, Stara Zagora) . 
Festival p rebiehal v SMii od 15. YI. d o 
28. YII. 1958. 

S ÚYodn ou znrávou súvisí ai druh\' člá
n ok, k tor)- poj~dnáva o veľkej ítloh~ hu· 
dobn ého umenia pri estetickej v)•choYc más. 
-- Dragomir Ncnov zhodnocuje výkony d e
siatich vidiecky ch symfonick)·ch orchestrov, 
ktoré začali svoj riadny k oncertný život po 
9. septembri 1944. Autor k onštatuje, že spo
medzi uveden)-ch orchestrov chválitebný vý
kon dosahuje symfonický orchester v Plov
dive, v Ruse a Varne. Aby sa zvýšila úroveň 
ostatných orchestrov, m usí sa počet členov 
doplniť kvalifikovan)·mi kádrami. - Jadrom 
článku Eleny Kiselovej O speváckom dý
chaní sú výskumy so";etskyeh vedcov a 
pedagógov, ktorí sa zaoberajú touto otázkou 
so zreteľom na rozvoj a zachovanie spe
Yáckeho hlasu. Cenné sú v)'skumy prof. R a
h otnova, zhrnuté v diele Základy fyziológie 
a patológie speváckych hlaso, · a Zn fonolo
gický záznam spevácl<ých hlasov. Prof. Ra
botno,- skúma problémy, ktoré sa t)·kajú 
priedušk ových a priedušnicových svalov pri 
speváckom dý chaní, škodlivosti prílišného 
preplňovania priedušnice Yzduchom a tnk
zyan ých paradoxálnych pohybov diafragmy, 
pozorované Rabotnovom u dobrých spevá
k ov - Clánok O Yibrátc od Kirila Vapor
džicva zaoberá sa technikou Yibr:ita pri slá
čikových nástrojoch ako aj jeho funkciou pri 
prednese. 
- Po desaťročnej prestávke objavila sa na 
scéne sofijskej opery nová b ulharská opera 
"Chytrý Peter" od B. Stojanova . Autor, 
ako sám priznáva, držal sa tradičných oper
ných foriem a snažil sa zachoYať národný 
charakter hudhy. Jeho cieľom bolo vytvoriť 
n árodnú komickú operu, podobnú Smetano
Yej Predanej n eveste. Kritika vyčíta autorovi 
:>.lú voľbu libreta. Ľudový hrdina " Chytr)· 
Peter" i osta tné hlavné postavy nie sú zobra
zené historick y praYdiYo. Hudbe ch~'ba pre
svedčivosť a určitv stupeň humoru. Zat o 
yyzdvihuje jeh o snahu o svojrázny štýl. 
Pôsobivé je du eto YO finále L dejstva, uriozo 
v 5/4 takte v IL de jstve ako i niektoré á rie. 
- Stojan Ivanov vo svojom príspevku ve
nuje sa rozboru prvej Kutevovej symfónie 
Mládežnícka. Hodnotí iu ako jednu z naj-
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lepších diel bulharskej hudobnej tvorby . 
Symfónia zobrazuje veľké psychologické na
pätie a konfliktnosť. Je charakterizovaná hl
b okÝm obsahom a širokou ideovo-emocio
ná Ir; ou amplitúdo u. 

Rumunské Stud ii muzicologice (Hudobno
vedné štúdie), ktoré vychádzaj ú ako štvrť
ročná príloha ('asopisu :\Ju::;ica, prinášajú o. i. 
zaujímavú štúdiu S. ="iculcscu o Komornej 
symfónii G. Encscu, ktorá vznikla krátko 
pr·cd skladateľovou smrťou, v roku 1954 a 
predstavuje jed en z vrcholov jeho tvor·by . 
Známy muzikológ Emil Riegler-Dinu je au
torom zauiímavého príspevku Ovídius, my
tológia a hudba, v ktorom si všíma vplyvu 
Ovídiovej tvor·by na hudobnú tvorb u od re
nesancie do súčasnosti. Osobitne sa pritom 
zaoberá dielami. ktoré vznikali ako ohlas 
jeho tvorby v R~munsku, kra jine, kde prežil 
posledné roky svojho života. Ostatné pri
spevl<y sú prevažne b ibliografického aleb o 
dokumentárneho charakteru. 

Ruch muzyczny. J edenáste číslo Ruchu 
muzyczneho prinúša ,. Íl\·ode článok J. Káŕl
sk ého, ktor~·m autor v íta Artura Rubinsteina 
pri príležitosti jeho príchodu do Poľska. 
Rubinstein, vynikajúci klavirista poľského 
pôvodu, predviedol vo Varšave tri koncerty, 
n a ktorých potvrdil skoro legendárnu po
vesť o svoiom umení. 

V druhe} časti svojho prehľadu a hodno
tenia súčasnej maďarskej hudby píše Peter 
V árnai o jednotlivcoch a v zhrnutí všeobecne 
ch arakterizuje, že (:ieľom novej maďarskej 
hudby je ďal;í rozvoj jej individnalného 
štýlu a snaha po získaní b )•valého uznania 
vo svete. 

Zaujímavé sú spomienky Márie J\tfodra
kowskej n a štúdiá u Nadi Boulanger. Táto 
francúzsk a skladnteľka, virtuózka ale predo
všetkým pedagogička (1887) vychovala na 
parížskom konzervatóriu, kde predn ášala 
harmóniu, kontrapunkt a dejin y hudby, rad 
žiakov z celého sveta, medzi nimi i veľa 
Poliak ov. Jej zvláštny spôsob práce, obsah 
výučby (zaoberala sa najmä :Vlonteverdim, 
Bachom a Stravinským), ako aj samotná jej 
osobnosť mali veľk)• vplyv na žiakov. 

V diskusii o problémoch súčasnej hudobnej 
praxe hov orí Lech Terpilowski o súčasnom 
úpadku poľskej estrádnej piesne. Ako prí
činy u vádza chyby v práci skladateľov a 
interpretov, všeobecne známe aj u nás: dile
tantizmus, pohŕdanie teóriou, n edostatok 
osobnej kultúry a finančná chamtivosť. Po
rovnanie úrovne skladateľov, textárov a in
terpre tov minulosti a dneška je žalostné a 
rovnako smutná je aj situácia rozhlasu, ktorý 

406 

má pochopiteľne ťažkosti s výberom. Pro
jekt vzniku Divadla piesne pri Varšavskej 
televízii by mal zvestovať renesanciu poľskej 
piesne. 

PH.OF. EMIL HULA 

Pri príležitosti 75. v)'ročia naroden ia prof. 
Emila Hulu (nar. 4. sept. 1883, zomrel 17. 
narca 1942) spomíname s vďačnosťou na 
jeho 18 ročnú plodnú prácu n a poli hu
dobnej v-ýchovy školsk ej i ľudovej na Slo
vensku. Hula odchoval nám stovky učiteľov 
hudobnej výchovy na všeobecnovzdeláva
cích školách , ktorí aj ako sbormajstri spe
vok olov úspešne rozvijali hudobnú kultúru 
nášho ľudu. 

Z bohatej pedagogick ej , sklada teľskej, li
terá rnej a zberateľskej činnosti prof. Hulu 
spomeňme aspoň niekton\ v tom čase prie
kopnícke práce, predovšetk)•m melodiky hu
dobnej výchovy, spevníčky p re školy ;'1/ašim 
deťom, Kaše spievanky, znamenitý výber 
z n árodnej poézie s hudobnoestet.ickým roz
borom, doplnen)' literárn o-historickým vý
kladom Slovensk é k vety (1923) , inštrul,tív
ne skladb y (Husľové etudy, zbierky sborov 
Poklad, Spevky, Sbornik viachlasových p ies
ní pre školy), množstvo štúdií a hudob no
estetických článkov v rozličn)·cl1 odborn)•ch 
a denných časopisoch a najmä slovensl'é 
heslá v Pazdirkovom hudobnonáučnom slov
níku (II. časti osobnej), napokon zbierku 
slovenských ľudov)•ch piesni Od kolísky ku 
hrobu, obsahujúcu 2500 piesní, ktorá vyjde 
v edícii Slovenskej akadémie vied. S 

KAROL PADIVÝ 50-ROCNÝ 
Známy a osvedčený pracovník ĽUT 

a úspešný skladateľ zábavnej hudby Karol 
Pádivý dožíva sa 10. septembra svojej päť
desiatky. V rokoch 1931- 1947 založil a vie
dol sláčikov)• orches ter a veľkú dy chovú 
hudbu v závo<l.e Merina v Trenčíne, kde od
choval mnoho zdatných h udobníkov. V sklad
be venoval sa zväčša tvorbe pre dychové 
orchestre (variácie na ľudovú piese1'í Slnieč
ko vychodí, Slovenský tanec, odmenený ce
nou V. Vačkára r. 1955, Suita pre dyc,hov-ý 
orchester, valčík Na brehoch Oravy, folklo
ristické scény Sedliacka, Sobášne piesne, 
montáže Hore Váhom, sui ta Okolo Súče, po
chody, tanečné skladby atď.). Svoje pedago
gické skúsenosti zhrnul v publikácii Sborová 
škola (1954) a v mnoh)•ch inštruk tívny ch 
skladbách pre dychovú hudbu . Skúsen osti ' 
v práci s dychovou hudbou podáva v spolu
práci s J. Pravečkom v diele Inštrumentácia 
pre dychovú hudbu (Martin 1954) . Jubilan
tovi želáme pevn ého zdravia a veľa ďalších 
tvorivých úspechov. S 

Béla Bartók, starší syn svetoznámého ma
ďarského skladateľa, žijúci v Budapešti, ve
noval Maďarskej akadémii vied časť po· 
zostalosti svojh o otca . Pozostalosť b ude tvoriť 
časť Múzea Bélu Bar·tôka, k toré sa má otvo
riť v rámci tohoročného Bm:tókovho festivalu 
v Budapešti. • 

Po prvý raz v histórii bay reuthskéh o festi
valu bude predvcden ý Loh en grin b ez účasti 
nemeckých spevákov. Okrem francúzskeho 
dirirrenta André Cluy tensa vystúpia v tejto 
ope;e Sándor Kónya (Rumunsk o) v titulnej 
role, Leonie R ysanek (Rakúsko) ako Elsa, 
Astrid Varnay (liSA.) ako · Ortrud, E ugen 
Keith (1ISAl ako kráľ a Ernest Blan c (Fran· 
cúzsko) ako Telramund. 

• 
~a tohoročnom západoberlínskom festivale 

Berliner Festwochen h udú po prv)r raz pred
vedené štyri jednodcjstvové komorné opery, 
zložené na podn et organizátorov festivalu. 
Autormi opier sú Darius Milhaud (Muž z mo
rn), IIumprey Searle (Z denníka pomäteného) , 
\Verner Thär ichen (Anaximan drov k oniec) 
a \Volfgang For tner (COI·inna) . Premiéru 
opier bude dirigovať Hermann Sch crchen. 

• 
Francúzska firma Pathé-Marconi d ala do 

predaja dva dni po parížskej premiére Sosta
kovičovej X L symfónie 1905, k torá sa konala 
lwncom mája, nah•·ávku tohto diela n a dlho
hrajúcich doskách ( !) . Vynik ajúcu snímku 
nahral André Cluy tens s Orchestrom fran cúz
skeho rozhlasu a televízie. 

SÚŤAŽ K 150. VÝROČIU 
NARODENIA F. CHOPINA 

Sekretariá t Sväz u čs. skladateľ ov ozna
muje vypísanie Medzinárodnej súťaže na 
huclobnovedecké dielo k 150. výročiu n aro
denia Fredervk a Chon ina. Podmienk y : 

1. Práca ~á byť . venovaná problémom 
Chopinovho diela a obohateniu ch opinovské
ho bádania. 

2. Do súťaže možno zadať d iela len dosiaľ 
n cvvdané. 3: Minimálny rozsah práce je 5 tlačených 
há,·kov, každý o 40 000 typoch. . 

4. Dielo má byť podané v nemčine, anglič
tine alebo francúzšti ne. 

5. Dielo treba zadať v niatich exemplároch. 
6. Súťaž je anony mná a dielo má byť 

označené h eslom. V p riloženej a zalepenej 
obálke treba uviesť meno autora, národnosť, 
adresu , krátky životopis a fotografiu o roz
meroch 9X12 cm. 

7. Sekretariátu Sväzu čs. skladateľov treba 
prácu odovzdať ku dňu 1. júna 1959 

8. Medzinárodná komisia odmení tri naj
lepšie práce. 

PRVÉ KONCERTY NOVEJ SEZÓNY 
OTVORENIE NOVEJ KONCERTNEJ 

SEZONY SLOVENSKEJ FILHARMONIE 

Koncertnú sezónu 1958/59 začne Sloven
ská filharmónia 25. septembra koncertom 
venovaným oslave 50. výročia narodenín 
skladateľa Eugena Suchoňa. Pri tejto p ríle
žitosti p redvedie dve na jv)•znamnejšie sym
fonické diela skladateľa, symfonické variá
cie "Metamorfózy" a "Žalm zeme P odkar
patsk ej" . Na koncerte, k torý diriguje dr . 
Ľudovít Rajter, spoluúčinkuje Spevácky 
sbor SF. 

HalíM Czerny Stefmiska hrá so Slovenskou 
fi lharmóniou 

Na b ratislavskom festivale r. 1954 počuli 
sme p o prvý raz túto vynikajúcu poľskú 
"chopinistku". Odvtedv v CSH. nevystu po
vala. Koncertov ala v celej Európe ako aj 
v Severnei a Južnei Amerike. V októbri t . 
r. vystúp( v Prahe ; v Bratislave. V rámci 
abonentných koncertov Slovenskej filharmó
nie prednesie 2. a 3. októbŕa Mendelssoh
nov K lavírny koncert g-mo! a Mozartov 
Koncert A-dur. 

Czcrny-Stefaŕlska získala roku 1949 na 
Chopinovej súťaži vo Varšave p rvú cenu 
(spolu so sovietskou klaviristkou Bellou Da
vidovičovou) . Za klaviristickú spoluprácu 
na filme " Chopinova mladosť" ako a j za 
zásluh y o poľskú skladbu a klavírne ume
nie udelili jej štátnu cenu I. triedy. 

" Liturgická symfónia" Arthw·a Honnege
ra, jedného z popredný ch zjavov h udobnej 
moderny, je n a programe koncer tov Slo
vensk ej filharmónie hncrľ na začiatku sezó
n y 2. a 3. októbra. Dielo naštuduje dr. Ľu
dovít Raj ter. Na tomto programe je ešte 
P relúdium pre sláčiky od Františka Babuš
ka a Mendelssohnov a Mozartov Klavírny 
koncer t s poľskou k laviristkou Czerny-St~
fmískou. 

Ladislav Slováh diriguje Slovenskú 
filharmóniu 

Po úspešných vystúpeniach s Leningrad
sk ou filh armóniou v Sovietskom sväze bude 
dir igen t symfonického orchestra čs. rozhlasu 
Ladislav Slovák v budúcej sezóne dirigovať 
aj niekoľko koncertov Slovenske j filharmó
nie. Prvé z nich b udú už 16. a 17. októbra. 
Slovák uvedie na t)·chto koncertoch ako no
vinku Cikkerovu Dramatickú fantáziu. Okrem 
toho je na programe Sostakovičova V. sym
fónia a Beethovenov Koncert p re klavír, 
husle, čelo a orchester , ktorého sólistami 
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budú Michal Kar·in. Tibor Gašnarek a Al-
bín Berky. . · -

Anglický httslista Allan Loveday 
má dva recitalv v rámci abonentných kon
~ertov SF, a t~ 23. a 24. októbra.-

Loveday hral so SF r. 1955 (Elgarov Hus
ľový koncert). Hoku 1949 získal spolu so 
sovietskymi huslistami Bezrodným a Fikaj
zenom prvú cenu na Medzinárodnej husľo
vej súťaži o cenu J. Kubelika v Prahe. Ro
ku· 1954 absolvoval aj úspešné turné po 
sssn. 

Styridsai rokO'>' CSR oslávi Slovenská fil
lwmlónia koncertom, na programe ktorého 
b~:de Sukova symfonická háseú Praga, Dvo
rákov Cclov\• koncert a l\Iovzcsova IV. 
svmfónia. Ko"ncert odznie v ob~ch abonent
n.)•ch poradiach SP 28. a 29. októbra. Diri
gentom je Ľ. Rajter, sólistom lJopredn)• čes
ký čelista Miloš Sádlo. laureát štátnej ceny. 

KNIŽNÉ A HUDOBNÉ NOVINKY 
Pre klavír vyšlo: 

Jiľi Berkovec: Jana hrnie na klavír. Päť mi
niatúr. Vydalo S:'\KLÍTU, Praha 1958. Ce
na 4,20 Kčs. 

Josef Páleníček: Ceské pohádky. Vydalo SN
KLHC, Praha 1958. Cena 4,- Kčs. 

{cské sonatíny (Benda - Duš<' k - Dusík
Koželuh - .\1ysliveček - V;H\hal - Voi'í
šek). Vydalo S:\lKLHL:, Praha 1958. Ce
na 24.- Kčs. 

S tephen. H eller: Album p•·e klaví~, op. 47. 
Hcvidoval \'. Kaprál. \" ydalo S:\lKLHU, 
Praha 1958. Cena 6.10 Kčs. 

Johann Strauss : ·c kräle valčiku, v Jahkom 
slohu. Upravil L Láska. Vydalo SNKL
HU, Praha 1958. Cena 5,- Kčs. 

J an Hanuš : Preludi pet· pianoforte, op. 23. 
Vydalo S:\lKLHC, Praha 1958. Cena 
12,20 Kčs. 

Ľvod do sonatín. Vy bral a revidoval Vladi
mír Polivka. Vvdalo S~KLHC, Praha 
1958. Cena 6,- k t:s. 

V lid':'vej edícii vyšlo 
BccHich Smetana : Va!Uky . Cena 3,60 Kčs. 

Beuina polka. Cena 1,80 Kčs. 
Zo študentského života. Cena 1,20 Kčs. 
Louisinn polka. Cena 1,80 Kčs. 
~ašim devúm. Cena 1,80 Kčs. 
Jil'inkovú nolka. CE'na 1.80 Kčs. 

Josef S uk: V~snická serená~la. Cena 2,30 Kčs. 
Jacques Offenbach: Barkm·ola z opery H off

mannove noviedkv. 
Zdenek Fibi~: Poe•~- Cena 1,80 Kčs. 
Franz Schubert: A ve Maria. 
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§JLOVJEN§KÁ H UDBA 
ROČNÍK II. OKTÓBER 1958 Č ÍS LO lO 

Vznik ČSR -
predpoklad rozvoja s lovenskej hudby 

Y tie to dni si celá naša verejnosť pripomína udalosti spred štyridsiatich ro
ko,·. keď boj o našu národnú. slobod u vyústil vo vznik spoločného štátu Ce
eh o,· a Slo,·ákov. Vytvorenie Ceskoslovenskej republiky je historick)·m medz
níkom v dejinách nasich národO\' , Po stárocia zbavo\·ané záldadn)·ch práv 
a možností rozvoja. ba napokon ohrozova né na samotnej existencii, vzopreli 
sa nase národv, , ·vburco,·ané Ycl'kou októbrovou socialistickou revolúciou, 
k definitívnem~ zúČtovaniu s nená,·idenou monarchiou, s hut}·m nacionálnym 
a sociál nym útlakom. 

Boj slo,·enského národa bol bojom osudov~·m. V zápase násho fudu, k torý 
wľaka víťazstvu Októbrovej revolúcie získal perspektívu a oporu, sa ro7ho
dovalo o bytí a nebytí slovenského národa. V tomto zápase sa tiež v zásade 
rozhodla otázka, či konečne bude mat možnosť tento porobený a vykoris
iovan)· národ možnosť slobodne rozvíjať svoju národnú kultúru. Dnes si tak
mer ani predstaviť nevieme, ,. ak~·ch pomeroch pracovali slovenskí predpre
\Tatoví umelci, aké skromné boli ich snaženia a aké veľké riziko bolo spojené 
s každ}·m ich verejn)'m Yystúpením. Stačí si však spomenúť na príkor ia, 
ktoré skusovali slow nskí sld ada tt> lia za to, že sa odvažovali zhudobňovať slo
wnské texty. Známy je prípad Yiliama Figuša-Bystrého, ktorého kantátu 
.. Slo,·cnská pieseň" (na slová l Tviezdoslava) predviedol liptovskomikulášsky 
spcvokol bez u,·edenia autora, &by ho nevystavil perzekúcii zo strany maďar
sk~·ch úrado,·. :\ie div, že za tak)·ch okolností nemohlo byť ani reči o založení 
slo,·t>nského operného divadla, budobn}·ch škôl alebo orchestrálneho telesa. 
Xárod. ktorému uberali prho na život, mohol o tom iba snívať. Z tej istej 
príčiny sa musela slovcnská predpre\'ľalo,·á tvorba obmedzovať len na malé 
formy, najmä na umelú piese l1 a úpravu fudov)·ch piesní. Ku komponovaniu 
väcsích út,·aro\· vtedajším skladateľom ch)·bali interpretačné telesá i skúse
nost z práce s nimi. Komponovať orchestrálnu hudbu bolo vtedy .. nad po
mery". To prirodzene neznamená , že hy sa potreba tak)•ch to diel nebola po
ci(o,·ala. :\'a pr. o v~·tvorení národnej opery sa u nás hovorilo počnúc Kolláro
v~·mi .. Zpiewankami" takmer ustavi čne v časopiseckých článkoch i beletrii 
(Yajanského "Kotlín"). i\'apeiek Lomu nedochádzalo ani k pokusom, nie to 
k tn·al~·m v)·sledkom. J edin)• J á n Levoslav Bella ako keby spočiatku nebol 
bral na vedomie malos ť ,·tedajších pomerov a staval si najvyššie ciele vo všet-



kých žánroch. Trpké rozčarovanie, ktoré sa čoskoro muselo dostaviť, bolo 
potom jedným z hlavných - ak nie rozhodujúcich - činiteľov, pre ktoré 
opustil Slovensko. 

Vzhľadom na tieto okolnosti vystupuje do pravého svetla obrovský vý
znam nadobudnutia národnej slobody v Ceskoslovenskej republike aj pre ďal
šie osudy slovenskej hudby . Coskoro po prevrate púšťa sa hŕstka slovenských 
hudobníkov - vzhľadom na ich sily a možnosti - do obrovského diela vý
stavby základov slovenských profesionálnych hudobných inštitúcií, ktoré mali 
v ďalšom vývoji zohrať rozhodujúcu úlohu. Neraz pritom uskutočňovali svoje 
plány vypracúvané už za vojny. Tak sa napr. neúnavný priekopník Miloš 
Ruppeldt hneď po návrate do vlasti pustil do realizácie svojho zámeru zriadiť 
v Bratislave slovenské hudobné učilište. Predovšetkým jeho iniciatíve vďačíme 
za to, že už v roku 1920 začala svoju činnosť Hudobná škola pre Slovensko. 
Pre ďalšie osudy tejto školy i celej našej hudby bolo veľkým šťastím to, že 
na nej čoskoro po založení začala účinkovať umelecká osobnosť Frica Kafen
du, usmerňujúca celý jej vývoj. 

Pre prudl<ý rozvoj slovenskej hudby po prevrate je príznačný ešte jeden 
moment - bratská pomoc českej hudobnej kultúry. Už v prvých rokoch 
existencie nového štátu začali na Slovensku pôsobiť na vedúcich miestach 
i priamo v "teréne", v orehestroch a inštitúciách desiatky českých hudobníkov, 
medzi ktorými boli umelci formátu Milána Zunu a Oskara Nedbala. Bez ich 
obetavej práce by nebola mohla existovať takrečeno žiadna hudobná usta
novizeň. Spolu so slovenskými hudobníkmi vytvárali českí hudobníci, pôso
biaci na Slovensku, podmienky i pre neskorší rozvoj hudobnej tvorby, 
ktorý začal o niečo neskôr, v tridsiatych rokoch. Trvalo totiž dlhší čas, kým 
sa mohli nové podmienky odraziť i v oblasti hudobnej tvorby. Nová sklada
teľská generácia vyrastala paralelne s rastom našich hudobných inštitúcií, 
ktoré pripravovali pôdu pre jej uplatnenie. Na druhej strane nový život pod
nietil i tvorbu starších skladateľov, napríklad Mikuláša Moyzesa a Viliama 
Figuša-Bystrého, ktorí po prevrate začali komponovať i tie žánre, pre ktoré 
v minulosti nebolo predpokladov. 

Ak vyzdvihujeme tieto skutočnosti ako veci základného v)·znamu pre osudy 
slovenskej hudby, nezabúdame ani na to, že ani vznik republiky neodstráni! 
všetky zábrany, ktoré stáli v ceste rozvoja našej národnej hudby. V štáte, 
v ktorom moc na seba strhla buržoázia, bolo treba ustavičn e zápasiť o exis
tenčné podmienky pre rozvoj hudobného umenia. Výrečne to dokumentujú 
osudy niekdajšej Hudobnej školy pre Slovensko, neskoršej Hudobnej a dra
matickej akadémie. V dôsledku nedostatočn)•ch spoločenských predpokladov 
zostali mnohé požiadavky nesplnené alebo sa realizovali iba torzovite. O to 
väčšia je naša úcta a vďačnosť všetkým tým hudobníkom, ktorí pred štyridsia
timi rokmi začali klásť základy dnešnej slovenskej hudobnej kultúry, roz
víjajúcej sa dnes vďaka víťazstvu pracujúceho ľudu bez zábran a prekážok stále 
intenzívnejšie a bohatšie. 
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Diskusia pred sjazdom SČS a konferenciou SSS 

Redakcia časopisu otvára diskusiu pred sjazdom Sväzu československých 

kladateľov a konferenciou Sväzu slovenských skladateľov. Cieľom tejto dis-
s . k 
Jwsie je riešiť aktuálne a naliehavé problémy ideové, tvori~é, teoretzc _é a_ o~~ 
oanizačné. Začíname problematikou modernosti a súčasnostt, ku ktore/ pnna
~ame príspevky s. J. J iránka, E. Simúnka, J. Kresánka, ako i názor H. Eisle~a 
na Schänbergovu dvanásťtónovú techniku. Ziadame diskutérov, abu svoJe 
príspevky zaslali do uzávierky, t. j. do 5. každého mesiaca. 

Zdenek Nejedlý o modernizme, naturalizme a formalizme 

Korene niektorých našich omylov z ne
dávnvch cias spoČívali nic v poslednom ra
de ,. ·istej urýchlenosti a prebnanosti naši<:b 
ebletický ch súdov a uzáverov, v tom, že ru": 
, ·ždv dobre sme vedel i rozlišovať medzi 
idedtogickou. a esreLicl-.ou formuláciou ne
jakej umelec.ke j, p ravdy. _Miešaní~ s~jek· 
tívnych estet1ckych predstav s obJektívnym 
ideoiogicl<ým hľadiskom viedlo nakoniec 
k niektorý·m neblahým v>•slcdkom. Bolo by 
však tragickým omylom chcieť z nespráv
nej zámeny ideologického hľadiska a teo
retickej formulácie otázky robiť závery o 
potrebe odtrhnutia teórie od ideológie, ako 
to dokonca proklamovali niektorí pisatelia, 
na šťastie, nie v oblasti hudby. 

X aším ideálom však nemôže byť, aby sa 
tvorba a jej prirodzená zákonitosť presa
rl:r.ovala koniec-koncov proti nejakým ne
správnym esteticl')' m teóriám a ideám. Na
šou úlohou preto tiež nemôže byť rozpory 
iha konštatovať, treba ich preklenúť. 

Grčite nebude na škodu poradiť sa so 
Zde1'íkom l\ejedl)'m o niektorých našich 
ožebav)·ch estetických problémoch. 

\"y jdeme hneď z onoho prot~adu,_ k to
rý nás ,. poslednom čas~ veľm1 vzr;tsoval. 
z p rotikladu tzv . m.odernu.mu a reahzn~u a 
pozrieme sa a~o k t~mu problému ,P!Jst~
poYal vo svoJom d1ele Zdeneh !\e1edly. 
Predovšetkým sa ukáže, že Zdenčk Nejedlý 
sám tento problém takto nikdy nesta val, .a 
že naopak dogmaticky ustrnulé klademe 
realizmu proti modernizmu. ktorý ku tomu 
v~etkému neb)·yaJ presne a jednoznačne 
určený, bolo jedným z omylov doby ne
dá vuo minulej. 

Y jednej zo svojich najpozoruhodnejšie~ 
siatí z poslednej doby, príznačne n~z~an~J 
O J·ealizme pravom a ncpra-vom, veľmt :')'
stižne o tom hovorí: "Ne o to tedy Jde, 

prostió odvrhnout vše nov~, _I!~?derní .• Na
!>pok nic nebylo nebezpecneJSLho nez to. 
To cÍllejí práve oni nem.niólci, pr~tože t? by 
jim je jich situaci vel mt usnadnilo: m; se 
neučit z nového umení a malovat proste po 
staru iak se malovalo za našich dedečkú a 
hnLiiek. Tak jednoduché a lehké to však 
v realismu není. J ako skutečnost se meni, 
tak .se mení i realistické umčni. A jako sku
tel'nost prošla etapou tzv. modernosti, tak 
jí prošlo i . umení včda všeehna kultura. 
~c nroto orlhodi t lze tot~ obdobi, ani ne je 
rhytnlcky obejít a dostut se k realismu ja
k-::misi zadními d'irky. Pekne čelem vpred, 
".;:hnout se do této poslední, i když ~nes 
prekonané skutečnosti je nutno, a houštmou 
tzv. moderního umčni dostat se vpred. Jak 
máme už krásné toho pi'íklady. J eden z nej
krásnejších v O. Ostrčilovi, který prošel ce
lou parabolou modemiho umení, než. se do
stal k Honzovu královstvi, ale prob1l se a 
došel k cíli." 

Dostávame sa tým ku kľúčovej otázke 
' ' ;Veiedlého poňatí realizm_u. lsteže. ne~o~
no nepripomenúť dnes už 1eho klasicky vy
rok: "'\7ení nlbcc pravda, že by mohlo b)·~ 
n <:co krásného, co nerú pravdivé, mravne 
;:;dmvé a mvšlenkovč veliké. Zakr),vati sla
host luásou; elhiku estetikou jest nejvetší~ 
hanobením krásy a estetiky. Kdo here k ra
su a umčni do~pravdy, ten o kráse vúbe_c 
nemluví. I v umeleckém díle jde vždy n~J
vice o pravdu ." Bolo by nedorozumemm 
<'hcief :'i"eiedlého poiíatie realizmu odvodzo
vať iba z· te it o ieho myšlienky a domnievať 
sa, že XejedléJ~U je dostatočn)"Ilt určením 
realizmu nravda skutočnosti v umení, teda 
fokt v estetickom ponímaní koniec konco': 
mi.moumelecký. Nejedlý v tej to základneJ 
ol:ízke nezabudol rešpektovať z:'"láštnu šp~: 
cifičnosť umenia a preto mu mlcdy nestac1 
iha pravdu skutočnosti v . umení, ale vyž~
duje rovnako i umelechu pravdu skutoc-
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nosti. ":"<e realismus je první kritérium, ale 
umení. Tudy jde čára, delící na prvním mís· 
té umčni od neumení, a teprve v oblasti 
umč.ni jde dalši čára, délící realistické ume
ní od nerealistického. Vždv má však realis
tické uméní blíže k sy mbolickému a jinému 
nerealistickému umení než k jakémukoli, a 
tedy tr~ba i tzv. " realistickému" paumení 
či neumení. Do rady , kam klademe veliké
lto realistického· tvurce "Vojny a miru", 
rozhodné sp íše položíme antirealistického 
Maete1·lincka, než rekneme našeho " realis
t u" Záhradn íka-Brodského. Je i v umeni 
jistá hierarch ie, která nesnáší nivelisaci. ľic 
z nejaké choutky aristokratické, ale prosté 
z x·eálneho .faktu, že umční, ať jakéhokoli 
smčru, rnuže bý ti zase jenom umení. A bo
jujeme-li za nčktery smer , musíme tím spí
še dbát toho, abychom jej neskompromito
v ali neumčním. ľroto ruce pryč, vy neu· 
melci od toho, za co my zde bojujeme! 
R calismus nesmi b)' t p láštikem impotence, 
jak se to nejednou deje." 

Yidímc, že Nejedl)' veľmi rozhodne od
-deľuje realizmus predovšetký m od všetkého 
-pseudorealistického neumenia, od všetkého 
gýču a paumenia, prikrývajúceho sa plášti
kom ,.zobrazo,·ania pravdy skutočnosti", 
pretože realizmus je Nejedlému v najvlast· 
nejšom slova zmysle u melecká tv orba. :Xe
m á a nemôže mať nič spoločného s onou 
šedivosfou netvori,·osti a plvtkou a lacnou 
ľúbivosťou, k torá b)·va pri"st~ihnutá na mie
r u úbohého v kusu malomeštiaka, tohto vý
lupku t ypickej meš tiackej tuposti a nemys· 
1ivosti a duševnej lenivosti. Ako tvorba ne
má však reulizmus nič spoločné ani s na
turalizmom, p t·e tože umelecká pravda sku
točnosti vyžaduje práve nie utápať sa vo 
skutočnosti, ale ju umeleck y spoluvytvárať. 
" ... naturalismus je v pocl statč podobná 
irnpotence, netvorivost, jako fo rmalismus" -
hovorí o tom Nejedl)·. 

Našu pozornosť si zasluhuje, že Nejedlý 
umelecký formalizmus, túto prázdnu hru 
foriem, zastierajúcu nedostatok myšlienky, 
nestotožňuje mechanicky s ak-ýmkoľvek 
modernizmom, čo sa u nás niekedy nie 
dosť presne rozlišovalo. Nie každ ý moder
nizmus ie totiž hneď formalizmom, ako to 
už vy plyn ulo z predchádza júceho výkladu. 
Yec je p ráve v tom, že a ni modern izmus, 
al e an i realizmus nebet·ie Nejedlý nikdy ab
straktne, spoločensky izolovane a neh is to
rick y. Podľa Nejedlého každ á doba má svoj 
reali7.mus, ale aj naopak, v každom trpko 
prežitom d obovom u meleckom prejave je 

412 

mnoho realistického, i keď t ento umelecký 
prejav sa na prvý pohľad ani sám realis
ticky netvár i. Tak napr. i v modernizme 
obdobia medzi dvoma svetovými vojnami 
nachádza Nejedl)· mnoho realistického, to 
jest odráža júceho svoju d obu, a to nie iba 
pasívne, či ako by sme povedali naturalis· 
ticky, ale i napomáhajúceho túto dobu si 
uvedomiť a spoluv-ytvárať. Nachádza tu te· 
da niečo, čo tvorí t ypickú umeleckú sk u· 
t.očnosC doby, a čo preto i prostrednictvom 
nmenia pôsob í zasa na túto dobu samotnú. 
Toto však ie znakom praveho umen ia, ta· 
káto umeleéká t vorba ;kutočnosti, a tak tu 
nachádza vedľa rôznorode ply tkej formalis
tickej prázdnoty i významné spoločenské 
rysy s realizmom. 

Napokon Nejedlému každé veľké umenie 
súvisí koniec-koncov s realizmom. Hovor í 
o tom: "Sám realismus není ani vynález, 
a ni forma tcprve dneška. Všecbno velké a 
pravé umení rez všechny dobové výkyvy 
, -ždy by lo realistické. Ale umélcuv pohled 
na skutečnost se menil a tak presto, že tu 
vždy byla zobrazován a skutečnost a nekdy 
do konce i táž skutečnost, jsou realismy vel
mi rúzné. Možno ŕíť'i, že každá doba méla 
svuj názor na skutečnost a tim i svúj rea· 
li, mus." AYšak nie iba p rotiklad realizmu 
a modernizm u, a ni proliklad realizmu a 
formali.?.mu nevidí Nejedlý ne jak metafy 
zk k y, nehistoricky, nedialekticky. Rozhod
n )·m ~pôsobom odsudzuje buržoázno-forma
lis tický útek od skutočnosti. 

)<" ejcdlý prirodzene vyzdvihuje realizmus 
nesmierne vysoko nad formalizmus, avšak 
ich vzá jomný pomer rieši spôsobom, ktorý 
si zasluh uje pozornosť. Predovšetký m Ne
jedlý nevidí tento problém zjednodušene a 
ahstrak tne a ako otázku neiakého snáď iba 
,.slobodného" umelcovho ro~hodnutia, alebo 
nejakej jeho jednoducho logickej úvahy, či 
b ude alebo nebude tvoriť formalisticky alebo 
realisticky, avšak v neposlednom rade ako 
otázku u mdcoYej t vorivej potencie, ako 
otázku jeho umenia či newuenia zmocňo
vať sa umelecky podstaty skutočnosti. ~a 
druhej s tra ne neoddeľuje Nejedlý realiz
mus od formalizmu čínskym múrom neja
kých puristických obáv z akéhokoľvek for· 
málneho cxperimen tátorst va. J e presvedče· 
n ý o nezlomnej vnúto rnej sile každ ého rea· 
listického umenia, že nijako nevylučuje 
rr,ožnosť jeho plodného obohatenia, hoci 
forrnálny nú v),dob y tkanú niek torých aj 
čisto formalistick)•ch experiment ov . 

J A R OS L A V JI H.Á N E K 

Et:GEN S J M ú NEK 

K ponímaniu modernosti . .. 
Diela vznikajúce ako "moderné" len krátku chvíľu zostávajú modernými .. 

Po čase sa stanú históriou, ba i samotný názov zachycuje už dnes určité údobie· 
histórie umení. Preto v zmysle všeobecného významu pojem modernosti je 
pojmom, ktorého konktrétny obsah sa neustále mení. Pojem modernosti ne
zachycuje len určitú konkrétn u tvorbu , ale je i pojmom zachycujúcim meniaci, 
sa obsah : vývojový pohyb vpred. 

Potreba modernosti prameni v umení nielen z pocitu vnútornej potreby po· 
novosti, životnosti a podobných subjektívnych pohnútok, ale i z obj ektívnych~ 
potrieb a požiadaviek ďalšieho vý voja umenia ako súčasti širšieho kultúrno· 
spoločenského celku. Z toh to hľadiska moderným m ôže byť len to, čo zna·· 
mená i umelecký vývoj. Tvorbu, ktorá sa nestane faktom umeleckého vývoja~ . 
ale zostane len v chronológii experimentov, nech je akokoľvek nová a or igi
nálna, nemožno označiť za umelecky modernú. Bez pozdvihnutia sa na úroveň 
umeleckého v ýv oja nielenže sa nestane tvorba umelecky modernou, no ne
stane sa často ani umením: zostane len pri dôsledkoch a sekundárnych atri
bútoch modernosti. 

Takto sa stáva napr., že modernosť sa redukuje na jeden zo svojich atribútov, 
na novosť. Táto sa stane miesto dôsledku sfetišizovaným cieľom, synonymom 
modernosti. Len v tejto synonymite sa môže napr. pseudoumeleckosť zakrývať 
vydávaním sa za ,,moderné". Zo smutnej skúsenosti vieme, že nie všetko nové, 
čo sa vydáva za moderné umenie je skutočne umením, tobôž umelecky mo
derným , umeleckým vývojom. Moment novosti o sebe nevystačí na umeleckú 
modernosť. " Nové" , čo zároveň neznamená i umelecky vývoj, nemôže zna
menať ani umeleckú modernosť . Samoúčelná pôvodnosť, čo j e redukovaním 
cieľa na jeden svoj atribút , nemôže vystihnúť úplne podstatu umeleckej mo
dernosti. Dokladom toh o sú zo všetkých umeleckých oblasti výtvory , ktoré 
síce splňajú podmienku novosti a p ôvodnosti, no ich voluntaristické silenie 
často nemožno považovať za umenie, tým menej za vývoj v umení. Možno· 
uznať za moderné umenie tvorbu, ktorá sa úrovňou umeleckej objektivity ne
dokáže zaradiť na vývojovú špičku naozaj stných umeleckých hodnôt? Ide· 
o modernosť estetického ideálu , no i o umeleckú úroveľí akou sa konkretizuje. 

" Nové" m ôže byť i modernému umeniu len atribútom. To znamená, že
vyviera len ako atribút ob jektívnych potrieb jednak imanentného vývoja 
umenia, jednak celkového spoločensko-kultúrneho vývoja, ktorého umenie· 
je nielen organickou súčasťou, ale ho i aktívne stvárňuj e a vytvára. Nie všetko· 
nové znamená i vývoj, nie každá fáza chronológie v)rvinu znamená i v)•voj 
v zmysle progresívneho napredovania. 

Vývoj v umení nebol ani v minulosti určovaný len imanentnými možnos
ťami t oho-ktorého umenia : nešlo len o nejaké samoúčelné a izolované auto· 
matické rozvíjanie toho, čo pripúšťala špecifičnosť toho-ktorého umenia. R ozvoj 
špecifick)'ch , imanentných m ožností jednotlivých umení bol podmienený 
ovzduším svojich kultúrno-spoločenských podmienok, ktorými bol stimulo
vaný, alebo ktorých bol organickou súčasťou (výrazom) a ktoré i vytváral 
a stvárňoval. Ak teda takto chápeme problém umenia - ako organickú sú-
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časť. kultúr~10-sp~ločens~ého celku a jeh o napredovania - tak i fakt moder-
no_stt umema mozno urcrť len z oboch týchto vzťahov. To znamena' z· · 1 ' h ť h 1 · , e nre en 
z rmanentnyc vz a ov, a e ~ zo vzťahov kultúrno-spoločenských ako celku: 
:nodernosť. n_evych ádza l en z rmanentnej negácie a z imanentného rozv · I 
l t h • d , h . OJa, a e 

z o o, c1 Je m~ ernym z ľadrska tendencií celkového spoločensko-kultúr-
n~ho . napredo-:ama ako estetichá potreba celkového spoločensho-kultúrneho 
vy~oJa: Konkret~e : 1. mod~rné z hľ~dis~{a i~anentného vývoja, 2. z hľadiska 
celkov~~o sp~Iocensko:kulturneho vyvoJa sučasne. Tieto dve hľadiská určujú 
nut_?e,: co mozno povazovať _za moderné umenie a aké podmienky je potrebné 
s~Inat , ~b_y sa, mohlo hovonť o modernom umení. Jednota týchto dv och hía
dtsk urcuje zaroveň čo je opravdu modernÝm čo prestalo byť mode ' 

k t ' f' h ló · , · • ' rnvm a ore azy c ~ono gre ':?'vmu možno považovať za skutočný vývoj v zm .:sie 
progresu oproti dekadencn. } 
A~ _n~ jednej st;an~ p~dmienk?u umeleckej modernosti je umelecká úroveň 

reahzac1e este~lCk~ho rde~lu, tak 1 samotný estetický ideál má svoju podmien
~u mod~rnost~ . Ta to s~ casto chápe ako záležitosť časovej simultánnosti: ako 
ca~o~e sunu~~~nny ~kvrvalent v~usu. Pri našej snahe vymedziť modernosť čo 
?aJd?sledneJsre taketo poní~am~ nevystačí.. . " Len časová simultánnosť" nevy
cerpava_ podstatu modernosti. Pn dôslednom ponímaní pojem modernosti zna
~e~á vrac ako ~~sovú simultánnos ť. Viac o to, že nutne musí byť fakto~ vývo
J?vych ~endencn zameraný ch do budúcnosti, teda práve ďalej od časovej simul
ta,nnostr; P~eto. skutočná mo:J.ernosť je vždy faktom bojovnosti jednak imanent
n~h~ vy:'?Ja, Jednak, spoloc~ns~o-kultúrn~ho napredovania, ktorého je orga
n!ckou s;tca~ťou. _Aktrv~e khesrn a prebojováva umelecký a spoločensko-kul
t~r~y vyvoJ ~ t~to rch _vývojove stvárňuje a vytvára. No nutne musíme 
dr~tmgvo~~ť : co Je opravd1~~ ' ::<;rojovým napredovaním v kladnom zmysle 
a co l~n cla~om v chronologn vyvmu s negatívny m významom . 

P~r n~do~lednom pon_ímaní . modernosti stáva sa najmä mladším adeptom 
umema, ;:e rch p~nímame modernosti ústi fakticky k návratu do minulosti 
k toT?u, co bolo n:wk edy moderné - i keď sa to stáva z prvotných pohnútok 
nadvr~za~ na ú? aJne prerušenú ~ontinuitu, ktorá b ola vraj prerušená "medzi
~b~obrm ~ ktore akob~ n~bol_o byvalo dostatočným determinantom modernos
ti. e ; a ru~ v _dos_tat~cneJ m1ere n estalo, neboli na vine prirodzené a zákonité 
~polocenske vyvo~o;e _tende~cie, ale skôr nedostatok patričnej umeleck ej 
urovn~, ?IDe~eckeJ uprrmnostr, umelecká kompromisnosť no i nedostatočná 
t~oretrcka pnJ?raveno,sť . . . Ch~ba nie je v smere celkového spoločensko-kul
turn~ho vyvola,, ktoreho orl?am,ckou súčasťou umenie má byť. Skôr v tv orbe, 
ktora sa ne~okazala _pozdvrhnuť umelecky na úroveň organickei súčasnosti 
tohto celk~veho :-Ý.VOJa. Preto tendencie niektorých mladých , ktor(by k svoj ej 
modern~str chceh cerpať ~ návratu do minulosti a nie zo súčasného spoločen
sk~~kul~rneho, s~erova~ra, vychádzajú z mylnej diagn ózy: Zo stotožnenia 
~ozra~aVIek '~Y:V~~a so spa~nou realizáciou týchto požiadaviek. Odsúdením 
sp~~nyc~ ~eahzacn odsudz~JÚ samotné p ožiadavky. Len z tohto stotožnenia 
moze vzrs~ par~d?:C: pod htulom modernosti obracať sa k minulosti, k tomu 
čo z .hľadrsk~ sprcky celkového nášho vývojovéh o smerovania možno dne~ 
povazovaf uz len za prekonané ... " ... pokiaľ sa nám nezačne ľúbiť naša 
d~ba ·; · .d~wted~ s~~ ju neobjavili , dovtedy sme malí b ásnici, dovtedy sm e 
ako basmc1 neobjavrh zvrchovanú krásu svojej modernej doby" (Nezval). 
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Umelecké zladenie imanentného rozvoja umenia a sociálnej funkcie, ktorú 
má umenie plniť v celkovom spoločensko-kultúrnom napredovaní, je najťaž
šou úlohou, ktorú má snah a po modernosti umenia zdolať , ak túto úlohu chce 
zvládnuť na maj strovskej úrovni. V minulosti, keď sociálna funkcia rozvoja 
umenia sa mohla vyčerpať len negáciou, táto úloha bola podstatne ľahšou. 
Dnes, keď ide o omnoho väčšiu spoločenskú konštruktívnosť , než to vychádza 
z negácie, zladenie požiadaviek modernosti je ďaleko ťažšie. T o, pravda, ne
.znam en á, že by bola principiálne neriešiteľná, najmä vzhľadom na perspektí
vy celkového kultúrneho vzostupu, s čím neustále počítame. 

Modern)•m môžu byť rôzne fázy chronológie vývinu. Nám však ide o to, 
aby sme udržali modernosť v jej kladnom obsahovom i formovom význame: 
aby sa nestala faktom odcudzenia človeka sebe samému. Aby nestratila zo 
zreteľa človeka, a tý m sa udržala nielen v medziach humánnosti, ale aby svo
jou estetičnosťou bola i jej presadzovateľom. Ide nám o to, ab y sa jednostran
ným chápaním modernosti nerozumeli len dekadentné formy umenia, ale aby 
sa tvorba udržala na úrovni kladného vývoja. 

Nemôže nám ísť preto o odmietnutie p ojmu modernosti - ak o to cítime 
z niektorých n ázorov. Musí nám ísť skôr o to, presný m vymedzením dať to
muto pojmu patričnú a správnu náplň. J e groteskné, ak sa diskutuje o problé
me modernosti pre i proti bez ujasnenosti tohto p ojmu. Pravda, ešte grotesk
nejšie je, ak si túto neujasnenosť diskutujúci priznáv ajú, dokonca vyhlasujú 
nezáujem o presné vymedzenie pojmu m odernosti. Len takto sa môže stať, že 
vzniká náboženstvo modernosti, t. j. horlenie za niečo neurčité, ba dospieva 
sa k tomu, že sa za moderné považuj e bez kritérií len to, čo nemá vyhranenejší 
-cieľ a vyhranenejšiu snahu. T áto mystika pocitu neustálenosti, nevyhran enosti, 
neurčitosti, ktorá je len potiaľ považovan á za prameň modernosti , pokiaľ ne
v ie čo chce, môže byť dobrý m zdrojom n egácie všetkého toho, čo sa už dote
raz vyt~orilo, no je pochybné, či vystačí na umeleckú modernosť. I moder
nosť sa musí rodiť z cieľavedomej snahy, musí vedieť , čo ch ce a hlavn e : musí 
poznať a vychádzať z podmienok umeleck ej modernosti. 

Pri správnom uznávaní modernosti, uznanie modernosti neznamená priznať 
modernosti výlučnú hegemóniu . Nejeden hlas brojí proti m odernosti práve 
z tejto obavy. Akoby moderné umenie nepripúšťalo p opri sebe, aby v súčas
nosti i nemoderná umelecká tvorba plnila určitú kladnú spoločenskú funkciu. 
Yeď keby tomu tak bolo, znamenalo by to ignorovanie všetkej doterajšej tvor
by. Toto predsa nikto, ani "modernosť" nevy žaduje a n ech ce. No na druhej 
:strane ide však i o to, aby sa hlásanie súčasnej kladnej spoločenskej funkcie 
nemodernéh o umenia nestalo zábranou a retardovaním u meleckého a tým 
i celkového spoločensko-kultúrneho vývoja . Strach z modernosti (byť na špič
ke umeleckéh o a kultúrno-spoločenského vývoja) je práve tak á nejapnosť, 
ako sa chytať pochybn ých "výbežkov" zo strachu pred marazmom. 

Dnes si nárokujú byť moderným rôzne vývojové výbežky v umení. No nám 
prich odí uznať za umeleckú modernosť len to, čo sa stane faktom umeleckéh o 
a kultúrno-spoločenského vývoia. Z toh to hľadiska len malá časť tvorby do
sa.huje úroveň m odernosti. Dôsledne p onímaná modernosť n ás núti prísne 
diferencovať: čo je len módne a čo skutočne umelecky m oderné. 

Potreba striktne diferencovať medzi "módnosťou" a "modernosťou" vyža
<luje nielen časté stotožňovanie tý chto dvoch pojmov, ale i potrebu rozlišo-
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vať umeleckú tvorbu od pseudoumeleckej, epigónstvo od pravých umeleckých 
individualít. Móda sa stane módou len už pri určitom skánonizovaní, len pri 
nasledovaní, len pri epigónstve. To, čo sa už stalo módou, čiže čo už bolo tvo
rivým objavom a dnes sa už len nasleduie - v nijakom prípade nemôže zna
menať objavné vývojové napredovanie vpred a v tom zmysle modernosť. 
"Ortodoxní stúpenci niektorej modernej školy, - hovorí Nezval na inom 
mieste, - berú z najhoršej zásuvky .. . Toto je n esporne povrchná moderna, 
ktorá parafrazuje a prijíma za všeobecné pravidlo »dobovosť«, či vymoženosť 
niektor)'ch vskutku tvorivých individualít. Opravdivý tvorivý jednotlivec nie 
je Yiazaný poslednou vrstvou svojho vedomia. Jeho tvorenie je smelé, neukáz
nené, t. j. nepodliehajúce kázni inej tvorivej individuality. J eho vývoj nie je 
vopred determinovaný ako u slabých individualít, má vlastnú odvahu." Teda 
modernosť nie z módy a módnosťou, z nasledovania, z epigónstva a z duplikát
stva, ale zo samostatnej tvorivej individuality, ako to výstižne chápe i napr. 
Ansermet. Z tohto hľadiska možno znovu opakovať, že dosiahnuť úroveň mo
dernosti, t . j. úroveň tvorby, ktorá znamená súčasne imanentný umelecký 
vývoj vpred i fakt kultúrno-spoločenského napredovania, je z najťažších úloh, 
ktorú si môže autor vytýčiť za cieľ. Len u tvorive slabých sa zvrháva Láto 
úloha na "mechanický epigónsky formalizmus". Pravda, neuvedomujú si, že 
ich ciele ustrnuli na m ódnosti a majú až príliš ďaleko od skutočnej moder
nosti. V záujme skutočnej modernosti je až veľmi potrebné uvedomiť si, čo je 
modernosť, aké sú jej podmienky, aké kritériá má splňať : že má znamenať 
vôbec umeleck)' i kultúrno-spoločenský vývojov)' krok vpred súčasne a nemá 
byť len opakovaním v zmysle módy ... 

HA NNS EISLER 

Schonbergova dvanásťtónová technika 
Nasledujúca stať je úryvkom z prejavu, predneseného na II. medzinárodnom sjazde 

skladateľov a hudobných kritikov, ktorý sa konal v Prahe v m áji 1948. l k eá sa v nie
čom situácia odvtedy zmenila (napr. neoklasicista Stravinskij prešiel do pozície dodeka
fonistov), Eislerova charakteristika Schonbergovho systému je nanajvýš aktuálna i dnes. 

Schonhergova dvanásťtónová technika a 
Stravinského neoklasicizmus a ich vplyvy 
reprezentujú v lastný pozdnomcšt:iacky sloh. 
Schonbergove estetické názory sú fragmen
tárne. Nájdeme ich v jeho Náuke o harmó
nii i v práve vydaných zobraných prej~
voch a článkoch. Nemajú ten istý význam 
ako jeho vlastné pokyny a teórie, ktoré 
nám sprostredkovali a nás naučili najvý
znamnejšie ponimať a najhlbšie chápať veľ
ké hudobné dedičstvo od Bacha po Brahm
sa. 

Keď napr. Schonberg vo svojej Náuke 
o harmónii konštatuje, že umenie musí vy
jadrovať pravdu, treba sa pýtať, akú prav-
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du ? Myslí sa tu pochope1úe spoločenskéh0o 
postavenia hudby alebo iba vývoj hudob
ného materiálu ako abstraktum? Keď 
Schonberg hovorí o umeleckom krásne, má 
na mysli nové umelecké krásno, o ktoré sa 
umelec musí čestne, opravdivo usilovať. Ale· 
toto nové umelecké krásno sa u neho ob
javuje abstraktne, ako snai1a po novýcn 
odtieňoch, nových vzruchoch a sc=áciách. 
Priporrúna to veľmi expresionizmus pred 
prvou svetovou vojnou, skupinu " Blauer 
Heiter", Kandinského, Kokoscbku, Franza 
Marca ... 

V tomto Schonbergovom slohu je až do 
krajností vyjadrený výraz nervozity, hys,.. 

lérie, paniky, zúfalstva, opustenosti a ~e~-
S určitou rezervou možno povedat, ze 

~~kladným charakterom Schônh~rgov~j hn_d-
11y je strach. Dávno. pr~d vynaJd~mm h~
tndb Schonberg preettll uzkosť ľudí v proh
liftadlových úkrytoch za bombardov~ma: J e 
h-rikom plynov),ch komor v Osw1ecz~e, 
konccnt.račných t áborov v Da~h~u, zúfal
s tva mah\ho človeka pod nac1~t1ckou ?.'z
mou. To je jeho humanita . Svedd o S~hur~
bergovej genialite a inštinkte, že to ':YJadr~ 
y (:ase, keď malému človeku svet . es.tc pn: 
padal bezpečný. Nech by bolo mo':ne proti 
nPmu v:z;niesť čokoľvek, klamať nikdy ne
klamal. 

Ale to čo bol Schonbergov historický prí
nos čo 

1

bolo odvážne a nové, môže ?n.es 
zle 'napodobniť každý le~ napoly. muz~.al
n,· absoh ·ent konzervatón a. Kabat Schon
l~~rgo,,ej osamelosti •. si však _nc~nožno. "!po
žičať. Naša doba :.:1ada a zeme k ,lll~~m, 
novéma. Schonbergovu školu zatvaraju a 
nové ročníky prepadajú. 

\ - tých dielach Sch?nhergovh? .str:.dn.~~o 
obdobia, ktoré považuJem za naJdolcz~te1s1e1 nic je pre nás dnes viac charakteriStlc~e 
r•reviádanie d isonancii, ale skôr uvo!?erue 
tradičnej reči: asymetričnosť, atl\m~ncnosť, 
1·<·chle kontrasty a pestrosť hudobnych tva
r~v. Tieto diela sú takmer neznáme. Ich 
vplyv je malý. , . , . . 

Naproti tomu dvanasttonovy .system, po
mocou ktorého sa Schonherg us~oval nan~
vo organizova[ hudobný materiál, vzbudil 
Qhlas na celom svete. 

V tom ie veľké nebezpečenstvo. Schon
be'-g ideologicky rozvíja v niektorých. skla~
bách maloburžoázne rysy. ako. mys~lm ci
sei, astrológiu, antropozófm. Tieto naJdem~ 
a j u tak významných skladateľov ako boli 
Anton Webern a Alban Berg. Pre napodob
y\ovateľov nie je však nebezpečná iha _otvo: 
rene ideologická stránka. D''aná~ťtonova 
technika má totiž sklon ku kompliko,vano
stj detailu, čo spočíva v samej podstate ve: 
ci. Súčasne uľahčuje i sťažuje s~ladateľ.oVI 
jeho prácu. Co totiž s.úhlasí " •. zlej dv~~asť
tónovej skladbe, je 1ba to cisto _sen~ne, 
nritmetické. Hudobná logika, vytvararue a 
rozvíjanie hudobných myšli.cn?k s.a. st~va 
mechanickým a tak sa kaz~y ~o~e st~~ 
bláznom na v lastnú päsť. Nic me Je to~I~ 
ľahšie ako napísať dvanásťtónovú tému a JeJ 
základné tvary: inverzia, račí obrat ~?'· 
rači obrat inverzie. Opisovac to ľahko ~oz~ 
transponovať na všetky stupne chromatickeJ 
stupnice. Umeleck)' materiál je ted~ me_c?a
nický, nedialekt:icky vopred dany. v zdy 

som dojatý, keď nejak)' skl.adate!. s hrdosťou 
upozorňuje na to, že bas J~ .racun obratoll} 
nchného hlasu. Táto hrdost Je neoprávnena 
v slohu, v k torom sú komplikované kontra
punktické vzťahy ~red určené ~k, ako v. to: 
nálnej hudbe stupmce. Vyprosil hy som SI aJ 
u Czerného keby mi bol s hrdosťou ukazo
n l, že jehd etudy sú ko~pono~·ané. v .. C du
re. Takýchto nezmyslov su plne najma ana
l) ·zy dvanásťtónových . diel, ktoré dnes ':Y
chádzajú aj v lmižne1 forme a '.: ~toryc~ 
dakedy je najpustejšie remeselniceme pn
sladené trochou Kierkegaarda. 

Zložiť za tak)rchto podmienok silnú, 
P''ecíznu, bezpečnú skladbu, ~to1·á by sp?n
tánne pôsobila ako hudba a me. ako d?maca 
úloha bv si vyžadovalo vrcholneho maJstrov
stva. ' E;isluic totiž p rotiklad medzi týmto 
novým usporiadaním materiálu a tradičný
Iní hudobnými formami, napr. sonátovou 
formou. Keď študujeme Schonbergov dy
chový . kv'intet, jeho tretie a štvrté. sláčikové 
kvarteto husľový koncert, klavll'ny kon
cert ne~idime iba to, ako si Schonberg sťa
žuj~ prácu, ale tiež s akými skutočnými ťaž
kosťami musí zápasiť. J e známe, že sa so
ná tová forma vyvíjala v tonálnej hudb?. 
Kontrast hlavnej a vedľajšej myšlienky rue 
je len rytmickomotivi~tický, ale ti~ - a to 
predovšetkým - t onalny. Hlavn,Y kontra.st 
medzi expozíciou a rozvedením Je v tona_l
nej dispozícii. Pevnejši~ prekomp?novam? 
hlavnej tóniny v expozícn zodpoveda voľneJ
šiemu, pohyblivejšiemu v rozv~denL_ Funk: 
cia reprízy ako znovunastoleme povodneJ 
tóni ny, ako zaok~úhle~ie ~on~lneh? .~uhu, 
stáva sa bez tonahty h1stor1Ckym zavazkom, 
prázdnym, . nem~ikálnyn:~ gest?m. 'f d va
násťtónoveJ techmke musia byt v dosledku 
vypadnutia tonality ostatné ~ormové el~
menty zvlášť precenené a rozvmut~. !\1ed~
vety napriklad môžu spracovávať iba moti
vický a ry tmický materiál, nemôžu vša~ 
modulovať a novoclosiahnutá plocha vedľaJ
šej vety nepredstavuje nov~ tonálou plochu, 
ale iha melodickú a rytrmckú. Taketo roz· 
pory materiálu a formy spôsobujú , že . ~a 
v dvanásťtónovom slohu expozícia podstatne 
nelíši od rozvedenia a repríza je obmenen)~1 
opakovaním na spôsob tretieho s.ľraco~ama 
tematického materiálu. Duch sonatove1 for
my už nevládne vo svojej. ~onkretizácii, ale 
iba ako abstraktum. Rozb1ty dom sa tu po
núka ako obydlie ... 

Keď však vystupuj ú takéto ro~pory a 
ťažkosti u takého výnimočného majst~a ak~ 
Schônherg, mozno si ľahko predstav1ť~ akc 
to je beznádejné pre slal>)rch napodo~nova-
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teľov. To, čo je u majstra problematické, 
ale ako hudobnohistorický fenomén zaují
mavé a podnetné, stáva sa u napodobňova
teľov útmpou, veľkým nezmyslom sektár
s!..-ym snobizmom. S požitkom si sp~rnínam, 
ako Schonbcrg zvykol vravieť o týchto die
lach : "Nerozumiem nič z modernej hudby; 

JO ZEF K R ESÁNEK 

je pre mňa príliš komplikovaná a nervózna. 
Prečo mladi ľudia nepíšu niečo jednoduch
šieho?" 

Takto vzbudzuje n:lpodobňovanic histo
r ick)·ch výnimočných prípadov nielen utr
penie u naivných poslucháčov. ale a j odpor 
u odborníka ... 

P er spektívy vývoj a ton ali ty 

Archi~ekt musí mys!ieť cez h~otu, ktorá mu slúži ako stavebný materiál -
potrebuJe to k poznamu nosnostJ postavených objektov a pod. - podobne tiež 
postupuje hu?obník, stván'íujúci tónový materiál. Je potrebné dokonale poznať 
vše!ky techmcké možnosti spájan ia tónov, či už v rade v ertikálnom alebo 
horizon~~lnom, či v celkovej dialektickej jednote. Toto je nevyhnutné, lebo 
sebalepsie umelecké zámery stroskotávajú, ak niet staviteľa, ktorý bv dokázal 
~ mŕt;ych tónov postaviť živý orga_nizmus umeleckého diela. V tomt~ pohľade 
Ide .nam _o ~oku~ zmerať nosnosť mektorých hľadaní nových konštrukcií v ob
lasti spá]ama tonov. Pravda, netreba zdôrazňovať, že sa hľadaním novvch 
konštrukčnýc:h možností v r íši tónov zďaleka nevyčerpáva umelecké n~aj
strovstvo a ze o hudobnom myslení vôbec nemožno poiednávať odtrhnuto 
od ?st,atnýc~ .zlo_žiek a ~peciálne od fantazíjnej zložky . Nie špekulácia, ale 
tvonva fantazia Je tou silou, ktorá odkrýva nové svety v oblasti hudobného 
n:tyslenia. K novému hudobnému mysleniu nemôže viesť len cesta konštruk
Cie, ~očítania ~ kombinovania, ale cesta vynaliezania čisto hudobného a ume
leckeho, podmieneného vnútornou výrazovou nutnosťou. 
• Dnes_p~ežíva,me časy,_ keď sa st~o m~dlou porušovanie starého. J e pravda, 
ze v depnach vzdy prebiehalo porusovarne starých foriem hudobného myslenia 
v A prospech mys!enia ?ov_šie~o, lenže v dejU:ách to vždy bolo tak, že to bol 
d?sledok _celkoveho vyvoJoveho procesu a me samoúčelné porušovanie. Preto 
a~ dnes Je na. scestí akékoľvek popieranie starého iba s herostratovským 
za"'?erom ro~~ÍJ ať ~taré. _Tento. stupňovaný dynamizmus, ktorý navonok budí 
d_oJ em podrazdeneJ gestikulácie, podráždenejšieho reagovania na akýkoľvek 
cito':f p~dn';t, hr.al v~ľmi dôležitú úlohu. Pri odpútavaní sa od toniky a pri 
"ľu:I.v?n~ stále viacerych prvkov povahy kinetickej, než statickej, hral veľmi 
d~lez1tu úlohu stupňovaný dynamizmus. V)rvoj v zmysle stupňovania dvna
miz~u, pravda,, nemožn? .ukazovať na tomto mieste - pre pochopeni; by 
stačilo porovnať tanec t1enov a duchov v Gluckovom Orfeovi prípadne len 
s tancom ?arodejníc ." Berliozovej Fantastickej symfónii. J ednoducho s týmto 
stu~~ovamm dynan~.tzmu t~ b_udeme počí_tať ako s faktom. Stupňovanie však 
v, rncom nTez~~m~na r~zrusen~e a popretl~, ale ako slovo má práve opačný 
vyz? am. ~arus_ame ~a tu miesto len potiaľ, pokiaľ sa narúšajú určité prí
z~Jacné prv~y }ednoth;ých. štýlov, _u nás špeciálne prvky hudobného klasi
cxzm.?,. kl~sickeh<: . J?Oll1mama _tonahty . Ináč sa princípy nerozbíjajú, len sa 
stupnuJe Ich vyuz1t1e, resp. pnspôsobuje .sa ich využitie novým potrebám. 
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Klasick)' princíp tonality sa viazal k stupniciam dur a. mol a čo do vm:-~tor: 
nej výstavby na obligátne kl asi~ké_ kadenci~, ktoré držah pohromade klaSH.:ku 
melodiku i vtedy , keď sa klas1cka kadencia len l~tentne predsta;~vala _(do
plňovala) . Tento štýl a spôsob hudobného myslern_a sa zacal narusať naJ~rv 
využívaním star)'ch, tzv. cirkeY~ých stup1!ic ~lepš1e pov~dané stre~~vek~,-~h 
modov), ktoré sa v dobe romantizmu dostavah. do umeleJ. hudb?' naJCasteJSie· 
z hudby ľudovej. Dialo sa tak v dôsledku obdivu ľudoveJ kultury a roman
ticky individualistického snaženi~ náj sť, ~s~bitn~ n?rodný _sloh na ľ~d?v~OJ? 
podklade. Staré stredoveké stupmce narusa~I klasicke durove a molove Cite~ne
najprY hlavne pokiaľ išlo o citliYé tóny. , , molovom charaktere ~a uplatno
vala miesto harmonickej mol ovej molová prirod~ená, dorická, ~yg:~_cká, ,..v du
rovom charaktere ly dická, mixolydická. (Chop~n: Mazur~y , c. l o, ,2'• .. 48·, 
Liszt : začiatok R apsódie č. 2, u Griega, skl adateľov MocneJ h~·stk?' atd .) _1~e~O' 
stupnice od základov menili kadencie v dur ~ m ol. V lydic~eJ ~t~pmc1 J_e 
subdominanta nahradzovaná dominantou dommanty. Vo frygickeJ Je dorrn
nanta nahradzoYaná subdominantou subdominanty . Y dorickej je subdomi
nanta durová a dominanta molová - teda na opak, než by bolo prirodzené. 
V mixolydickej je tiež dominanta molová, ted~ ~ez citlivé!lO tónu. v K starý~ 
cirkevným stupniciam pristupovali čo_sko:o a~ mé ~tupmce, zvlá~ť ~zv. ~I
gánska s dvoma zväčšenými sck~nd~mi (Liszt ~ Chop~n ':" ~azurke c. ,)8 a td.) 
a iné orientálne alebo pseudoon entalne stupmce. VyVOJ tymt~ ~mer?m t~o
reticky vyvrcholil u F. Busoniho, keď tento ro~ u 1910 _uvereJinl , v caso~Ise
Die Musik výpočet rozmanitých , až 113. stupme. Prakt1eky sa tato. metod~ 
využívania rozmanitých stupníc, odliši_J)'ch o_d dur ~ "'?~~, uplatií.uJ.e veľ~I 
plodne až dodnes~ a to práve pre to, že Je metodou vel mi z1votnou. A~ na me
ktoré špekulácie nadväzuje na osYedčené a hlavne v ľud?vý~b -~u~~urac~ sa 
vyskytujúce prvky, ktoré nám hudbu tohto dr:uhu veľ_x;rn pribliz_~JU: A7. ~a 
tie niektoré špekulácie je v znamerú stupňovama a ďals1eho rozVIJama a rue 
popierania a rozbíjania. . . 

Iná cesta , ktorá viedla k rozrušovaniu staréh o cháparua tonahty, resp., 
ktorá ešte účinnejšie tiahla od statizmu ku kinetizmu (v zmysle stupľí.ovaného 
dynamizmu), bola cesta využívania tonálne mnoh ostranných v~tupníc a. akor
dov. Vvužívanie týchto je schopné vyvolávať tonálnu neurcitosť, labilnosť . 
Najmn~hostrannejšou zo stupníc je stupnica chromatická, kt~rá mô~e ~yť 
tonalizovaná kdekoľvek . Bolo by veľkým omylom sa dommevať, ze tato 
mnohostrannosť znamená atonálnosť. Stačí si spomenúť na Czerného elemen
tárne etudy - v pravej ruke sa hrajú chromatické stupnice a v ľavej príznav
kový sprievod do C-dur. Celú_ chro~atickú stupnic_u mám_e v . tom;o príp~d~ 
tonalizovanú do C-dur. Tonahzovame chromatickeJ stupmce Je vsak mozne 
i bez podobných tonálny ch sprieYodov; takéto tonalizovanie si možno aj. len 
domyslieť. Mýlia sa teda teoretici, ktorí sa nazdávajú, že. by chromati_cká 
stupnica ako východisko k n ejakému systému mala byť účmn)rm prostr ied
kom pre odstránenie starého tonálneho cítenia. V podobnej predstave budoval 
aj Schonberg svoj dvanásťtónový systém, v ktorom mali byť všetky tón~ 
stupnice rovnocenné. Na šťastie je rozdiel m edzi tým, čo niekto chce a med~ 
tým, čo dosiahne. Ak by bolo možné odstrániť tonálne vzťahy, redukovah 
by sa funkčné vzťahy medzi akordami len na vzťahy od akordu k akordu 
a negovali by sa celostné vzťahy k tonálnemu centru. Tento postup by zna-
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menal ce~t~ ni: k stá~e c~lostnejšiemu chápaniu, čo sa ináč dá sledovať ako 
charakteľl~t~cky rys vyvoJa hudb:y_, ale drobenie a teda vo vývoji cestu späť. 
Ochudobmh ~y sm_e ~a _takto o účmky modulácií (keď niet tonality, nemožno 
~odulovať _z J_edneJ t?mny do druhej) . No ako sme už spomenuli, je pre nás 
aJ _ch~omahcka stupmca tonalizovaná, i keď rozhodne komplikovanejšie ako 
neJaka ~urová alebo molová stupnica. Zasa je to teda len stupňovanie a nie 
negovame ~ t.om zm~sle ako ;yzn~eva estetik~ schonbergovskej školy. 
Chrom~_tlcka stup~uca~ nakol ko Je _budovana z najmenších intervalov, je 

pov~hy _c1sto m:~~diCkeJ a _sama. net~ahne k žiadnej vertikálnej konštelácň 
(mozno JU podlozit akordam1 klasickeJ harmónie i akordami získanými systé
m.om ra~ov) . Pre.to ": súlade s tým? a~o sa dostávala do popredia chromatic
ka stupn~ca, dostaval~ :a do popredia 1 problémy lineárnosti. V systéme radov 
s~ v, schonbergovskeJ }~ole stal~ dokonca stavba akordov od vislou od melo
?ICkyc~. sledov_ -. ur~1te melodicky ~sporiadané tóny sa nechávali znieť sú
~~sne_, Clm vzmkah ~uzvuky. Je ~ov mečo, k čomu rozhodne nijaký historický 
'~VOJ v hudb: nev:Iedol, teda meco umelé a vzhľadom na dialektiku verti
kalvn~ch a honz~nta.lnych vzťahov neorganické. No rôzne umelé špekulácie, 
pocnuc o~ kozm~ckyc~ symbolík čísel, vždy obťažovali hudbu a teda si už 
d_e facto (t keď m~ ?e Jure) vy~o~yli v nejv domo;rs_ké právo, tak isto ako sys
temy __ rado;r., Pok1_al t~ nebu? u _c1sto len spekulaCie. (ako žiaľ poväčšine sú) 
a pok~aľ v~u z~raditeľne do ~VOJa hudby ako umema, môžu znamenať určité 
kladne oztv.e_me a obohateme fantázie. No vážne východisko pre ďalší vývo· 
hudby nemozu predstavovať, leb_o pletú dovedna tie veci, ktoré k sebe nepatria~ 

D~lšou ~n.ohostran~ou stupmcou, ktorá môže vzniknúť z predošlej vyne
~ham~ kazdeho dr_uh~ho pol~ónu, je cclotónová temperovtmá stupni!~a. Za
tiaľ, co sa vchromahcka stupmca ako vyložene melodický element dostávala 
do pr~e uz v období baroka, celotónová stupnica sa začala užívať až v dobe 
romantlzJ?u. Azda prvý ju použil Glinka r. 1842 v Ruslanovi a Ľudmile 
pot~m _L1szt r. 1843 vo fa?tázii Don Juan a potom ďalší, medzi ktor)·cl~ 
patril ~J S_m~tan~_(v _qertoveJ stene). No túto stupnicu využívali predovšetkým 
I~pr:sw~usti, zacmaJUC Debussym. I celotónová stupnica ie prevažne m elo
dickym _Javom, ~le z~roveň súčasné znenie tejto stupnice · vytvára už aj al
terovany undeCimovy akord, ktorý môže vystupovať vo funkcii domi
nanty .. Nebolo b:r však ~obré nazývať ho priamo dominantným, keďže 
~bs~huJe v sebe aJ subdommantu : g-h- dis- f- a- cis. Je to teda jeden kine
tiCk_y ak?rd, mnohos~ranný čo do funkčnosti. Tak ako mohol stáť tento un
~ecim?vy a~ord n~ to~~ g, rovnako mohol stáť na tóne h (h-dis- g- a-cis-f} 
l vna t.one dls, f,. Cl~. Ciz; tak ako stupnica i akord vzniklý súčasným znením 
v~etkyc:_~ tónov Je .sesťnasobne mnohostranný. Hociktorý tón celotónovei stup
mce moze _byť ~hapaný _ako zákJadný tón dominanty undecimového zl~ženia 
a ta_,k ro7:vadzan~ d? to~1ky. To.Je teda už značný stupeň tonálnej neurčitosti! 
~Iozno~tl .m.elodiCk~ho 1 akordiCkého chápania celotónovej stupnice využili 
Impres~omst~, ale .~J R. Strauss, H. Pfitzner a mnohí zo slovanských sklada
teľo;r. No a~ Schonbergova Kammer-symphonie op. 9 predstavuje dôsledné 
konstruovame z celotónových stupníc a akordov. 

?alší temperov~ný útvar predstavuje zmenšený septakord zložený zo sa
mych ~alých_ ter~IÍ -:- z chromatickej ~tup~ice sa tu ozýva každý tretí poltón. 
Tento utvar Je uz vmc povahy akordlCkeJ ako melodickej a najčastejšie ho 
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chápeme ako neúplny dominantný nónový akord s malou nónou. Tým je tento 
akord mnohostranný na štyri strany. Táto mnohostrannosť mu dopomohla 
k častému užitiu vo funkcii modulačného prostriedku už v období baroka, 
no ešte viac v dobe klasicizmu a neskôr. Mnohostrannosťou motivované rov
naké smerovanie do štyroch tonik vyvoláva po vý-razovej stránke nerozhod
nosť, neurčitosť a takto sa ako akord pomerne ľahko dosažiteľný začal po
užívať už aj v jednoduchom harmonickom myslení. Preto už v dobe baroka 
sa stretávame so zmenšeným septakordom vo výrazovej funkcii niečoho ne
rozhodného, až zúfalého. No ešte viac v klasicizme - Beethovenova V. sym
fónia až hýri t)·mto akordom. V romantizme, pokiaľ sa z neho nebudovalo 
ďalej , sa stal až otrepan)'m prostriedkom. Ako sme spomenuli, je zmenšený 
septakord v podstate javom vertikálnym. Ak sa má stať javom melodického 
charakteru, žiada si výph'í sekundovými krokmi. Vedľa chromatickej stupnice 
je možné aj pravidelné striedanie celého a poltónu alebo naopak. Dostávame 
takto zaujímavú temperovanú stupnicu: c-d-es-f-fis-gis-a-h; alebo 
c-des-es-fes-ges-g-a- b (využívanú napr. v poslednej časti Klavírnej 
sonáty op. 4 u J osipa Slavenského). 

Zo samých veľkých t('rcií je zložený zväčšený kvintakord. Má vyložene 
akordický ráz. Je to akord smerujúci súčasne do troch tónin, viazaných na
vzájom terciovou príbuznosťou. Pre melodiku býva jeho najčastejšou výplňou 
celotónová stupnica. Zaujímavé stupnice vznikajú však aj inými výplňami, 
napr. striedaním malej sekup.dy so zväčšenou sekundou, povedzme c-dis-e 
-g-as-h alebo c-des-e-f-gis-a. 

Z intervalu čistej kvarty vzniká podobným temperovaným spôsobom známy 
kvartový systém, ktorý je záležitosťou hlavne Schonberga a jeho školy. Za
tiaľ , čo sa v skôr rozoberan)rch sústavách vždy dosiahlo oktávy, kvartový 
systém obchádza oktávu a až po prejdení všetký ch dvanástich tónov vyúsCuje 
do nej v piatej oktáve. K varty sú javom charakteru súzvukového a nie melo
dického, no v ich rámci je možných viac druhov melodickej sekundovej vý
plne. l\'Iedzi podobnými výplňami má zvláštne postavenie chromatická stup
nica vzhľadom na spojitosť oboch - postupom po čistých kvartách sa dosahuje 
cht:omatická stupnica. K vartový systém prináša do chromatického radu jedno 
z najcharakteristickejších vnútorných usporiadaní - u Schonberga sa spája 
spolu kvartový systém s dvanásft:ónovým. Vzhľadom na ľahkú tonalizova
teľnosť chromatickej stupnice má práve kvartový systém najväčšie zásluhy 
na odklone od klasického harmonického myslenia. S klasickým harmonickým 
myslením možno však spojiť aj akordy zložené z čistých kvárt a chápať ich 
v 1'íom ako prieťažné a melodizáciou získané súzvuky. S takýmto chápaním 
kvartových akordov sa stretávame už u Beethovena, Chopina, Wagnera. Tieto 
sa tu bežne rozvádzajú do akordov klasickej harmónie - ešte aj Schonberg 
tak robí v Náuke o harmónii. V dvanásťtónovom systéme sú tieto kvartové 
akordy však už samostatné a takmer nezávislé od takýchto chápaní. 

Konečne interval zväčšenej kvarty delí temperovane oktávu na dve rovnaké 
polovice. Melodický charakter už vôbec nemá, v tomto zmysle by sa dalo skôr 
hovoriť o opaku (niekdajší obávaný "diabolus in musica" ). V úom sa stretá
vajú tri zo spomínaných sústav: zväčšený kvintakord, zmenšen)· septakord 
a celotónová stupnica. A tak už takmer nič nového, čo sa týha narúšania tona-
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lity, neprmasa. Do systému zloženého z čistých kvárt prináša osviežujúcu 
novinku, ale zároveň rozrušenie smerom k určitejšiemu tonalizovaniu. 

Zväčšenou kvartou, ktorá delí oktávu, aj končí okruh týchto našich skú
maní, nakoľko všetko, čo n?sleduje za ňou, je opakovaním. K vintový systém 
hy _hol - a na to upozorml už Schänberg - obmenou kvartového systému 
a _mčín; novým. A p_odobne hy_ to išlo aj ďalej. Od chromatickej stupnice poč
nuc, az po kvartovy, resp. kvmtový systém, všetky temperované sústavy sú 
schopné vyvolávať dojem tonálnej neurčitosti svojou akordickou i melodic
~ou n~určitosťou. a vyvolávať takto vysoké stupne kinecity v zmysle stup
novaneho dynamizmu. A le tak, ako si vieme tonalizovať chromatickú stupni
cu, tak dokážeme chápať v rámci klasického harmonicko-melodického mvsle
nia aj ost~t~é sústavy. Pravda, čím ďalej sa postúpi od princípov , ako srn~ ich 
tu ?azn~čllt , d~ ďa_lších !w~hinácií, tým sa účinky tonálnej mnohoznačnosti 
a ty:O a} neurČitost! stupnUJÚ. Zo spomínaných sústav je najlepšie tonalizova
teľ~a .s~~tav~ zlože!lá z n:a.l)rch tercií (zmenšený seplakord) a preto sa aj 
": h1storu ~a~lo naJPrv s JCJ užívaním (už u i\Ionteverdiho). Najťažšie tona
hzovateľny Je kvartový systém. 

~ využí;aním akordov tonálne mnohostranných súvisí ďalej využívanie 
celyc? to~al~e :nno~o:trann)rch prúdov, ktoré nazývame polytonalitou. Poly
tonahta me .J.e _címsi, co hy bola doniesla až najnovšia doba, ale má hlboké 
korene v deJinach hudobného myslenia. 

Vo vývoji hudobného myslenia hrá veľmi dôležitú úlohu dialektika hu
dob_~ého m7slenia so senzual~st~ck)·mi činiteľmi - s príjemnosťou, farebnou 
zaUJlmavoslou zvuku. Tak pnmesla snaha o senzualistické obohatenie zvuku 
or~anum ~ odtiaľ zmysel pre viachlas, zvukové kúzlo durového a molového 
kvmt~or.du viedlo ~ ich mimo:ia_dnemu využitiu a k základom harmonicko
melod~ckeho ~yslen~a . Senzualistický zmysel pre zaujímavú farebnosť zvu
kov vw?ol v_ Impresw~izme k pribratiu nových tónov v zmysle alikvotného 
r~du: nonovcho, undecrmovéhô, tercdecimového akordu. V tomto senzualis
tiek~ n?stolenom jave sú otvorené brány k vývoju poly tonality . To že v im
p~es~omzme sú zárodky _rozbitia klasického harmonického myslenia,' cítil kaž
dy~ 1 ~·.eď nebolo_ dosť Jasné, v čom to spočíva . Smerovanie k polytonalite 
naJ~epsre naznaČuJe fal,t, že sa výher tónov nónového, undecimového a terc
d~cnnov_ého akordu nedeje z alikvotných tónov m echanicky, ale tak, aby sa 
zi?kavah_ ako:dy zl~žené _zo samý~? tercií postavených nad sebou. (V rade 
alikvotnych tonov su od Sl~dmeho cJastkového tónu ďalej aj sekundy.) Vyzerá 
to. t_akto:. c-e-g- h- d- fis-a. Tento undecimov)' akord predstavuje kombi
na:~u kvmtakor_dov: c:-e-g:_ g- h -:-d ; d-fis-a .. Vysvetlenie tohto. javu ne
moze P?dať am . akustika (teJ t? v_lasln~ o~poruJ~) , ?ni psychológia, ale iha 
hudobne ~nysl eme. Ide ~ ZJavne, aJ ked v nnpreswmzme ešte neuvedomené, 
smerovamc k polytonal1te, k práve naznačenému polvtonálnemu zloženiu 
menovan)·ch akordov. • 

Tieto akordy samé predstavujú ešte pritom iba tie tonálne mnohoznačné 
ak_o-:dy, o ~tor)rch s~e hovorili J?re?t)·m: ~ový polytonálny svet začne až 
pn ICh rozvadzaní. Treto akordy 111e JC totrž potrebné rozvádzať len do kvint
akor~?v•, ~le m ožno ich rozviesť do ďalšieho, podohne kinetického akordu 
r~zlozr~el neho znovu na niekoľko kvintakordov, tento ďalej znovu do podob
neho suzvuku atď. A už sa nám črtajú viaceré harmonické prúdy, súčasne ve-
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dené pričom možno sledovať dvojaký druh vzťahov; jednak vzťahov v rámci 
samdtnvch harmonických línií (prúdov), jednak vzťahov k jednému základ
nému t~nálnemu centru, ktorým môže byť kvintakord, ale aj zložitej ší útvar: 
CtYar, ktorý sa nakoniec nemusí nikdy ani ozvať a môže byť len cítený, nami 
vkladaný, doplňovaný. 

:\emožno povedať , že by rozširovanie našej tonálnosti bolo niečím, čo hy 
rozbíjalo staré, čo by vývoj našej hudby nepripúšťal. Už v stredovekom or
o-ane, keď hlasy postupovali v kvartovom alebo kv intovom paralelnom po
hvbe išlo o súčasný spev Y tonike a dominante. Mohlo by sa povedať, že to 
vted; ešte nepociťovali ako dvojhlas, ale iha ako zvukove obohatený je?no
hlas. No dohre, ale toto už nemožno namietať ak ide o kánon na kvmte, 
kvarte alebo inom intervale. V ľudovej hudbe sa stretávame s burdonovýiQ 
sprievodom, s rôznymi ostinátmi, v umelej hudbe už dávno s prieťahmi n a 
j ednom akorde inými akordami (dominantný prieťah nad tonikou tak častý 
u :\lozarta). Podržaní a anticipácií (u Chopina v Prelúdiu č. 17 v repríze) je 
v hudbe novších čias veľa (u Suka, Szymanowského). Ostináta v novšej hudbe 
sa t\Tdošijne pridŕžajú svojho modelu, zatiaľ čo v iných hlasoch prebieha 
hudba už v iných funkciách - i nedoškálnych - dokonca u Smetanu v Spo
mínkách na Cechy ve formč polky op. 13 č. 2 pre klavír. Technika ostinát 
často nadväzuje na ľudové predlohy, ako hy imitovala falošné basy (u Bar
táka, v Szymanowského mazurkách). Z novšej hudby možno uviesť nielen 
takéto, ale už aj značne vyvinuté príklady poly tonality a to v dielach veľmi 
cenn)·ch a u skladateľov, ktorí to nerobia z pohnútok formalistických, ale 
z vnútornej potreby adekvátneho vyjadrenia estetick~ho zámeru. V rám?i 
perspektív vývoja tonality má polytonalita ďaleko väčšte šance na uplatneme 
a v\rvoj než dvanásťtónový systém a najmä systém radov, a to preto, že 
v m~lodike neforsíruje chromatizmus, ale niekde až rudimentárny diatonizmus. 
Chromatická stupnica, najmä ak je opretá o systém radov, je celkom cudzia 
ľudovej hudbe a vôbec vokálnej spevnosti - a ľudský hlas je predsa len naj
dôležitejší inštrument. Víťazstvo seriálnej kompozície hy nutne prinieslo roz
dvojenie hudby na prirodzenú, v ktorej by myslelo 99 % ľudí a na "ava~d
.gardnú" umelú, ktorú by extaticky obdivovalo zostávajúce percento, ale 1ste 
len preto že tomu "plebs" nerozumie. Ci by tomu rozumeli, nevieme, ale 
aspoň hy' sa tak tvárili - dnes to totiž tak vyzerá. Polytonalita naproti tomu 
rastie organicky z doterajšieho vývoja , je s ním organicky spojená a umož-
ňuje spájanie so všetkými formami, dokonca i ľudového umenia. . 

Týchto niekoľko perspektív zďaleka nevyčerpáva celú problematiku ďal
šieho vývoja tonality . Chcel som iba zdôrazniť , že nie sú _pravdivé hlas?', 
podľa ktor)rch sme s v)rvojom u konca, podľa ktorých speJeme k ohdo~m 
atonality, k de prestane platiť tento základný princíp doterajšieho vývoJa. 
Zo strany v)·voja samotnej hudby nemusí byť najmenších oháv, no iný, oveľa 
yftžnejší, je problém prijímania tohto ďalšieho vývoja. 

Tonálne chápanie predpokladá vyvinutú schopnosť apercepcie. Už v bež
ných skladbách klasickej harmónie je to so vzťahom k tonálnemu centru tak, 
že ak znie tonika, nemôžu znieť iné funkcie a zase keď znejú iné harmonic
ké funkcie. nemôže znieť tonika. Ciže v každom prípade si musíme už aj 
v takýcht~ všeobecne prijateľných prípadoch doplňať to, čo vnímame. Už 
i toto si žiada vysokého stupňa apercepcie. So stupňovaním vzťahov stupňu-
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jú sa aj požiadavky na vnímateľov. Pokiaľ tomu stačia apercepčné schopnosti, 
potiaľ dokážu vnímať hudbu tonálne. Toto je jeden z dôvodov, prečo nie 
všetci ľudia doká.žu rovnako chápať hudbu. Co je jednému tonálne jasné, môže 
byť pre iného chaosom. Zmysel pre tonalitu sa cibrí počúvaním hudby. Voľa
kedy platila Wagnerova op era Tristan a Isolda za dielo atonálne, dnes to už 
nikto netvrdí. Dnes počúvame dokonca Schônbergove diela tvorené samým 
autorom z hľadiska atonálneho programu a nezdá sa nám to neprijateľné. 

Zmysel pre tonalitu je z našej strany - zo strany poslucháča a samozrejme 
tvorcu ešte v iac - ako dostredivá sila pri kruhovom pohybe. Cím je odstre
divá sila väčšia, tým väčšia a silnejšia musí byť aj sila dostredivá. Stále sa 
stupňujúci dynamizmus hudby akoby stále rýchlejšie a rýchlejšie stupňoval 
aj tonalne cítenie a s tým aj naše apercepčné schopnosti. Stupňoval, pravda, 
ale nezlikvidoval l l 

J e to podobné aj v iných oblastiach hudby, napr. v rytmike. Pravidelné 
striedanie ľahk),ch a ťažkých dôb si od poslucháča nežiada vyvinutý zmy
sel pre rytmus, ale pre náročnej šieho poslucháča je napokon fádny. A na
opak, čím komplikovanejšie synkopy a iné rytmické nepravidelnosti, tým 
je nám tento rytmus zaujímavejší a silnejší. Pravda, len potiaľ, pokiaľ si to 
vieme udržať na pôde základnej rytmickej bázy. A tak ako komplikovaný 
rytmus neznamená ešte nerytmus, ale zosilnený ry tmus, tak aj komplikovaná 
tonalita neznamená atonalitu, ale tým silnejšiu tonalitu, zdôraznenú tonalitu. 

Z celej úvahy o perspektívach vývoja tonality možno ako výsledok pouká
zať na eminentnú potrebu hudobnej výchovy. Samotná hudba vie ako ďalej 
a jej perspektívy do budúcnosti sú jasné i keď je ešte veľa chaosu ; no do
stredivá sila tohto pohybu nestačí to všetko udržať. Nemá zmyslu chcieť za
staviť alebo aspoň pribrzdiť tento pohyb, lebo koleso vývoja nemožno zastaviť , 
treba sa ale pokúsiť držať s ním krok. Toto však nie je len náš problém, ale 
problém celosvetový. 

ERNEST ZAVARSK"ľ 

J. L. Bella: Skladba c-mol pre klavír 
V zozname diel Jána Levoslava Bellu uviedol som túto skladbu "Skl adba 

pre klavír c-mol. Rukopis 16 strán, 3ft X 26,5 cm v HVS. Začiatok prvej častí 
poškodený, 2. časť celá. Vznik asi koncom sibínskeho poby tu" (Ernest Zavar
ský : Ján Levoslav Bella. Zivot a dielo, 1955, str. 388). Rudolf Macridziúskí 
sa na základe tohto údaja zaujímal o skladbu a prehľadal Bcllovu pozostalosť, 
nachádzajúcu sa v depozite hudobnovedeckého seminára filozofickej fakulty 
a medzi nesúvislými úryvkami Bellových skladieb (napr. škice, úryvky or
chestrálnych alebo sborových hlasov, útržky a pod.) našiel aj niekoľko útržkov 
klavírnej faktúry, ktoré dohromady tvoria takmer úplné prvé dva listy (3 stra
ny rukopisu) skladby. Prv)' list sa skladá z troch útržkov a len dva takty sú 
nepatrne poškodené. Z druhého listu chýbala dolná časť s dvakrát dvoma 
osnovami. Pri porovnaní začiatku, t. j. expozície 1. časti skladby s jej závemm 
(reprízou) zisťujeme, že ak by sa spomenuté útržky neboli zachovali, nebolo 
by možné rekonštruovať expozíciu, pretože repríza nie je pravidelná. 
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Skladba .je napísaná čistopisne, bez akýchkoľvek zmien v texte, iba medzi 
osnovami sa nachádza niekoľko poznámok ceruzou, variant textu a oprava 
niekoľkých znamienok (odrážky). Skladateľ teda zrejme skladbu opisoval 
z konceptu. Svedči o tom aj to, že fascikel obsahuje 20 listov, z čoho je dvoma 
časťami skladby zaplnených iba prvých desať. K on cept skladby však v skla
dateľovej pozostalosti nie je, s výnimkou neveľkej skice ceruzou, vzťahujúcej 
sa k prvej časti skladby . Skladba v tomto čistopise nemá nijakých tempových, 
resp. obsah bližšie určujúcich znamienok, takže v interpretácii môže byť vo
didlom iba povaha hudobných myšlienok a ich faktúra, o čom však poviem 
až ďalej. V prvej časti uvádza skladateľ v skr omnej miere dynamické zna
mienka, v porovnaní však so Sonátou b-mol je ich veľmi málo a zdá sa, že 
n ie sú zanesené všetky: napr. celé veľké plochy druhej myšlienky prvej časti 
sú bez určenia dynamiky. V texte druhej časti sú len štyri dynamické zna
mienka. Je možné, že tu ide nielen o neúplný zápis skladateľových intencií, ale 
o určitú v)Tazovú askézu. 

Prvá časť sa začína úvodom toccatového charakteru (12 taktov) s dosť prázd
nym pátosom. Tým pozoruhodnejšia je prvá myšlienka vo svojom rozbehu do 
tónového priestoru a aj v dynamickom raste. 

--
Myšlienka sa opakuje od g a hneď sa aj dramaticky rozvádza na ploche 24 
taktov a doznieva v pôvodnej polohe na motíve prvých dvoch taktov. Sta
Yebne i obsahove sa klenie v krásne vyváženom oblúku. 

Druhá myšlienka je 32-taktový pravidelne stavaný chorál v Es-dur. Meló
d ia a bas sa pohybujú v polových, resp . cel)•ch notách, k)·m stredný hlas sa 
Yo figurácii triol preplieta medzi nimi a harmonicky ich doplňa . 
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V závetí chorálu je doplňujúci hlas veden)' v akordoch do šestnástinového 
pohybu rozložených a hlavné hlasy sú zdvojené oktávami. 

Celá nasledujúca plocha, ktorú by sme po tejto expozícii tém mohli nazvať 
akýmsi druhom rozvedenia, je vytvorená z augmentácie a z variant p1·vej 
myšlienky v tóninách f-, g-, d- , fis- a napokon v b-mol. Druhá myšlienka sa 
vracia v celom rozsahu prenesená doslovne z expozície; avšak transponovaná 
do Des-dur. Prvá myšlienka sa napokon reprízuj e v pôvodnej tónine c-mol, 
avšak ňou aj táto časť skladby vyznieva. Druhá myšlienka sa nereprízuje. 
Faktúra oboch myšlienok je veľmi odlišná a aj spracúvanie prvej myšlienky 
je dosť rôznorodé (väčšinou je to kontrapunktický dvojhlas) a pre klaviristu 
nie je dosť vďačné a efektné. Tažko je hádať , aký mimohudobný obsah by 
skladba mohla mať - hoci nápadný kontrast myšlienok by ho dosť dobre 
pripúšťal. Obe sú zaujímavé svojím spôsobom, no povahou má prvá myšlienka 
bližšie k sonátovej forme i obsahu ako p eriodicky členená myšlienka druhá. 

Kým obidve m yšlienky prvej časti sú melodicky i harmonicky tak závaž
ne, ze vedia upútať poslucháča svoj ím čisto hudobným obsahom a v diele 
vytvárajú dialektickú jednotu protív, sotva to možno povedať o druhej časti 
skladby. Tu Bella vychádzal zo šestnástinového pohybu, ktorý mu bol pri
márnou zložkou pre formu detailu i celku a aj obsahu a len ako jeho doplnok 
sa mu utvárala melodicko-harmonická štruktúra na úroveň invenčného prius 
zriedka sa osamostatňujúcich ostatných hlasov. 

Ak tu vôbec možno hovoriť o kontraste myšlienok (táto časť je totiž jednodu
chým rondom s dvoma myšlienkami), tak ten kontrast nevytvárajú nejaké 
kontrasty melodickej invencie, ale skôr štruktúra sprievodu, zložky pohybo
vej. V prvej myšlienke je to spokojnejšie vlnenie pohybu, ktoré si vyžaduj e 
1egatovú hru, kým v druhej zdvojenie basovej línie treba prednášať - ako to 
ostatne Bella aj predpisuje - staccato. Bella aj tu, podobne ako v iných kla
ví~nych skladbách , veľmi jasne rozlišuje bodku nad notou od čiarky, zrejme 
a~I ~ tom zmysle, ako v technike husľovej hry. Tejto druhej myšlienke pred
piSUJe Bella zvuk vo forte. Týmito, hudobnej myšlienke akosi vonkajšími 
prívlastkami dostáva síce trochu dramatickejší ráz, naznačený už v synkopách, 
no o pravej vnútornej dramatičnosti sa tu dá hovoriť len v m alej miere. Takto 
kontrasty oboch myšlienok nie sú dosť hlboké, sú dosť povrchové a ich melo
dika nie je dosť samostatná a výrazná, nie je primum formans hudobnej evo
lúcie skladby. 

Prvá časť skladby má obdobu sonátovej formy. Už sme spomenuli, že prvá 
myšlienka sa hodí svojou povahou k výstavbe sonátovej formy, no druhá 
~yšlien~a sa povahou i pravidelným členením vymyká zaužívaným zvyklos
tiam pn výbere tém pre sonátovú formu. To, čo by sme mohli nazvať roz
vedením, nie je kontrapunktickým spracúvaním oboch tém , prípadne prvkov 
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z nich ale len obmie!laním a opakovaním prvej témy, s čím sa striedajú me
dzivet~, nadväzujúce na prvú tému. V romantickej sonáte - a takou je aj 
Bellova skladba - nie sú však takéto javy zriedkavé. Zdá sa, že použitie ne
zvyklej chorálovej témy má príčinu v poetickom programe, ktorý však ne
poznám e. Skladbu napriek spomenutým zvláštnostiam možno nazvať sofi:átou 
aspor1 v tom zmysle, ako Sonátu e- mol od Alexandra Moyzesa (odkazuJeme 
tu na rozbory jej formy v príslušnej literatúre) . 

V interpretácii možno vychádzať z vyššie uvedený ch skutočností. Po pa
tetickom ÚYode sa rozohrá r)rchla prvá myšlienka v allegrovom tempe (až 
asi :\·1!\I = 120) od počiatočného piana až do forte akordickej druhej rasti 
myšlienky. Druhá myšlienka sa zdá na prvý pohľad ľahko hrate! ná, no treba 
dynamicky i v~Tazove vyzdvihnúť melódiu s v)rrazno1_1 harmomckou základ-
11ou v base, pričom doplňujúca línia prechádza v perhstom staccate v oboch 
rukách takmer cez tri oktávy tónového rozsahu. To, čo je v triovej organovej 
hre bežn)'m prípadom, je na klavíri náročným technicko-interpretačn)rrn 
problémom. Pohyb druhej myšlienky je pokojnejší a tempo môže byť o niečo 
pomalšie než v myšlienke prvej. ;\1edzivety sú dramaticky vzruš~nejšie a mož
no tu aj v interpretácii nadväzoyaf na akordickú časť prvej myš.henk~. 

Pred väčší problém stavia interpreta druhá časť skladby. Am tu meto tem
pového označen ia a okrem veľmi skromnýeh dynamických znamienok sa hráč 
nemá o čo oprieť, musí vychádzať zo štruktúry skladby a snažiť sa odtvoriť 
predpokladan)· hudobný obsah. Avšak práve štruktúra tejto časti skladby by 
mohla zvádzať k rýchlemu tempu a k skoro etudovému chápaniu (viď príklad 
,·yššie !). ~o to by bolo nesprávne, pretože obsah sa tu dá ni~ len predp_?klada~ , 
ale aj "Yyhrať" . Záleží od interpreta, či vie správne vyvážiť pomer Jednoth
v)·ch zložiek , pretože ak)·mkoľvek príliš zdôrazi'lovan)lľl úsilím o efekt?é, vir
tuózne poňatie zložky motorickej (spodná m elodická línia), môže veľmi ľahko 
zničiť krehkú a skromnú poéziu tejto časti . 

. apokon sa vynára ešte otázka, kedy skladba vznikla. Pri určovaní doby 
vzniku bolo by treba vychádzať aj z vonkajších okolností: z vlastnosti papiera, 
atramentu a písma. Papier v našom prípade nemôže byť spoľahlivým vodid
lom, pretože nemá ani vodoznak , ani výrobnú značku a napokon môže byť 
značne starší než skladba. Porovnávaním s papierom iný ch Bellových skladieb 
by sa časové rozpätie mohlo značne zúžiť, avšak platilo by to len pre vznik 
opisu skladby a nie nutne aj pre vznik skladby samej . Podobne sa má vec aj 
s porovnávaním rukopisu. Oloha veľmi vďačná pre psychológa, ale zase platí 
len pre odpis a nie pre vznik skladby . Toto sa ostatne nateraz vymyká z na
šich možností. Vplyv "lisztovskej" klavírnej techniky, na ktorej nedostatok 
poukazoval Richard Strauss v Sonáte b·mol, možno vidieť azda v závetí cho
rálovej témy, no skladba nie je o nir vďačnejšia pre klaviristu než Sonáta 
b·mol. Pomerne riedka faktúra a neveľké invenčné bohatstvo by nasvedčovalo 
tomu, že skladba vznikla asi v čase "neúrodn)rch" rokov deväťdesiatych. 
Presné určenie vzniku skladby zostáva napriek týmto domnienkam otvorenou 
otázkou. 

V posudzovaní hodnoty tejto Bellovej skladby kladieme v jeho tvorbe vyššie 
Sonátu b-mol. Táto skladba totiž nemá závažnosti i bohatstvo myšlienok so
náty, ani jej vyváženosti formy (v Sonáte v súvislosti s poetickým mimo~ 
hudobným programom) ani brilantnosti zvukovej. ~o aj z nej - najmä z prveJ 

427 

l' 



časti - poznávame niektoré črty jeho osobnosti: je to hlavne výbušnosť tem
peramentu, expanzívnosť, akési životné crescendo, ale aj hlbavosť a predu
chovnelosť živ otného postoja, v extréme skoro asketického. Pozoruhodná je 
najmä zvuková striedmosť, sústredenie sa skladateľa na to, čo je podstatné, 
bez snahy o zvukový efekt, s v)rnimkou rozpačitého úvodu. Ešte aj v závetí 
chorálovej témy tvoria akordické rozklady len sprievod, harmonický doplnok 
a rytmické oživenie hlavných hlasov. Sú teda len zvukov)rm pozadím, nie 
cieľom samé v sebe, čo má rešpektovať aj interpretácia. Celkove možno po
vedať , že táto skladba dokresľuje skladateľský i ľudsk~' profil v pomerne 
zjednodušen),ch, no výrazných črtách a rozhodne si zaslúži, aby sa dostala do 
repertoáru slovenských klaviristov a to väčším právom, než jeho klavírne 
skladbičky z bystrických rokov. 

Zo so vi ets kej diskusie o hudobnej kri ti ke 
Konferencia o hudobnej k ritike, ktorá sa 

konala v má ji t. r. v Moskve, zaoberala sa 
súčasným stavom sovietskej hudobnej kri· 
tiky a nadhodila niekoľko naliehavých pro· 
blémov, ktoré je potrebné v p rvom rade 
riešiť . 

Vo všetk ých odvetv iach so,·ietskeho ume· 
nia má kritika veľmi dôležité a zodpoved· 
ne poslanie: jej úlohou je podporovať a U· 

smerňovať vývojové cesty umenia, pomá
hať tvorivým umelcom produkovať diela 
vysokých kvalít, ktoré by boli dôstojným 
obrazom živo ta sovietskeho ľudu a plnili sú
časne svoje výchovné poslanie. 

Sovietska hudobná kl'itika v zásade spi· 
ňala túto úlohu. No jej cesta v boji za 
upevnenie základov marx-leninského uče· 
nia v hudobnej ved e a l<ritike, za materia
listické chápanie hudby ako jednej z foriem 
ideologickej nadstavby, nebola ľahká. Vy· 
skytli sa dielčie chyby; i keď mali niekedy 
dosť veľ1.-ý dosah, neohrozili celkovú správ· 
nu líniu soYietskej hudobnej 1.-ritiky v boji 
za vysokú ideovosť , realizmus a demokra· 
tičnosť sovietskej hudby . Nedávne uznese
nie Centrálneho komitétu KSSS odhalilo 
príčiny dosť závažn ých nedostatkov hodno· 
tenia opier Veľké priateľstvo, Bohdan 
Chmelnickij a Z celého srdca a s týmto 
hodnotením súvisiacich neoprávnených a 
príliš ostrých odsúderú niektorých skladieb. 
(Táto otázka je širšie rozobraná v dvojčísle 
7-8 Slovenskej hudby.) 

Je zaujímavé a iste nie náhodné, že nie
len v Sovietskom sviize, ale i v ostatn)·ch 
štátoch demokratického tábora prichád zajú 
otázky kritik y umenia, v našom p r ípade 
hudobnej kritiky, st>ile častejšie na pretras, 
že sa volá po zásadnej, vedecky podloženej, 
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prinripiálnej kritike, ktorú by ozaj a v kaž· 
dom smere napomúhab riešiť tvorivé pro· 
h lémy súčasnej hudobnej tvorby. Nemalou 
mierou to iste súvisí so zvýšenými nárok· 
mi na kvalitu, na umelecké majstrovstvo 
l•udobn)·ch diel. Kým napr. u nás pár ro· 
kov po oslobodení sa kládol hlavn ý d ôraz 
na ideovosť a demokratičnosť (niekedy sa 
tieto pojmy chápali a vysvetľovali aj dosť 
nesprávne) a umelecké majstrovstvo, rieše· 
nie konkrétnych problémov kompozičného 
majstrovstva sa dostalo akosi do pozadia, 
dnes obid,·e požiadavk y dostali rovnocenné 
miesto. V súvislosti s tým aj úloha kritiky 
sa stala ťažšou, zložitejšou. Dnes už nestačí 
lť'n kritérium ideovosti, ľudovosti; kritika 
1111Í komplikovanejšiu úlohu pomáhať pri 
riešení konkrétnych problémov dokonalej 
syntézy ideovosti, demokratičnosti, spolu so 
splnením požiadaviek vysokého umeleckého 
majstro,·stva. A tu sa v yskytlo mnoho diel
čich p roblémov, na riešenie ktor)·ch kritika 
celkoru nestačila. 

Skíunanie pri<'!in nedostatkov sovietskej 
hudobnej kritiky (vzhf a dom na vymedze
nie problematiky nebudeme uvá<l zať jej ús
pechy, ktor)-ch je dozaista veľa), ako sa 
ony javia z referátov a diskusie na konfe· 
rencii o hudobnej kritike, pomôže odhaliť 
korene obdobn)•ch nedostatkov našej hu· 
dobnej kritikv. 

Jed;1ou zo 'známych, už viackrát uvádza· 
ných, stále aktuálnych !> ričin je oddeľova· 
nie hudobnej kritiky od hudobnej vedy. 
:\.letóda serióznPj , -cdcckej analýzy nie je 
dosiaľ u platiíovaná pri hitických rozbo· 
roch, súdy a uzán-ry lu·itiky majú často 
charakter viac subicktfvneho oceňovania 
ako dedukcii, ziska~ých vedeck)•m rozbo-

rom konkrétneho materiálu. Z týchto dôvo· 
dov sa kl'itika často meni na ~kýsi d1:u.h 
referentstva, preberajúccho marnery feJt~
nu: au torovi takejto "kritiky" chýbaJÚ 
mnohokrát potrebné hudobno-teoretic~é ve· 
domosti nehovoriac už o schopnosti pre
viesť obiektívnu vedeckú analýzu. Prísna 
,·edeeká ·analýza, ~torá detail~e _odhalí kl~
dy i nedostatky diela, nevylucuJe zroz~
teľný publicistický štýl - no ~luc?"]e 
povrchné, subjektívne úsudk y, prenahlene a 
neopodstatnené vy~hv~ľ ovan1e alebo , ne· 
oprávnené odsúdeme diela. J e . I;>Otr,ebne s~
mozrejmc rozlišovať žáner kntiCkych prac 
podľa toho, komu sú určené. Inú fon n u 
bude mať kritika - analýza určená pre od· 
horníkov, inú p re široký kruh. 1nilov:Tikov 
hudby; no podst.atné rysy musia _mat sp?· 
!očné: konečné súdy a hodnotema musia 
byť výsledkom podrobnej., analýzy a po· 
rovnaní konkrétneho mater1álu. 1 eda opra_v· 
divý kritik mal h y byť vede~ky a. te~retJC· 
ky dostatočne pr iprave';lÝ· ~~aľ, ~; J~ to· 
mu vždy t ak. Hudobne kr1t1ky !JISU c.ast~ 
ľudia nekvalifikovaní pre túto prácu. Am 
sovietske plány štúdii hudobnej vedy ne
berú zreteľ na výchovu kritikov z povola· 
nia ktorí by ma"li hudobno-vedeckú a . s~
čas;,e i žurnalistickú kvalifikáciu. P?citu]e 
sa preto nedostatok všestranne priprave
ných kritikov; (starší skúsení hudo~~ove: 
decki pracovníci sa odťahujú od kritickeJ 
činnosti) v tlači sa objavujú nic zriedka 

kritiky" a referä ty, ktoré skresľujú prav· 
'Ju chvbne informujú či tateľa a v dôsledku 
ne:lost~čujúcich vedomosti autora popr-i po: 
už.ívaní chybných ternúnov dochádzajú ~l 
k celkom nesp rávnym uzáverom. Vychva· 
lia dielo, ktoré toho nezasluhuje, "skrešú" 
kvalitnú skladbu len preto, že nevyhovela 
práve osobnému vkusu pisateľa.- alebo, čo 
je este horšie - hrajú tu rnekedy rolu 
i osobné vzťahy, sympatie kritika" a skla
dateľa alebo výkonného umelca. 

Denná tlač nedáva takmer žiadne miesto 
hudobnej kritike: prejde mlčaním i ~ávaž· 
né udalosti hudobného života - to Je ne· 
udržateľný stav a je potrebná rýchla a 
podstatná náprava. Na druhej strane sa 
často stáva. keď sa už výnimočne dostane 
do tlače z.;ráva o hudobnom živote, o no
vom diele: je to buď iba kusý refe;á!, ale· 
bo kritika" kde skutočný stav veci )e po· 
kr útenv ak~ odraz v krivom zrkadle a či
tateľ ktorý berie úsudok " kritika" za sme
roda]ný, j.e zavádzaný ďaleko od pravd?:. 
Tu leží veľká zodpovednosť na redakcn, 

aby prevádzala prís~y vý~e~ doda~ých m~
teriá\ov a získala s1 kvahrikovanych, naJ· 
lepšie stálych .Prispi~vatcľo,v . • .V~~ r.ráv~ 
kritike v d enneJ tlači, ktoru ctlaJu srroke 
masy čitateľov, pripadá veľké výchovné 
poslanie. . . 

Sovietski hudobní umelci, skladatelia a 
interpreti sa právom dom_ál_tajú. väčšej po
zornosti k výsledkom svOJeJ p race zo stra
ny hudobnej kritiky. Chcú, a_by sa ~-~]· 
nosť dozvedela o výsledkoch Ich tvonveho
úsilia. V celom Sovietskom sväze je však 
len jeden špeciálny hudobný časopis So
vietskaja muzyka a najnovšie nedávno z~
ložen'' časoDis ľvluzykaľnaja žizň. V novi
nách " Sovietska ia kuľtura, hoci majú stálu 
hudobnú rubriku, je situácia len o. mál~ 
lepšia ako v dennej tlači čo do k vality prt
spevkov a 1.-valifikovanosli pris~iev~teľo~ . .JC' 
pochopiteľné, že tento malý pocet casopiSOV 
nemôže zachytiť v celej šírke obraz o hu
dobnom živote v celom Sovietskom sväze! 
že tu je p t·iam nutná s~olupr~ca denneJ 
tlače. Proti časopisu Sov1etska1a muzyka, 
jeho k ritickej časti, boli ti~ž. námietky na 
konfereneii o hudobne] lmt1ke. Nedostal· 
kom bolo, že sa na stránkach tohto časo· 
pi su zriedka ob ja vovalí kri~ické an~ýzy 
no,-ých diel; väčšinou to hoh len popisne. 
informačné rozbory, kde ča~to chýbalo hod
notiace stanovisko autora článku. Chybou: 
bolo že sa nerozvinula (až na niektoré vý
n imky) ozaj živá, plodná diskusia , kt~r~ 
h y ukázala rôzne názory a hľadiská knti
kov na tú ist ú skladbu; dávala sa skôr 
prednosť akejsi "oficiá~1~j ~critike':, . k torá. 
sa nemohla vždy ubrárn~ pľlpadneJ Jedno
strannosti. 
Podľa diskusných príspevkov na konfe·· 

rt"ncii a podľa počtu diskutujúcich k jed
nC'tlivým nroblémom môžente záverom usu
dzovať ž; najnaliehavejšími problémami sú
ča~nej ' sovietskej hudobnej kritiky sú: L 
venova~ hudobnej kritike viac miesta v den
nej tlači , 2. ~amcrať s?. na vfrchovu .~<:valí~ 
fikovaných kadrov, pr1t1ahnut ku k n hcke] 
p ráci skúsených hudobných ve~cov, 3. bo: 
jovať proti šarla tánstvu, protJ. " hudobneJ 
kritike" založenei na subjektívnych, vedec
ky nepodložených úsudkoch, motivovaných 
" dobroprajnostou" , náladovosťou, osob~)·
mi záujmami atď., 4. dať voľné pole senoz
nej kritickej diskusii, plodnej výmene ná· 
zorov; vychovávať skladateľov a výkonných 
umelcov, vedie( prijímať serióznu kritiku. 

(Podla článhov o soviet.~hej hudobnej 
kritihe spraco;·ala Viera Donovalová) 
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ZDE:.\fKA BOKESOVA 

Úlohy Krajských agentúr pre koncerty a estrády 
Uzávery z XX. sia7.d KSSS . 

ÚV I·· s•' - -' · u , uznesema · ~ ' ' o 1deolo<>id- {·cl1 ot· k l . DY rsc .. " ·•J az ·ac.l a lis t 
cializmu súvisi starostl1·,. ·t· ·1 . · · . os n1c en o rozv1-

• • í.. ·• stan lju pre~ nás úlohu, ktorú tézv 
': XI. SJ•\Zdu zhr·nuh do jednej z , kl d ·. 
pilohy: ~obudo,·a ( v našej vlasti sori:li:m~1:J 
• racovmhom , . oblasti umenia ukladá s; 
;l thomtko budo_vateľsl<om procese špeciálna 
u o a · toro u · · ·ť d · li : 

1 
. Je Z\'ysr osah umenia v so-

Jame. Judo~·eJ umelec-l,cj t\·ori\'osti, ale a. 
staro,t!Jvost o prenikanie . r . ál h J 
l• d 1. 'l . p•o.esiOn n e 0 
.• u oun c lO ume:l!a priamo medzi dedinsk •, 
ľud. Trd>a \'Tuzn·at v•ctk,- -1 .. . ) 
to . b ' - -. , . , ' !>''' czltostl na 
· l' .. t ) _lmdob~le umenre, alw významná 
: o_z :a vychovn_Ych potrieb, stalo sa b lizk ·m 
zd roJOm bohatych citov<·l'h J:ážitl·ov B )d c•a sh e <eJ vy' stavb š · .. . I · . . e no eJ spolocnos ti. 

iudobne wnerue vy1·adru· · . · . _ , . • - Juce clty a na 
CJt) znova posohiace j e J·edny'·m ~ . .•. 

treba . 1 r · 1 J ' - ' • u e 
' ' .· <~~y ~ ra!~'~ _a;r~n~úry p re koncerty 

a ~s l r, tdy sa stah lnstJtucwmi ktoré h d h-
nejších ch 1 _ : . . ~ naJucm-
.· b '11 10\ umeleckeh o preJavu lebo 

\Ie . yť Yeľmi dóležit..:·m činiteľo ' . . 
to · · 1 J m pn cr-

nek t,·o.rb~ budú llfada ť možn~sti uplat;itsa b : ~oryc pra_covníci s nadšením a láskou 
veJ '?l'C lOve a pri formoYa ní duchovného 

a IllO!·a neho profilu človel·a H db · 
~ rninulost_i Yedela nadch~·~ť k u ve;k~ 
~~om a . z~e~no~ovaf myseľ širokých más 
za spolocne 1dealy . 

udu sa starat o to. abv m ed · •. ľ 
dom sa d • . .1 · . - Zl nastm u-

. ·b u .om~cru a melen známa svetová 

Chceme •. teraz hovoriť o organi::ovaní hu
do?ného zrvota v zm ysle t,;·chto ú! h V' l• . 
Pn dec t l ' · .. • o · aru en ra lzacn úloh z ústredn<·cl . d 
zodpo d · · J 

1 
Ur;I ov . ~e nost za nadenie a kontrolu kon-

t~ Ol a, ale p~ave tak tvorba našich skla
dateľov ako aJ skladatefo ,- českých tvorba 
~?VJ.etskycl~ skladateľov, sklaclatcľo~ z kra
Jill r_~dovych demokracií a vôbec tvorba 
lllásaJuca pokro~~Yé myšlienl<y skladateľmi 
n a ~lor.n SYet;. lreba dokorán otvoriť dve
re aJ. vykonny rn llll1elcom, ktorí chcú svoje 
~~aen~eé o:ovz~ať Iudu. Xemôžu byť teda cer~neJ a estrádnej činnosti preniesli 

v Jednotlivých kl-aJ·och . l • . sm e 
KI\V J b 

1
. na pr1s usne rady 

l • b .' e o pr?b e~ly a potreby svojich spo
u?_. can~v naJlepsie poznajú, a preto ich 

mozu llJ zodpo,·ecln ·•· · . .. z ·l . eJSle riCS!t a vyriešiť. 
'm?'s orn a ~leľom decentralizačných opatrru, I?a ktorych sa uzniesla celoštátna kon-
erenc!~ strany, n ebolo len presunutie rá

vomo_c: •. a zodpovednosti z vyšších orgá~ov 
na lllZ~le, a Je prehlbenie SOCÍaJÍsticke • de· 
znol~racle, zvýšenie účasti širokých ľud;výeh 
:rrsuev na riešen] všetkých problé . 
~~h, ' >ypi)'Vajúcich zo života v kraji~Črnj~ 
s Y_m naro~ným v)· borom dostala sa . t ak 
~~oznosť prl~mo zasahovať do hudobného 
zivot~ a vpl~v~ť n a jeho rozvoj. Kvrn Hu
d_obna a :u-~Ishcká ústred!'ía hola o~ganizá
blou, ktora i?a sprostredkovávala, alebo za-
ezpeč?vala Jednotlivé podujatia stáva .. 

kraJske agentúrv k ' JU sa 
·. ď . • . • • p~e oncerty a estrády 

zr~a ovane p ri KraJsk-)·ch domoch osvet ' 
pnarno tými inštitúciami )·tor· · y , • . . . , ' e pn · usmer-
n~na~ ra~~m' _Kl\'V a v spolupráci s odbor-
m kmi maJU tuto činnosť v kr ·· · · d' · 1' · . aJI pnamo rra Il. o Je zasadny' rozdiel n d . b , al H d b . . , •e zr yv ou 

u o. ~o!l a arhs llckou tistredňou a novou 
~a~zacrou hudobného a estrádneho pod
z aru a. No vé organizácie ma i ú teda mo.-
nosť zabezpečovaním jednotlivy-·ch d · z_ 
vplýv f · h 'd . p o UJatr 
V v'a . ?a lC 1 . e?~t a u?"eledcú úrovel'í. 

y t. ara JU zo SVOjeJ Člllllosl! významn • , 
strOJ kultúrnej politiky S dobud.o . y na-. vamrn so-
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JS a.,_entury pre konceJ'ty a estrád 
~en .?ospo?arsko:• organiz>Íciou, n emôžu sv!. 
~~ -~mpost ~·ozv~Jať len z hospodárskych po-

ten. odnJlmme akcie ktor·á n • d · 
·• · 1 · b . • evy za UJe zra< nu na o rovu prácu 't k tora' p d h d · k · ' ' ' re sa os-
; o _ars :y _Je úspešná, vyvoló.vn vždv pred-

ta,. u c ~e •de o predstavenie únikové leb 
atrak cne 1<toré , , • ' · a o 
h . ' ' proce~c pretvurama du-

e ovneho obzoru nášho r d . b . 
n · . . u u Je ezvyz-

arnne. Treba vediet vvrovnuť med . b kult· • h . - z1 se ou urno-vvc ovne poslam'c u l k . k . 
áh · ' me ec ·el a ·c1e 

so z a\·ou, treba ,·celieť tak nost 'ť -
g~am, aby. hol aj ' ')·soko umel~cký~'~i ~~-
b!hzoval zaulem obecenstva Tu s -1 • 
ť · d · . . · a u:p a tma 
~~ ~~~_to Y, prace v rradcní, ktoré vvžadu iú 

h orl\ u pracu a predvídavosť al· • · -d 
ho . t' 'd . ' , ,o UJ o -l nos a 1 eovu vvspelos ť p . 1 , 'h 'k p · ns U>ne o pra-
covru ·a: r~~o jednou zo základný ch úloh 
ht~dobneh_o zrvota v krajoch by mala b ' ť . 
otaz~a kadrová, súvisiaca s výberom )pr:! 
covn1kov p 1·e tento úsek. -

Pomáhať plniť tieto ú lohy s • ch 
P d kl d . uspe orn 

re po; a a vyrovnať sa s dvoma •. d . kam 1 Za . . poz•a av-
. prve Je treba zo všetkých snáh 

a so srdcom plný m láskv sa sta a• h d b nú • h . • • , • r • o u o -
l-~c ovu mládezc, ktor'l má všetky pred-

~0 h a_ Y stať s~ vážnym konzun1entom h u-
o n eho u_meJU:1. Po druhé je treba ustavič

ne a so . vsetkou dôraznosťou bojovať roti 
umeleckemu braku. ktor\' u ka··d ' l pčl v el·a 1 · • - z e 10 o-

' • we naJmä u mládeže vá · " h 
k umeniu t · T • zny vz,a 0 upuJc. am, kde sa vážne zaohe-

rali s organizovaním umeleckých hudobných 
podujatí, tam kde vedeli o takéto podujatia 
,-zbudiť záujem a rozvi jali ho v spolupráci 
s okruhom ľudí, majúcich k hudobnému 
umeniu vzťah, tam sa ukázalo, že obecenstvo 
i o tie najvážnejšie a najnáročne.išie umelec
ké hudobné diela má záuiem. Takto nároč
llé hudobné podujatie moie zatláčať do ú za
dia zábavn é podujatia. Stačí na okraj veci 
spomenúť napr. H udobnú jar v Košiciach , 
mladú akciu, ktorá práve tohto roku vzbu
dila medzi obecenstvom ohlas. A táto akcia 
bola uskutočnená v t )·ch Košiciach, o kto
rých sa d onedávna h ovorilo, že pre organi
zovanie koncertných poduja tí patria k naj
ťažším prostrediam, kde so serióznou hud
bou n emožno preniknúť. Spometúern n apr. 
<'Š!e nedávno uskutočnen)· koncert Tria só
li stov Slovenske j fill1armónie v Galante. 
Organizačne neh~l dobre pripravený, takže 
o !lom obyvateľstvo do poslednej chvile 
a ni nevedelo. A hoci z uvedených príčin 
bol prijat{· s nedôverou skončil tak že 
ľudia necl;celi z koncertu' odísť a wn~lcov 
nemienili z l<oncertného pódia vôbec uvoľ
niť. l\Iožno hovoriť o nm'ohých a mnohých 
kullúrnych zájazdoch členov Sväw sloven
ských skladateľov, uskutočnených do prie
myselných stredísk , na pracoviská, do rekre
ačných prostredi medzi odpočivajúcich pra
cujúcich , a le aj na JRD. Všade, kam pri· 
chádzajú, sú srdečne v ítaní, ich koncerty sú 
so záujmom sledované a sú nanovo pozýva
ní. Na predstavenie Suchoňovcj ooery Krút· 
iíava do amfiteáh·a v :Zilinc p-rišli ľudia 
z ďnlek)'ch dedín na vyzdoben)•ch vozoch 
<1 ko na veľkú slávnosť. Vidí sa mi, že m y 
skôr uh)·bamc pred organizovaním taký chto 
podujatí a že nedôvera voči n.im je v orga
nizá toroch a nie v obecenstve. Netvrdím, 
že by holo treba vyl účiť z programu hudob
n)•Ph podujatí formy zábavných programov, 
alebo organizovanie estrád, ktoré sú týmto 
smerom zamerané. No ieclen nevhodne vo
lený program takéhoto -podujatia môže na 
čas celkom utlmiť prcdchád7.ajúcu , ;-ý chovnú 
prácu a môže zamerať záujem celkom opač
n)·m smerom. Prenikanie výstredného, ba
nálneho h udobn ého braku, sústredeného naj
mä okolo tvorby tanečnej piesne, je n ebez
pečné preto, že výchova neumožnila mla
dým ľuďom hlbšie sa oboznámiť s tak)'lll 
hudobným umením, k~orého hodnoty sú od
razom hlbšieho vzťahu k životu. 

P1·i prenikaní dob rého wnenia medzi naj
širsic vrstvy n ašich spoluobčanov mali by 
whrať dôležitú úlohu najrôznejšie typy est
rád, k toré sú vÝslovne zamerané na tento 
cieľ. U nás často. chápeme estrádu ešte vždy 
nesprávne a ko samostatný javiskový útvar, 

:r.ameraný výlučne k zábavnému obsahu so 
sprieYodným textom. V Soviet~kom sväze 
chápu pod pojmom estrády všetko, čo znesie 
uvedenie na javisku. Slúži t eda estráda pre 
propagáciu všetkého druhu umenia. Typické 
pre t'íu je, že každé číslo je vynikajúcim 
umeleck)·m činom, k toré je svojím spôsobom 
a trakth·ne a že sa na nej uplatnia iha malé 
formy . Jej aktuálnosť je u presnená aj v po
litickom profile dramaturgie programu. 

Okrem boja proti un1eleckému gýču je pri 
v)·ch ove chá pania umenia n esmierne dôle
žitým činiteľom umelecká výchova mládeže. 
S hudbou treba vystupovať pred mládež 
veľmi obozretne a vo v hodných chvíľach. 
S mládežou v hudobnej vých ove možno pra
covať podľa individuálnych vekových hranic, 
teda oodľa schoonosti vnímania umenia a 
-vywáranir, si en;ocionálnych zážitkov. Zná
mu hudobnú akciu " Hudobná mládež" , 
ktorú sa nokúsili uviesť clo života v tomto 
roku a j , : Prahe a ktorá spočíva v tom, že 
cestou k oncertných agentúr mládež si sama 
, -yberá koncerty a aktívne sa na iťh orga
nizovani podieľa, bude potrebné aj u nás 
organizovať. Jej organizácia je jednoduchá. 
Zástupcovia jednotlivých škôl z radov žia
kov sa raz do rnesiaca pravidelne schádzajú 
s koncertnou agentúrou a vyberajú si z kon
certného repertoáru pre seba koncerty pre 
budúci mesiac. Agentúra koncer·t organizuje 
a zástupcovia škôl sa starajú o získanie 
abonentov na svojej škole. Okrem toho n a 
tých to s tretnutiach odboJ'níci podajú zástup
com škôl výklad ku koncertom, ktorý títo 
delegáti šk ôl pretlmočia medzi svojich abo
nentov na škole, takže mládež prichádza 
na koncerty aj pripravená. Keď krajské 
agentúry pre lwncerty a estrády túto akciu 
rozvinú tak, že zmobilizujú pre ňu nielen 
v šeobecne vzdelávacie školy , ale aj základ
né hudobné školy, o ktorých spoluprácu b y 
sa mali najviac opierať krajské agen túry pri 
organizovaní hudobného života, keď roz
vinú túto alt riu nielen v krajských mestách, 
ale všade tam, kde sú pre ňu predpoklady · 
a keď na jej organizovanie nájdu si najlep
šie a najvyskúšanejšie organizačné metódy, 
rozleli sa hodnotné umenie i n a; i umelci 
medzi mládež a v krátkom čase v nej b udú 
mať svoje trvalé obecenstvo. Mnoho umel
cov, najma mladých, nebolo využitých. 
Okrem toho ústredná organizácia neumožňo
Yala spoluprácu s krajsk)'Ini umelcami, k torí 
tak boli postaveni na okraj celkového hu
d (lbn ého diania. Je treba veriť, že v krajoch 
sú umelci, schopní obohatiť estrádne pro
gramy, treba ich len nájsť a dať im možnosť 
prípadného doškolenia. 
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Eugen Suchoň národným umelcom 

Prt!zident Ceskoslovenskej republiky Antonín Novotný rozhodnutím zo dňa 
20. septembra 1958 udelil na návrh vlády skladateľovi prof. Eugenovi Su
choňovi, trojnásobnému laureátovi štátnej ceny, pri príležitosti 50. výročia 
.jeho narodenín, tituľnárodného umelca. 

Dekrét o vymenovaní za národného umelca odovzdal E. Suchoiíovi v deň 
jeho päťdesiatin, vo štvrtok 25. septembra v zastúpení prezidenta republiky 
minister školstva a kultúry prof. dr. František Kahuda, ktorý mu súčasne bla
h!,~tlal v mene vlády republiky k vysokej pocte a k jeho významnému jubi
leu. Minister Kahuda pozdravil jubilanta a zhodnotil význam jeho diela pre 
rozvoj slovenskej národnej hudby a československej kultúry týmto prekrás
nym prejavom : 

Vážený mistre, soudruzi a pŕátelé! 

Pŕijal jsem s radostí poverení, abych u príležitosti 50. narozenin Eugena Su
chone vy_slovil jménem Ceskoslovenské republiky vysoké uznání tomuto pŕed
staviteli moderní slovenské hudby . Eugenu Suchoňovi se dostáva titul "ná

_rodní umelec". Je to nejvyŠŠÍ uznání, jakého mÚŽe U nás tVÚrČÍ praCO I-'nÍk 
d?sáhnout. A je pravda, že v pŕípade mi.stra Suchoné jde nejen o uznání ofi
·cuilních míst, ale pfímo o označení skutečnosti, neboť E_ugen Suchoň si s·t•ou 
tvorbou takové místo ~' kultzímím životé našich národú opra1-·du získal. Stal se 
zakladatelem slovenské moderní hudby, representantem československého hu
·debního uméní v současném svété. To, že se Mistru Suchoňovi dostává tak 
1'ysoké pocty, je současné uznáním hloubky a krásy hudebnosti, jež ž ije v slo
venském lidu. Tato lidová zpe1most, ladení a poesie slovenského domova hyly 
_od samého počátku shladatelské činnosti Sucho/íovým inspiračním zdro jem. 

Hledáme-li doklad plodného sepétí myšlenek, jež se zabývají osudem lidu 
a hledají pokrokové ŕdení životních otázek lidu, s úsilím vyjádŕit to vše 
v umeleckých dílech, pak talwvé výrazné svedectví najdeme v živote a tvorbe 
Eugena Suchoné. V tomto umélci po léta žilo a sílilo vedomí lidské a občanské 
odpovédnosti, jež v nem ohrozovalo síly a pŕivádélo k novému a vyššímu 
vzletu jeho talent. Tvúrčí dráha Eugena Suchoné je podivuhodné pŕímočará 
a cílevédomá. 

Eugen Suchoň pochází z hudební rodiny a již v dobe gymnasijních stu.dií 
se hudbou vážne zabýval. V roce 1928 vstoupil na Hudební dramatickou akade
mi v Bratis!a.ve do tfídy prof. Kafendy, kde se venoval studiu klavírní hry, 
skladby a d~ngování. Ve studiu skladby pokračoval pak v Praze na mistrov s ké 
škole ve tŕíde národního umélce Vítézslava Nováka. Od roku 1935 vyučoval 
na bratislavské konzervatoŕi a po válce pak začal ptisobit jako profesor a ve
doucí ústavu hudební výchovy na pedagogické fakulte S lo1-·enské university, 
stal se pŕedsedou Slovenského autorského svazu, místopfedsedou slovenské 
seltce Svazu československých skladatelu, je rádným členem Slovenské aka

.demie a fádnym členem Umelecké a vedecké rady. 
Již tento stručný výčet naznačuje, že Eugen Suchoň zaujímal ve veŕejném 

a umelec/tém živote Slovensha a celé naši republiky význačné postavení. Pro-
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Podpredseda S boru povereníkov Ján Stencl, m1~1ster škols~va. a kultúry prof. dr. Fran
tišek Kahuda, národn!} umelec • Eug~n Suchon, po-:eremk sl~~~stva a kultúry Emest 

Sýkora a clen UV KSC prof. Vacla>• Dobws 

fesor Such01í stál opravdu svými projevy a svým ~ílem pŕi v~ech ~uležítýc~ 
ttdálostech jimiž procházely naše národy, na strane pokrolwvych stl. Neplatt 
to tedy je~ o jeho současném stanovisku a současné tvorbe, pro níž je charakte
ristické tésné spojení s Zídem, usilujícím o dotvoŕení socialistického rádu. Lido
vosť v nejlepším smyslu slova byla zá~ladním __ hle~i~k~m, ~ néhož E~':ell 
Suchoň po dlouhá léta posuzoval, hodn~ttl_a postt~vne resd ,otazky h':debn1ho 
umení tak, aby se slovenská hudba wadLla mez~ modernt ~u.~ebm kultur': 
svéta, aby se však nestala umením výlučným, ale naopak aby JeJt moderní vy
raz byl v souladu se společer~;ským po.Ylání"'; hud~y, aby to tedy ~yla_ hu~ba 
realistická nadaná zdravou slZou aby se svebytne vyrovnala se vsemt sveto
vými hrulebními projevy,_ aby 'si pfi tomto tŕ~dení , ujasnila svou specific
kou tváŕnost, aby tak vzmkla hudba opravdu narodm, hodna toho slova. 

Eugen Suchoň vstupo·val do slovensltého kultúrního déní v dobe, kdy hu
dební tvorba na Slo~•ensku očekávala svoji zakladatelskou osobnost, kdy vy-

433 



spelé národní povedomí a pokrokové usilování lidu nwly nalézt i svého pred
stavitele v hudeb1úm uméní. 

Eugen Suchoň vstoupil do kulturního života s charakteristickou skromností. 
Pro jeho roli však je podstatné, že její význam rostl od dila k dílu, že bylo ze 
Suchoňovy tvorby stále zretelnéjí vidét, jakým jasným národním a lido>'Ým 
programem je prodchnuta. Eugen Suchoň se horlivé, do hloubhy a do všech 
dt'ísledku zabýval positi~·ními hodnotami moderních hudebních dél v Evropé. 
Oblíbil si díla Smetanova, Dvorákova, Janáčkova, Bartókova, našel znameni
tého učitele ve Víťézsla·vu Novákovi, navázal četná pfátelství s českými kul
tumími praco~míky . Všechny podnety a všechna poučení posuzoval pak z hle
diska potreb kultumího života a hudebního výrazu své zeme, slovenského lidu. 
Tak se mu darilo bez bloudení a jasnozrivé vytváret dila plná pokrolwvého 
vlastenectví, díla velihé subjektívní vroucnosti i objektivisačního smerování 
a schopností. Nejlépe se tato cesta obráží v Suchoňových vokálních a jevišt
ních skladbách. Záldadní vý'l.>ojová línie Su.choňovy tvorby vede nepŕerušena 
od cyklu písní "Nox et solitudo", který napsal v pr~mích letech své skladatel
ské činností, pres pŕedehru k dramatu Ivana Stodoly "Kráľ Svätopluk", " Ba
ladiclwu suitu" k cyklu mužských sboru "0 horách". Cím byl Eugen Sucho1~ 
inspÍrován a umelecky zaujat, je pak nejvíce zfetelné Z hla'PnÍch jeho del, 
jako je " Zalm zeme podkarpatské", a ovšem opera "Krútňava", která se stala 
základem slovenské národní opery a ukázala nové vývojové možnosti slovenshé 
i české hudby, dále symfonická báseň ,,Metamorfózy" a sborová tv orba. Ze 
všech techto del pŕímo vyzaruje humanistický, lídový pohled, zájem o součas
nost a budoucí osud detných lidí. 

Tak Suchoňova tvorba úspešné a krásne odpovídá na obecné smérování vý
voje naší společností. Proto si též v posledních letech razí vítéznou cestu i do 
zahraničí, kde vzbuzuje všeobecný zájem a uznání. 

Eugen Suchoň se stal nejvýraznéjší a nejvýznamnéjší osobností slovenské 
hudební kultury, jeho t'vorba hluboce zasahuje do národního života této zeme. 
Suchoňova tvtirčí iniciatíva vede k širokému rozkvetu celého slovenského hu
debního umení. 

Je proto pro nás všechny velmi radostné, zjišťujeme-li, že Eugen Suchoň se 
dožívá svého významného jubilea v plné sile svých tvurčích schopností, pri 
práci na nových, bezesporu významných dílech. Opravňují se tak naše nadéje, 
že českoslovenshá kultura bude ·podstatné obohacena o nový kulturní prínos. 

Význam uméní laureáta státních cen, národního umelce Eugena Suchone je 
dnes iiž takový, že prerostl hranice rodné slovenské zeme i naší republiky . 
Proto je právem tento slovenský umelec považován za československou kul
turní osobnost. Eugen Suchoň svým i.ivotem i tvorbou dává poučení a príklad 
o tom, že porozLtméní a spolupráce slovenských a českých kulturních pracov
níku a umelcu vedou k ·vzájemnému prospechu, k společnému pokroku, k vzá
jemné úcte a prátelství. 

Dovolte mi proto, vážený mistre, národní umélče Eugene Suchoni, abych 
Vám v zastoupení presidenta republiky soudruha Antonína Novotného odevzdal 
dekrét o jmenování národním umelcem a abych Vám jménem vlády republiky, 
svým jménem a jménem všech českých hudebníku a kulturních činitelu ze 
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srdce blahopŕál k tomuto vyso_kému uznání, ~ež pro_ Y ás má .~aše ~pole~n_~st 
a abych Vám u príležitosti Va~wh 50. na~o;emn por;ral do dals~ ume~e~ke ctn
nosti, do príštích let Vašeho žwota co ne1v~ce zdrav~ a pohody, co ne1v~ce spo
kojeností a zdaru. 

t\u slávnosti, usporiadanej pri tej to príležitosti v p_ivadelnom štúdiu Vysokej 
; lwlv múzických umení sa zúčastnili členovia byra Ustredného výb~ru Komu
nisti~-kej strany Slovenska lVlichal Chudík a Jozef Valo,_ ta~omní~ Ustredného 
v~·horu KSS Jozef Lenárt, podpredsedníčka SlovenskeJ narodneJ rady Irena 
í.luri~ová podpredseda Sboru povereníkov Ján Stencl, tajomníčka Ústredného 
v<·boru SNF Emília Muríňová, prvý námestník ministra školstva a kultúry 
d.~. Karol Bedrna, povereník školstva a kultúry Ernest Sýko~a so svojím prvým 
námestníkom Augustínom Michaličkom, predseda KultúrneJ a umeleckeJ rady, 
laureát štátnej c~ny prof. Vádav Dobiáš, delegácia Sväzu česk?slovenských 
skladateľov, vedená úradujúcim predsedom, laureátom štátneJ ceny prof. 
:\ntonínom Sychrom, zástupcovia slovenských umeleckých sväzov a ďalší 
predftavitelia nášho politického a kultúrneho života. Prítomní boli aj členovia 
konzulárneho sboru v Bratislave. 

v mene Cstredného vvboru Komunistickej strany Slovenska a slovenských 
náNdn)·ch orgánov blah~želal Eugenovi Suclwií.oYi podpredseda Sboru pove
reníkov Ján Stencl, ktor)· medziiným povedal: 

Vážený majstre! 

Účastníci tejto malej oslavy sú. rôzneho povolania. Sú tu zástupcovia štátnych 
orgánov, politických strán, zložiek národného frontu, skladatelia, spisovatelia, 
robotníci zo závodov, družstevníci a iní. 

Prosím Vás, prijmite tento fakt ako clôlwz láshy a vá aky všethých pracu
júcich za V ašu prácu n za to, že sa vo V ašeí práci opierate o náš ľud a že 
v plnej miere stvárňujete v umeleckých dielach zásady slá-~>nej Komunistickej 
strany Ceskoslo-.>enslw. 

Srdečnými slovami gratu1ovali profesorovi Eugenovi Suchoňovi i zástupcovia 
umeleck)rch sväzov, podpredseda Sväzu slovenských skladate~ov prof. Ján Stre
lec a predseda Sväzu československých divadelných umelcov, národný 
umelec Andrej Bagar. Za rodisko skladateľa prehovoril predseda ~1 V v Pe
zinku Stefan Lovič. 

})úrlivý, dlhotrvajúci potlesk vital pri mikrofóne národného umelca Eugena 
Suchoiía, ktorý sa vrel)•mi slovami poďakoval za vysokú poctu a slávnostne 
vyhlásil, že toto vyznamenanie bude preňho vzpruhou do ďalšej práce. 

Slovenské kvarteto zakľúčilo slávnosť úryvkom z majstrovho Sláčikového 
lí.vartcta. Spalierom slávnostne oblečených pionierov odobral sa potom národný 
Uinelec Eugen Suchoň do salónku, kam mu prišli blahož~lať mno?í účastníc~ 
slúvuosti, predstavitelia nášho verejného a kultúrneho Života, naJmä umelci 
a osobní priatelia. 
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Poznámky k VII. medzinárodnému 
hudobnovedeckému kongresu v Kolíne nad Rýnom 

7. kongres Medzinárodnej spoločnosti pre hudobnú vedu sa konal v Kolíne 
nad ~ýnom v dňosh 23 .• až 28. júla_t. ~- Rolwvalo sa na ňom v troch hlavných 
sekc1_ac~, ve~ova_nych tymto t_en;a_t~ckY_m okruhom: I. Základy a zmeny har
momc~e~o cLtenta, II. Improvuacta v lnlerpretačnej prax i 16. a 17. stor., III. 
K_ategone ~~dobného rytmu v európskej a mimoeurópskej hudbe. Okrem 
tychto sekcu odznel rad referátov aj vo všeobecnej sekcii. Na v alnom zhro
maždení Medzinárodnej spoločnosti pre hudobnú vedu, ktoré sa konalo v čase 
kongresu, bol za nového prezidenta Spoločnosti zvolený prof. dr. Friedrich 
Blume, Kiel (NSR). 

Počet hudohných vedcov, podobne ako počet všetkých možných profesií 
na cel~m sve:e, vzrás~?l na. úctyhodt;é číslo. Le~ na tento kongres bolo pri
~!ásenych vy~e 640 ~castníkov (plny počet sa 1ch, pravda, nedostavil), ale 
CIS~o neprezra?za poc:t: .• ~udobn~ch v:dcov celého sveta. Tým , že vzrástol 
P?cet ~racov~1kov, . zvacstlo sa aJ mnozstvo najrozmanitejších prác. Tak ako 
~s.ade mde,, aJ tu .sl v~etko žia~a vzájomnú spoluprácu idúcu ponad hranice 
sta~ov a prave to ~~ dovod, preco sa v poslednej dobe uskutočnil taký veľký 
pocet kongresov CI už všeobecných, a či špecializovaných len na niektoré 
problémy. 

P~ti~ipov!lnie ~a kongresoch znamená zapájanie sa do spolupráce, resp. 
aspon z1steme ~ozností spol~práce na závažných problémoch a nadviazanie 
k tomu potrebnych stykov. T1eto problémy je ťažko riešiť na samotnom kon
grese. Na toto .ta?I n~e je a~ času ~prípustn~ holi .. 5-minútové diskusné prí
s~e~ky a. 10-mmutove re~eraty ':'o vseobecneJ sekcn), ani dostatočnej koordi
na.cte (prave kongresy maJ~ previesť koordináciu). V rámci malých diskusných 
pri_~gevk~v sa _len ~ootvona ok~á do ~i~lní J_~dno~livých vedcov a k naj~en
ne.Jsim _vymenam ~a~?r~v docha~za naJcastejste az potom, medzi štyrmi oča
mi.? t.ych, ktorí ZIStlh, ze pracUJÚ na príbuznej tematike. A tak to, čo sa dá 
vyCitat ~ I?rogran:ov .a "?'počuť zo zlomku referátov (v najlepšom prípade 
holo ~o.zne ~ypocu.ť stvrtmu referát~v, _lebo kongres prebiehal súčasne v šty
roch 1 VIacerych prudoch), zďaleka me Je obrazom skutočného priebehu a vý
sledkov kongresu. . :o: čo m~žno zachytí~ pri maxim~lno~ úsilí využiť všetky možnosti, je 
v I,az?om pnpade torzovite a vzbudzuJ e doJem behania po značne okrajových 
:proble~oc~. No zdá sa,_ ~e _dojem okrajovosLi tém prednesených referátov nie 
Je zavmen~ len orga_mzacwu podobných podujatí. V západnej a špeciálne 
v nemeckeJ, hu_dobz;eJ vede sa. k základným problémom už toľko popísalo 
a toľko ~aptsah pr_ave znamerutí odbornki generácie veľk)'ch predstaviteľov 
~em~ck~ hud~~neJ ~re~y (H. Ahert, A. Schering, A. Einstein atď.) , že dnes 
Je uz ťazk_o nez1~ v .tu:m t_ý-c?t;>'. resp. nežiť vytlačený na okraj. Zameranie sa 
na dr.obne okraJove spec1ahzac1e mnohých priamo odvádza od základnÝch 
pro?lemov, ktoré _na~p~k u. n_ás, ~ú v p~pre_dí všeobecného záujmu. K z~e
ramu .• s~ na okraJOV~ spectahzacie vedu aJ znamenite vybudované archívy 
a kmz~Ice, ktoré. pr1~mo. lákajú k štúdiu nám celkom cudzích podrobností 
z ktoreJkoľvek historickeJ doby alebo disciplíny. Je to ich veľkou výhodou, 
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i keď to môže viesť až k zaťaženosti všemožnými údajmi z histórie, a aj z his
tórie, ktorá ná~ už ozaj nemá čo povedať (stredoveké špekulácie o musica 
mundana, coelestis a pod.). 

Netreba zdôrazňovať , že je vždy potrebné sa učiť; učiť sa na prednostiach 
druhých, ale učiť sa aj na chybách druhých. Už aj tento fakt by stačil, aby 
sme živšie sledovali to, čo sa deje okolo nás. Nie je to však všetko, čím sa 
môžeme podieľať na tomto medzinárodnom hudobnovedeckom živote. Dnes 
sme už ďalej než len v školských laviciach, dnes sme schopní prinášať do 
hudobnovedeckého života aj naše špecifické prínosy. A ak toto nerobíme, za
hadzujeme veľké šance nielen čo sa týka vedeckých požiadaviek, ale aj poli
tického postavenia. Nové myšlienky je nutné prehojovávať stretnutiami a nie 
utiahnutím sa. Bolo by vskutku načase, aby sme publikovali naše najlepšie 
práce aj v cudzích jazykoch a vstúpili takto na fórum myšlienkových zápasov. 
V iných štátoch - i v ľudových demokráciach - sa to už bežne praktizuje 
(najmä v :Maďarsku) . 

Hľadiac na veci z tohto aspektu, nezanechal kolínsky kongres vo mne 
práve tie najlepšie pocity, najmä nie v porovnaní s viedenským medzinárod
ným hudohnovedeckým kongresom, na k torom som sa zúčastnil pred dvoma 
rokmi. Vo Viedni už usporiadatelia viedli všetko tak, aby Viedeň figurovala 
v hudohnovedeckých stykoch ako most medzi Vý chodom a Západom. Tomuto 
prispievala aj pomerne veľké zastúpenie delegátov z ľudových demokracií 
a zo SSSR. V Kolíne sme boli iba štyria z CSR, dvaja z Maďarska a nikto 
tam nebol z Bulharska, Poľska a ani zo SSSR. Na kolínskom kongrese to 
teda vyzeralo tak, ako lteby sme sa boli utiahli a vzdali sa zápasov o nový 
spôsob myslenia. Oproti Viedni znamenal pre nás kolínsky kongres stratu 
pozicií, čo nevytvára najlepšie perspektívy do budúcnosti. 

Jozef Kresánek 

l(odan ský kongres pro hudební výc hovu 

Svaz čs . skladatehl Yčnuje nyní právem 
mitnoi·ádnou pozornost otázltám hudebrú vý
<·hoYy. Ncomezujc se pri tom pi'irozene jen 
na slcdovárú a rešení jeji problematiky u 
nás doma, ale usiluje též o získávAní infor
mací, výmenu zkušeností a spolupráci se 
zal11'aničirn, prerlcvšim se zememi socialistic
kého tábora. Tomu sloužilo napi·. i Meziná
rodní setkáni hudcbnich pcdagogu v kvetnu 
t. r. \" Praze, o kterém zde v č. 7.-8. psal 
dr. L. Zenkl. A prolo také vyslal Svaz 
dr. Fr. Lýska a mne jako pozorovatele na 
3. kongres Mezinárodní společnosli pro hu
debni v)·chovu, ktcr )· se konal 7.ačáti<em 
srpna v Kodani. 

Materiál, k terý jsme z Kodanč privezli, 
je velmi rozsáhlý a rozmanit~·, a k jeho 
zpracování a k d iikladne išim záver ôm bude 
ti·eba delšího času. OmczÚJi se zde proto jen 

na stručné zavcry, k nimž jsme prozatím 
dospiíli v nekterých otázl<ách stavú a cílú 
hudební ' "Ýchovy na západe, který byl na 
kongresu zastoupen predevsirn. 

Názot-y západních hudebnich vedcú na 
hudbu, jak se projevovaly v základních refe· 
rótech, jsou idealistické a obsahuji i silné 
prvky mysticismu. Sleduji jen "hudbu o so
be" a odmítají pusobení jakýchkoliv mi
mohudcb ních prvku. Výklady a rozbory 
skladeb jsou včtšinou zamereny pouze na 
Y)-razové prosti·edky, vybirané náhodile a 
jednostranné (zdôrazňuje se napi'. prvek 
r\·Lmick)·) . Podle slov L. Kestenherga, IL 
Mersmanna, W. Wiory a j. má hudební ""Ý
chova vést k tomu, aby lidé rozumeli jaké
m usi čistému znejícímu svl'tu tónu, nehoť 
ten jim prý pomuže nejlépe zapomenout na 
ohtiže a trampoty vezdc!šího života (rozu-
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méj v kapitalistickém svété) . Úzkostlivé zd u
razi'iov~ná "apolitičnost" hudební výchovy 
a :\Iczinárodní společností na jedné strané 
a dosti nápadné zdúrazňování významu pís
ní a hudby s náboženskou t ematikou na 
strane druhé jsou pak d alším v)·slcdkem sho
ru uveden)·ch názorú. - Z včtšiny ukázek 
metod hudební v)·chovy jsmc mčli dojem 
konstruovano&ti a nahodilosti. Zarazilo nás, 
že déti, které jsme vidiHi či slyšeli ve filmech 
a ze zvukových pásu, a k teré jsou vychová
vany podle metody J. Dalcrozeho, Orffovu 
"Sch ulwerku" a pod. postrád ají do značné 
míry pi'irozcné zpčv·uosti a hudebnosti. 
Zá~dadní hudební školst,-í našeho typu je 

nn z~padč celkem neznámé (usilují o ne ny ní 
v l':?R). I-He na nústroje se vyučuje p re
devslm soukromnlí (všeobeť'ne se nai'íka na 
nízkou úroven soukromného vvučování) ane
bo nepovinné v krou:lcích vieobecnč vzdé
vacích škol (čas to podle "skupinových" me
tod, zdlu-azlíujícich pouze technickou strún
ku hry). :.-.-rimoškolní hudební výchova a 
osvlíta, jak jí známe z úsilí našic.h osvčto
vých zaŕízeni, por·adcn aidové tvorivosti 
o:ganizací mládeže, odboru, z práce rozhlasu', 
d1vadel hudby apod., se pl'enccháv;'t inicia
tivé ruzných spolklt a jednotlivcu (i komer
~-~í ,~iniciative" hudebního priimyslu) a za
JlSťUJe se díky obetavosti milovníkii hudby 
a pomoci " mecenášu". 

Odnesli j smc si ovšern také radu cenn)·ch 
dílčích podnetu a mohli konstatovat také 
nčkteré ldadm" tendcnc·e v práci hudeLnich 
~~dago!íu z C S.\. Svýcarska; Skandináv ie či 
JliSH. Cetní p racovníci zdítraziíuji význam 
spo~tánní zplívnosti a hudcbnosti, bojují 
protl šablonovitosti a tcchnisaci hudcbn:í vý
cJ ,ovy, odmítaji výsti'elky modernista seriel
ní, elektronické a podobné hudby a pova
:i'ují za základ hudebn í v)·chovy hudbu kla
sickou a_realistickim. Ve včtšine zemi je hu
dební vychova také povi.nn)•m pŕedmelem 
na všeobecne vzdelávacích škl)lách až do nej
vyšších tHd. Stále vice se zde také p rosa-
7.uje správ uá zásada viccoborového vzdií
lání učitelu hudehní výchovy a viceoboro
vosti učiteh1 hudby. 

Uvedomili jsme si tedy v Kodani znovu 
zás?-dní prevahu a jasné perspektív-y socia
lrstJc.~ého sveta _i v oboru hudebni výchovy, 
zvlást pokud )de o včdcckost názorú na 
umční, h udbu a jmenovitč budební výchovu. 
Zásadní prevahu má n aše konkrétlú zamčl'e
~í .na výchovu ušlechtilého, vpravdé socia
listického človeka a jeho p rirozené zpčvnosti 
a hu~ebnosti. Zaujímáme p i'ední místo, po
kud Jde o s.amostatný, h·úrčí pi'ístup k otáz
kam metod1ckým. Mužcme se pochluhit ne
vídaný m počtem záldadních hudebnich škol, 
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výcho\·n ý m využitím rozhlasu, gramofono
Yých desek a filmti, péčí o ama térskou hud
bu a pod. Je však ~koda, že n iíkteri pracov
níci školstv i a pedagogické vedy stále ještč 
(~Odccľíují nebo nedoceľiují vý znam este
t:lcké a hudební výchovy a že jsme málo 
sousta,-ní pfi včdcck~ on zpracová1ú hudební 
pedagogiky . Vadí také roztl'íštenost a malá 
pružnost v i'ízení hudební výchovy a osve
ty. Pociťujeme také jako nedosta tek . že naše 
zkušenosti a podnety nedostatečne propagu
j<'mc ,. zahraničí. Vclm·i vážnou mezern 
máme ve styku s p o·arovníky hudebni vý
chovy v soc!alist ick)·ch zemích. To j sou 
ovšcm nedostatky, které by bylo možno 
v J.>Omčrnč krátke dobi\ odsto-anit. 

Cl<'ny nového v)·boru ~lezinurodoú spo
lei'nosti p ro hudební výchovu se stali m. j. 
t~ ké prof. :'.Iária H.umeo·o,-á z :.-.Ioskvy a prof. 
J eno .\dam z Budapešti. Tato skutečnost 
pi'ispt'je jis te k so ustavnčjsi spolupráci na
šich zemí mezi sebou i se Společností. 

Podle našeho názoru potvrdil kodaňskÝ 
kong t·es také plne zúvery p ražského Mezi
národ ního setkúní l1udebnoch pcdagogu. ~vn[ 
bude ti·cha postupne uskutečňovat opati'~ní, 
která navrhuji "fáviíry" , zejména dol'ešit 
otázku založ~ní Lstavu p ro vychovu bud
hou jako sti'cdiska na;irh pracovnikú ,. obo
ru hudební v)·chovy a osvety a konkreti
sovat spolupráci s hudebnimi pcdagogy so
:ialistirkých zemí. :Vcporhybujeme o tom, 
ze· na pľíštím kongresu :.-. re7.inárodní společ
ností, který bude v r. 1961 ve Yídni, bu
deme moci již zaujmout ono pi'ední místo, 
které nám v oblasti h udcbní vÝchovy ná-
leží. - · 

Karel Reiner 

POISKO. Pred troma mesiacnú bola 
v Poľsku založená poľská sekcia J eunesse 
:.-.r usicalc", ktorú bude rozvíjať " program 
ll•jto organizácie s p r ihliadnutím k poľskej 
šper-ifi~e. Sekcia už vypracovala program 
čmnosh, ktor)• obsahuje vei n zaujímavých 
h.odov. Okrem iného budú sústavne uspo
riadané vystúpenia a koncerty mlad)•ch hu
d obníkov a skladateľov, budú založené 
zvláštne záiazdové súbory v le tnom období 
bude uspo~iadaný tú bor·~ hudobnom stre
disku v Gižyc~u, odkiaľ kolektívy mladých 
umelcov podniknú do okolit)·ch mestečiek 
a dedin zájazdy, spojené s prednáškami, 
besedami a vystúpeniami. 

* • * 
Xa]novšie dielo Igora Stravinského . Thre

ni" malo premiéru n u tohoročnom' benát-
skom festivale. · 

Dubrovnícke letné hry 

Dub rovnícky festival, známy pod menom Cntuli carmina od Carla Orffa. Do p rogra
Dubrovnícke letné hry, prebiehal toh to leta mu zn~adili a i Janáčkove Ríkadlá, ktoré 
už po desiaty raz. Za meriava sa hlavne na vy:mcli menej - presvedčivo. Z juhoslovan
upla tnenie juhoslovanských umelcov a pro- skej sborovej tvorby zíslcalo pozornosť Ma-
gram festivalu sa tak st{tva lehn)·m pohľa- kedonské oro od T. Skalovsk~ho a Tri ume-
dom do juhoslovanského umenia. Zákla- rické nicsne od B. Simiča. Boli to nre sbo-
dom Dubrovníckych hier bol pôvodne Fes- rov)· yrcdnes výborne stavané, cf~ktné ú-
t!\·al dramatického umen ia, do programu p~avy [ ttdových piesní. Orffove Catuli car
k torého sa postupne zaraďovali aj opery a minu vyzneli p riamo otriasajúce, kde vy
balety a napokon sa tieto podujatia rozší- n ikla na;mä dravosť a oresvcdčivosf skla
rili a j o kon ceJ·tné p rodukcie a vystúpenia da teľ ovej hudobnej reči, no Stravinského 
súborov. Ak k tomu prirátame ešte mož- Svadba, ];edysi obdivované dielo, v bliz
nosť návšt.evy boha tej obrazovej galérie, kosti Orffovej skladby neupútala a zanikla. 
možno povedať, že Dubrovnícke letné hry J e to h udba v y umelJ<ovaná, narábajúca sí
poskytujú obraz celkového umeleckého ce s ľudovým h udobným materiálom, ale 
diania v Juhoslúv;i. Pravda, popri domá- hez vnútorného opodstatnenia. 
cich u melcoch sa na festivale aktívn e zú- Záhrebská filharmónia usporiadala dva 
čustt'íujú aj početní zahran il'ní umelci. koncerty, ktoré dirigoval ~lilan Horvat, zná-

Dubrovnícke letné h ry prebiehajú poč.."Is my aj z tohoročnej Pražskej jari. Horval 
dvoch prázdninových mesiacov . Ich ústred- je dirigentom s veľk)·m 7.myslom pre stav
n )·m bodom zostáva i naďalej niekoľko či- h u a farbitosť orchestrálnej zv·ulwvej pa
noherných diel. Pre jednotlivé úlohy angn- lety ; v chá!)aní diel vine sa zameriava na 
žujú umelcov zo všethých juhoslovanských celkovú myšlienkovú sklbenosť a dynamic
divadicl, l<tori hra jú cez celý čas trvania kv efekt ako na nresvedčivé vyjadrenie hu
festivalu. Okolo týchto p redstavení sa pre- &obného obsah u. - Orchester sa ieho záme
plíela cel)' rad ďalších tuneleckých podujati. rom plne podriaďuje. Sk upina Šláčikovýc~ 
V júli sa pozornos( sústreďovala hlavne na nústrojov sa zdá byť citlivejšia ako skupl
koncerly a súbory ľudového umenia, v au- n y dychov, z ktor)·ch najmä plechové ná
guste zase okrem koncertov na opery a ba- stroje majú príliš ostrý tón. V podaní tohto 
lety. Z činoherných predstavení veľkým telesa odznela Beethovenova Eroika, Caj
zázitkom bolo p red vedenie Shakespearov ho kovského Patetická symfónia, Weberova 
Hamleta a hry Sk up od dubrovn íckeho ro- Euryanta, RachmaninovoYa Rapsódia - va
dáka iVI. Držiča . Z hudobných podujat [ riácic na Paganiniho tému pre !dav-ír a or
zvláštnu pozornosť zasl uh u jú I<omorn)' sbor chcster, :VIendelssohnov Jlusľov)c koncer t a 
a Komorný ·o rchester Beleh radského rozhln- z domácej tvorby Suita p re veľký orches
su, Záhrebská filharmónia, súbory ľudo- ter od B. Papandopuln a Druhý ldasický 
vých piesní a tancov Kolo a Lado a poľský koncert od B. Suleka. Toto dielo ie písané 
ochotnícky sbor Krakowiaci. Dalej hodno s pozoruhodn )' m osvojením si klasického 
spomenúť americk)· balet American ballet hudobného myslenia, nle v modernom 7.VU
Theatre a a merický zenský sbor Smith col- ku, no najpresvedčivejšie vyznieva záve
lcge chambre singers, pričom každý z tých- rečná fuga. Sólisti, klavirista Jurica l\Iurai, 
lo ~(ohoro,· vystupoval niekoľkokrát. profesor Státneho konzervatória v Záhrebe 

1\omorn)• sbor belehradského rozhlasu, a huslista .Josi!l Klima, absolvent tohto v-y-
k torý diriguj e sk ladateľ Borivoj Silnič, má ~okého h udobného učilišťa, boli na vyniln -
40 členov so sólisti!'ky pripraven)'mi h las- j(,cej Úrovni. 
mi, zvuko~-c dokonale vyladcn)' a vyrovna- J uhoslovanský súbor ľudových p iesní a 
n ý so zvláštnym zreteľom na sýtosť spod- LDncov Kolo vystačil svojím repertoárom 
n)-dl hlasov. Teleso je schopné spievať naj- posta,·i ť až tri rôzne programv, všetko ľu
n::\ročnejšie diela, ktoré prednáša s veľkou clové tance a piesne vo folklórnej forme, 
muzikalitou a u meleckou precizitou. J e pô- len l!noeleckv nrisnôsobcné scéne s v-{-nim
žitkom počúvať tento sbor, ale súčasne je kou Slávno; tí- na· Korčule. Táto shladba 
aj poučením, že krásn y ucelený súzvuk mii už s ,·oj dejový námet, trvajúci asi pol 
shoro,·ého spevu nie je závislý od počet- horliny, ku ktorému hudbu napísal mladý 
nosti hlasov, ale od ich k vality n dokonalej sk lndateľ Petar Gotovac. Súbor používa 
speväckej prípravy. R epertoár sboru bol priamo i folklórnu hudbu, počínajúc od 
zostaven ý od diel , -old tlnej poly fónie až po ľudovej kapely nž po sprievodné využitie 
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len jedného nástroja, ako je napr. bubon 
pri Istarskej hre alebo gnsle pre Tanec 
z Dubrovníka. ~ájdu sa tiež tance len so 
spevom alebo bez hudby vôbec. Jednodu
·cho v súbore nielen spev a tanec sú funkč
n e využité v zm ysle folklórnom, ale aj 
hudba, často spolupôsobiaca na javisku, do
-dáva vystúpeniu súboru pečať čistoty ume
leckého spracovania námetov zo života 
ľudu. No v scénickom obraze Slávnosti na 
Korčule, ktorý námetove čerpá zo života 
-obyvateľov tohto ostrova v stredoveku, sa 
využitie ľudovej hudby ako sprievodu 
illkázalo byť nedostatočným. Ide o scénický 
·obraz, ktorý pou·ebuje b.yť hudbou natoľko 
umocnený, aby skladateľ vyjadril choreo
,grafov zámer a rozpriadan.ie životných zá
pletiek i dra matického spádu. Program sú
boru Kolo je i pri malých nedostatkoch za
ujímavý hlavne t)·m, že uvádza tance zo 

všetkych kra!ov Juhoslávie a tie sú nesporne 
mnohotvárne. Treba spomenúť aj tance Slo
vákov ako si ich po mnohé roky uchovali 
a až podnes rozvíjajú. Ohlas vystúpenia sú
boru bol u obecenstva veľk-ý, čo nasvedčuje, 
že v Juhoslávii je folklór stále živý a že sa 
teší neustálemu záujmu. 

Z Dubrovníckeho festivalu si možno vziať 
viacCI·é ponaučenia. Sbor povereníkov chce 
vytvoriť v Piešťanoch medzinárodný diva
dein)· a hudobu)• festival preto, že v Pieš
ťvnoch sa buduje kúpeľné stt·edisko me
dzinárodného dosahu. Tým sa naskytá mož
nor;ť vybudovať v Piešťanoch tiež tribúnu, 
kde pred medzinárodným publikom bude
me môcť hodnotiť každoročné v)·sledky 
nášho umeleckého diania, ale kde tiei od
znejú aj najlepšie diela svetovej tvorby. 

Zdenka Bokesová 

Salzburgské a Bregenzské slávnostné hry 1958 
Zo šiestich dní pobytu na festivale v Salz

b urgu a z troch dni v llregenzi - kde som 
cestoval ako delegát SCDU - nemožno si 

·utvoriť dokonalý a viiestranný úsudok o 
úrovni obidvoch festivalov. I\upriek tomu 
nútil som sa naplnen)· siln)·mi zážitkami 
.a podnetmi umeleckými, ale a j rozčarovaný 
ist)·mi zjavmi, ktoré viac svedčia o obchod
nej podnika"osti na využitie turistickej kon
junktúry, ako o skutočne serióznych ume
leckých snaženiach. 

V rakúslwch novinách dočítate sa často 
-o jednom k;éde "Salzburg nie je miesto na 
cxperim.entovarúc". To má jednu stránku, 
ktorú možno rcšpektovaf - áno, tento fes· 
ti,·al chce predovšclk)·m zachovávať mczar
tovskú tradíciu a je posvätený hlavne pes
tovaniu línie Bach-~Iozart-Beethoven
·nrahms- R. Str·auss. Len ojedinele sa zjavil 
na prog ramoch Bartók, Debussy, Hinde
mith. Ravel. Jedine symfonick)· koncert 
t:oncertgebouw - Orchester A.msterdam, 
ktor)· dirigoval G. Szell. mal program zo 
súčasných autorov. Hrali Baladu pre or
chester od prítolllllého rakúskeno skladate
fa G. Einema. Krátke dielo, snažiace sa 
·dosť úspešne byť sviežim. Len ak)·si racio
nalistický spodný tón prekážal bezprostred
n ej pôsobnosti, o ktorú autorovi zrejme šlo. 
Drul1é číslo Partita p re orchester od Angli
•Čana W. ' :Valtona bolo omnoho úspešnejšie. 
Zdravá muzikalita, povedal b y som "inte· 
ligentná" inštrumentácia, pripomínajúca Ha
vcla dnešn)·ch dni, sa zaslúžila o to, že die-

440 

lo zanechalo v)'horný doiem. Po prestávke 
zaznela V. symfónia S. Prokofieva, h.--torú 
tento vynikajúci orchester s G. Szellom ide
álne reprodukoval. \'ôbec o hudobnej úrov
ni možno hovoriť v superlalívoch. Zaslú
žili sa o to aj , ·ynikajúci d irigenli: umelec
ký vedúci festivalu ll. votl Karajan, K. 
Biihm, Szell, Keilberth, D. Mitropoulos atď. 

l\ajviac pozornosti som venoval opere. 
Na p rogr·amc boli v tejto sezóne z minulých 
rokov Figarova svadba, Cosi fan tutte a 
Becthovenov Fidelio, novonaštudovaná Ara
bella od R. Straussa, Verdiho ·Don Carlos 
a európslm premiéra americkej opery Va
nessa od S. Darbera na lihrelo komponistu 
\fenottiho, ktorý ju aj inscenoval. Bohu
žiaľ, nezastihol som premiér·u tejto opery. 
Dej sa odohráva v r. 1905 a líči trojuhol
níkový príbeh lásky starnúcej ženy. Scénic
kl· n:ívrhy holi, pravda, v štýle veľkooper
ncj naturalistickej popisnos ti. To je vôbec 
jeden z prekvapujúcich momentov v Salz
bu~gu. Casto dokona lej interpretácii hudob
nej i hereckej nezod!lo,·ed:í stránka insce
načná. J e nediskutabilné, že hudobná i he
recká interpretácia napr. moza.rtovských 
opier prekonala svoj logický vývoj a isteže 
p red päťdesiatimi rokmi sa Figarova svad
ba p redvádzala inak ako predstavenie, kto
ré som videl. Zato scéna I. M ax.imovny bo
la kon venčná, bez fanlázie, zastaralá, pri
čom kost}·my boli zau jimavo štylizované. 
Réžia G. Henner ta spočívala výhradne v her
coch. \'šctky !)redstavenia, ktoré som videl, 



boli obsadené ideálne. Celé toto predstave
nie bolo po hereckej stránke vedené v du
chu detailne prepracovaného realizmu, vy
rastajúceho· zo skvele interpretovanej hud
by. Strohý K. Bohm (sám doprevádzal re
citatívy) -v-iedol bezpečne predstavenie k ú
chvatnému a radostnému zázitku z Mozar
ta. ~eviem si predstaviť lepších predstavite
ľov ako boli E. Schwarzkopf (Grófka) a D. 
Fischer-Dieskau (gróf Almaviva ). Veľký ta
lent, technická dokonalosť, zjav, prirodze· 
ná mimika, všetko v službe v~•razu a myš· 
l ienky . E. Schwarzkopf dala dokonca svo· 
jej Grófke a j iný timbre, tmavší, ako po
známe z jej ly r ických postáv. K n!m pri
stupu jú temperamentná I. Scefried (Zuzan
ka) a E. Kunz (Figaro), k torému nemožno 
nič vytknú.ť a predsa akosi sa strácal vedľa 
svojich partnerov. Prekvapenim večera bo
la mlauá mezzosoprarústka Ch. Ludwig ako 
ideálnY Cherubín. Tomuto hereckému i hu· 
dobné~1u koncertu doslova prekážala ťažko
pádna scéna a konYenčné osvetľovanie. Po
dobne, i keď vkusnejšie, bola insceno vaná 
Arabella, kde sa však y)·tvarruk S. ffiawa 
snažil aspoň v maľbe, ináč veľkoopernej 
scény, 7.achytiť farebné kúzlo partitúry. Die
lo na secesný viedenský nám et lfofmanns
thala udržuie na vÝške hlavne Straussova 
hudba v K.eilberth~vom podaní s obľúbe
n)·mi Fischerom-Dieskau, Lisou Della Casa 
a A. Rothenbergerom. R éžia R. Hartmanna 
ie tradičná. 
· ='iajväčším - aj inscenačným zážitkom 
holo predstavenie F idelia v známej Felsen
reitsel~ule. Hudobné kvality boli zaručené 
(a splnené) už menami. H. von Kara jan , 
Viedenská filharmónia, sólisti Ch. Goltz, P. 
Schiiffler·, G. Zampieri atď. splnili aj veľké 
požiadavky. Bude sa zdať paradoxom, že 
najlepšia réžia bola dielom dirigenta a reži
séra Karajana (výtvarník Ji.irgens) . Ani 
jedno p1·edstavnie (okrem slávneho Rein
hartovho Jedermanna) nemalo tak výraznú 
inscenačnú tvár. Veľká skalná plocha, za
mrežované chodby a okná, dole členené 
schodište - to je scéna, na ktorej hrá Ka
rajan svojho monumentálneho F idclia. Rôz
ne v),hrady, ktoré možno reálne vzniesť, 
ako napr. nie vždy ideálna vyrovnanosC 
zvuková (veľký priestor), niektoré škr ty, 
alebo núesta, v ktorých privcľnú víťazí di
rigent nad režisérom, neublížia zá~adne veľ
kému inscenačnému zážitku. Kara jan vedel, 
že toto prostredie si žiada inú koncepciu, 
zbavil operu všetkej naluralistickej drobno
k resby (i keď rue všade ju vedel nahradiť) . 
Mnohé scény zdali by sa nášmu obecenstvu 
i našim spevákom statické, mnohé árie (Pi
zn rro, Flores tan, Don Fernando) spievajú 

speváci skoro nehybne, s minimálnym ges
tom, a napriek tomu sú pôsobivé. Sólistom, 
sbom i zaujímave riešeným scénam štatis
tov (vojsko) neobyčajne pomáha svetlo. Už 
samotná práca so svetlom by dokázala Ka
ra janove kvality režisérske, o ktorých sa 
mnohi rakúski kritici vyjadrujú veľmi ne
vyberaným spôsobom. Tu treba povedať, že 
svetelné parky, silné a ideálne koncentro
vané svetlo môžeme rakúskym divadlám 
len závidieť. 

Opery a symfonické koncerty nevyčerpá
vajú cel)' program festivalu. Paumgartncro
ve :Mozartove serenády v ::vfozarteu, kon
certy chrámovej hudby, sólistické koncerty, 
piesňové večery a tri činoherné predstave
nia v Landesthcatru, baletná skupina Grand 
Ballet de Marquis de Cuevas atď . priťahujú 
tisíce návš tevrukov. A. tu je ešte samotné 
mesto Salzburg, kde je čo pozerať a vidieť. 
Hudobník či divadelník iste navštivi mú
zeum v rodnom dome \V. A. ~Iozarta. Jed
na nepríjemná· zaujímavosť odtiaľ: celé jed
no posdwdie je venované '-ýstave fotogra
fických materiálov a makiet z rozličných 
inscenácií \fozartov)·ch opier " z celého sve
ta". Tento "celý svet" sú scény rakúske, 
nemecké, lliekoľko anglických, dve maďar
ské a jed na, - slovom jedna - maketa 
z CSR (Don Juan, ?-<D Praha 1935). ( !) 

* * • 

:\lestečko Bregenz so svojot.< U.vanásťroč
nou festivalovou tradiciou j e u nás zatiaľ 
nezná me. Priznávam sa, že zo Salzburgu 
som cestoval sem s určitou nedôverou, 
ktorá sa aj ukázala čiastočne oprávnená. 
P elm é prostredie na brehu Bodanského ja
zera, na druhom konci rakúsltych Alp, iste 
láka tisíce turistov a ai mnohé známe mená 
umeleckého svela nájdeme na programoch. 
Inscenujú tu na jazere veľké operety a ko· 
mické opery, v divadle činohry, balety a 
menšie opery, koncerty robia v mestskej 
hale. éčinkovali tu už aj veľkí umelci ako 
K. Bohm, C. Kraus, H. Swarowski, T. Nie
nott.i, B. Gigli, Paula Wessely, Vaša Pfího· 
da, H. Kreutzberg atď. Celkový charakter 
je však zatiaľ obchodný, turistick)r. l ž pro
stredie : veľká, na jazere postavená scéna, 
mestská hala - rozumej Š!lortová hala pre 
symfollické koncerty, nepridá slávnostné
mu ovzd ušiu, v k torom bola hudobne a 
h lavne sólisticky vynikajúco reprodukova
ná Beethovenova 1\lissa solemnis s členmi 
viedenskej Státnej opery: T. St ich-R an
dall, II. Riissel-~.!fajdan , 'vV. Berrym a skve
l)'m A. Dermotom so stu tgartským dirigen· 
tom F. Leitnerom. 
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Rozprávan ie o predsttl,·cní, k toré som vi
del pn·ý ,-e<:er, dalo b)· sa nazvať " Die ver
k aurte Braut alebo ::ikandálny cirkus na 
Boclansk om jazere". Hežisér prof. dr. Rott 
z Burgtheatru, dirigent llol!reiser ~ vý tvar
ník Kau tsky zo Státnej opery vo Viedni si 
"upravili" a interpretovali Smetanovu ope
ru doslova uráža júco. Na veľkej stabilnej 
komediantskej scéne v amfiteá tri so 6000 
návštevníkmi odohrá~a sa nevkusný paš
k viL Začína sa vyzvár'íaním dedinských 
7.vonov. Orchester je na scéne v akomsi ko
mcdiantsk om šiatri, často za <'hrbátmi spe
vákov. Hudobnú dokonalosť to nezaručilo . 
Na scénu sa u ah rnie veľké rnnožs lvo ľudí, 
deti vodia kozy a ovre, z kos tola ide dlho
čizná svadbu v nejasn),ch poľ~ko-maďar
sk)·ch k rojoch. Prcdohr•a odznie medzi pr
vým a druhým dejstvom. Veselosť začína 
príchodom Kecala na starom a ute. Počas 
spevu tanečnice roztom.ilo trúbia na kla.xon, 
za co ich Keca.l obšl'astr'íuie konancam!. Ja
ník je nep ríjernn)· a p ott·hlý ('hvastún nv. 
Kmen tt) . Yašek (P. Klein) cirk usový clown 
slušnej úrovne, ch y tajúci pri speve ryby, 
Krušina tak indisponovan)·, že miesto hla
su vidieť len mávanie r-ukami a diletantské 
"vyhrávanie". J edine Marienka (Vol. Lipp} 
pekne a vkusne spieva a hrá (aj keď o c3 

v treťom deistve sa ani neookúša) . Vo fi
nále II. dPjstva u teká Kccai pred ľuďmi -

a7. do jazera, kde si OSVICZUJUCO zapláv a po 
takej umelec-kej námah e. Tretie dejstvo je 
koruna p redstavenia. Skrty, prehadzované 
čísla, vyvrcholia v cirkusovom predstavení 
(až p o objavení sa Vaška ako medveďa) . 
P rincipál konferuje (orchester mlčí asi štvrť 
hodiny), spomína bregenzské aktuality a 
urážajúcim spôsobom predstavuje členov 
S\'Ojho cirkus u ako "umelcov zo sveta", 
pričom im dáva zásadne vymyslené - čes
ké mená. Tento " humor" pôsobí dosť po
di\'nc, keď si uvedomíme, že v samotnom 
eoscmbli sú časté mená Schramek, Kaut
sky, Hanka, Czerwenka atď. Ohňostroj, ba
lóniky - " Dohrá vec 'sa podarila" ( !), a le 
pred stavenie nekončí. Janík, odvád zajúc si 
Marienku, zaspieva ešte raz "Veď iba lás
ka lásku uosvätí" a obecenstvo sa rozchá
dza a ani -si snáď neuvedomuje, co ho bolo 
práve svedkom. 

Na šťastie v posledný deň môjho pobytu 
v Bregenzi znovu prchov orilo umenie. 
V b lizkom Feldkirchu, n a nádv orí starého 
nerenovovanéb o zámku Schattenburgu h ra
lo viedenské kvarte to "Barylli" . Hrali do
l<nnalc, presne, s veľkým muzikantskýrn 
zanietením a tak som sa vracal domov 
s tón m i Haydna a Beethovena v reproduk
cii hodnej tradícii a svetovej povesti rakús
keho umenia. 

Branislav Krišlw 

Fes tival Frederyka Chopina v Dusznikach 
P red niekoľkými dľínrni skončil sa v Dusz

nikaeh X III. medzinárodnv festival Fretle
ryka Chopina, jediný s";atok hudby geniál
neho poľ>kého skladólteľa. Tohto roku festi
val prebie!:ml za účasti v)·znamných európ
skych umelcov, umelcov zo Sovietskeho 
sväzu, Cínskej ľudovej republiky a z Poľ
~ka. ::\I edzi inými účinJw,·ali a j laureátky I. 
cenv IV. medzinárodného konkurzll F. Ch o
p inä Halina Czcrny -Stefm\ska (Poľsko) a 
Bella Davidovič (SSSnJ, laureát III. me
dzinárodného fc;;tivalu mládeže v i\'Ioskve 
n. V. medzinárodn ej súťaže F. Chopina Fou 
Ts'Ong (CĽR). 

už dvanásť rokov je dolnosliezske kúpeľ
n o) stredisko Duszniki miestom, kde sa rok 
čo rok schádzajú najlepši h udobrúci a mi
lovrúci hudby F. Chopina. Dusznick)· festi
val je pamiatkou na dva dobročinné kon
certy t ohto veľkého hudobného skladateľa, 
ktoré tu absolvoql pred 132 rokmi. 

V roku 182() :16-ročný F. Chopin po skúš
kach na varšavsk om lýceu na radu lekára 
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odcestoval s matkou a d voma sestrami 
z Varšavy do ďalel>ých Dusznik, ktoré už 
vtedy boli vyhľudúvaným kúpeľným stre
diskom a známe liečebnými účinkami pra
meňov. Po niekoľkých dňoch pobytu 
v Dusznikacu zoznámil sa pri liečivom 
žriedle s mladou pracovníčkou kúpeľov, Li
bušou, ktorá pochádzala z Ciech. I stého 
dľia, keď Chopin nestretol Libušu pri žried
le , n a otázku kde je, dostal odpoveď, že otec 
dievčatka, kovác z neďalekej huty rodiny 
Mendelsonovcov, utrpel ťažký úraz. Nedo
s tatočne upevnený kus železa sa v dielni 
odl!·hol a zranil Lihušinho otca tak ťažko, 
že zmneniu podľahol. Libuša a jej mladší 
brat :r.ostali v cudzom prostredí nielen bez 
pros triedkov na živobytie, ale nemali do
konca ani oeniaze, za ktoré by pochovali 
otca a vrátili sa do v lasti. Chopin dlho ne
rozmýšľal. Vždy citlivý na bied u a nešťas
tie iných stal sa inicifttorom ak cit- n a p o
moc nešťastným deťom. Rozhodol sa pre 
stunostatný koncert. Uspo.I'Íadal h o v miest-

nom pavilóne a mal tak)·. úspech, že . kon
C'ert musel opakovať. Akcm sa podarila a 
deťom vyniesla peknť~ sum_u zloty~h. . . 

Po d ruhej svetoveJ voJne, keď Dol~e 
Sliezsko stalo sa súčasťou Poľska, Spoloc
nosť Fredecyka Chopina sa t·ozhodla zre
novo,·ať vojn ou zničený hudob~ý puviló~ 
v duszniekom parku. Je to dnes Jedna z nar 
krajšich koncertných miestn~stí, ktorá . JC 
pamätníkom koncertov vefkeho poľsk~ho 
sklndateľa. Koncerty v diYadle F. Chopma 
" D usznikach prebiehajú počas festivalu 
v neobyčajne príjemnej atmosfére. B~ízkos~ 
Chop'inových pamiatok, k~ásna ~ruodna 
scenéria vytvárajú p rostreche, ktore dovo: 
Tuje vych u tnáYa f Chopinovu hudbu v p ln eJ 
miere. 

Y rámci Festivalu bývajú v dusznickom 
parku aj veľké symfon!cké ~o'?-certy z:1 
ú casti popredných spevakov, mstrumenta
listov a hudobn)·ch telies. Tieto koJ?certy 
majú o to väčší význam, :le sústreďuJÚ p o
~lucháčov n a jmä z radov robotníkov t~
vární Doln ého Slie:r.ska, členov JRD, bam
ko\' z walbrzyského revíru a z pr iemysel
n).-ch stredísk W roclawia. Tohto r~ku ch?
pinovský festival po prvý raz p rehieJ:al .su
i'asnc vo viacerých kúpeľn),ch stred1skac~ 
klodského okresu· v Ch url ove, v Duszru
kach Polauici a Londku a tak vyše 2.0 000 
posl~cháčov si mohlo vypo_čuť v _najl~p~om 
predvedení diela F. Chopma .. :'\o zauJ~ 
o t en to festival sa preruesol UJ za hraruce 
Poľska. Na koncerto~h sa zúčastnilo niekoľ
'ko sto záujemcov z CSH., NDR , RumWlSka, 
SSSR i zo západných k raj ín. . 

Festival Fred eryk a Chopina v Duszm
kach ie dnes už takou význam nou udalos
ťou v- hudobnom svete, že ie potrebné. ttez 
1·ozmýšľať o možnostiach ,')·meny trulov 
níkov hudbv medzi CSR a Poľskom. 

• Woicziech D::.iedus::.ycki 

* * • 
Y Poľsku vystúpila na niekoľkých reci

taJoch a merická černošská altistka Dorothy 
E llison, ozn at':ovuná za jednu ~ najlep š_ich 
s, ·ctových altistiek. O)uem ltl~sJckého p u:s
úového reoertoáru spievala ptcsn e D. Mll
hauda a á~ie z Gcrschwinovej opery Porgy 
and Bcss a aj černošské spirituály . 

* * * 
Veľká cena Francúzska za hudbu. F ran

cúzskemu sldadateľovi Migotovi udelili veľ
kú cenu Francúzska za h udbu r . 1958 za 
j!i'ho výbornú skladbu. !,Requiem ':, k torú 
francúzska hudobná k rttlka vyzdvthla ako 
najlepšie súčasné hudobné dielo sveta. 

Torzo zo Chopinovho pomníka 
v D usznikach 

Poľsko. Poľské Ministerstvo kultúry a 
umení zvolalo otváracie zasadnu tie výboru 
pre usporiadanie "Chopinovho ~oku_ 1960". 
Za predsedu výboru bol zvoleny spisovateľ 
Leon Kruczkowsk i. 

Prvé zasadnu tie výboru b olo venované 
d iskusii o predbežných prácach, súvisiacich 
s oslavou 150. výročia Chopinovho n arode: 
nia. V rámci Chop inovho roku 1960 budu 
usporiadané tie to umelecké akcie: VI. me
dzinárodná klavírna súťaž Frederyka Cho
pina, I. medzinárodný muzil<?logický ~ot;· 
"'res, venovaný dielu F. Chopma, Medzma
;odná súťaž muzikologických prác venova
ných Chopiuovej tvorbe, prame~é, kritick_é 
'"'' danie všetkých Chopinových diel, MedZI
närodná skladateľská súťaž na dielo "Ho~
mage ä Chopin", iVIedzinárodD;á súťa~ o nar 
lepšiu gramofónovú snímku mek toreJ Chopi
novej sldudb y , Medzinár~dná. súťaž ~a C~o
pinovský plagát. zvukove snm1ky vsetk~ch 
Chopinových diel v yredvcd':rú poľsk_ych 
virtuózov XV. Chopmov festival v k upe
Ioch D~sznikach, chopinovské výstavy 
v Poľsku i v zahraničí. 

• * • 
Chopinov pomník. Za okup_ácie nacisti 

zborili pomník Frydecyka Chopma v parku 
Lazicnky vo W'aršave. Nedávno odhalili ~láv
nostne na pôvodnom mieste znova Chopmov 
pomnik. l f! 

443 



Po festivalo ch 
Dychové hudby na Slovensku sú faktic

ky nov)•m zjavom, i keď na západnom a 
strednom Slovensku môžeme hovoriť už o 
starej, vari storočnej tradícii. Tradičné te
lesá však odumreli, alebo pre nedostatok 
vy hovujúcich podmienok k ďalšiemu roz
voju beznádejne odumierajú. Súčasne však 
vznika jú nové telesá, hlavne v novorastú
eich priemyselných strediskách a za veľko
rysej pomoci štátu tvoria súčasť plánu kul
túrneho rozvoja najširších más. Staré dy
chové sbory vznikali na pôde starých spol
kov a s nimi aj zanikli (hasičské, sokolské, 
orolské atď.), alebo ako zbytky csle živo
ria, nevediac sa zapojiť do nov)•ch spolo
ČI'nských podmienok, kým tie druhé, nové, 
vznikajú na pôde závodných ldubov, osve
tových besied, JRD. Ich vznik a existencia 
sú často veľmi ťažké, ale to sú prirodzené 
zjavy p<i budovaní nového. 

Od umieranie tradičnej dychovky nezaprí
činila iba vonkajšia príčina, zánik starých 
spolkov, ale aj hlboké zmeny, ktoré nastali 
vo vnútd spoločnosti, vo vnútri fodem jej 
kultúrneho života a spoločenskej zábavy. 
:"íové tance. k toré nriniesli súčasne novú 
hudb u, už . nerátajú. s dychovkou, mládež 
ovládlo kúzlo d žezu a dychovka pre nich 
znamená starinu. 

Aký má teda zmysel vznik nov)cch dycho
v)·ch h udicb v ~tičasncj dobe? Ich v)· zn am 
ukazuje sa najmä v tedy, kecľ dyrhovky 
zaradíme medzi súbory ako sú spevácke, 
sláčikové a iné a kde rá tame s hudobnou 
výchovou na princípe ochotnickcj činnosti. 
Pravda, ich použitie v starom zmysle (ta
nec, pochod) zostáva i naďalej, ale ukazuje 
sa aj nová úloha, totiž pririecť dychovej 
hudbe cstr>idno-koncertné poslanie za pred
pokladu, že dychové hudby zvýšia svoju 
technickú úrovCI'i a pozmenia a j starý re
pcrtoát·. Ab,- na tieto nové úlohy stačili, je 
potrebné rátať s ieh školením. 
Najpriznačnejšírn zjavom u vznikajúcich 

súborov je, že sa zak ladaj ú z členov nehu
dobnikov. Ich hudobná výchova sa robí 
formou hromadného vyučovania, pričom 
IH~itclia sú radoví členovia starých dycho
viek. Skolou hol až donedávna hežn)' po
chodový a tanečný reper toár. V posledných 
rokoch sme tento nedosta tok čiastočne od
s tránili, lebo sa vydali školy a iné inštruk
t ívne a zábavné skladby . Tažšie je však 
vychovať stovky nových dit·igen tov, ktorí 
hy boli na úrovni učiteľov hudobnej v)·
chovy alebo lu-y na hudobné nástroje. Dnes 
vzniká v iac súborov než máme dirigentov 
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dychovej hudby 
a nie každý vidí svoju úlohu správne, t. j. 
úlohu učiteľa ochotníckej hudby. Ide o pre
konanie prežitkov, tradicionalizmu v meto
dike vyučovania, v repertoári, v názoroch 
na úlohy tohto žánru v súčasnosti a nie je 
ľahké pres"-icdčať o správnosti novej cesty. 

Jednou z foriem, ktorými sa snažíme 
vplývať na dirigentov a kolektívy, sú pra
videlné festivaly dychov)·ch hudieb, ktoré 
sú pripravované krajskými poradňami ĽUT 
za spolupráce Slovenského domu ĽUT. Je 
to vlastne obdoba sta t·ých monstrckoncertov, 
pravda, s tým roz·dielom, že nejde len o at
raktívnos ť v starom štýle, ale že t)·m sle
dujeme výchovné ciele hlavne z hľadiska 
llácviku nového rcpet·toáru a správnej me
tód y práce s orchestrom. Verime, že touto
formou získame aj nové mladé kádre pre 
činnosť v mládežníckych dychových hud
bách. Konečne, dorast p re tanečné orchest
re je bez rozdiel u odcho vaný v dychových 
hudbách. 
Okolnosť, že sa jedná o nové telesá, ktoré 

majú nové nástroje normálneho ladenia, 
umoži'iuje tieto akcie poriadať v dosiaľ ne
h)•valom rozsahu, k čomu prisp ieva aj po
!'hopenie a podpora zo strany závodných 
klubov a odboro kult.úry rád KNV. 

Prvým cieiom v p ríprave t)·chto akcií 
bolo zainteresovať na veci čo najväčší po
čet súborov, vybrať primerane ná1·očný re
pertoár, zvýšiť intonačnú čistotu orchestrov,. 
aby bola po tejto stránke možná súhra a 
vyslovila sa zásada, že skladby musia d i-· 
rigovať sami dirigenti jednotliv)·ch telies. 
úloha sa podarila. Ja príprave bol zainte
resovaný dvojnásobný počet súborov, než 
účinkoval a teda aj slabšie súbory majú 
viac-menej na<:vi,:ených niekoľko nových 
skladieb. Pred pokladáme. že na budúci rok 
sa im podarí -tieto prednesové skladby vo 
vypracova ní skvalitniť. 

Podarila sa nám aj druhá úloha, lebo df} 
pr·ogramu sme vyhrali skladby, ktoré ma
ximálne využili technické možnosti súbo
rov, tieto často prekračovali a t ):m sa roz
hodne prispelo k zvýšeniu techniky všet
kých zúčastnených telies. Ide síce o ľahšie 
koncertné skladby ako je Smetanova Sláv
nostná predohra, Verdiho ;'\labucco, Práši
lova Suita z oravských piesni, ďalej sklad
by zábavné a tanečné z novej tvorby slo
venských skladateľov. Rozhodne znamenalo 
to veľký krok na ceste k zdokonaleniu, 
k tor)• by vlastn)-mi silami nikdy neurobili. 

Dychové hudby sa predstavili ako veľké, 
<lisciplinovuné, 150-200-členné súbory a 

,-erejnosť preb ·apili vážnosťou, s akou 
k tejto akcii pristupovali. ~o prekvapené 
boli samotné orchestre a v konečnej fáze 
sa dali strhnúť aj takí, k torí spočiatku veci 
neverili. 

Zilinský kraj za vzornej spolupráce KDO 
a rady kultúry KNV usporiadul festival dy
chovej hudby 23. júna v Rajeckých Tepli
ciach. Cčinkovali dychové hudby: ZK Po
Ya žských strojární z Považskej Bystrice, 
dve hudby ZK z Dubnice nad Váhom, sú
hor CSD zo Ziliny, d yehov:.í kapela z Ce
mentární v Ladcoch a mládežnícke súbory 
z Povazskej Bystrice a Varína, spolu v poč
t e 200 hudobníkov. Cspech tohto podujatia 
bol nad očakávani e veľký a ešte v tomto 
roku sa bude opakovať. V Bratislavskom 
k t·aji sa podobné podujatie uskutočnilo dňa 
J. augusta v Smrdákoch za účasti hudieb : 
ZK Prema - Stará Turá, Dozáb - Bratis
laYa, Devínska No,·á Vcs a Svätý Ju,·, 
,. počte okolo 150 členov. :Xitra robila festi
' al v kúpeľ och Bojnice pri príležitosti 
otvorenia osláv Dňa baníkov za účasti hu-

BAHTOKOV BREVIAR (Listy - spisy 
dokumenty). Zostavil József Uifalussy, Ze
nemí'ikiadó, Budapest, 1958, srr. 566. 

Z maďarských bartókovsk)•ch publikácií 
vyšli kde-tu v poslednej dobe zväzky, kto
ré nespočívali na dosť spoľahlivých zákla
doch ; v týchto zaujimajít .mbiektív ne ná
zory autorov zbytočne veT a miesta. ~·lám tu 
nn mysli knihu Károl ya Kristófa, v ktorej 
s.1 uplatimje aj fantázia novinára, alebo spo
:mienky Júlie Székely, kde spisovateľské 
schopnosti Bartókovej žiačky nestoja na 
pat<ičnej úrovni v pomere ku Bartókovmu 
.gt!niu. 

J ediný serióznv zväzok poslednej doby 
-o Bartókovi ie ' malá "obrázková kniha", 
ktorú pripravil Ferenc Bónis, s mnohými 
neznámymi portrétmi Bartóka, ako aj foto
grafia:mi, ktoré ho predstavujú vo vlast
nom prostredí. 

Veľká obsiahla práca o Bartókovom živo
t a a diele sn na maďarskom knižnom trhu 
dodnes neobjavila. Breviár J. Ujfalussyho, 
ktorého rozsah presahuje pol tisíca strán , 
vylučuje v službách Bartókovej ľudskej a 
umeleckej veľkosti akýkoľvek subjektiviz
mus a ostáva skromným oznamovateľom 
údajov. Co sa týka údajov, vracia sa k ma
teriálom bartókovského bádania počínajúc 
oQd konca druhého roku po Bartókovej 
,gmrti (1947) a výborným systémom zhro· 
mažďuje výsledky desaťročnej bádateľskej 

dieb : Baník - Handlová, Baňa Mier -
Nováky, Chemické závody - Nováky, CSD 
- Nové Zámky, spolu asi 150 členov. Zna
uwnilc sa uviedli dirigenti zúčastnených 
súborov, ktorí celý · program sami dirig<>
vali a ktorí bezpochyby prvýkrát v životP. 
stáli pred takými orchestrami. 

Cspech tejto akcie je nesporný. Cle~ovia 
telies sa rozchádzali s radostným poc1tom 
dobre vykonanej práce a s pevnou vôľou 
na tejto ceste pokračovať ako aj s odhodla
nínl čo naiskôr začať nncvičovať nový pro
gram na budúci rok, ktorý b ude ešte ná
ročnejší. Dirigenti si museli uvedomiť, že je 
potrebné svoje učiteľsl'é a dirigentské zna7 
losti prehlbovať a organizátori sa zamysleli 
nad nicktor)-mi nedos tatkami, ktoré bude 
potrebné odstrániť. A toto všetko, ako prá
~a mimo svojho zamestnania, na úkor svoj
ho voľného čas u, dovolenky, rodilo sa v na
šich závodoch, úradoch o na železnici. Bla
hoželáme všetkým k L)' rnto úspechom! 

Karol Pádivý 

práce. ~ové dokumenty sú v tomto zväzku 
vzácne, s vkusom , solídne, spoľahlivo a 
s výborn)•m citom p re mieru vybrané z ma
teriálu, ktorý uverejnilo maďarské bartó· 
kovské bádanie ako čiastkový výsledok ve
deckej práce. 

Zväzok chronologicky uvádza t:ie doku
menty alebo aspoií ich 11ajdôležitejšie časti, 
ktoré všestranne osvetľuiú Bartóka človeka 
a umelca, skladateľa, kl~viristu a bádateľa 
ľudovej piesne. Medzi týmito dokument3;· 
mi veľkú úlohu hrajú aj tie úryvky dopl
;ov, !<toré pojednávajú o vydani Bartóko
vých slovenských ľudových piesní a ktorý
mi slovenská hudobná veda napomáhala 
maďarskej hádatei sk ej p ráci. 

Vydanie v hojnej miere cituje Bartókove 
listy a tak necháva hovoriť samého Bartó: 
ka. V 55. noznámkc zväzku možno medz1 
Bartókovýnri listami nájsť ako nov ý údai 
veľmi dôležitý úryvok listu, v k torom sa 
môžeme dočítať o prvotnej štylizácii Bar
tókových plánov na zbieranie ľudových 
piesní. (Z listu sestre Elze zo dňa 26. dec. 
1904): " Teraz mám nový plán: pozbierať 
tie nai kraišie maďarské ľudové piesne a 
nailepším možný'!l- kla·vírnym sprievodom 
pozdvihnúť ich na úroveľí umeleckei pies
ne. Bolo by to dobré k tomu, aby zahra
ničie mohlo pozrwt z tejto ;;;bierhy maďar· 
s kú ludovú hudbu. Pravda, pre našich pra
vých Maďarov sa to nehodí. Tí sa hrozia 
každei vážne; veci. Oveľa lepšie im chutí 
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ol>t·yhlý cigánsky šlendrián, pred l>torým 
ka:idý hudobník a každý v zdelaný cudzi
nec tt!eká." 

Okrem li~to,· sú tu slová najv)·znamnej
šich domácich i zahraničných súčasníkov, 
živých s,·edkov Bartókovho životného die
la. ~Iedzi nimi s(L práve tak dôležité spo
mienky jednoduchého starého sedliaka Fe· 
rcncza ľ.éntcka, rodáka z Kori:isf6 alebo 
spomienk~· r u nJLLnského sedliaka Petru Oni
sana 7. obce Ce•·bal. ako sta te o Bartókovi 
od Zoltána Kodályá, Thomasa ;"Ianna, De
zso Kosztolúnyiho alebo Yehudi Menuhina. 
~ajviac záznamov prirodzene je v tomto 
zviizku od dornúcich súčasníkov - hudob
n)·d t estéto,·. kde okrem Z. Kodálya nájde
mc aj spomienky Antala ~f olnára, Bence 
SYabolicsiho a Aladára Tótha. Tieto zá
znamy sú slmtočne najdôležitejšími spo
mienkami s•'•Ľasníkov. Breviát• chronologic
ky delí Barlókov život na štyri kapitoly: 
detstvo - roky učenin a začiatkv ieho d rá· 
hy (1881.- 1906), obdobie ľudskéh~ a ume
l~ckého dozrievania (1906-1919), roky na
predovania na ceste k svetovei sláve (1920 
až 1945). Y rámci t~'chto hla~ých kapitol 
veľmi správne zoskupuje dôležitejšie údaje 
Bartókovej životnej dráhy, kde už nczotr
váva na mechanickom použití chronologic
kého triedenia. 

Dodat.ok podá,·a k najdôležitejším poj
mom vys,·ctľujúce poznámky a informuje 
a j o dôležitejších menách, ktoré sa v knihe 

ZOLTÁN HRABUSSAY 

vyskytujú, kým údaje o pôvode vybraných 
kapitol knihy objasňuje svedomi!)· zoznam 
prameňov. ~iekofko zaujímav)·ch snímok 
robí knihu ešte pútavejšou. Zväzok uceľuje 
v)·borné zosta venie Bartókových kompozí
cií, hudobno-vedeckých a hudobno-estetic
k )·ch prác, článko,-, ktoré na zálJade p ráce 
Andrása Sziíllosyho pripojil starostliv)• . zo
stavo,·atef p ublikácie. 

Bartókov Breviár J. u ifalussvho - ako 
tv správne :>:dôrazňuje pre-dslov :_ nenahra
dzuje ani poznanie Bartókových sk ladieb 
a ani ešte· chýbajúci Bartókov životopis. A 
predsa je to dosiaľ najlepšia kniha, k torá 
môže vytvárať bezprostredný živý styk 
nlcdzi Bartókovým duchom a doterajšími 
alebo budúcimi ieho nrívržencami v Ma
ďarsku. Iste by ·holo . zaujímavé preložiť 
tento zviizok aj do slovenčiny, na jmä keď 
z bartóko,·sk)'ch luúh, ktoré vyšli v rôz
n~·ch s,·etov)'ch jazykoch, nic je ani jedna 
preložená do slovenčiny. Bolo by potrebné, 
aby sa slovenskému obecenstvu umožnilo 
obo.~:námiť sa so životný-m dielom tohto 
majstra , ktor)· značnú časť svojho života 
zasvätil zapisoYaniu a študiu sloven.>kej ľu
dovej piesne, spracoval mnoho pekných 
sJc,·cn~kých ľudových piesní vo svojich 
skladbách a tak utužoval vec priateľstva 
slo,·enského a maďarsl<ého fudu v období 
nojzút·ivcjšieho šovinizmu. 

J cínos Dem ény (Preložil P. P.) 

Nevydané listy Bélu Bartóka v Archíve mesta Bratislavy 
V bohatej pozostalosti Jána Nepomuka 

Batlm (1845-1917), ktorú menovaný za· 
nechal svojmu rodnému mestu Bratislave, 
sa nachádza rozsiahla korešpondencia s naj
márnejšími hudobníkmi 2. polovice XIX. 
a začiatku XX. storočia. Batka udržoval 
s IUIDI čulý osobný a korešpondenčný 
8tyk , jednak aby zveľadil koncertnú 
činnosť spolku Kirchenmusikverein - naj· 
staršieho a najvýznamnejšieho spevokolu 
Bratislavy ako jeho ta jomník, a tým brati
slavský hudobný život vôbec, jednak preto, 
aby mladým hudobníkom !)omáhal svojou 
radou a svojimi stykmi !)ri začiatkoch ich 
často tŕnistej dráhy. 

Takto prišiel do styku s Bélom Bartókom. 
Béla Bartók narodený roku 1881 v Nagy 

Szent Miklós (dnes v H.umunsku) dostal sa 
už v útlom veku do Bratisla,')', kde po 
otcovej smrti vyučovala jeho matka Paula 
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Hartóková, aby vydržovala seba i svojb.o 
syna. Mladý Bartók tu skončil gymnázium 
a maturoval roku 1899. Pritom študoval 
klavír a teóriu hudby u Ladislava Erkela, 
syna známeho skladateh a dirigenta Feren
ca Erkela. Veľký vplyv mali v tom čase na 
Bartókov hudobný vývoj aj priateľské styky 
s neskôr významným klaviristom a sklada
teľom Ernóm Dohnányim, o štyri roky 
starším bratislavským rodákom. 

V Ratkovej pozostalosti sú uložené dva 
Bartókove listy a štyri listy jeho matky 
t. roku 1903, adresované Batko"-i, ktoré nám 
osvetľujú zaujímavé detaily z obdobia pred 
jeho prvou cestou do Anglicka. Vycítime 
z nich Bartókove vážne úsilie ísť nekompro
misne po začatej ceste, jeho túžby po ďal
šom zdokonaľ ovaní. Dočítame sa z nich 
o Uartókových už vyhranených názoroch 
o niektorých hudobných zjavoch a o p oeti-

\-oslÍ ieho oráce. Bartók pravdepodobne 
Batko;,.m oro3tredníctvom sa zoznámil 
s Hans~m Richterom, Batkovým priateľom, 
k torý hol v t)rchto časoch slávnym diri
gentom a uznáYanou hudobnou kapacitou. 
Richter po veľkých úspechoch vo Viedni 
a v Budapešti dirigoval koncer ty v Man
chestri, na k torých - ako z listov vysvitá -
pri sf úbil účasť aj Bartókovi. 

l_;yádzame slovenský preklad Bartókov)•ch 
listov : 

I. 
Passail bei Wei:;, 7. jú,na 1903 

Veľavážený pán Batlw! 
Prijmite moju srdečnä ~·d'alttt :;a Vašu 

láshavú dobroprajno .~ť a záujem, ktoré voči 
mne preja~·ujete. Mô:iete sí predst(lviť, ako 
sa teším, že som sa zapáčil pánu Richterovi 
a že teraz budem mať možnosť účinkovať 
v Anglicku. Vo veľkom inštrumenrujem tä 
svoju symfóniu; keby len bol pán Hichter 
aj s 1íou spokojný. 

Sečíťal som. literárne diela Lis:;ta a Wag
nera: velmi by som sa tešil, keby ste mi ich, 
ctený pán Ratka, láskave zaslali. 

Moja matka sa V ám porúča a :;ostávam 
.~ típlnou tíctou 

Váš oddaný 
Béla Bartók 

Il. 
Passail; 16. júla 1903 

' ' eľaváiený _vcín Bat ha! 
Prijmite moju najvrelej.Hu v·áal<u za Vašu 

Zlísielku a za milý list. Zo zaslaných skla
dieb už poznám Bachov motet, ktípil som si 
ho ešte pred dvoma rohmi v Petersovom ~·y
daní všetkých sedem Bacho~'ých motet. V 
tomto vydaní nie je ani pod partitúru podlo
žený kla~·ímy výťah. Všetky som niekoľko
krát prehral; no ani s jednou som sa toľko 
ne.:;aoberal, aby som vedel niektorú naspa
mäť. - Túto pr'l-'Ú teraz dôkladne preštu
dujem. - Palestrinovu kompozíciu nepo
znám, ale po:;nám niekoľko iných. Podla 
mojej mienky takéto vokálne skladby nie ~ú 
sú.ce na hlavírnu transkripciu. Nie preto, ie 
by nebolo možné to všetko na klavíri repro· 
dukovať, ale že pri hre na klavíri úplne 
stratia svoi účinok. 

V týchtÓ dielach takrečeno celkom chýba 
melódia v modernom zmysle; ich k rása spo
číva vo zvláštnych, archaických harmóniách, 
v často komplikovanom vedení hlasov a 
v nádhernom súzvuku vokálnych hlasov. 
A práve toto sa nedá na klavíri reprodu
hovať. Myslím to tak, že ten, />to takúto 

skladbu z partitúry hrá alebo číta, ten ju 
m6že pouiíva(; ale !ao ju len počuje z hla· 
<>Írneho prednesu, bez toho, aby mal pred
stavu o vedení hlasov atd'., pre toho bude 
úplne bez účinku. Napriek tomu sa pokúsim 
o to; aula bude možné ne jaho aj na Ida víri 
uplatllÍť ich krásu. 

Lisztovs/i(t prácu si prečítam so záujmom; 
:;(ltiaľ, pravda, mám na to málo času, lebo 
do konca júla musí byť hotová moja sym
fónia "Kossuth" . 
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Po prečítaní resp. preštudovaní Vám vš-:?t· 
ho s vďakou vrátim. 

Do tých čias zostávam s úplnou úctou 

Váš oddaný 

Béla Barták 

Bartókovci boli nelrpezlivi v očakávaní 
veľkých udalostí a Bartókova matka plná 
s tarostí o uskutočnenie prisľúbeného zájazdu 
svojho syna obracia sa 25. júla 1903 na 
Batku o radu a pomoc, keďže oficiálne po
zvanie od Hansa Richtera neprichádza: 
" ... Prepáčte, že zas prichádzam s prosbou, 
ale keď vidím aký je môj syn nespokojný, 
že od p. dr. Richtera nep richádza žiadna 
zpráva obraciam sa s plnou dôverou o radu. 
I{eď Béla 27. júna hral pred Hansom Rich
terom, prisľúbil môjmu synovi, že ho do 
2-3 týždňov upovedomí, či a kedy by sa 
uskutočnila jeho cesta do Anglicka. Doteraz 
uplynuli už štyri t),ždne bez toho, aby môj 
syn dostal nejakú zprávu. Možno, že p. 
Richter stratil adresu alebo sa niečo iného 
stalo. Béla je samozrejme veľmi nepokojný, 
lebo mu tak veľmi záleží na priaznivej od
povedi. P. Richterovi písať a jeho sa opý
tať si Béla netrúfa, mohlo by sa mu to prí
padne zazlievať, ani nevieme, či sa zdržuje 
ešte v Klein- Zell. Co má Béla robiť? ... " 

Batka im odoorúča - ako z ďalších jej 
listov vysvitá _: aby Bartók napísal Richte
rovi a Bartóková 31. júla mu odpovedá, že 
sa budú riadiť jeho radou. Avšak 1. augusta 
Bartóková znovu píše Batkovi. Tentokrát 
s veľkou radosťou: "Ešte pred tý m, čo Béla 
odoslal list p. Richterovi, došla od neho 
zpráva pre nás taká radostná, že môj syn 
bude 18. februára vystupovať v Manchestri, 
kde bude predvedený aj "Kossuth". P. Rich
t er aj to napísal, že Béla môže m'ího b)-vať 
a dostane poriadnu náhradu cestovných vý
loh. Obyčajne neznámi umelci nedostávajú 
honorár. Obidvaja sme veľmi šťastlivi, že 
p. Richter je tak nekonečne láskavý ... " 

Medzi časom Bartókovci boli v Stýrskom 
Hradci. Ako sa dozvedáme z listu Bartóko
vej matky z 9. augusta 1903, Bartók chcel 
zaslať H. Richterovi prog ram symfónie a jej 
témy. "Môže to však spraviť až neskôr, lebo 
teraz ešte stále na n ej pracuje : inštrumen
tácia dá viac roboty ako si myslel. Z Gmun
denu potom napíše . .. Samozrejme pocestuje 
do .Manchestru. Pri takejto príležitosti, ked' 
takrečeno celá budúcnosť od toho závisí, 
neslobodno sa báť obetí. - Možno, že do 
tých čias dostane aj štátne štipendium. Ale 
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keby sa to ani nestalo, nevadí, potrebné 
peniaze sa už nájdu ... " Na konci listu 
ďakuje Bartóková aj v mene svojho sy na 
za dobré rady a prejavenú priazeú. 

Tým končí bartókovská korešpondencia 
v Batkovej pozostalosti, no vieme, že Batka 
až do konca svojho života so záujmom sle
doval rast klaviristu a skladateľa svetového 
mena - Bélu Bartóka. 

INTERPRETÁCIA H UDBY 17. A 18. 
STOROCIA je námetom, o ktorom sa občas 
hodne diskutuje, menej už píše a ešte menej 
exaktne vie. Posledné ie ai dosť ťažko žia
dať vzhľadom na oom~rnú- zriedkavosť spo
ľahlivých prameň~v a osobitný charakter 
notového zápisu, ktorý hlavne v otá:lke or
namentiky spolieha v značnej miere na tvo
riv)• zásah hráča a poskytuje len viac alebo 
menej približné obrysy diela. Zprávy a po
jednania od barokových autorov, týkajúce 
sa úrovne, zvláštností a detailov nástrojovcj 
hry a spevu, vynikajú často viac kvetnatým 
líčením subjektívnych citových dojmov ako 
popisnou presnosťou. 

V súčasnej dobe je priemerný inštrumen
talista vedený skôr k schopnosti technicky 
dokonale prevádzať čo najpresnejší notový 
zápis, ako k receptívnemu zvládnutiu i po
chopeniu tvorivých zákonitostí kompozičnej 
techniky . Je to pochopiteľné, ale len čias
točne ospravedlnené kvantitatívnym vzras
t om a slohovým rozrôznením materiálu, kto· 
r\• musí zvládnuť dnešný umelec v porov
n.aní s barokovým. Pritoin všetkom nemož
no sa však uspokojiť so stavom, keď prie
merné znalosti napríklad z ornamentiky sot
va značnejšie prekračujú okruh bežných 
učebníc všeobecnej náuky, ktoré v takomto 
zjednodušení idú často až na hranice dile
tantizmu. 

Nie je zriedkavosťou, že sa stretneme 
s úplne protichodnými náhľadmi na nie
ktoré technicko-interpretačné stránky baro
kovej hudby (spiccato sláčikov, ľavý pedál 
klavíra, v ibrato dychov) . Konštatované v pre
jave veľkého umelca, často bývajú odôvod
nené asi takto: "Taký formát si to môže 
dovoliť, môže sa spoľahnúť na svoj talent, 
vkus ap." To je pravda, a le čo majú robiť 
tí menší, na čo sa majú spoľahnúť ? Zdôraz
nime hneď tu dôležitosť výchovy. Na vyda
vateľov, ktorí uspôsobujú barokové sklad
by pre "širokú spotrebu" sa často nedá spo
ľahnúť, ba ani na tých najserióznejších. Me
nujme hned' napríklad Petersovo vydanie 
Händlových Triosonát, kde sa vyskytnú aj 
dosť rušivé chyby vo vypracovaní číslova
ného basu. S veľkou svedomitosťou a na ve· 

deckom základe pristupujú niektorí soviet
ski autori k vydaniu starých hudobnín 
(Goľdenvejzer, Stogorsky), predsa však ob· 
javíme napr. Corelliho Triosonáty s neho
rázne vypracovan ým číslovaným basom 
(U tk in?) . 

:Na ot1ízk u presnosti podania b arokových 
skladieb (ktorá je už sama o sebe dosť pro
blematická), môžu byť rozličné názory ; na 
jednej strane by sme mohli podceniť inter
pretačnú úroveň baroka s nevysloveným 
odvolaním sa n a t o. že nech dnes hráme 
akokoľvek, je to vidy lepšie, ako na vte
dajších rozladených a technicky n edokona
l)·ch nástrojoch, n a druhej strane m ystifiko
vať dokonalosť barókov)-cb hráčov. S tým 
súvisí pedantické puntičkárstvo, zam ierené 
n a notové t exty, ktoré však zásluhou vyda
vateľov, ako som už spomenul, sú často ďa· 
leko od pôvodných . 

Obyčajne sa domnievame, že nepresnosť 
zápisu barokovej hudby sa tý k a iba strán
ky d y n a m i c k e j a t e m p o ve j, prí
padne artikulácie (že " terasov itou dynami
k ou", "echami" ap. zachránime všetko) ; 
ostatné pokladáme za zaručené. Uvediem 
malý príklad: Osobitosťou Bachovho noto
vého rukopisu p opri známych okrúhlych 
trámcoch je aj závažnejší fak t, že totiž po
suvky mimo predznamenania u neho platia 
len p re jednu n otu, nie p re celý takt. Ba
chove Suity pre sólové violončelo v yšli 
v mnohých revíziách, ozdobených zvučný
mi menami veľkých violončelistov, niektoré 
d okonca " nach dem Autograph ... in seiner 
u nverfälschten Originalgestalt ... " (Griim· 
mer 1944), ale ani jedna okrem sovietskej 
(Muzgiz 1957), nerešpektuje u vedenú sku
točnosť, čo má za následok chyby, ktoré 
ešte mierne posudzujeme, ak ich označíme 
za veľmi závažné. Casto naťahujeme pseu
doproblémy o tom, či maj ú byť pod oblúč
kom štyri tóny alebo len tri, a zatiaľ sú 
tam celkom iné noty. 

Vzhľa dom na uvedené musíme teda so 
zadosťučinením akceptovať novú publikáciu 
SNKLHU - preklad diela anglického auto
ra Arnolda Dolmetsch a "Interpretace hudby 
17. a 18. století" z r. 1915, ktorá aspoň 
sčasti osvetľuje niektoré menej jasné otá z
ky, hlavne stránku tempovú, rytmickú, or
namentiku, generálny h as a dobov é nástro
je. Kniha má dve veľké prednosti: je písa
ná s použitím značného množstva význam
ných pôvodných prameňov (hlav ne Quantz, 
C. Ph. E. Bach , Couperin , Frescobaldi) a jej 
autor je svojou odbornosťou oprávnený za
sahovať podstatným spôsobom do proble-

matiky, ktorú sp racúva. Arnold Dolmetsch 
(1858-1940) študoval hru n a husle (u 
Vicuxtcmpsa), k ompozíciu , klavír, organ. 
Mimo toho bol aj staviteľom vynikajúcich 
barokových nástrojov klávesových , sláčiko
v)·ch i flaut (aj profesionálne !) . 

Kniha je písaná osobitn ý m slohom, miesta
mi s ty pický m anglick)·m h umorom. V ka
pitole Tempo m imo iného zaujímavým 
spôsobom presvedčivo dokazuje neopodstat
nenosť názoru, že "stará" h u db a má mať 
podstatne pomalšie t empá ako sa h rajú dn~s 
a upozorňuje na značnú historick ú premenh 
vosť tempovéh o významu tanečných ~astí 
v suite. Kapitola Rytmus prináša zaráŽaJÚCe 
poznatky o prednese rytmických jednotiek 
bodkovan ých i rovnakých, odlišnom od no
tového zápisu. Tieto zmen y sú tak radikálne, 
že sa až vynáraj (• obavy, 6 by bolo možné 
zavádzať ich dnes, po takej dlhej interpre
tačnej tradícň. Najrozsiah lejšou časťou knihy 
je odôvodnene ornamentika, kde sú podrobne 
podané spôsoby prevedenj a melodických 
ozdi\b, podstatne bohat šie p roti známy m jed
nod uchým receptom. To, pravda, prináša so 
sebou aj vynímočné prípady, nie v ždy dosť 
jednoznačné. V)·n imky sú odôvodnené ča~to 
hmlist)•m argumentom "aby sa nepoka~ila 
}m,·mónia", ťažko je však plodne polemizO
vať o tom, kedy je prieťah "pokazerúm" a 
kedy (ako vtedy h ovorili) "skrášlením" har 
mónie. 

Ak pripustíme p redpoklad, že voľnosť zá
p isu, s akou sa barokoví skladatelia spoliehali 
na interpréta, bola determinovaná vysokou 
hudobnou inteligenciou, tvoriv)'m talen tom, 
vkusom a zmyslom p re štýl aspoň u n ajlep
ších vtedajších hráčov, tým skôr musíme 
záviizne žiadať tieto vlastn osti u technicky 
dokonalejšie pripravených hráčov dnešný ch. 

V ďalšej kapitole autor zaujímavým spô
sobom ukazuje spôsoby realizácie generáln e
ho basu, pochádzajúce o(l vynika júcich ba
rokových umelcov. Nasledujúca časť je veno
vaná predovšetkým prstokladu klávesových 
nástrojov , nie je snáď natoľko objavná a 
origin álna ako iné. 

Na záver knihy pr idáva neveľké pojedná
vanie o najužívanejších barokových nástro
joch; sám píše: " ... v stručnej forme hlavné 
fakty ... " . Kapitola má veľkú cenu v tom, 
že ju písal odborrúk skutočný, ktorý čerpal 
svoje znalosti priamo zo sty ku s mater iálom, 
nie z druhej ruky a pochybných prameúov. 
Tam, kde nie je celkom d oma, okamžite t o 
p riznáva, čo je vlastnosť rovnako cenná ako 
zriedkavá ... 

Pri v šetkom obdive k autorovi nemožno 
však nespozorovať istú jednostrannosť, či 
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zaujatosť v prospech star)rch interpretačných 
noriem. Je pochopiteľná u človeka, ktorý 
celý život venoval práci s týmito nástrojmi 
a p redvádzaniu hudby na nich a ktorý s ne
obyčajnou vytrvalosťou a láskou vzkriesil vo 
svojom pôsobisku ensemblovú hru na pô
vodných nástrojoch a zaviedol tradíciu kaž
doročných festivalov starej hudby. Predsa 
však čitateľ vycíti trošku prehnane kritický 
a apriórne odmietavý postoj k súčasnosti, 
príznačný pre ľudí, príliš zahľaden)·ch do 
minulosti. Po prečítaní poslednej kapitoly 
čit.ateľ takmer nadobudne dojem, že by sa 
mali súčasné nástroje nahradiť starými. Ne
treba priponúnať, že by to bolo nesprávne 
stanovisko, ba i v otázke prednesu treba mať 
na zreteli nového poslucháča v novom pro
stredí. (Tým samozrejme nemyslím nezacho
vávať štýlové znaky a osobitosť i ducha 
barokovej hudby.) 

Dnes nám musí ísť o výchoYu všestranne 
rozvinutého človeka práve tak v hudobnej 
pedagogike al<o inde. Odborné školy musia 
pripraviť mladých umelcov s čo najširším 
rozhľadom a schopným samostatne riešiť 
svoj tvorivý prístup k dielu. Tu je, pravda, 
rozhodujúca hudobná inteligencia a vkus. 
Vkus ale nemožno novažoYať za niečo ahso
lí•tne daného. nezá~-islého; oreto to zdôraz
ňovanie výchovy. V tomto · smere by snáď 
mohlo naše odborné hudobné školstvo i pri 
dobrej úrovni všeličo zlepšiť (improvizácia 
pre klaviristov na konzer,·atóriách ?) . 

Prirodzene, jedna kniha, akokoľvek hod
notná, nemôže vec zachrániť podaním akých
si "pravidiel". Nemôžem sa zdržať uvedenia 
jedného citátu (z r. 1676), ktorého autort;>m 
je originálny a humorný anglický organista 
Thomas Maee: "Robiť niečo podľa pravidiel 
je ľahké, isté a bezpečné, ale kto si nedovolí 
prekročiť pravidlá, urobí lepšie, keď zostane 
ticho." 

Problém interpretácie hudby 17. a 18. sto
ročia zos tá va stále otvoreným, aktuálnym 
a stojí za častejšie návraty k nemu. 

Ku Dolmetschovej knihe obsažný predho
vor a doslov povolane napísal M. :'~Iunclinger, 
člen známeho komorného združenia ,,Ars 
rediviva". Pozornému čitateľovi neunikne 
svedomitosť, s akou prekladateľka D. Setková 
splnila svoju náročnú úlohu. 

Miroslav Filip 

L marca t. r. mala v milánskej Scale 
premiéru nová opera l . Pizzettiho "Vražda 
v katedrále", založená na divadelnej. hre 
T. S. Ehota, líčiacej zápas medzi svetskou 
a cirkevnou mocou v stredovekej Anglii. 
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Z DZIEJOV POLSKIEJ KULTURY MU
ZYCZNEJ. l. KULTURA STAROPOLSKA .. 

Pod redakcja Zygmunda M. Szweykow
skiego. Polskie wydawnictwo rnuzyczne 
Kraków, 1958. 

Pred nedávnom vyšiel prvý zväzok ko
lektívnej práce poľsk)rch muzikológov "z de
jín poľskej hudobnej kultúry", venovan)' 
poľskej hudbe do 19. storočia . Pripravované 
dva ďalšie zväzky budú venované hudbe 
19. a 20. storočia, ako aj špeciálnym problé
mom. Ak máme súdiť podľa vy daného zväz
ku, bude to dielo mimoriadnej dôležitosti, 
pretože bude najúplnejším výkladom "V-ývoja 
poľskej hudobnej kultúry na základe roz
siahleho pramenného výskumu. Zdá sa, že 
poľskí muzil<ológovia pristupovali k práci 
s podobn)-rn zameraním ako autori "Dejín 
slownskej hudby" - kriticky zrevidovať 
a sústrediť doterajšie znalosti a tieto predlo
žiť širšej zainteresovanej verejnosti, súčasne 
však tiež V\' lvorit východisko ďalšieho bá
dania. Treb~ však h;;_eď povedať, že postu
povali oveľa dôkladnejšie a okrem toho po
ložili veľký dôraz aj na bibliografické partie, 
ktoré v Dejinách slovenskej hudby citeľne 
chýbajú. Ani oni sa pritom nevyhli novému 
pramennému výskumu, hoci to nebol ich pr
,·oradý cieľ . Publikácii to len osožilo. 

Prvý zvázok, Staropoľská kultúra, obsa
huje 6 uzavretý·ch štúdií (autori ich skrom
nP. nazývajú škice): poľský stredovek (H. 
Feicht), Pramene viachlasovej · hudby 15. st. 
(l\L Szepaáska) , Charakter renesančného ob
dobia( J. M. Chmniiíski) . RozYoi viachlasu 
v 16. stor. (Z. M. Szweykowslci.) , Hudba 
v obdobi poľského baroka (H. Feicht) a 
Z problémov staropoľskej tanečnej hudby 
(Z. Steszewska). Ako z "V-ýpočtu autorov 
štúdií vidno, podielali sa na práci popri mu
ziko!ógoch staršieho pokolenia i predstavite
lia naj mladšej generácie. l ch spoločnou prá
cou vzniklo dielo vysokej úrovne, dotýka
jú ce sa takrečeno celého vývoja poľskej hu
dobnej kultúry (najmä umelej hudby) od 
počiatkov poľskej štátnosti do konca 18. 
storočia. Okrem rozboru hudobn)·ch pra
meňov cituiú autori bohatÝ materiál o hu
dobnom ži~ote jednotlivýČh období a tak 
podávajú p lastický obraz hudobnej kultúry 
ako celku. Z rúmca publikácie sa však do 
istej miery vymyká stať pt·of. Chomiríského, 
ktorá sa zaoberá obecnými otázkami hudob
nej renesancie, pričom len čiastočne reaguje 
na najnovšie názory a poznatk-y. 
Veľmi dôležitou súčasťou práce sú súpisy 

v dodatku. Ide menovite o súpis významnej
ších skladateľov s biografickými údajmi a 
prehľadom skladieb, súpis tlačou vydaných 

viachlasových piesní zo 16. stor. a prehľad 
zghraničných tlačí a rulwpisov, obsahujúcich 
poľské tance. K nim pristupuje starostlivo 
.zostavená bibliografia. Vďaka tomu sa táto 
publikácia určite osvedčí aj ako výborná 
p racovná pomôcka, ako "Nachschlagwerk" . 

Prv)· zväzok "Z dejin poľskej hudobnej 
kultúry" obsahuje množstvo údajov cenných 
aj pre naše hudobnohistorické bádanie, kto
ré z neho bude mócť čerpať i nejeden me
todick )r podnet. Zaslúzi si p reto viac pozor
nosti než ktorákoľvek iná zahraničná publi
kácia. Poľsk)rm muzil<ológom k nej treba 
srdečne blahopriať. 

z,., 
• • * 

ROMAIX ROLLA.i'\D: 
HĽDOBN1CI MIXULOSTI 

V edícii Slovenského vydavateľstva krás
nej literatúry vyšlo nedávno ďalšie H.ollan
dovo hudobnovedné dielo v slovenčine. Ori
ginál slávi už polstoročie svojho trvania a 
j keď v nehudobných kruhoch azda nie je taký 
populárny ako - Beethovenov život, medzi 
hudobníkmi bol vždy váženou a vyhľadáva
nou publikáciou. Je to zbierka niekoľkých 
Rollandových štúdií zo staršieho obdobia vý
Yoja hudobného života. 

Po úvodnom článku O mieste hudby vo 
všeobecných dejinách nasledujú články "Ope
ra pred operou" o najstarších talianskych 
spevohrách, " Orfeus od Luigiho Rossiho" 
nko prvé operné predstavenie v Paríži, 
" Poznámky o Lullym", ďalej portréty Gluck, 
Grétry a Mozart skutočne v panoramatic
kom prehľade". Knihu zakončuje krátky vý
stižný doslov i'í a di Pavlíkovej o vedcovi
básnikovi Romainovi Rollandovi. Neodbor
ných čitateľov treba upozorniť menovite na 
úvodnú štúdiu a na článok o Mozartovi. Tu 
nám Rolland priam s bravúrnou ľahkosťou 
predkladá logický dejinný v)'Voj hudby od 
najstarších dôb s neklamnýrni vidinami do 
ďalekej budúcnosti, ďalej zase v plnej kráse 
sa zaskvel Rollandov básnický duch pri tl
močení tvorivých záchvevov nezabudnuteľ
ného génia klasicizmu. 

Mičátkov preklad je prilieha\-ý až na nie
ktoré menšie nepresnosti a ťažkopádnosti. 
Napríklad Vicence je francúzska verzia mena 
talianskeho mesta Vicenza, preto v slovenčine 
má byť vo Vicenze a nie vo Vicence (s. 23) ; 
na str. 25 vzhľadom na dlžku vety "kde sa ... 
mal hrať Orfeus od Monteverdiho a Dafne 
od Cagliana . .. " krajšie by znelo "Monte
verdiho Orfeus a Gaglianova Dafne" ; a i. 

Z. H. 

vVILH.ELM FURTWANGLER: TON UND 
WORT 

V Brocklta usovom nakladateľstve vo Wies
badcne vyšla v niekoľkých rýchle po sebe 
nasledujúcich vydaniach kniha Ton und 
Wort od dirigenta \\'ilhelma Furtwänglera. 
Sú v nej zaradené články a prednášky z ro
kov 1918-1954, t)rkajúce sa jednak rôz
nych skladateľov ako Beethovena, Brahmsa, 
Bruckncra, Bacha a iných, jednak rôznych 
hudobn,;rch diel, napr. Wagnerovho Prsteňa 
:\ibelun"gov, Weberovho Carostrelca alebo 
Beethovenových ouvertúr k Fidéliovi. Pripo
j('ných je aj niekoľko stati všeobecného rázu 
(o dirigovaní naspamäť. o interpretácu sta
rej hudby, o romantizme v hudbe a pod.). 
K najzaujímavejším stránkam knihy patrí 
urči te Furtwänglerov list Goebbelsovi z r. 
1933, v ktorom sa stavia proti nacistickej 
perzekúcii umelcov židovského pôvodu. Mi
mo iného v ňom piše: "Umenie a umelci 
sú tu preto, aby spájali a nie aby rozd~
fovali. ľznávam len jediný rozdiel, a to roz
diel medzi umením dobrým a zlým. Ak sa 
Yšak dnes robí rozdiel medzi Zidmi a ne
židmi s tak neľútostnou ostrosťou, a to aj 
vtedy, keď ich štátno-politický postoj nedáva 
k tomu dôvody, tak sa to robí na úkor 
pr:íve toho rozlišovania dobrého a zlého, 
ktoré pre budúcnosť je tak dôležité a rozho
dujúce. Hudbu nemožno dávať na prídel 
ako predmety životnej potreby, ako zemiaky 
a chlieb . Otázka h ·ality je pre nich koniec 
koncov otázkou života. Ak boj proti židov
stvu je zameraný i p•·oti skutočným umel
com, je to na škodu kultúrneho života už 
preto, že umelci st1 všade IJriliš vzácni, než 
aby si ktorúkoľvek krajina mohla dovoliť 
ich stra tiC bez toho, aby to poškodilo jej 
kultúru. Je potrebné preto jasne prehlásiť, 
že ľudia ako Walter, Klemperer, Reinhardt 
a ini musia mať v Kemecku i v budúcnosti 
možnosť k 1m1elcckej práci. Z tohto dôvodu 
apelujem na vás menom nemeckého umenia, 
aby nedošlo k niečomu, čo by snáď nebolo 
možné už nikdy napraviť." 

Tak napísal Furtwiingler v tedajšiemu ríš
skemu ministrovi Goebbelsovi. Ziaľ, vieme 
až príliš dobre, akú odpoveď dostal. Tým 
významnejším svedectvom o umelcovi a člo
vekovi je tento list, ktorý mal odvahu pove
dať pravdu uprostred barbarstva a hrozieb. 
I keď na jeho výstražné slová sa nedbalo, 
predsa zostanú jedným z nemála dokumen
tov z doby nacizmu, ku ktorým sa može ne
mediá kultúra s hrdosťou hlásiť. 

Z. Výborný 
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Prehľad zahraničných časopisov 

Sovietskaja muzyka (1958,č. 8). \" članku 
"Jar zakaukazskej hudby" informuje A. So· 
clJOr čitateľov o festivale , ktorý sa konal 
v máji t. r. v hlavných mestách Azerbejdža
Jtu, Arménska a Gruzínska z diel tamojších 
skladateľov, starších i mladších, medzi kto
rými bolo hodne pozoruhodných ~kladieb. 

V pokračovaní uverejnených v)·ňatkov 
z diskLtsných príspevkov, predncsen)·ch na 
konferencii o hudobnej kritike, uvádzajú 
diskutéri z miest väčšinou vzdialenejších od 
centl'a niektoré príčiny nedostatkov hudobn()j 
kritiky vo svojich pôsobiskách. 

Chínok K. Hozenšilda , ktorého prvá časť 
bola u verejnená v predchádzajúcom čísle, 
pokračuje v riešeni problému vzniku polyto
nálnosti a jej vývoja. Odhaľuje chyby v ne
správnom chápaní tohto pojmu pri rozbo
roch skladieb, kde sa obyčajne citáty ' -'Yni
majú z kontextu a tým sa pozmeľiujc ich 
zmysel. 

V "Poznámkach o nových dielach" zaujme 
zpráva o koncertnom predvedení (len so 
sprievodom klavíra) novej opery V. Sebali
na "Slnko nad stepou" na libreto J. Galické
ho, ktorej dej sa odohráva v r. 1918 me
dzi donskými kozákmi. 

O pohostinných vystúpeniach francúzske
ho balet u v SSSH oíše lVI. Sabrninová. Po
ukazuje na ty pické. zvláštnosti obľuby ma
l)·ch foriem, zameranie sa na zralwvý do
jem a cieľ pobaviL Zaujímavé je zužitko
vauie symfonických u komorných skladieb 
(Bizetova symfónia C-dur, f•·agmPPty zo 
Schuberta), čo nic je síce novinka (Dagi
lev), ale sovietsky balet od toho upustil. 

V. Berkov v článku "0 harmónii S. Pro
kofieva·' sa snaží ukázať, ako sa kryštali
zoval Prokofievov hamwnický jazyk čerpa
nim z tradície a využívaním prvkov moder
n ej harmónie. 

I. Sergejev v článku "Leopold Stokowski 
v Moskve" poukazuje na tajomstvo veľkého 
úspechu tohto svetoznámeho dirigenta: na 
jeho skvelú dirigentskú techniku, metódu 
práce s orchestrom i na jeho príťažlivú osob
nú pútavosť, jeho schopnosť vytvoriť intím,
ne spojenie medzi poslucháčom a interpre
tom. 

O zájazde Leningradskej filharmónie v Ja
ponsku dočítame sa v článku O. Sarkizovn 
"z japonského zápisníka". 

Ruch muzyczny. Úvodný m člankom 14. 
čísla Ruchu muzyczneho je srdečné "Vyzna
nie na tému Chopinovho klavíra", ktoré je 
časťou predhovoru Artura Ru.binsteina ku 
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vVicrzvúského knihe Chooinov život. Sú to 
v1elé ~lová obdivu vel"kél~o ma ístra klavíra. 
Prvá časť Jarociríského štúdie ·"Listy Clau· 
dea Debussyho" podáva podrobn)• prehľad 
svetových vydani Debussyho korešponden
cie a zbežne ich hodnoti. St. Lobaczevská 
v obsiahlom článku hodnotí Bronowicz· Chy
liúskej výber "z listov Karola Szymanowské
ho", ktorý je cenn)•m dokumentom n~zorov 
y-\,znamného skladateľ a. Tohoročná ., \-ar ša v
ská jeseií" bude "- znamení moderne] hudby. 
::-.i"emalé slovo tu bude mať mladá poľská 
skladateľská generácia, do ktorej patrí napr. 
T. Baird. A. SlawiľLski hO<tnoti jeho Sláčikové 
kvarteto a inštrwnenta<~ne aj kompozične za
ujímavé Essaye ciže sl,úšky pre orchester, 
odmenené prvou cenou v skladateľskej sú
ťaži G. Fitclberga v Poľskom rozhlase. 
Poľskv znalec Janáčkovho diela J. Mlo

dziejow;ki v 15. čísle Ruchu muzyczneho 
píše o Pražskej jari 1958. Hovorí o pro
grame festivalu, subjektívne u važuje nad 
hodnotou diel novej českej a slovenskej hu· 
dobncj tvorby, znúeiíuje sa o výkonoch, 
ktoré ho zvlášť zaujali (Krásová, · Jílek, 
Bernáthová, atď. ) . Cien poroty ;viedzinárod
nej organovej súťaže v Prahe B. Rutkowski 
podáva zpr>Ívu o priebehu tejto súťaže a 
hodnotí piate miesto Poľky Thenior-Janec
k ej ako významn)· úspech. B. Pociej hod
notí v obsiahlom článku knihu B. Schiiffera 
"Nová hudba-problémy súčasnej kompozič
nej techniky", ktorá by iste vzbudila veľký 
záujem aj v slovenských odborn)-ch k ru
hoch. 

::Wusik und Gesellschaft, východonemecký 
hudobný časopis, prináša v augustovom čís
le pomerne pestr ú tematiku v časti hlav
n-<-ch článkov: od ideového úvod1úka cez 
r~rerát o prvej lužiclw-srbskej opere až po 
štúdiu o Janáčkovi. Na poprednom mieste je 
uverejnený zaujímav)r list dirigenta V.7ílhel
ma Furtwänglera, z ktorého sa dozverl.áme 
o jeho názoroch na hudbu Schiinberga a 
Stravinského, ktoré veru nie sú lichotivé. 
Si!'gfried Kohler opisuje svoje dojmy z ko
línskeho sjazdu Medzinárodnej spoločnosti 
pre lmdobnú v edu. O samej problematike 
hudobnovednej a o jeho postoji k p roblé
mom, pertraktovaným na kongrese, sa do
n ·edáme len málo, pisateľ venuje viac po
zc·rnosli umeleckým podnikom okolo kong
resu. 

V októbri bude predvedená v Cottbus 
opera "Jan Susehka" od Dietera Nowku n a 
text Bodo Krautza. Je to prvá opera s te
matikou z minulosti Lužick ých Srbov -
prav da, na nemecké libreto. Dej opery je 
vzatý z povstania lužicko-srbských sedliakov 

koncom 18. storočia. - O programe ame· 
r irkých opier New-York Center píše Sidney 
Finkelstcin . V desiatich operách programu je 
potešiteľné to, že úspech majú hlavne 
tie diela, v ktorých sa zračí smelší realis
tický postoj k životným problémom. Zo 
stránky hudobnej autor nehodnotí opery 
veľmi " '·soko. - K 30. v\Točiu sm rti Leoša 
Janáčka· píše prof. Jan Itacek obsiahlu štú
diu " Leoš Janáček v tradícii českej hudby", 
z ktorej toto číslo prináša prv ú časť. Racek 
slavia tvorbu Janáčka do doby a prostredia 
a vysvetľuje aj z nich n iektoré osobitosti 
jeho štýlu a realizmu. V stati o operách do
chádza k záveru, že ich dramatičnosť vy
rastá z avoch extrémov v)·razu: z realisticky 
o tvorenej a hutnej reči a z bolestne-vrúcnej 
lyr_!ky. . 

Císlo prináša ešte dve poznámky k socia
lis tickej výchove v ľudových hudobných 
školách, zprávy z festivalov a z hudobného 
života v NDR. 

Zvuk, juhoslovanská h udobná rev ue, konči 
čislorn 19-20 druhú stériu (kolo) . Nepravi
delné vychádzanie revue badať vo v)·bere 
hlavných článkov, k toré oa zameriavajú 
Yiac na problémy "nadčasové". Tak dr. 
Bogdan l\Iilankovi~ hovor í v svojej štúdň o 
husľovom vibrate, o jeho v~rvoji a chápaní 
iednotlivvmi husľov\•mi školami a o dnešnej 
pr·axi, obnovenej hl~vne E. Y sayom. Z prí
ležitosti 85. v)'ročia narodenia Sergeja Rach
maninova prináša Emil Hajek spomienky 
na skladateľa, ktor)· aj v emigrácii zostal 
VE"UlÝ svojmu národu a je v Sovietskom 
SYäze počítaný medzi národných klasikov. 
Dušan Skovran píše o systémoch ladenia, 
porovnávaJUC prirodzené lade1Úe s rozlič
nými systémami temperovania a prihovára 
sa za rovn omern é ladenie a aj za 
delenie oktávy na 24, 36 a 48 dielov. Tým 
sa síce dostávajú do !Jraxe tóny, ktoré nie 
sú alikvótnvmi tónmi základn)•ch, a le obo
ht,cujú sa t ým značne tónové prostriedky 
hudby. Nádeje, aké autor kladie do tohto 
del"'nia (spomína i iné podiely, napr. na 
53, 41, 26) sa však zdaj ú byť prehnané. 

O h udobnom živote v Juhoslávii sa do
zvedáme viac z druhej i štvrtej časti čísla. 
O hosťovaní belehradskej opery v Záhrebe 
píše dr. Krešim ir Kovačcviú a o minulej 
sezóne ľubľanskej opery Pavel Sivie. Z hod
notenia niektorýeh diel sa zdú, že repro
dul<čná úrove.ň juhoslovanských opern)rch 
súborov je pomerne vysoká. (~iektoré pred
stavenia belehradsk ej opery boli nahrané 
v !\emc••ku n a gmmofónové p latn e, n o o 
tom sa autor nezmidmjc. ) Repertoár oboch 
scén ...-šak neprekračuje obvyklý priemer 

a jedioým domácim úspechom je iba " Hor
sk ý veniec" od Nikolu Hercigonju. V "Kro
nike hudobného života" môžeme zisťovať 
obrovský rozvoj hudobného života (v po
rovnani s predvojnový m ) najmä v menších 
centrách, ako v Sarajeve, Splite, Skopfu 
~- Hjeke. Pravda, v Skopľu a v Spli te tamoj
šie filharmónie predvádzajú hlavne staršiu 
hudbu - pravdepodobne p reto, že progra· 
movanic modernej tvorby by p •·erastalo ich 
r<"produkčno-technické možnosti. Zaujímavej
šie sú komorné a sólistické konce11y, a to 
,;~; sto a j vyn ik ajúcich zahraničných umelcov , 
medzi ktorými však darmo hľadáme nie
koho s expertom slovensl<ej alebo aj českej 
hudby. 

* * * 
Op "úlové číslo Opery prmasa článok, 

v ktorom sa s radosťou konštatuje, že fi
nančná situ ácia Aldeburghského festivalu a 
opery Covent Garden sa zlepšil a subv~nciami 
televíznych spoločností. R. Ericson referuje 
o festivale americkej opery, ktorý vďaka 
príspevku Fordovej základiny mohla zorga
nizovať Mestská opera v New Yorku. V päť· 
týždňovej sezón e bolo p redvedených 10 sú
časných diel amerických skladateľov L. Bern
steina, M. Blitzsteina, G. C. Menottiho, K. 
vVeilla, D. Moora, R. Kurku, C. Floyda, M. 
Bucciho a V. Gianniniho. Ooera R. Kurku 
Dobrý vojak Svejk, ktorá m;_la na festivale 
premiéru, bola p r ijatá priaznivo. V celku však 
ani jedno dielo, okrem starších diel Weilla 
a l\1enottiho, nemá nádej na väčši medziná
rodný ohlas. 

IN MEMORIAM 
Vo Weybridge pri Londýne zomrel vo 

veku 78 rokov svetoznámy tanečný peda
góg a teoretik Rudolf Laban. IAihan, k tor)• 
pochádzal z Bratislavy, vypracoval a j oso
bitnú sústavu tanečného p ísma. 

* Leo Blech, slávny nemecký dirigent z ob· 
dobia medzi dvoma vojnami, zomrel v Ber
líne. 

* Krátko pred svojimi 86. narodeninami 
w m rel n estor anglických skladateľov Ralph 
i"au ghan 1Villiams, ktorého skladateľské 
dielo sme pred nedávnom spomínali aj v n a
šom časopise (marcové číslo) . 

* Ešte nedozneli oh lasy na posledný festi-
val Medzin árodnej spoločnosti pre súčasnú 
hudbu v Strassburgu a už sú v prúde prí
pravy na fes tival, ktorý sa bude konať r. 
1939 v Ríme. V čase rímskeho festivalu sa 
uskutoční aj diskusia o poslaní a úlohách 
:VlSSH. 
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V dňoch 1.-10. septembra 1958 konala sa v Gente (Belgicko) Medzinárodná organová 
súťaž, na htorej sa zúčasc.nili vybraní kandidáti z vylučovacích súťaží v Londýne v Pa
ríži, v Prahe, v Ríme atď. Z Ceskoslovensl>a zúčastnili sa na tejto súťaži honcertnl umelci 
V. Bé~ský z Brna, J. Hora z Prahy a J. Valach z Bratislavy, ktorý z íshal diplom čestného 
uznanta. 

Na obrázku zľava víťaz súťaže Hené Saorgin (Francúzslw), Maurice Pirenne (Holand
sko), H. Verschraegen (Belgicko), Achille Berruti (Taliansko), Hobert Anderson (USA), 
Luigi Celeghin (Taliansko) a J án Valach (CSRJ. 

20. októbra bude dr. Ľudovít Raiter diri
govať Symfonický orchester I3c;línskcho 
rozhlasu. Na vereinom koncerte v rámci 
cyklu "Hudba dneška" predvedie VII. sym
fóniu Alexandra Moyzesa, ďalej Koncert 
pre orchester od Dehnerta a naiJokon spolu 
so sólistom I3r·unom Kohler·om predvedie 
Schondlingerov Koncert pl'e organ a or
chester. 

* 
Z prlležitosti 30. výročia smrti Leoša 

J:J náčka vydala Cniver~itná knižnica v Brne 
vý·berovú bibliografiu, obsahujúcu zoznam 
všetkých Janáčkových skladieb, ktoré vyšli 
tlačou, ďalej jeho práce beletristické a teo
retické:, zoznam knižnej literatúry, oper
ných libriet a gramafónových dosiek s die
lom L. Janáčka. Brožúrka je doplnená ccn
n)·m obrazovým materiálom. 

* 
Karel Nedbal, nositeľ Radu práce, bý·valý 

šéf opery ND v Bratislave, dožíva sa 28. 
októbra svojej sedemdesiatky . Jubilantovi 
srdečne blahoželáme. 
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Argentínske hlavné mesto Buenos Aires 
patrí k svetovým hudobným metropolám. 
Dokazuje to i štatistika koncertov za uply 
nul(t sezónu. Sesť stálych symfonických or
chestrov (z toho tri št átne) vystúpilo na 119 
koncertoch (pri osemmesačnej sezóne to zna
mená tri až štvri koncertv tvždenne). Pritom 
t)'žclenné ko~certy rozl{Las~vého orchestra, 
na ktoré je voľný vstup, mali pravidelne 
2000 poslucháčov a Národn\' orchester do
konca-4.000 abonentov ( !) na- každý koncert. 
V repertoári patrilo prvé miesto Beethove
novi, na druhom bol Mozart, potom \ Vagner 
a Chačaturian ako prvý zo súčasných skla
dateľov. Jeho štvrté miesto treba pripísať 
i slmtočnosti, že v Buenos Aires sám diri
goval koncerty so svojou tvorbou. Prvý do
máei skladateľ, Alberto Ginastera nasleduje 
až po Händlovi, Brahmsov i, Cajkovskom, 
Havelovi, Bartókovi, Debussym a Bachovi, 
hoci je ešte stále v platnosti nariadenie, vy
dané za Peronovej diktatúry, podľa ktorého 
na každom koncerte musí odznieť aspoň 
jedno dielo domáceho skladateľa (okrem 
koncertov štýlových alebo venovaných tvor
be jedného skladateľa). 

Darius l\lilhaud sa najnovšie intenzívne ve
nuje vokálnodramalickej tvorbe. Okrem jed
noaktovej opery ~Iuž z mora, napísal dra
matickú kantátu Ľudská tragédia pre sbor 
a orchester. Kantáta bude mať premiéru 
v Bruseli na námestí, na ktorom roku 1568 
popravili flámskeho miestodržiteľa Egmonta, 
hrdinu rovnomennej Goetheho tragédie. Toho 
času pracuje :\Elhaud na jednoaktovej opere 
Fiesta. 

* 
Vo Frankfurte n. Mohanom bola po prvý 

raz prcdvedená komédia vVernera Egka 
"Zázračná posteľ". Dielo vzniklo ešte v r. 
:191i4 podľa Calderonovej hry "El mayor 
encanto amor". Súdiac podľa prvých refe, 
rálov o premiére, " novinl<u" so tva čaká ta
ký úspech, aký dosiahol Eglwv "Revízor", 
ktorého v teito sezóne - má naštudovať aj 
bratislavská o'pera. 

* 
Kolínsky Inštitú t Josepha Haydna začal 

vydávať v spolupráci s najlepšími znalcami 
Ilay dnovho diela súborné v-ydanie jeho skla
dieb. Ide u ž o tretie podujatie tohoto druhu. 
Doterajšie dve edície (Breitkopf & Härtel od 
roku 1907 a Haydn Society Boston-Wien od 
1950) zostali torzom. Dúfajme, že novú edí
ciu očakáva lepší osud. 

* 
Naša redakcia obdržala recenzný v)'tla

čok malej, ale vkusne upravenej nemeckej 
lnožúrky "Bärenr':!iter-Geschichte und i1uf
gabe". Západonemeck é nakladateľstvo I3ä
renreiter-Vedag v Kasseli, známe našej ve
rejnos ti ako propagátor českej i slovenskej 
hudby v NSH_ (napr. Cikkerovho Bega I3a
jazida), zoznamuje v nej svojich zákazní
kov a priateľov so svojimi dejinami, orga
nizúciou, jednotlivýnú oblasťami svojej čin
nosti, so vzťahmi k ostatný m hudobný m 
inštitúeiám a tď. Nakladateľstvo na požia
danie posle zadarmo túto brožúrku k aždé
mu yaznemu záuicmcovi. Presná adresa : 
Bäremeiter·-Verlag, . Kassel-,Vilhelmshôhe. 

...................................................... 
OZNAM 

lliaditcľstvo Vyššej hudobnej školy v Ži
line pdjme ihneď do svojich služieb učiteľa 

( učiteľku) h ry n a klavír. Možnosť ubyto
vania priamo v škole. Bližšie informácie 
podá riaditeľstvo školy: Zilina, Marxa

Engelsa č . 18. 

.................................................... 

OBSAH 

Vznik CSR - p redpoklad rozvoja 
slovenskej hudby . 4.09 

Jaroslav Jiránek: Zdenek Nejedlý o 
modernizme, naturalizme a forma-
lizme . 411 

Eugen Simúnel•: K ponimaniu moder-
nosti 413 

Hanns Ei~ler : Schonbergova dvanásť-
tón ová technika 416 

Jozef Kresánek: Perspektívy , ')·v oja 
tonalitv 4.18 

Ernest Zavarský : J . L. Bella: Sklad-
ba e-mo! pre klavír . 424 

Zo sovietskej diskusie o hudobnej k ri-
tike (Z. Donovalová) 428 

úlohy Krajsk)•ch agentúr pre kon-
certy a estrád y (Z. I3okesová ) . 4.30 

Eugen Suchoň n árodným u melcom . 432 
Poznámky k VII. medzinárodnému 

hudobnovedeckému kongresu v Ko-
líne nad Rýnom (J . K resánek) 436 

Kodaúsk)' kongres pro hudební v)•-
chovu (K. Heiner) 4.37 

Dubrovníck e letné h 1·y (Z. Bokesová) 4.39 
Salzburgsk~ a I3regenzské slúvnostné 

hry 1958 (B. Kriška) <'14.0 
Festival F. Chopina v Dusznilmch 

(W. Dzieduszycki) 44.2 
Po festivaloch dychovej hudby (lC 

Pádi'-'i') 444 
Bartókov b reviár (J. Demény ) . 44.5 
Nevy dané lisLv B. Bar tóka v Archíve 

m"cs ta Bratislavy (Z. Hrab ussay) 446 
Interpre tácia hudby 17. a 18. storočia 

(M. Filip ) 44.8 
Z d ziejóv polskiej k ultur)· muzycznej. 

l. (lv ) 4.50 

Zahrani~né časopisy 452 
Zprávy z domova a z cudziny 453 

..................................................... 
R ukopis tohto čísla bol odovzdaný d o tlače 
dňa 10. septembra 1958. 

Slovenská hudba - Vydáva Sväz slovenských 
skladateľov ..- Brati sla ve. Séfredaktor dr. E ugen 
Simún ek. Redakčná rada: dr. Teodor H i rner. 
Simon Jurovský , docent dr. ;r oz ef K resánek. p rom. 
hist. Ladislav Mokrý, Andrej Očenáš, dr. Roman 
Rychlo.- Redakcia a a dministrácia: Bratislava, 
Gorkého uL 19, t e lefón 353-31. -Tlačia P olygra
fické závody, z. l, Bratislava, ul. Nár. po
vstania 4c. - Vychádza mesačne. - Predplatné 
na rok 1958 Kčs 36,-. - Vydáva nie povolené 
PSK, čislo HSV-19512 57-C. - Rozširuje Pošto
vá novinová služba. Objednávky predplatiteľov 
priiima a vybavuje každý doručovateľ a pošto
vý úrad. A-553578 

455 



GRAMOFONOYÉ ZÁVODY N. P. 

Prinášíme výber nove vydaných dlouho· 
hrojícich a standardnich snímku: 

SYMFONICKA HUDBA: 

Víté:;slav i'\ovák: Slovácká suita, op. 32. 
V české novodobé hudbe dilo základního 
významu, orchestrálni suita s barvitými ob
razy ze zivota slováckého lidu. Jednotlivé 
i'á sti suity: V lwstele - Mezi detm.i - Za
milovaní - U muziky - V noci. Hraje Ces
ká filharmonie, Hdi národní umelec Václav 
Talich. - Víté:;slav J\"ot·áh: V Tatrách. Dal
š í k lasická skladba Novú kova skladebného 
odkazu, symfonickú báseň, líčící nádheru 
ta transké _pi'it·ody od úsvitu do soumraku. 
Dílo 26. Ceskou Iilharmonii i'ídí Karel An
čeri. (1 velká dlouhohrající deska č. DV 
5194.) 
Pančo Vladigerov: lmprovisaCP- a toccata 

pro symfonický orclwscr, op. 36. Účinne 
v~ stavčn(• a národne ' "5' razne zabarvené di
lo nejv)·znamnejšího pľed stavitele bulhar
~ké národni hudební školy. Symfonický or
i.:hes tr brnčnského rozhlasu Hdi Konstantin 
Ilje\·. - Václav Ka.Wh: Zbojniché tance 
:; 3. obra:;u baletu Jánosík . "Cn•, ·ek z balet
ního zpracovúní slonnské lid~vé zbojn.ické 
legendy, které prošlo úspt:šnč našinu i za
hrn ničrlími scénami. O,·<'hestr Smetanovu 
d i, ·adla v PJ·azc fídí autor. (1 malá dlouho
hra jící dcska č. D!\1 54.23.) 

Jan Adam František Míča : Concertino 
notturno in Dis pro housle a orchestr. Pú· 
vabná koncer·t.nntní serenúda vvrazného 
preds tavitele ceského hudcbního kl;sicismu, 
která byla vydána v partitui'e ve sb írce 
i\Iusi<'a antiqua hoh!'mica. Hraie Josef Suk 
a Symfonický orches tr hlav. ;11esta Prahy 
(FOK) , ľídí Václav Smetáček. ( 1 malá 
dlouhohrající deska č. D:\I 5297. ) 

" ' ol/gang Amadeus '" o:;art: Koncert č. 
4 D-dur pro lwu.~/e a orchestr, K. 218. Nej
známejsí a také nejkrásnejší ~fozartúv 
houslov)· koncert, osobitý ve forme a me
lodicky opojivi'· H raje primarius Smetano
va kvarteta Jiľí Novák, Ceskou filharmon:ii 
Ndi nár·odru umelec Václav Tali<'h. - Wolf
gang. Amadeus Mo:;art: Koncert C-dur pro 
hobo1 a orchestr. K. 314a. Ménč známé ale 
s~rhující d ílo, plné jiskľivého v tipu a ~ner
gre. ~ kndencí :\!filana !\Iunclingra hraje 
Frantrsek Hant:'tk, Ceskou filhannonii Hdí 
Milan Munc)jnger. (1 velká dlouhohrajici 
deska č . DM 5292.) 
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OPERNI HUDBA: 

Petr Ili i č Cajkovshii: Valčík a polonéw 
= opery El'žen Onegin. DYč mistrovsky 
zpracovaná baletní intermezza v nové na
hrávce orchestru Smetanova divadla v Pra
ze. llídí J an Hus Tichý. ( 1 velká standa rd
ní deska č. 10274-Y.) 

FOLKLOR: 
• Spal~čeh . národních písní, obsahující pís

ne : J esté ]á se podívám - Ach nerú tu 
ncní - Strejček Nimra - Koulel~ se kou~ 
!do --: _Ty ~e.ehylíské zvony - Horel~ lípa 
- Ne]sr, llCJSI - J á nechri žúdného - Ho
•·o, l~or~ - Okolo Treboné - Hejha, husy, 
ze PSClllce - Cen ·ená rúžičko - Ci to hu
s ičky - Chodila po Yčclínku - Travička 
z~lená - Znhučely hory. - Harmonisace 
Václav Troian a Jan Malát. Instru.mentoval 
, -úclav Troian. Zpívají Slávka Bulánová 
Včra Pi'íknzskío. Vladimir Smíd a Mirosla,; 
Suba. Symfonický orchestr hl. mesta Prahy 
(FOK) i'ídí Bohumír Gregor. ( 1 malá dlou
hohrající dcska č. D:\1 5!,24.) 

MASOVé PISNÉ: 
.J iŕí Pa ucr : Zemédčlshá. Zpívaji J ana P o

lh·koní, Libuše Yolková, Roman Horák a 
Jaro~~n~· ~awút~l, Armádrú umčlecký sou
bor mh Pavel ' ondruška. - Karel Reiner: 
V cílové pásce. Píseň nn s]o,·a V áclaYa Sv
kery. Zpívaj í Jana Polívková a Jaros]~,
.Xanátil, Armádni umeleck)' soubor Hdi 
Pu vPI Yondrušl>a. ( 1 malá standardni des
ka č. 71099-M.) 

Jose/ Stanislav: Se :;pévem a smíchem. 
Piseľl na s]o, ·a Olgy Hambouskové v nové 
nah rúvrc. Zph'á P eveck)' shor Cs. rozhlasu. 
Symfonický orchestr i·idi Miroslav Košler. 
- , .laclimír Doležal: Sívkorá nEe. Piseľí 
na sloYa J aroslava SPifc;ta. Zoívá J an Sou
n.ar, Filmo,·ý synif01úck)' -orchestr Hdi 
František Bclfín . ( 1 malá s tandardní deska 
č. 53325-l\I.) 

STUDIJNI DESKA: 
TJopro•·oclu (hladmi) písní pro nr:;st 

h la<: Bcdi·ich Snw la na: Kdo v zlaté struny 
z<•luút zn(! - :Xekamen ujte prorokv Anto
n!n .o''o!·ák : Hospodin je môj p·a'st).-f -
hdyz mc ~tará matka, - Franz Schuhcr·t : 
ZastavPnícko -:. Zvčdav~· . Wolfgang Ama
deus ?llozart: Fralka, - Edvurd Grieoo: Tvs 
lri~ka mú, - Petr l l jič Ca1kovskij: J :n te;.., 
kdo tou hu zná, J ohannes Bra hm s : u kolé
bavka. :- Robert Schumann: Yčnování, -
Hugo \V olf : V skry t u. ~a klavír· hra ie Al
fr-ed Holcčck. (1 rnalá dlouhohraiíc[ ·deska 
í:. DM 54.26.) . 

Chcete mať vo svojej knižnici klenoty slovenske.i 
klasickej literatúry ? Staňte sa členom 

HVIEZDOSLAV OVEJ KNIŽNICE ! 

Ročne dostanete 4 knihy v Základnom rade (povinný odber) po Kčs 10.- za 
/väzok v celoplátenej väzbe s farebným prebalom. zväčša ilustrované. Vo výberovom 
rade vychádzajú t iež 4 knihy (zo svPtovej literatúry). ktoré dodáme podľa ,·oľného 

výbNu člena. 
Vy,plň te spodnú čast s vyznačenlm zväzkov Výberového radu a odošln~:- na adresu 

SVKL - Hviezdoslavova knižnica, Bratislava, Martanovičova 10. 
Predbežne môžeme novým členom dodať E'Šte nasledovné zväzky z roku 1958· 

Zákla dný r ad ; 
Slovenské l"udové balady 
P. Jilemnický: Kron ika 
S. Tomášik: Bašovci na Muránskom zám ku 
J. Jesenský: Demokrati 
Výberový rad: 
~tendhal: červený a čierny 
F. V. Gladkov: Povesť o detstve 
K. čapek: Krakatit 

Slovenské vydava tel"s tvo krásnej litera túry 
HVIEZDOSLAVOVA KNIŽNICA, Bratislava, Martanovičova 10 

Pr ihláška na rrok 1959 

Prihlasujem sa za člena Hviezdoslavovej knižn ice a zaväzujem sa ročne prevz1at 
<: zväzky kníh vydaných v Základnom rad f' te jto edlciE' po Kčs 10, - + poštovné 
dobierkou. 

Zá kladný ra d : l. Czambel: Slovenské rozprávky (ilustr.) Kčs 10, -

2. F igu li: Mladosť Kčs 10. -

3. Chalupka: Bendeguz (!lustr.) Kčs 10,-

4. Votruba: Veselé prechádzky Kčs 10, -

Výberov)· rad : l. P. Galdós : Doňa Perfekta as! 11.50 Kčs 

2. N. Frýd : Truhlica živých asi 17.60 Kčs 

3. G. Nikolaj(YVová: Boj na ceste asi 28.50 Kčs 

4. A. Seghersová: Rozhodnutie asi 13,50 Kčs 

členovia . ktori si objednajú okrem Základného radu všetk·y kn ihy Výberovéhv 
radu. dostanú zadarmo knihu Feuchtwang<:>r: Jefte a j eho dcéra. 

~1eno : .. zamest.: 

Bydlisko: . ulica a č.: 

Zamestnávate!" a j eho adrE?sa : 

Datum: 
\'lastnoručný podpi s 

Pros íme o čitatel"né vy;pLnenie! 



CASOPIS SVAZO SLOVENSKtCH SKLADA'Rr.QV l 
ýsledoli na.jjomnejšíclt kompoz November 1958 



Súfaž na libretá 
Riaditeľstvo Novej scény v Bratislave vypisuje súťaž na spe

voherné námety a libretá na operetu, hudobnú komédiu, wude
ville, revue či iný hudobnodramatický útvar, ktorým sa autor 
rozhodne spracovať tému našej súčasnosti. 

Ceny: 

I. kategória: Libretá: 

l. cena: Kčs 10.000,-

2. cena: Kčs 7.000,-

3. cena: Kčs 5.000,-

II. kategória: Námety : 

l. cena: Kčs 3.000,-

2. cena: Kčs 2.000,-

3. cena: Kčs 1.000,-

. Riaditeľstvo Novej scény v Bratislave si vyhradzuje právo 
dohovoru s autorom a zadanie libreta niektorému z popredných 
slovenských skladateľov na hudobné spracovanie. 

Súťaž je anonymná a prijímanie súťažných prác končí dňom 
l. apríla 1959. 
Vý.sle~y súťaže riaditeľstvo NS oznámi ku dňu l. mája 1959. 

Súťažné dt~a s heslovanou obálkou, v ktorej bude meno a adresa 
autora, zašlite doporučene na adresu: Riaditeľstvo Novej scén~~ . 
Bratislava, Kollárovo nám. č. 20, s označením: S ú ť a ž. 

Riaditeľstvo Novej scény, Bratislava 

Slovenská hudba - šéfredaktor Eug en ~imúnek. Redakčná rada: Teodor 
Hirner, š imon Jurovský, Joze f Kresánek, ·Ladislav Mokrý, Andrej Očenáš, 

Roman Rychlo 

S LOVEN SKÁ HUDBA 
ROČNÍK II. NOVEMBER 1958 ČÍSLO ll 

L . S. GINZBURG 

l( rozvoju sovietsko-československých stykov 
Spolu s upevňovaním priateľských vzťahov m edzi národmi Sovietskeho 

sväzu a ľudovodemokratickým Ceskoslovenskom silnejú a rozvíjajú sa úzke 
sovietsko-československé vzťahy aj v oblasti hudobnej kultúry. 

Tieto vzťahy, vo veľkej miere založené na historickom spoločenstve slo
vanských národov. majú dávne a slávne tradície. Pochádzajú ešte zo XVII. 
a XVIII. storočia, keď mnohí českí hudobníci, odkázaní opus tiť svoju vlasť , 
ktorá chradla pod thlakom habsburskej monarchie, našli uplatnenie svojich 
tvorivých schopností v Rusku. Počas XVIIT., XIX. a na začiatku XX. storočia 
sa celý rad českých a slovensk)·ch h udobníkov usadil v Rusku. Aktívne sa zú
častňovali na ruskom hudobnom živote ; prejavovali živý záujem o hudobnú 
kultúru bratského ruského národa a v ňom zasa spätne našli plné uplatnenie 
s.vojho tvorivého úsilia. 

Rámec tohto neveľkého článku dovoľuje iba spomenúť niektorých z nich, 
začínajúc Jánom Antonínom Marešom, potom J ána Bohumila Prača, rodinu 
Kercelovcov, Jozefa Fialu a iných hudobníkov XVIII. storočia, ďalej široko
ďaleko známych dirigentov E. Nápravnika, l. Srámka, V. Suka, huslistov 
F. Lauba, J. Hfímalého, O. Sevčíka, R. Slavíka, F. Stupku, violončelistov 
J. Seiferta, V. Aloisa, E. Herbeka, R. Erlicha, L. Zelenku, speváka L Palečka, 
sbormajstra U. Havranka a mnohý ch iných šeský·ch a slovenských hudobníkov, 
ktorých mená sa dodnes s úctou spomínajú v Sovietskom sväze. 

Priniesli veľmi cenný prínos rozvoju ruskej hudobnej kultúry a čo sa ich 
t)·ka, pocítili blahodarný vplyv ruskej klasickej hudby, ktorá sa vyznačovala 
realistickým a demokratickým zameraním. 
Veľký význam v histórii sovietsko-československých hudobných stykov mali 

inscenácie opier ruských skladateľov - klasikov - na scénach v českých 
a slovenských mestách; ako prvé je potrebné uviesť pražské premiéry Gliuko
vých opier Ivan Susanin (29. augusta 1866) a Ruslan a Ľudmila (16. februára 
1867) pod vedením M. A. Balakireva. Treba poznamenať , že diela zakladateľa 
ruskej klasickej opery, Glinku, neraz dirigoval zakladateľ českej klasickej 
opernej tvorby Bedrich Smetana. J e zaujímavé, že pražské premiéry Glinkovho 
Ivana Susanina a Smetanových Braniborov v Cechách sa konali v tom istom 
roku, v roku 1866. Už roku 1870 bola v Petrohrade predvedená Predaná 
nevesta Bedficha Smetanu. 

Nemožno tu nespomenúť návštevy Ciech nielen Balakireva, autora symfo
nickej poémy "V Cechách" , ale aj Cajkovského, Tanejeva a Rachmaninova, 
ktoré boli sprevádzané horúcimi prejavmi lásky k ruskej hudbe a mali ne-
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smicrny význam pre rozYoj rusko-československých hudobných vzťahov. 
Priateľstvo viazalo Dvoráka a Cajkovského, ktorý vždy veľmi srdečne spomí
nal na svoj poby t v Prahe a YŠcmožne v Rusku podporoYal autorské koncerty 
A. Dvoráka. 

Zásluhou Hanuša Yihana (v mladých rokoch bol žiakom K. Ju. Davydova) 
sa stal CajkoYskij čestn)·m členom Umeleckej besedy (neskôr toto vyzname
nanie bolo udelené a j našim súčasníkom , l\". J. Miaskovskému a S. S. Pro
kofievovi). 

Ako Yieme, Cajkovskij svoje Prvé kvarteto venoval J . B. Foerstrovi a ešte 
oveľa neskôr i svoje Tretie kvarteto venoval pamiatke profesora Moskovského 
konzervatória Ferdinanda Lauba, ktorého si vysoko cenil. 

· Rovnakou mierou hudobným stykom medzi obidvoma krajinami prispievali 
návštevy Dvoráka, Janáčka, Suka, Nedbala a iných v)'znamných českých 
i slovenských h udobníkov v Rusku. ~eraz koncertovalo v Rusku svetoznáme 
Ceské kvarteto (K. Hoffman, J. Suk, O. Nedbal, H . Vihan), preslávené inter
pretáciou tak českej ako aj ruskej klasickej tvorby. Priateľstvom i tvorbou 
bol s týmto kvartetom spätý S. I. Tanejev, ktorý mu v enoYal svoje Stvrté 
kvarteto. 

Trikrát navštívil Rusko i Janáček, ktor~· mal veľký záujem o ruskú hudbu 
(najmä o Musorgského) a ruskú literatúru, z ktorej čerpal umelecké námety 
pre svoje diela (symfonická rapsódia Taras Buľba, I. kvarteto, ·vytvorené pod 
dojmom Kreutzerovej sonáty L ... Tolstého, opera Káťa Kabanová, písaná 
na námet Búrky A. N. Ostronkého atď.) . Nemalú úlohu v popularizácii ruskej 
kultúry na :VIorave zohral ti ež Ruský krúžok, ktorý na konci minuléh o sto
ročia založil Janáček v Brne. 

~iet nijak)rch pochybností o tom, že vzájomné sympatie a tvorivé spolo
čenstvo ruských a československých hudobníkov boli založené na demokra
tických princípoch klasického hudobného umenia obidvoch krajin, na jeho 
národných prameňoch, na ustavičnom smerovaní ruských .i českých skladate-
ľov-kl asikov k veľkej umeleckej pravde. · 

Hudobné styky bratsk)·ch národov sa plne rozvili na novom základe v pod
mienkach úzkeho a nerozborného priateľstva národov Sovietskeho sväzu a ľu
dovodemokratického CeskosloYenska, utuženéh o v boji proti spoločnému ne
priateľovi - fašizmu. Pri príležitosti 15. výročia uzavretia zmluvy o priateľ
stve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Ceskoslovenskou re
publikou a Sovietskym sväzom môžeme doplniť náš obraz hudobných stykov 
a konštatovať ich ustavičné rozvíjanie a upen'lovanie. 

V období t)·ch to rokov sa uskutočnili nespočetné tvorivé zájazdy sovietskych 
skladateľov do Ceskoslovenska a československých skladateľov do Sovietskeho 
&väzu. Nemôžeme obísť mená Sostakoviča, Ch~ennikova, Chačaturiana, Sapo
rína, Sebalina, Kabalevského, Culakiho, Balančivadzeho, VJasova, Ziganova, 
Molčanova, Dobiáša, Suchoľía, Stanislava, ;\toyzesa, Kardoša, Hanuša, Fišera 
a mnohých in~·ch . 

Záujem sovietskych skladateľov o českú a slovenskú hudbu sa prejavil 
napr. i v spracovaní ľudových piesní Ceskoslovenska a v ich použití ako tema
tického materiálu významných diel. Ako príklad môžu slúžiť diela ako Ouver
tura na slovanské témy a IL časť kantáty Sláva sovietskej armáde od R. Gliera, 
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kde znejú české p1es!w, Slo
vanské kvarteto V. Sebalina 
a Druhé kvarteto V. Vlasova, 
písané na české a slovenské 
témy i Slovenská rapsódia 
pre husle a klavír, v k torej 
skladateľ použil slovenských 
ľudov)rch r iesiÚ zo sborníka 
Ylikuláša Schneidra-Trnav
ského a i. 

~fnohé diela sovietskych 
skladateľov boli predvedené 
v Ceskoslo,·ensku ; v tom is
tom čase soYietski posluchá
či mali možnosť sa obozná
miť s t,·orbou účasnvch čes
koslovenských sklad;tcľov. 

Rozvoj sovietsko-českos]o
vensk)rch hudobn)·ch vzťa
hov veľkou mierou upevnil i 
i poprední hudobníci-inter
preti obidvoch krajín : im pri
náleží mimoriadna zásluha 
pr i vzájomnom oboznamova
ní širokého okruhu posluchá
čov s h ·orbou svojich skla
dateľov. Y oduševnenej inter
pretácii týchto umelcoY oži
vajú umelecké obrazy t~·ch 
alebo on)'ch diel a tým sa 
stávajú pochopiteľnými pre 
hudobné auditóriá tak v Ces
koslo,·ensku ako aj v SoYiet
skom sväze. 

Z príležitosti ll1 es iaea čs. ·Sovietskeho priateľstva 
sovietsky hudobný teoretik J. K rernlev poslal nám 
tú to svoju kresbu (Poklad na D U11aj) ako spo· 

mienku na pobyt v ČSR. 

Ako tu nespomenúť koncerty Ceskej fi lharmónie v SoYietskom sväze, vy
stúpenia pražskéh o Národného divadla, Peveckého sdružení moravských uči
telu, SpeYáckcho sboru slovensk)·ch učiteľov, komorných ensemblov, mno
hých interpretov. z nich napr. dirigenta ,· Zd. Chalabalu, K. Ančerl a, K Sejnu, 
L. Slováka, huslistov A. Pl acka, S. Sorma. violončelistu l\I. Sádla, spevákov 
D. Tikalovú, B. Blachuta, P. Kočího , E. Hakena a mnoh~rch in)·ch. Soviet
ski poslucháči ich prijímali so živým záujmom a sprevádzali citmi priateľstva 
::. lásky. 

Nie menej horúce city vy,·olávali v Ceskoslovensku so,·ietski umelci, naj
častejšie symfonický orchester Leningradskej fi lharmónie s dirigentom Nira· 
vinským , Státny rusk~, sbor Svcšnikova. Státny súbor červenej zástavy piesni 
a tancov Sovietskej armády, Státny gruzín sky súbor, Státny zakarpatský sbor, 
štátne kvartetá - Beethovenova a Komitasovo, huslisti D. Oistrach, L. Kogan, 
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I. Bezrodnyj, V Klimo v, violončelisti M. Rostropovič, D. Safran, klaviristi 
E. Gilels a S. Richter , speváci Z. Doluchanova, B. Hmyria a mnohí iní. 

Tvorivej družbe sovietskych a československých hudobníkov v mnohom 
pomohli stretnutia na medzinárodn)·ch festivaloch Pražská jar. 

Potešiteľnými sú napr. i také fakty, ako inscenácie Smetanovej Predanej ne
vesty, Dvofákovej Rusalky a Certa a Káče, Janáčkovej Jej pastorkyne na scé
nach sovietskych divadiel a v československ~·ch divadlách celý rad rusk)rch 
a sovietskych opier a baletov (najmä diela Prokofievove, Gliérove, Saporinove, 
Chačaturianove, Culakiho a i.) . 

Tiež jedným z prejavov priateľsk)rch hudobn)•ch vzťahov medzi našimi ná
rodmi je štúdium mnoh)rch československ)·ch študentov a ašpirantov na ivios
kovskom konzervatóriu. 

Mladých sovietskych a československých hudobníkov - interpretov zblížilo 
i priateľské súťaženie na medzinárodných konkurzoch J. Kubelíka, J. Slavíka 
a F. Ondľička, H. Vihana a pod. 

V Ceskoslovensku sa tlačou vydávajú mnohé diela ruskej a sovietskej hudby. 
Tak isto v Sovietskom sväze vychádza nespočitateľné množstvo diel českej 
a slovenskej hudobnej tvorby. Sú to diela l\fíču , Stamica, Píchu, Bendu, diela 
klasikov českej hudby Smetanu a Dvo.ľáka (\ .. symfónia, Yiolončelový kon
cert, Cer t a Káča, komorné diela), Janá..čkove Lašské tance, diela Sukove, Fi
bichove a i. Zvlášť Lu treba spomenúť sborníkv Piesne Ceskoslovenska (Do
biáša, Stanislava, Ježka, Siedla a i.) a Ceské ; slovenské piesne. Pripra\·uje 
sa vydanie Smetanových sborov, Dvo.ľ:íkových :\1oravských dvojspevov, J a
náckovej Symfonieuy, ďalej diel Dobiáša, Suchoňa a in~·ch súčasn5•ch česko
slo,·ensk)·ch skladateľ ov. 

Významnú úlohu pri poznávani hudobnej tvorby nasich národo,· zohrávajú 
hudobní vedci obidvoch krajín. 

Naj cennejší vklad do tejto oblasti pr iniesol akademik Zdenek ~ej edi)· -
jeden z najvýznamnejších hudobných vedcov - prcsvedčen)· stúpenec soviet
sko-československej družby (tak isto ako jeho predčasne zomrel5· syn Vít Ne
jedlý) . 

Otázky rozvoja českosloYenskej hudby zaujímajú mnoh)·ch sovietskych 
hudobných vedco,·. Tu treba vyzdvihnúť najmä práce Igora Belzu o českej 
hudobnej kultúre. J e zaujímavé, že témy. týkajúce sa československej hudob
nej kultúry. spracúvajú vo svojich dizertáciách i mladí hudobní vedci (A. Laz
ko, V. J egorova, 1\1. Smirnov). 

Rozvoju hudobných vzťahov našich národov prispievajú i sväzy skladate
ľov obidvoch krajín, tiež Spoločnosť sovietsko-československej družby a Sväz 
českoslo,·ensko-sovietskeho priateľ stv a. 

Spomedzi mnohých faktov, svedčiaeich o rastúcom priateľstve našich náro
dov, musíme asp01'í stručne na záver spomenúC srdečnú demonštráciu družby, 
v ktorú sa nedávno premenilo odovzdanie organa Moskovskému konzervatóriu. 
Organ je darom pracujúcich krnovskej továrne na výrobu organov. Cesk)·ch 
hostí srdečne privítali a poďakovali im profesori a studenti konzervatória. 
Zástupca českej delegácie František Kocourek v závere svojho prejavu pove
dal: " Nech vám tento organ pripomína tie city, ktoré česk)· národ prechováva 
k svojim rusk~·m bratom. Cest' našej spoločnej práci !" 
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Najširšie kruhy sovietskych ľudí sa oboznamujú s bohatou hudobnou kultú
rou Ceskoslovenska v tom čase, keď čelné výdobytky sovietskeho hudobného 
umenia sa šíria m edzi československými poslucháčmi. Spolu s tým rastú vzá
jomné sympatie a láska medzi bra tsk)rmi národmi. T)rmto sa aj realizuje jedna 
z najvýznamnej ších úloh hudby - oblažovať srdcia ľudí, zbližovať ich a pod
necovať v spoločnom boji za vybudovanie krajšej budúcnosti. za miet· na 
celom svete. 

Diskusia pred sjazdom SČS a konferenciou SSS 
Pokračujeme v diskusii pred sjazdom Sväztt československých skladateľov 

a konferenciou S väzu slovenských skladateľ ov. Prinášame prúpevok L. Mok
rého o postoji k seriálnej hudbe, príspev ok R. Rybariča, '\.' ktorom hodnotí 
doteraišiu prácu hudobnovedeckého ústavu SAV, štúdiu L. Burlasa, ktorá 
zisťuie súčasný stav hudobne; vúchovy a chce túm upozorniť na potrebnú 
náprav u v hudobno-osveto'~>ei činnosti. Pre ujasnenie určitých problémov pri
nášame i Chacaturiano't-'e Afyšlienky o hudbe. Prosíme ďalších diskutérov, 
aby rozsah svoiich diskusných príspevkov obmedzili prim,erane rozsahovým 
možnostiam nášho časop isu . 

LADJSLAY ~'!OKRY 

Poznámky o súčasn e j seriáln ej h udbe 

Je jedný·m z chara], teristickýeh rysov si
tuácie súčasného h udobného umenia, že sa 
viac než kedykoľvek predtým zauzlili otáz· 
ky súvisiace s podstatou jeho existencie 
i s perspektívami jeho ďalšieho vývoja. Ako 
eťntrúlne sa pociťujú otázky opravdivej sú
dobosti, pokrokovosti atď., chápané, p ravda, 
n2jroziičnejším spôsobom. Pritom tvrdenia, 
ze sú to otázky staré ako umenie samo, že 
zápas o moderné umenie prebieha nepre
r ušene už 40 000 rokov (Herbert Read), ne· 
možu zastrieť špecifičnosť situácie, do ktorej 
sa celé umenie, teda i hudba, dostalo zhruba 
na prelome minulého a náiího storočia. Je to 
obdobie, v k torom sa naplno začali prejavo· 
n1ť dosledky krízy meštiackej spoločnosti ; 
spoločenskej 1.-rízy, aká vari nemala pá1·u 
,. histórii ľudstva. Tento íak t by prirodzene 
zasluho.-al pod.robnejsieho rozboru a osvet· 
lf'nia najmä preto, že by bolo treba ukázať 
j{·ho skutočné a n ielen vonka jšie prejavy a 
p1·í(;iny, no v rámci našich poznámok k pro
lJlémom naznačen)·m v nadpise l o urobiť 
Hemozno. Ostatne samotn ý fakt, že vo všet
kých oblastinch umenia dochádza na prelo
me s toroči ::. k pmdkým zvratom a k hľada· 
n.iu nov"j orientácie, nepopiera nik. Zato nie 

l<azdý si uvedomuje príčiny týchto zvratov 
a p reto je reakcia na ne najróznejšia. 

Všeobecná kríza mestiackej spoločnosti čo
raz v iac vyúsťuje k likvidácii star)·ch spolo
čenskýr.h vzt"ahov, k zrodu a rozvo ju nov),ch 
fo riem života a myslenia, v k tor)•ch i celá 
problematika umeleckého vývoja nadobúda 
r~ovú podob u. U nás, kde pdve vyvrchoľuje 
ú~ilie o v)·;tavbu nových socialistiek)·ch ži
Yoln)•eh foriem, sa menia i spoločenské 
predpoklad y, z ktor)•ch vychádzame pri rie· 
;cní otázok ďalšieho v)-voja umenia. Exis· 
tcncia t)·chto predpokladov, pravda, sama 
osebe nezaručuje okamžitú zmenu zložité· 
ho komplexu hudobnej kultúry v nov)', no
,-)·m spoločenským vzťahom zodpovedajúci 
organizmus. Preto nie sú ani u nás otázky 
ďalšieho pokroku v hudbe koncčnoplatne 
'Triešené. l'ía rozdiel od umelcov, ktorí sa 
usilujú o pokrok v podmienkach buržoáznej 
spoločnosti, máme však prednosť v tom, že 
vidíme otázku umeleckého pokroku neroz
l učne spojenú s pokrokom spoločf'nským. 
Otázku umeleckého pokroku hudby nepo· 
sudzujeme abstraktne len ako záležitosť ima· 
nentne hudobnú, ale ako fakt povahy spo· 
ločenskej. Na d1·uhcj strane však nemôžeme 
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nczaujať vzCah ani k tým smerom a tenden
d ám, ktoré sa snažia obmedziť problém vý
voja hudby len na 1Í u samotnú, tvoriť hud
bu zdanlivo vzdialenú spoločenskej proble
matike - zdanlivo, p retože i spoločenská 
izolácia je formou reakcie na problémy do
hy. Bolo by totiž mylné a opako,·anim sta
r)·ch chýb puušáb1c odsudzovať všetko to. 
čo su v oblasti hudb~· deje v rámci buržo: 
.á?.nych životn~•ch foriem, svojou poos1atou 
protireciv)•ch. Protircčivosť buržoáznych spo
ločenských ,·zťahov sa od1·áža a j v umení. 
ktoré je často ich negáciou. Pravda, zaobe
rať sa ním- neznamená nestranne ho posu
'lizovať, ale hodnotiť každý umeleck )• jav 
z hľadiska opruvdi,-(!ho spoločenského a 
umeleckého pokroku, so zmyslom pre nové 
ln·ality, ktoré môžu obohatiť v-\•raz súčas
n ej hudby. To je prirodzene úlol;n neľahká, 
vyžadujúca konkrétnu analýzu zložitých 
faktov, nemožno sa však jej vyhýbať na
pokon aj preto, že náš zápas o budúcnosť 
hudby nemôžeme vybojovftvať sami pre se
ba nezávisle od ostatného svela. 

* • • 
Na rozdiel od situácie medzi dvoma sve

tovými vojnami, keď si česť byť najpokro
kovejšim a\·antgardn)·m smerom v hudbe 
vy hradzoYalo niekoľko dosť odlišných štý
lov, zmenila su situáeia v povojnovom ume
ní buržGáznych krajín takmer jednoznačne 
'" prospech dodekafónie. Smer, k tor)• ešte 
pred poslednou vojnou sa na festivaloch Me
d zinárod nej spoločnosti pre súcasnú hudbu 
považoval za preja\· "nemeckého podivín
stva", ovládol v značnej miere situáciu , 
i keď azda nie natoľko ako abstrakcionizmus 
vo výtvarnom umení. Posk'\venie dodeka
fónie v súčasnej hudbe Západu, pra,·da, nie 
je vylúčené, k,·antilativJJe predádajú tradi
cionalisti a nemožno podcei'lovať ani podiel 
skladateľov, prívrženco\· realistického smeru. 
Jednako sa však dodekafónia stala oficiál
nym synonyu10tn modernosti, avantgard
nosti atď. Príčiny tohto fenoménu sú mno
hoznačné. Zdá sa, že pre mladú genel'áciu, 
ktorú sa pričinila o úspech dodekafónie, kto
rú spoznáYalu už koncom Yojny a tesne po 
nej, pôsobila predovšetkým odlišnosť dode
],Gfónie od tradičnej pozdnoromantickcj a 
n eoklasickej hudby. Dodekafónia bola jedi
n)·m smerom, ktorý aspol1 zdanlivo nehol 
" poškvrnený·" kompromisuíctvom s hudob
nou minulosťou. k torá sa mlad-\'m sklada
teľom sp ríkrila. Ze t u zohrali • významnú 
úlohu a j moment y menej ospravedlniteľné, 
netreba vari osobitne zdôrazňovať. l'\ ová 
technika kompozície zdala sa zaručoYa ť ús
pech i tomu. komu chýbltlo nadan ic a vzde-
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lrtnie. To vysvetľuje skutočnosi. že sa o do
dekafonickom hnuti do zn<;čnej miery 
oprá,-nene hovorí ako o "vzbure ncnada
n)·ch" . Bolo by však omylom odbaviť cel)· 
p1·oblém touto nálepkou. O rastúcu popularitu 
dodckafónie sa totiž Pričinili a i iné momen
ty . J cdný·rn z nich b~la napriklad moznosť, 
aká sa tu j:wila pre uplatnenie racionálnych 
pdrodondeck)·ch postupo\·, smerujúcich k ú
dajnému zvede1: ten iu kompozi(;nej práce. Vô
bec, technický experiment našiel v dodeka
fónii svoju živnú kultivačnú pôdu. To zvy
šoYalo jej príťažlivosť v dobe, ktorej pre
natn)· ráz určuje '" značnej miere aj húr
Ji,·ý ro?.voj techniky a prírodných vied. No
vý idol, technika (presnejšie staronový, lebo 
uz futurizmus a mnohé pokusy po prvej 
, ·ojne sa opájali tecbnikÓu) zatláča do úza
dia YŠetok obsah a zmYsel hudby. ~eehýha
jú však ani skladatelia. ktorí sa k dodeka
fónii priklonili v poeti~•om presvedčeni, že 
predstavuje najživotaschopnejší a najčistejší 
prúd v súčasnej hudbe na Západe, že to 
je smer verne vyjadrujúci pocity človeka, 
žijúceho Y rozporoch dnešného kapitalis6c
kého svela. 

Hoci u vedené momenty vysvetľujú nie
ktoré príčiny, pre ktoré sa dodekafónia tak 
rnpídne rozširila, jej rastúca popularita je 
p1·ekva pujúca. Je máme, že sám Schonberg 
bol prekvapený a nie príliš nadšený tým, že 
sa jeho dielo, resp. dielo jeho školy stalo 
heslom dúa a módnym artiklom. Pravda, 
po,·ojnov)· vý\·oj dodekafónie sa uberal do 
istej miery odlišn)= i ces tami než u Schon
herga. K on; tendencie ,. rámci dodekafónic 
vychádzajú skôr z diela Schonbergovho žia
ka Antona vVoberna. ktorého tvorba sa tak
mer z jedného d•'ia ~a druh)• stala východis
kom nových expcrimentoY. Tieto experi
menty sú také mnohotvárne a rozbiehajtt sa 
tofkými smermi. že je ťažko určiť ich spo
lot'ného menovateľa. ~ezriedka sa u tol10 
ist~ho skladateia uplatt•ujú celkom proti
kludné iendencie. Preto je jednoduchšie 
i p resnejšie poliúsiť sa určiť v)·chodisko 
lohto no,·(·ho v)·voja a hlavné jeho prejavy , 
ako sa ho snažiť charakterizova ť vi;eobecne. 
E1·nst lGenPk pred neditYnom v článku 
.. Co je seriálna hudJla" (XZ fiir :.\Iusik, 
Hl58, č. 5) vymedzuje kompozično-technické 
ro?diely medzi Schonhergo\·ý:tn a \Vcber
r.orn začínajúcim slohom. Pre tieto d va od
tiene sa ujíma ozna<"enie. ktoré razí býval) · 
Sd1iinher·gov asisten t a Yykladač jeho diela 
.Jnseph Rufer·: " dodekafonická" (,· užšom 
slova zm ysle) a .. seriálna'· hudba. Podľa 
J\1-!m.ka p;·e Schonberga a jeho verných je 
rharakleristi rkf., že dvauás(tónoYá séria je 
stnle ·•lením hudobného ntipad u \·zniklého 

YGpred, nezá-.; sle od sen e. Séria slí.ži ako 
zjednocovací činiteľ, spája júci hudobné myš
li<'nky v jeden celok. Kaproti tomu u We
berna má tónov.:· rad (séria) oveľa dôleži
tejšiu úlohu, preiožc je zárodočnou bunkou, 
určujúcou vznik všetkých hudobných štruk
túr diela, ktorých vzťahy sú dané vo v)•
ehodiskovej sérii. Séria i e takto činiteľom 
vy tvárajúcim celé h udobné dianie. Likvidu
je sa Luk jedno z posledn)·ch spojív s pred
chádzajúcou hudbou, princíp tematickej prá
ee. Na jej miesto nastupuje uplatľíovanie 
v základnej sérii určených vzťahov, a to 
nielen na oblasť melódie a harmónie. ale 
i na sféru ry trnickú a dynam.ickú. Nič nie je 
dielom spontánneho nápadu, všetko sa roz
víja tón za tónom vopred určeným smerom. 
Táto technika sa zvykne označovať aj poin
tilistickou, čím sa vystihuje rozloženie sú
vislých línií na miriády prvkov predformo
van ýc:h v sérii. Nejde tu však o p riamu 
analógiu s neoimpresionistickým maliarskym 
pointilizmom seura tovsko-signacovským, za
ložen)·m na odlišn)·ch estetiek)•cb princí
poch. 

\Vebcrnova technika sa stala odrazovým 
mostíkom novej dodeka fonickej školy, prís
nej observeucie. J ej príslušníkmi sú takmer 
~-)-Iučne mladi skladatelia, k torí riou začali 
uplatií.o,·ať svoj e ambície i nápady. Naproti 
tomu je mnoho skladateľ ov, predtým kom
ponujúcich inou technikou, ktorí sa teraz 
v snahe držať krok s d uchom doby usilujú 
uviesť do súladu S\·oje návyky a postupy 
s destilovanou a pričesaoou dodekafonickou 
technikou_ Vzniká tak hudba, ktorá takou
to, bez vnútornúllo opodstatnenia navode
nou ruiesaninou chce budiť dojem moder
nosti. 

~o nedostatok vnútorného opodstatnenia 
a oprávnenosti vyjadrovať sa tak)•m a nie 
i ným spôsobom nie je iba znakom takejto 
hudby. Th. vV. :\dorno už dávnejšie v zná
mej štúdii ,,:Aastarávanie novej hudby" upo
zorňoval na to, že a j najextrémnejším ex
peri mentom dôsledn)•ch serialistov chýba 
Ynútorné napätie. Na mies te neho stoji 
uprilišnený konštl·uktivizmus. Novú postwe
hernoYská škola nahrádza tvorbu " objek
th·ne-kalkulátorsk5--,n usporiudaním inter va
lo-.·, v)·šky t ónov, ich trvania a stupňov in
tťnzity - integrálnou racionalizáciou" (A
dorno) . Integrálna racionalizácia sa spája 
s hľadanirn nov)•ch časových, r ytmick)·eh , 
dyna mických, timhrový ch a pod. 1.-valit. Na
priklad v skladbe "Varianti (Musica p er 
Yiolino solo, arch i e legni)" od Taliana lui
giho Nona, vzniklej v rokoch 1956/7 sa se
rirílne p lánovanie vzťahuje na tieto elemen-

ty: 1. výška tónu, 2. trvanie tónu, 3. sila 
tónu, 4. hustota ("Dichte" - dosahovanie 
vihrujúcich zvukov opakovanim toho istého 
tónu na nástro joch rovnakej skupiny v ryt
micky posunutom slede), 5. tempo, 6. spô
sob hry (naturale, arco, sui pontieello, flau
tato. col legno, co) legno battuto, flageolett, 
pizzicato), 7. usporiadanie taktov-)•ch skupín 
a 8. tóno,-)· register. Zuvádzanie nových zvu
kových kvalít má za následok zvýšenie nú
rokov na interpréta, pritom sa jeho úloha 
súčasn.e redukuje na mechanické reprodu
ko,·anie presne určených zvukových p rvkov. 
Od tohto redukovania interpreta na "robota" 
(v kruhoch samotn)·ch serialistov sa hovorí 
o "hudbe robotov") v iedla nutne cesta k e
lektrónick)·m tónov)·m generátorom, schop
n)·m realizovať každú, i na jfantastickejšiu 
zvukovú p redstavu bez obmedzeuí, ktoré 
člowku-interpretovi ~adujú jeho intelek
tuálne i fyzické schopnosti. Vylúčenie inter
p reta a jeho nahradenie strojom považovali 
serialisti za "počiatok nového vývoja, za 
podstatné k ritérium ich vývoja" (Stockhau
sen v Kraniehsteine v roku 1956). Zdá sa 
však, že tendencia vylúčiť človeka ako in
terpreta, zbaviť sa tohoto "prostredníka", 
nenadobudne v seriúlnej hudbe prevahu. 
Skôr dochádza k spojeniu elektrónickej a 
živými interpretmi reprodukovanej hndby 
v tých istých skladbách - elek trónicky sa 
pritom tvoria tie zvuky, ktoré n ie sú schop
ní zahrať alebo zaspievať ľudia. Takejto po
vahy je napr. aj najnovší v)-tvor Pierra 
Bouleza, "vodcu" S<'riálncj školy, ktorý bol 
po prvý raz predveden)• pred niekoľkými 
t :)•žd1iami v Donaueschingen. Skladbu, ktorú 
má názov "Poésie pour pouvoir" hra jú 
si'asti orchestrálni hráči, umiestení nie na 
pódiu, ale v s trede koncertnej núestnosti, 
uprostred obecenstva, na rôzne vysokých 
stupienkoch ; sčasti je tvorená elcktrónicl<y 
a reprodukovaná zosi lňovačmi, umiesten)·mi 
na povale a stenách sály . Mimoehodom -
skladba má vyplnil' program jedného celého 
ko ncertu ! Boulczov; zrejme <"hýha ·weber
no' a schopnos( pre mieru. \ Vebern si totiž 
bol dobre vedomý toho, že skladby s takou 
obmedzenou v.:•razovou škálou nemôžu trvať 
toľko ako doierajšia hudba. Preto sú jeho 
sk ladby miniatúrne. 

Totálna racionauzácia, charakteristická pre 
, -ii i:·šinu seriálnych kompozícii, zdá sa naj
novšie ustupoYal do t rzadia. V snahe vy
hrlM sa výčitkám dehumanizácie hudby 
obraca jú sa serialis ti k opačnému extrému. 
Interpret sám t\·orí skladbu t)·m, že si Iuho
,-orne Yyberú z pn·kov, ktoré m u dáva k dis
pozícii skladateľ. Podľa Stockhausena sa bu
dl' tľalš í vývoj uberať th•ojkoľajne - elek-
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trónicky sa budú reprodukovať skladby in
t<'gráhw racionalizované, obsahujúce elemen
ty inak nereprodukovateľné, kým naopak 
interpret dostane za úloh u vytvúrať skladby 
vždy nanovo, neopakovateľne. Ako sa má 
táto nová funkcia interpreta prejaviť kon
krétne, demonštro,-al Stockhausen vo svojom 
Klavierstiick XI. (skladbu, ktorá je vyth
Č<'ná na veľkom svitku papiera na spôsob 
arclútektonického plánu, vydala viedenská 
L' ni verzálka) a Boulez Formantom č. 3 v tre
tej klavírnej sonáte. Stockhausenov Klavier
stiick (na tohoročnej Varšavskej jeseni pred
nesený Američanom Davidom Tudorom) sa 
skladá z 19 malých, niekoľkotaktových p rv
kov, nesymetricky rozložených na p apieri. 
Ku každému z t ýchto prvkov možno v ľu
bovol"nom slede pripájať ostatn é, pričom sa 
každý nasledujúci musí hrať v tempe, sile 
a úderom, ktoré sú osobitn)·mi značkami 
vyznačené za jednotlívýnú p rv kami. KJn .. •i
r ista si volí tieto prvky podľa toho, na kto
rý mu padne zrak. V prípade, že niektorý 
zahral tri razy, sklad ba končí. Stockhausen 
pritom žiada, aby sa pri verejnom predvá
dzaní celá procedúra opakovala dva razy ! 

Tak)•mto spôsobom sa naozaj dosahuje 
totálna neopakovateľnosť a skutočný proti
klad k totálnej m cionalizácii, ktorá charak
terizovala staršie experimenty seria listov. 
Otázk_a je len , či sa t)'ffi dosahuje i úroveií 
um ema. 

Zostá.-a ešte dodať, že do procesu inte
gt·álnej racionalizácie bol začlenený aj ľud
ský hlas. V pripade, že tento má prednášať 
tex t, vzťahuje sa i naľi zásada rozkladu pô
v odných vzťahov, čím sa dospieva k abso
lútnej nezrozumiteľností a deformácii vlast
ného . obsahu. Charakteristick)·m príkladom 
je napr. Boulezov ":\Iarteau sans maitre" 
(na surrealistické "n ezmyselne-zmysluplné" 
verše René Chara), ale aj "Il cauto sosp eso" 
Luigiho .Xona, zhudobňujúce listy z v äzenia, 
k toré písali bojovníci proti faš izmu. Inokedy 
je ľudský h las elektroakusticky preparova
n ý a tak zbavovaný svojich pôvodn)·ch k va
lít (Stockhausen, Gesang der Jíinglinge) . 

Doteraz uvedené skutočnosti svedčia, mys
lím, výrečne o tom, ie v postweb ernovskej 
rlodekafónii máme do činenia s fenoménom 
zúsadne odlišným od všetkého, k čomu eu
l'Ópska hudba númo r1jmca dodek afónie pred
t)·m dospela . Túto výlučnosť a totálny od
vrat od minulosti i súčasnosti (leb o seriálna 
h udb a nie je a iste ani nebude jediný m 
smerom súčasnosti) vyhlasuje Picne Boulflz 
za nutný dôsledok potreby vyrovnať sa 
v hudbe s matema tickýnú, filozofic.k)•nú a 
umeleck)•mi snaženiami našej doby (Schwei-
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zerische .\Iusikzcitung, 1958, č. 9). Na inom 
mieste zdôrazňuje, že hudba musí dospieť 
k tomu stavu, aký v .litera túre rep rezentujú 
:\fallarmé (menovite Coup de Dés) a J oyce. 
Presvedčenie o v)•lučnosti svojej cesty zdie
ľajú v iacmenej v šetci pravoverní serialisti , 
i keď pripúšťajú možnosť zmien a zvrato,·, 
ovšem iha v rámci svojich základných pre
mís. Takýto zvrat znamenalo uvedenie m o
mentu neopakovatcľnosli a "kontrolovanej 
nóhody" (aleatorika) v posledných rokoch. 

K)'lll Boulez zdôrazii uje iha súvislosť svo
jich sn áh so syn chrónnynú zjavmi v ostat
n ých odvetviach umenia a vedy, proklamu
je Stoekhausen n ové spoločensko-funkčné zá
klady seriálnej hudby (Melos, 1957, č. 9). 
Nová funkcia hudby b ude podľa neho d u
chovná, všeobecne religió?.na. "Ze však vie
ra YO funkciu hudby v zmysle St.ravinskéhú 
YenoYania Zalmovej symfónie bude určovať 
smer a dospeje k trval)'m hodnotám, je na
še presvedčenie," hovorí Stockhausen. Ako 
je známe, nesie Zalm.ová symrónia venova
ni ť' .,na slávu božiu". Qp,·oti Stockllausen ov
rn u tm n scend entálnemu chápaniu spoločen
skej funkcie seriálncj hudby stojí Talian 
Nono, k tot-ý vyjadrujúc sa oveľa skrom
nejšie a triezvejsie o svojich pokusoch, chce 
sYojím u menim bojovať n a strane pokroko
,·~· ch síl ľudstva. 
~ás ovšem v iac ako mienka samotných 

skladateľov zaujíma - spomínaní traja sú 
n:•.jvýznamnejši predstavitelia šk oly , k torá 
111<i svojich prín·žencov nielen v z;ípadnej 
Európe, ale aj v oboch Amerikách a v J a
pcnsku - skutočný spoločensl<ý dosah a 
ohlas ich tvorb y . 

llozvoj seriálnej kompozície je nemysli
teľný bez rozhlasu, toh oto mode1·ného mecé
n a hudby v kapitalistick ých krajinách. Se
riálna hudba je .na l'ozblas viazaná nielen 
pre to, že iba tento má potrebné reprodukč
n é možnosti, a le aj k vôli finan čn)·m pro
striedkom. Se,·íáln a hudba je totiž často veľ
mi nákladný "špás". Okrem niekoľkých šp e
!'ializovaných festivalov (najmä Donau
eschingen a Krauischsteinské kurzy) a k on
l'P•·tn)·ch cyklov (Domain musicale v Pa
r íži, Incon tri musieali v ~Iiláne), preniká se
ri:í lna hudba na vet·ejnosť prevažne iba ces
tou rozhlasu, kde ťažko možno zisťo.-af, aký 
je jej ohlas. Ký m niektoré veľké naklada
tef st,·á a gramofónové spoločnosti (na jmä 
Schott a l.:niversal-Edition), časopisy a kri
tici ju h orlivo prop agujú, stavia sa k ne j 
veľká čast buržoúzneho publika i tlače kraj
n e odmietavo. 

Zústancanú ortodoxnej seriálncj hudby sú 
Yšak tiež mnohí kritici a teoretici, ktod sto-

j <~c na libe•·alistickej platforme. sú proti ne
gatívnym zjaYom súčasnej kapit alistickej k u l
túry, no východisko , ·idia iba v tom, že sa 
, . d nešn ej d ohe opea,·d ivó umen ie, teda i se
r iáln a hudba m usi izolovať od p roblémo,· 
doby. S ú to ľudia, ktol'í chcú byť progrc
sivni, ba často si m yslia, že sú jedine pro
gresivni, no ich pokrok je pokrokom vče
rajška. ~ebojon•C proti negatívnym zjavom 
kapitalistick ého u menia znamená totii k api
t ulova ť. ~ajlepšie o tom svedči súčasn)· ;-)·
,·in v buržoáznych .hnjinách, pokiaT id t• 
o postavenie umen ia. ::\apriek lom u, že mo
dernistické tenden c.ie , . h udbe ma i ú eš te 
stá le silnú oporu v snobizme a ešlc -,t ále sú 
1nódnc, i-oraz silnejšie sn oz)rvajú hlasy, 
ktoré takéto umenie o:wačujú po vzore hit
lcrovsk )Th fašistov 7.::t .,zvrhlé LUlleJúe" . .J e 
IHCI.o otázne, dokedy budú môcť nupríldad 
rozhlasové stanice, financované " Yerejn~-ch 
pet'íazí, podporo,·ať experimenty sHialisto,·, 
kerf meštiack a ven·j nosľ o ne nemá záujem. 
Skór dáva prednos( "ľahším" dru hom zá
Lavy. T)' m men ej sa toleruj ú i najmcnsic 
prejavy sn ah y o spojen.ie lak)-chto exper i
mentov s pokt·okov)·mi myšlienk am i. Postoj. 
aký zaujímajú oficiá lnE.' kruh y na Západe 
voci Luigimu Xonod ukazuje, ak t. je v sku
točnosti t.-ori\"{1 sloboda ,. kapitalistick~-ch 
p odmicnkaeh. 

Z d ilémy, , . ktor<'j sa nachádza seriálna 
hudba, je moŽllé dvoja k é ;-)·chodisl<o: alebo 
su ešte v iac izolo.-a( a s na ži( sa ž i( YO yzd n
choprázdnu alebo sa triezyo pozriei n a s,·o
je postavenie, pochopiť, čím naoza j žij<' do
La a v čo m rná a ruu:lc byť zmysel umen ia 
,. na;ich h•soch u nn záld nde toho zrcYi
do,·a C s\·oj pomer k životu . Je p riroLlzenc a j 
trctja "1nožnosf " - zachovávajúc zdnnliYO 
n{!ter experimentá tors t,·a prispt)sobiľ sa vlw
su nwštiakov. :\o o také r iešenie mnPici. 
ktorí maj ú opra,·di,·~· talen t i pocti,·osi. is te 
m·budú stáť. lliei;ením ,. pra,·om sloYII 
zmvsie však nie ie ani pn·á možnosť. Da
ro~ue argumentu)e l r. Ú. Stuckenschmidt. 
že žijeme '" dobe, keď sa hudba st{n-a z{•
lcžitosCou elity - m ú ju t,·or i( elita pre 
eli tu: Skutočn)· ,.ý ,·oj modernej spoločnosti 
SYedčí n ráve nnop ak o tom, že stále viič;<í 
počet ľudí sa zmo<·•'iltjc pokladov u meniu n 
.-cdy, stále väčšiu úlohu h rá spoločnos t" ak o 
celok. alw konzument vážneh o umť'lÚa. Je 
s:ce Í.mn·da, že prcd el medzi , ·ážnou hudbou 
a širok)'ln i masami poslucháčo,· sa v p osled
no m obdob í z\·ä čšo,·al. no táto skutočnos t" 
nie je fatúlnym javom, l<tor)- by opravclivé 
um elecké snahv mnl zaháňa i do stále väi:išej 
izolácie. J e to . d ôsledok spoločenského v5'
voja v období kapital i :~:mu. Odstn\ni( tú to 
priepasť preto nemožno iba opntrcniami '"ob-

l;. sli hudobn~·j k ultúry samotnej. K tomu j<• 
!•Olrebnt- zmeni( !'elú št ruktúru spoločnost i 
a miesto um<•nin v nej. Z toho však ply nú 
rl<lsledk y ua oh ich-e stran y: hudba sa ne
smi<> dobro \·oľne vzdať kontakt u s člov<'
kom. no tak isto neslobodno zaYrhovať po
lu ·ok ,. hudbe, ktor~• môže (n utne ovšem 
nemusí) viesť k zložitejším výrazový m pro
~! riedkom p od titulon • toho, že takejto hud
he dnes masy ne•·ozum<'jú. Nesnúeme totiž 
zabudnúť. že vkus širok\·eh vrstie'' neroz
vit)· alebo pokazený- v kapitalizme nie je 
ncmPnnou k onštanto u. ~[ôže a m usí sa vy
d ja i smerom k oceÚO\"tlllÍtt nt~jlepších i st't
(·a~n:)·dt h odnôt umenia. 

..\'"úzory o nut nosti utiahn uC sa s "vážnym" 
umením do "v eže zo slonovej kost i" (JL II. 
St uckcn;ch midt) m ylne zovšeobccúujú per
spekth ·u sú<'asn ého umenia. Yych!ldzajú 
/. predpokladu, že postavenie umenia v ka
pitalisliekt>j spoločnosti je trn•U·. No my 
'il· mc, ze nie je. HoYnako je mylné zovše
ol•et'n<'nie, že i·lovelt žijúci v d nešnej pri<'
myselnej civilizúcii stráca záujem o opra\"
divé umenie. l'láš ži,·ot, v ktorom sa na 
kd:dom kroku str<•túme so spontánny m a 
stíde rastúcim zúujmom o umenie, takéto 
Húzot·~· ,·yv•·ac ia. Nie n;\hodou je tiež kaž
rl\· zah •·mu <''n\· náYštentík z;u·uzený obrov
sk<·m zúuimo"m so,·ietskvch ľudí o v:)·tvar
né. umeni;. h udbu i di;.udlo. Ide teda Jen 
o to, nn čo sa oriPntujeme - ci na to, čo 
.it· ~ymplomom odumie•·=u•ia jednej spolo
<'·E>nskcj form{•r ie, a leho nn to no,·(·, <-o u ka
zuje unH'niu noYé pN·spl'l<th·y ~· možnosti. 

Z takéhoto hľadiska ukaz uie sa situáciu 
s{•i'nsnej sPriálnej h udb y v .in~m svetle, neZ 
jn Yidi" j<'j prÍ\"J'Zt'nC'i, ale aj jej zadubení 
m(•sti;~eki od porco,-ia. ~ekritizujemc na n ej 
to. že hľadú no,·{• cesty. ale ze ich hľadá 
hPz opraYd i,·ej pohnútky. bez vzťah u k pod
~Latn:)·m problémom doby, ktorá rozhodne 
" " ''ru je ;-n red. 

So .seri.ilna hudba nie je bez vážnych 
•·ozporo,· ;mi ,. oblast i čisto hudobnej. J ed
n )·n• z nai:au·úz~•jllcejších je skutocnosC, že 
lo, čo m ú v notách Jla jpremyslenejšiu, vše
stmn ne skÍbenú a Yykalku lo, ·an ú štruktúru, 
pósob i navonok zväčša ako chaos. Postwe
IH·r·no, ·com. ktorí za vrhli u i staré formovó 
princípy (n~ 1'ozdiel od SehÔnberga a \\'eber
na. ktor í sa ich snažili zacho.-af aspoň rám
c·o,·c, IJokiaf Lo, praYda. v novej technike 
h olo mozné). ch)·ba zúkonitá, vnútorne lo
gickú fo rrno.-á ;-)·staYba; skladby budia do
je m nedokonceného p1·adin•, ktoré možno 
, . ľubovoľnom okami hu p•·estrihnúť. Ta
l; ~·chto rozpol'O\" sú si o,·šem vedomí aj ti 
jej prí\"ľzenci, kt.ol'i sa nevzdali práva kri
ti<'k t\ho úsudk u . .\ InC' sn \"~ak vidí, že sú IO 
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rozpory sekundárnej povahy; sekundárne 
vzhľadom k základnému rozporu tejto hud
by so životom. Iba so živo tom spojená hud
?a. môže oprávnene a presvedčivo využiť 
1 lle výdobytky v oblasti nových výrazo
vých prostriedkov a kompozičnej techniky, 
ku ktorým sa dospelo nie z herostratovskej 
potreby likvidovať za každú cenu to, čo tu 

RI CHARD R YBAR I C 

už bolo, ale ktoré obohacujú a rozvíjajú 
možnosti súčasnej hudby, očisťujúc ju od 
balastu prežitých slohov)·ch prvkov. V žiad
nom prípade by však nemalo zmyslu pod 
heslom oslobodzovania sa z konvencii (často 
~danliv),ch), prikláňať k dogmatickým vy
spekulovanym formulám n kabalistickým 
predsudkom. 

K súčasnému s tavu bádania 
o dej inách slovenskej hu dby 

Pojem "~~o':,~nsk.~ hudv~bné deje~isectvo~' znam enal až donedávna niekoľko 
t~nkych _kmzo~!ek ~~ brozur, z ktorych sa Čitateľ dozvedel viac dohadov, hypo
tez; _konstru~cn nez f?_ktov _a kde sa t~mer na každej strane vylievali slzy, že 
~olk~ cennych a_ zaUJI~av~c~ pramenov sa postrácalo a aký skreslený a ne
uplny obr~z o mm~~ostt naseJ h~dby tak~? v~n.iká. Iba od vydania skoro päť
stostranovy?h. "DeJin , sl~vens~eJ hudby . vidieť, ~e s históriou slovenskej 
hudby to me Je tak. zle. emozno pochopiteľne tvrdiť, že táto práca nemá ne
dostatky a_ chyby r~zneho druhu, no ukazuje sa, že i napriek vážm"Til námiet
k~m_, ~tor; prot~ teJtO publ~ká_cii vyslo':ili jednak muzikológovia (~edzi nimi 
aJ rnek~or1 aut~~1), s.~l~datel~a 1 p~dagog1ckí pracovníci, stávajú sa "Dejiny slo
vens~eJ hu_dby ~?ItYI? _vychod1skom pre ďalšiu prácu, pre ďalšie bádanie. 
A; prave ~eJtO ďalseJ prac1, novým výsledkom a úlohám chceme venovať tieto 
na?ky. Nebu_de ~o, pravda, úplná sumácia, ale iba niekoľko skromných po
znamok o naJzauJÍmavejších a azda najdôležitejších úlohách a otázkach. 

Ešte stále najmenej vieme o najstaršom, predhistor ickom období 0 hudbe 
v epoch e p~edfeudálnej (približne do r. 1000 n. 1.); predsa však s ur~itou dáv
kou azda_ me neoprávnené~? opti~izmu možno očakávať, že z rozboru a vy
~odnoterna bo~a~~ho ~':teľlalu pn vykopávkach, ktoré podniká Archeologický 
ust.av ~A V, naJma na Juznom a západnom Slovensku, a zo štúdia stredovekého 
la~~nsl~eho,_ byzantskéh~ a slovanského písomníctva, ktoré sa v poslednej dobe 
tes1 mimoriadnemu záuJmu, bude mať osoh aj muzikológia. 

. .Pokiaľ sa tý_ka ob?obia _feudali~mu do XVI. storočia sme na tom už lepšie, 
I keď samozr_eJme ~J tu ~u p_roblemy (napr. otázka našich stredovekých igri
cov), ?a ~tore ~spon v bhzk~J_d?b.e len_ ťažk? bude možné dať uspokojivú od
poved . Naproti tomu na poh stud1a latmskeJ vokálnej monódie možno zazna
menať ~ž teraz ~sp~chy. l!udobn)' stredovek na Slovensku už nie ie len fikciou 
alebo.~m~ d~s.1dermm mekoľký~h ~edievalistov, ale reálna a aktuálna prob
lematik~ ca~aJuca na SJ?racovame. Na prvom mieste sa bude treba zaoberať 
se~venc1a~ a hymnami. Prameňov - ide o celé kódexy .z Bratislavy Spiša 
N1try, Kos~~ a o ~eľké ~nožstvo .':"äčších-menších fragmentov od xd až d~ 
~VI. storO(\Ia - ~ e do st;. sekvencia~. a hymnám sa bude potrebné venovať 
melen preto, lebo Ide o naJPopulárneJŠie formy stredovekej duchovnej monódie 
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(mnohé sekvencie a hymny Čl'!som dostali text v národnej · reči a žili ako ľu
dová duchovná pieseň v širokých vrstvách nášho ľudu oveľa ďalej, než ich la
tinské originály) , ale aj preto, lebo tu sa domáca tvorivosť mohla viac rozvíjať 
než v iných oblastiach bohoslužobného spevu. 

Dalšia otázka, ktorá spadá do stredoveku, je otázka ľudovej duchovnej 
piesne spievanej obcou veriacieh vo vlastnej reči, teda po slovensky. Skoro 
dvojstoročná medzera medzi najstarším, doteraz známym záznamom textu 
piesne "Maria matko ráč prosi ti zato" v kódexe "Manipulus florum" z r. 1388 
a prvými tlačou vydanými piesňami je čiastočne vyplnená evanjeliáJ:om 
(súborom perikop) kňaza Jurika z Topoľčian (prame1'i je t. č. v Poľsku) , ktorý 
obsahuje textové (nie notové) incipity niekoľkých desiatok piesní. 

Veľké kancionály XVII. storočia, Cithara Sanctorum a Cantus Catholici, sú 
vďaka pracovnému vypätiu celých generácií bádateľov relatívne spracované aj 
napriek tomu, že niektoré tézy bude treba revidovať. Rozhodne však bude 
nevyhnutné skúmať novonájdené rukopisné spevníky - napr. z Nového 
Mesta nad Váhom, Jasova a hlavne veľký, vyše päťsto piesní obsahujúci kan
cionál zo Spiša z XVIII. stor .• drobnejšie tlače z Trnavy, Skalice, Trenčína 
a všimnúť si zápisy slovenských pašii z XVIli.-XIX. storočia, ktorých sa 
v poslednej dobe podarilo objaviť prekvapujúce množstvo. 
Renesančná polyfónia XY. a XVI. storočia - o polyfónii predrenesančnej 

na domácej pôde sa naše vedomosti rovnajú nule - zdá sa, že na Slovensku 
nemala väčší ohlas. Doteraz známe pramene (sborniky z Košic, čiastočne aj 
kódex Anny Hansenovej zo XVI. stor. v Bratislave) a mnohó zlomky ukazujú, 
že na Slovensku sa spieval importovan)r repertoár, diela talianske a nemecké. 
O to zaujímavejšia je však otázka spišskej polyfónie v J\.'VII. storoči. Dnes už 
približne vieme, čo komponovali traja najvýznamnejší predstavitelia spišskej 
"školy" (Zachariáš Zarev utius, J án Schimbracký a Samuel Marckfeldner), od
hliadnuc však od mnohých biografických a historických momentov, ktoré 
treba osvetliť, hlavná otázka ich hudobného prejavu (štýlu) je ešte stále otvo
rená. Keď hovoríme o Spi~i, zdá sa, že bude možné hovoriť o celkom osobitnej 
kapitole v dejinách našej hudby - k tomu nás už teraz oprávňujú rysujúce 
sa kontúry spišskej hudobnej tradície počnúc XIV. storočím cez polyfóniu , 
svetskú inštrumentálnu hudbu (nevynímajúc ani hudbu komornú, zastúpenú 
zbierkami triových sonát, skladby virginaiové a lutnové) XYII. storočia až po 
typicky meštianske excesy storočia minulého. 

Barokový prúd v našej hudobnej kultúre - na rozdiel od Talianska a zemí 
západoeurópskych - predstavovala u nás baroková ária a pa5torela pre sólový 
hlas s inštrumentálnym sprievodom; o slovenskej opere nemožno hovoriť ani 
napriek tomu, že mám e doklady o mnohých divadelných predstaveniach , ktoré 
sa ;najmä na pôde mestských škôl intenzívne pestovali (veľmi zaujímavý ma
tenál by prinieslo štúdium ročeniek jezuitov tzv. Annure litterrre, mnoho zväz
kov je t. č. vo Viedni) už od XVII. storočia. Na Slovensku vlastne možno 
hovoriť o dvojakej árií a pastorele. Do jedného okruhu spadajú árie a pastorely 
v národnej reči a so silným slovensk)rm prifarbením. S týmito sa stretávame 
prevažne na západnom Slovensku, kde sa udržiavali až do XIX. storočia. 
Pek;ným príkladom tu je tvorba J. Végha (ide o novoobjavený materiál) , or
gamstu z Novéh o Mesta nad Váhom, ktorý ešte okolo r. 1810 zložil niekoľ-
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ko síce jednoduch)·cb, ale ni<' n e z a u j í m a Y ý c h árií pre stredný hlas 
a malý orchester s organom. Druhá skupina duchoYn)·ch árií predstavuje 
diela importo,·ani>. najmä diela talianske. Tieto ,·šak u nás nežili Y pôvodnej 
podobe, ale originálny taliansky - obyčajne svetsk~· - tt>xt bol preškrtnut~· 
a nahraden~· latinsk~·m textom duchoYn~·m. Táto korekcia je dôsledne pre
Yedená hlan1e Y áriách z Jasova (pôY. Y Košiciach). 

S hudobným klasicizmom na SloYensku je to podobné ako s otázkou stre
do,·ekej hudby - i hudobu)· klasicizmus na S lovensku pomaly prestáva bvf 
iluzórnym pojmom a Yďaka no,·)·m nálezom z Trenčína. Trna,·v, Púcho;a. 
Košíc, RožúaYy sa i tu naše staré, neutešené predstm·y menia. Hoci tvorbu 
takého Antona Zimmermanna, ktor)· sa ukazuje by t najy)·znamnej ším pred
staviteľom (v poslednej dobe našli jeho mnohé zaujímavé skladby v Trenčíne 
a Púchove), J. Pipusa, Jstvánffyho, Zlatníka, Matejoviča, Drušcckého, Bros
manna nemožno mera( kritériami hudby Haydna a ~1ozarta, predsa bude 
potrebné zistiť, či ide - bez toho, že by sa to generalizovalo - o "~leinmei st
mv", ktorí pripravovali epoch u. alebo o epigónoY, ktorí žili z cudzieho. Táto 
práca bude mimoriadne ťažká, no Y mnoh~·ch prípadoch sú Yyhliadky, získať 
potrebn)· biografick)- a hi storick~· podklad, úplne mizín:? (napr. o J. Zlatníkovi 
ani doteraz nevieme nič!) , v in~·ch - napr. v prípade veľmi plodného a zruč
ného trenčianskeho piaristu D. Brosmanna - zasa bude potrebné ísť za mate
riálom do zahran i čia (materiál o piaristoch je L. č. Y :\Iaďarsku) . Vidieť, že 
v ý do bytky mannheimské a viedenské nezapadli, ke1f sa dostali na Slo· 
vcnsko, do celkom neúrodnej pôdy. Y tejto sú,·islosti bude nevyhnutné skúmať 
jeden z naj väčš í c h pr oblé mo v : otázky vzťahu niektorÝch veľ
kých skladateľov ku Slovensku (Haydn. :\Iozart, B~ethoYen, Schube;t a iní). 
problematiku ich eventuál neho pobytu ll nás, ich styky s tu zijúcimi a pôsobia
ci_mi ľucľmi ap. O tom, že by tak)'to v)·skum znamenal medzinárodn~' prínos, 
met pochybnosti. Už aj zbežné prelistovanic niektorých spisov)·ch materiálo" 
v_ bratislavskom mestskom archíve umožJ'íuj e usudzovaf, že sústavnejšie štú
dmm týchto otázok by nebolo celkom neplodné ani pri pátraní po genealógii 
rodu J. S. Bacha. 

ajatraktívnej;ím súborom otázok dejín našej hudby Y XIX . storočí je 
v prvom rade vznik a v~·voj slovenskej nárochwj h udby od jej prv)'ch ne
smel)rch pociatkov až po veľké diela J. L. Bellu a :\1. Schneidera-Trnavskóho. 
Hoci veľká a p~ickopnícka stai J. Kresánka v .,Dejinách slovenskej hudby" 
načrela lu veľmi hlboko. predsa ostán1 Yykono( ešte veľa heuristickej a i. prá
ce. Domnievame sa, že bude v budúcnosti treba zameria,·a( sa ~ ednak na mo
nografické štúdium n iektor)-ch osobností, jed11ak na monografické spraconmie 
dejín a významu rôznych, v minulom storočí jestvujúcich a pôsobiacich hu
dobných a k ultúrnych inštitúcií, napr. Slovenské-ho spe,·okolu, ktorého notov~· 
materiál je v Martine a spisov~· (aspoií casi , medzi nimi štatút spolku) vo Veľ
kej Bytči. Veľmi vážnym prínosom na tomto poli bude aj zriadenie múzea 
národného umelca Mikul áša Schneidra-Trna,·skéh o v Trnave. ktoré priblíži 
nášmu ľudu nielen ži,·ot a tvorbu toh to nášho klasika. al<' ai celé zložité obdo-
bie zápasov o národnú kultúru. · 

Pokúsili sme sa upozorni( na niektoré otúzky. t~·kajúcc sa minulosti slo
venskej hudby. ľž aj pri tomto neúpln om na(:rt.n utí vidno, že práce je viac 
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než dosf. No neprehál'iame, keď povieme, že slovenská hudobná historiografia 
nemala nikdy také dobr(• podmienky pre úspešnú prácu, ako teraz. 

Doterajsie skúsenosti ukázali, že práca na poli našej hudobnej minulosti 
nie je ináč mysl~teľná. ako v kolektíve, na pôde vedeckých inštitúcií a v prvom 
rade na pôd<' ľstaYu h udohnej vedy Slovenskej akadémie vied, kde je -
už od založenia "Cstavu ,. r . 1950 - zvláštne oddelenie. Tu sa pracovníci špe
cializujú na v~·skum histórie našej hudby , samozrejme v úzkej spolupráci 
s Hudobnon dn)·m S<'minárom FFCK, Hudobnovednej komisie Sväzu slo
nnských skladateľov a za sledrej podpory Slovenského hudobného fondu. 

Prvoradou úlohou hud obnohistorického oddelenia Ústavu hudobnej vedy 
SA\' - nebude to azda nezauj [mavé, keď sa a j o tom zmienime - je práca 
s hudobn)·mi prame1'ími, základný výskum a súpis hudobných pamiatok, 
nacbodiacich sa v nasich knižniciach , archívoch, múzeách, kostolných chóroch 
a aj u súkromníkov. Tak{t to úloha môže byť samozrejme len dlhodobá a treba 
k nej pristupo,·af s pln)'m vedomím zodpovednosti, pretože práve týmto sa 
buduje základ. na ktor~· nadviažu ďalSie generácie bádateľov. Spisuje sa -
ináč to nejde - vlastne všetko, teda n ielen notov)· materiál, ale aj hudobno
teoretické práce, hudobné nástroje, kort:>špondencia, koncertné programy, pla
gáty ap. Súčasne s tým sa buduje aj archív mikrofilmov, kde budú snímky 
,·šetkých najvzácnejších a najvýznamnejších hudobných pamiatok stredove
kom počnúc a pracuje sa aj na úplnej bibliografii všetkého toho, čo sa o mi
nulosti našej hudby doteraz popísalo. Takto získa ný materiál bude podkladom 
nielen pre veľk)· a vedecky exaktný katalóg slovenských hudobn)·ch pamiatok , 
katalóg, ktor)r sa v budúcnosti bude vlwdno.u formou publikovať, ale aj 
pre perspektívnu edíciu slovensk)·ch hudobn)-ch prameľíov, ktorá umožní 
bezprostredné štúdium a tiež a j znovuoživenie na koncertnom pódiu, čo je 
konečne rovnako dôleži té ako vedecké poznanie v)·vinu našej hudobnej kul
túry. Hoci všetky tieto úlohy sú rozplánované na roky, predsa z terénnych 
výskumov získan)' matericíl (doteraz sa výskum a súpis previedol v Bratislave, 
Svätom Jme, Trnave, No-.·om :\1este nad Váhom. Trenčíne, Púchove, Martine, 
Kežmarku, Levoči, Bardejove, Prešove. Košiciach, Rožňave, Jasove, Banskej 
Bystrici, Banskej Stiavnici, Kremnici a Krupine) dovtedy nebude ležať ladom, 
uzamknut)r v skrini , ale práve naopak, materiál - pravda, keď je Lo možné -
sa hneď vedecky spracuje a publikuje, hlavne v "Hudobnovech1ých štúdiách", 
ktoré približne v jednoročnom intervale vydáva 'Cstav hudobnej vedy SAV, 
kde vychádzajú a budú vychádzať nielen štúdie riešiace určitý problém, ale 
i súpisy zauj íma,·ých a v)·znamnýcb hudobných fondov z rôznych archívov, 
knižníc ap. 

Už sme upozornili , že v záujme úspešného zhostenia sa úloh, ktoré kladie 
naša spoločnosť na muzikológov, je potrebná čo najužšia spolupráca čím naj
~iršieho kolektívu. Požiadavku tejto spolupráce chápeme nielen v meradle 
celoslovenskom, a le i celoštátnom a medzinárodnom. Doma, na Slovensku, 
je spolupráca samozrejmosťou a nik nebude vážne diskutovať o tom, či je 
takáto spolupráca nevyhnutná aj s českými kolegami a hudobnovednými 
pracovníkmi z :\Iatľarska, Poľska a i. Táto spolupráca sa nemá prejaviť len 
ako v)·mena publikáci í a materiá lov, ale má sa rozšíriť aj na osobné konzul-
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tácie a zladenie vcdecko-vý skumn)rch plánov. Však každý, kto sa trocha 
zamyslel nad minulosťou našej hudby vie, že ju musíme v celej zložitosti his
tórie ponímať ,. komplexe a meradle stredoeurópskom a že ak ju chápem e 
ta~to, bude a.kákoľYek iz~lácia nielen prejavom obmedzenosti, ale ťažkým 
hnechom proti napredovamu, brzdou, ktorá toto napredovanie značne spomalí. 

Požiadavkou širokej a sústavnej spolupráce všetkých t)'ch, ktorých spája 
rovnaký alebo obdobn~· záujem o minulosť hudby, končíme naše úvahy. Naša 
hudba - jej minulosť i prítomnosť - je hodná každej námahy a obetí! 

L .\ D I S L A\' nt: R L A S 

Za lepší vzťah mlád eže k hudbe 

Sväz slovensk).-rh skladateľov mi umožnil 
stráviť niekoľko dní v továrenskom mesteč
ku s ,·it. Svoj pobyt som V)'llŽil okrem iného 
tiež na usporiadanie male j ankety o hudbe 
medzi fabrickými pracujúcimi, pretože sa 
domnievam, že nielen hudobná veda, ale te
mer . všetky spoločenské vedy akosi poza
budh na vefký význam konkrétneho socio· 
logického skúmania terajšieho stavu a vývi
nu našej spoločnosti. V dobe tak veľk)·ch 
spoločenských premien, akých srne v našej 
P_rítomnosti svedkami, môže nám byť prak
tiCkým orientačným pomocrukom v otáz
kach kultúrnej re\'olúcie t1 nie na posled
n?m mieste je tie~ ist)rm dokumentom vý
vmu našej spoločnosti pri v)·stavbc nového 
spoločenského z•·iadenia. Spracovanie mate
nálu získaného touto cestou vo Svite vyžia
da si ešte detailnejšie skúmanie. Na t~mto 
mieste by som chcel poskytnúť informačný 
n~ateriál v.šetk)·m, ktor)·ch zaujíma postave
me nášho hudobného umenia v spoločnosti, 
u_leb? ktor)•ch by to malo aspoň zaujímať. 
l !da Je mnou získané podopierajú už dávnej
Šie známe skutočnosti , že neospravedlniteľne 
zanedbávame niektoré základné otázky hu
dobnej vý~hovy (a umel('ckej v)rehovy vô· 
bec) medzi pracujúcimi a >:e doteraz sa nám 
nepoda riJo odstrániť určité dedičstvo minu
lých čias. Císla a skutočnosti, k toré tu chcem 
predostrieť , neslobodno preceňovať ako ab
solútne platné, alebo ako jedin)· dôkaz na 
ar·gumcntáciu. :.\lôžu však za predpokladu 
že sú ob ~azom často za celok, podoprieť 
celkove známe skutočnosli. konkrétnvm ma· 
tcriálom. • 

:\Inou zastaven,;· dotazník ktor' ' okrem 
základných údaj;" osobn)·ch (anketa bola 
anonymná) obsahuje 15 otázok. bol rozda
ný pomocou vedúceho Závodnej školv prá· 
ce v Chemosvite. s. Vojtecha Myškár~ tak, 
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aby su jeho vyplnenia zúčastnili všetky 
vrstvy pracujúcich v primeranom organic
kom zložení. Dotazniko,· bolo rozdaných 
vyše 100, z nich holo vyplnených a vráte· 
n)-·ch rovných 60. Z celkového počtu dotáza
ných vyše 70 % neprekročila 30. rok svoj
ho života. Zbý>·ajúca časť , asi 30 %, má 
viac než 30 rokov, najstarší však má 44 ro
kov. l'i a otázky odpovedali teda ľudia pre
' 'ažnc mladí. Podf a pohlavia 33 mužov a 27 
žien. Podľa vzdelania 23 s nižším školským 
vzdelarum a s p rípadnou špeciálnou kvalifi
káciou u robotníkov, 31 so stredným vzde
lanim a 6 so ndelanírn vysokoškolským. 

Na otázku, aká hudba dotazovaného naj
viac zaujíma, dvaja odpovedali celkom ne
gatívne (nijaká) . Yo väčšine prípadov na 
prvé miesto k ladú hudbu tanečnú, potom 
zábavm: •. Nakoľko v dotazníku uvádzali ich 
vyphlo, ·atelia viacero žánro, · nMaz, čísla tu 
uvádznné nemožno kontrolo,·ať súčtom čí
sel, ktorý by sn ro,·nal cclko,-ému počtu do· 
tazniJ<oY. U pracui úcich s n ižším vzdelarurn 
je .-eľk)· nepomer. medzi uprednostňovaním 
tanečnej a zábavnej hudby p red ostatn)'nu 
ž(mrami, u stredne kvalifil<o,·an)·ch kádro v 
jt> tento pomer oveľa vyrovnanejší, vysoko· 
školsky vzdelaní ľudia uprednostňujú symfo
nické záme pred hudbou záb avnou a taneč· 
nou. Yysvetli f tento jav možno jednoducho 
a najp;oavdcpodohnejšic t ým, že u študujú· 
cich vo väčších kultú rnvch centrách bola 
,-äčsia priležitosť ohozná;niť sa s náročnej· 
šími huclobn)'mi žánrami, hoci samotný od
hor ich štúdia im nedával pre poznanie 
h udby \'äčšinou nič. J e tiež veľmi zaujíma
ve:-, že napriek tomuto stavu, žiada jú si pra
cujúci vo Svite v budúcnosti viac hudby 
symf01uekej a opernej - o tom však už na 
príslušnom mieste. 

V otázke : "Ako p r ichád zate najčastejšie 
do styku s hudbou ?" išlo najviac o zistenie, 
v akom pomere je najpočúvanejší prostrie· 
dok šírenia hudobnej kultúry - rozhlas, 
k in)rrn formám styku s hudbou. 56 % do· 
tazovaný ch udáva najčastejšie formu styku 
s hudbou rozhlas, 30 %(!) dáva prednosť 
gramodoskám, kým zb)·vajúcich 14 % u· 
prednostňuje priame počúvanie súborov a 
t elies. Treba tiež poznamenať, že Svit nie je 
relatívne najchudobnejší čo do hudobných 
p rodukcií. Počet hudobných produl,cií bol 
vo Svite za posledné tri roky tak)'!o: 1955 
- 7; 1956 - 14 ; 1957 - 14; 1958 do au· 
gusta 8. \'eľmi za ujímavé je pomerne vy· 
soké percen to tých, ktorí viac počúvajú hud
bu z gl·am odosiek ako z rádia ! To je znak 
ccll<ovcj našej technickej -..-yspclosti, ktorou 
predčíme mnohé iné susedné krajiny. 

Otázku, akých poznáte českých a slo, ·en· 
sk)rch skladateľov tanečnei hudhv som za· 
radil do dotazníka na dosČ popredné miesto 
vzhľadom na predpokladaný záu jem o tento 
hudobn)' žáner. Dostal som odpovede, ;r. k tiJ
r)'ch som mohol zostaviť toto poradie : Naj· 
zn:ímejším skladateľom tanečnej hudby je 
Gejza Dusík, meno\'aný vcelku 37-krát. P o 
ňom Jaroslav J ežek 25-krát. Andrej Lies· 
kovský má m·edené meno 16-lu·át, Zdenek 
Cón 9-krát, Karol Elbert S-krát, Vieroslav 
~1atušík 7-krát. Z ďalšieh skladateľov Teo
dor Sebo, Ján Siváček a Jaroslav Laiier do· 
stali sa do zoznamov 5-krát, A. Móži, Gej· 
za Toperczer a Ludvik Podéšť 4·krát. Menší 
počet udáva tiež týchto skladateľov : Ladí· 
slava Bezzubka, Jiŕího Bažan ta, Paľa Cády
ho, Aloisa Cumu, Miloslava Ducháča, J. 
Franka Zemplínskeho, Karla Krautgartnera, 
Fran tiška Kmocha, Václava Maňasa, Milana 
Nováka, Zdeilka Petra, Dušana Pálku, Vác· 
lnva Pokorného, Karla Valdaufa, Karla Vac· 
ka, Karola Vúlečku, Pavla Zelenayho. Ani 
na jedného skladateľa tanečnej hudby slo· 
venskej a českťj si nespomenuli jedenásti, 
teda 18,5 % dotázaných. 

Zo slovensk)•ch tanečných skladieb , ktoré 
sa dotázaným na jviac páčia, sa najčastejšie 
spomína tango Marína od G. Dusíka ; okrem 
toho Dusíkove sk ladby všeobecne. Z ďalších 
Dusíkových skladieb ~n sponúnajú Večer pri 
Qunaji, R odu)· moj 1- rnj , Anička. Od D. 
Pálku So slzami ,. očiach, Prosím ťa, nauč sa 
to odo rnľía, P o horách dolinách ; od Karola 
Valečku Lístoček z brezy, R ád polku mám, 
Za našou dedinou, Kmotrovská polka J . On
dru~n, skladba V. :.\'fatušíka Dvojčatá, J a 
preto nikd y nežiarlim od A. Lieskovského, 
Piroškova Uspávanka, Do zajtra čakaj od 
K. Elberta, skladba Ľ. Stacha Ľudia, ja 

mám dcéru, V srdci jak na obrázku od P. 
Zelenayho, Pod Trenčínom od VL Sálka. 

Po týchto otázkach dotkol sa dotazník 
...- ďalš ích rubrikách problémov tzv. vážnej 
hudby. Boli ste tuekedy na koncerte 1. ko
mornom , 2. sboroYom, 3. symionid.om? Ako 
čo sto ó' Dotúzaní s ni ž sí m vzdelanim v 15 
prípadoch (okolo 65 % l, stredne vzdelaní" 
v 8 p rípadoch (okolo 25 Ofo) ešte nikdy v ži
vote na niecom podobnom neboli! Vysoko
školsky kvalifikovani bez výnimky naviite
vova li ako študenti abonentné symfonické 
koncerty. Teraz ich naYštevujú iba príleži
tostne. J eden u ,·ádza, že počúva symfonickú 
hudbu sústavne aj teraz pomocou rozhlasu 
obyčajne v nedeľu. Myslím, že v kom je už 
raz vzbudený záujem p re tzv. vážnu hudbu, 
nájde si cestu k počúvaniu i na vidieku. 
Y dohe rozhlasovej a tele•iznej techniky, 
v dobe rozyoja gramopriemyslu prestal byť 
vidiek úplne izolovaný od hodnotných hu
dol:n~·ch produkcií i vtedy, keď nerátame so 
zájazdovou činnosťou mnelcov a umeleck)·ch 
tehcs. H.ovnako si nemožno robiť ilúzie, že 
by bolo m ožné v b lízkosti každej továrne 
alebo väčšieho sídliska vyhudovať časom rôz
ne hudobnoumeleeké inštitúcie, no cesta k po
máva niu hudobn)·ch hodnôt nie je tým vy
lúčená pre n ikoho a na ni jakom lllÍeste. R oz
hod ujúcim činiteľom pre ďalšiu dcmokratizá
!'Íu hudobného mnenia je dnes predovšetkým 
hudobná v)·chova širokých más. Al• sa v pra
cujúcich raz vzbudí záujem o hudobné ume
nic náročnejšieho typu, nájde sa dosť mož
nos tí i prostriedko_., aby si našli k nemu pra
cu j.-.ci nielen , .o Svite, nie na celom našom 
vidieku cestu. 

liž načrtnutú sitwíciu dokresľujú tiež zís
kané údaje o účasti dotazovaných na oper· 
n)·ch a operetných produkciách. Zo 60 do
tazovaných 21 nikdy nesedela na opernom 
alebo operetnom predstavení, čo reprezentuje 
jednu tretinu celkového počtu! Okrem toho 
väčšina videla operu alebo operetu len jediný 
raz. Mnolú udávajú, že navštevovali hudob
né divadlá p red pôsobením vo Svite a teraz 
na to nemajú príležitgsť. Závod sa síce už 
postaral o niekoľko zája;r.dov do Košíc a Pre· 
šova, no zdá sa, že ich počet by bolo treba 
zvýšiť. Na otázku, akú operu videli dota
zc-..-nní, odpovedajú najčastejšie, že Cikke
rovho Bega Bajazida. Príčina? Zájazd do 
E ošíc zo závodu sa usporiadal práve na 
túto operu. P odobne často spomínajú spevo
hru Divadla J onáša Záborského z Pl·ešova. 
Potom nasledujú v poradí Národné divadlo 
P1·aha, :\árodné divadlo Bratislava, napokon 
Štátna ooera v Brne. 

27 z dotamvaných nepoznala a ni jedinú 
skladbu symfonickú. Jeden otvorene píše, že 
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sn o tllto hudbu nezaujíma, lebo "n elad.i 
mj to u chu·'. Pot'el menovan)•ch skladieb 
llcZ rast ie s v\•skou celkového n odborného 
vzdelania .. Dot~zontn[ rnenuiú. tu di~l.a tých
to svelo, ·ydl skladateľ ov : Cajkovsktj, Dvo
h\k, Chopin , Gt·ieg, Liszt, ~fowrt, Sostakovic 
(!). Zo slO\·ensk\·cl• skladieb sa sem dostali 
Suchoňovc ~fet~mol'fózy, ~Ioyzeso,·a suita 
J>olu Yáhom, Zú.nmerovc Ta tt·y a meno Jana 
Gkkera bez udania sklmlbv. 1: \Ysokoško
lúko,· sa tento ,~·pocet zt~Hlozuje. o veľké 
HlllOŽsh ·o mien rľnlších S\'elo,-\·ch sk ladate-
ľov. -

Slo,·ensk\·ch n cesk\-('h skladateľO\- svmfo
uických a ~pcr·n~·<'h ,;viedli dotazovant v ta
komto pot-te: .hí na Cikkera :17-krát, Red
richa Smetanu 29, Eugena Suc·hoi"HI 27, 

Antonírw D,·ofálm 25, Alexandra J.Ioyzesa 14, 
~Iikuláša Srhneidrn Trnavského ilo. Zdenka 
Fibicha 9, Dezid<'r'a Kard oša 8, Leoša Ja
nácka 7. T ihora .\ndr·ationma 4.. Yiliama Fi
I!Usa-Bystr·c'ho 4. , Osk ara ~edbal~ 4. , Františka 
Babuška 2, Jána Levoslava Bellu 2, F1·ica 
l{afendu 2, A nd rc· ja Očenáša 2, [udov i'ta 
Hajtera 2, J ána Zimmera 2-krát; okrem toho 
menovali ešte týchto skladateľov: Dlouh)' , 
Dobiáš, Donátová, Frešo, Hába AL, .1-Iolou
hek, Jurovsk)·, IGic':ka, Ksapil, ~Ioyzes ~I., 
Novák V., Simai, Skroup, Zeljenka. 

Zo skladieb slo,·cn skvch skladateľov me
nujú sa predovšetký m- diela operné, čoho 
.tekazom je stálu aktuálnosť tohto žánru. 
Najčastejšie sa menujú slovensk é opery 
v tomto poradí: Beg Ba jaz id, Krútľíava, Já
nošík. I :ž som ~pominal, že na operu Beg 
Ht.jazid sa uspol'iudal zájazd , čo je vari hlav
ným di\vodom nápadnej populárnosti tejto 
opery medzi pral'ujúcimi Svitu. 

Zo spevohier a operiet stretávame sa v do
Lr-znikoch s dielami v tomto oomdi: Zlatá 
rybka, Plná poľná lásky, Hr~čiarsky bál, 
~Iodrá ruža, ~Jáje. \'iacerí si pocln-aľujú 
or•erné re lácie n;išho roz.h lasu, n-aj ich pro
stredníct,·om môžu počín·a( aspmi úryvky 
opier. 

Zo súčasnej slovenskej sytnfonickcj hudby 
nepozná 7::l o,'o d otu?.ovaných ani jediné die
lo! Ostatní spomínajú Metamorfózy od Eu
gena Suchot'ía (2.), symfónie Alexandra Moy
zesa bez bližšieho určenia (2), suitu Dolu 
Váhom od A. Moyzesa, Bab uško v Slovenský 
t..-..nec. Ak sem prirátame menované slovenské 
skladby v pred chádzajúcich rubrikách, patri 
sem tiež suita Jána Zimmera Tatry a celkove 
skladby Jána Cikker·a. Toto je n~·i najsmut· 
nejšia bilancia v celom dotazníku ... A nie· 
len azda preto, že je tu tak m ftlo skladieb 
a autorov mcnovan)·ch. Hlavne preto, že 
takmer tri štntiny dotazovaných vôbec n e-
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poznú našu Slll'asn(J hudobnú t\·orbu sym
fonickú, mú s:• o tento druh hudby n e
zaujlrna. 

Sa otúzku: Cítali ste nejakú l,nih u o lmd
lw? Akú a ako sa \'ám páčila? - zistil som, 
ze vyše 70 O_-(, dotazo\·aných nečítalo nijakú! 
Tr:oja udali, že rí tali Odsúdenie Paganiniho 
od \'inogradon1, d ,-aja Rolla nclovho Bee-
1 ho vena, tak isto ch · a ja poznajú Očadliko,· 
g ,-(ot orchestru a knihu Opa! Y}reelerovej 
~íozm·t - zúz.-ai'nt> dic:-ťa . Dalej sa menujú 
t Í(•to k ni by: E. lluJ·sch : Dixieland; De jiny 
i-eskc>j hudhy (Hacek ?) : ll. Sich: F erdinand 
La ub: S. IToza: Tvorcovia hudby; L. Burlas : 
. \ lexander .\Ioyzes; z C:asopiso, - h udobných 
rh ·aja sledujú Slovcnskú hudbu, jeden poľ
~l;ý i:asopis Jazz, jc·clen sleduje ~a pomoc 
l: t :T. Jeden z <lotnzo,·an,Th mlvšt.h-il tiež 
,-\·stan• 40 roko\· sloYcns'kei lrudhv . Z ko
ll;ť'nt{u·ov uyeden)rdt s touto -otázko.-;. citujem 
tieto: .. Yyhovujúre (rozumej knihy - L. B.) 
a ni nedostať. l(de l>y sa o t)·chto hudobrú
ko<"h d ozvedel čitatcf ,. románovej forme?" 
Hobl mi problém, že mi nebolo možné sú
stanlé štúilium hudbv." 

;\'apokon n:r otúzk;, : A ké mnelecké telesá 
by Yás mali častcj~ic navštívi(? Cím by ~te 
sa ch~:eli v oblasti hudobného umerua v bu
cl.úcnosti zoznámiť ? dostal som tak(>to odpo
' Pele: " Ziadame všeobecné vzdelanie, n a koľ
ko niektorý m dielam nerozumieme." "U n ás 
vo Svite s hudbou (užšou je horšie. Ci už 
JH o stí robotníci alebo pracu jú ca inteligencia 
ucvie doposiaľ oceni( mllcnie, čo je veľká 
chyba." Rád by som sa zoznám.il s rozvojom 
hudobného umenia na Slovensku." Chcela 
h y som sa bližšie zoznámiť so slovenskou 
hudobnou tvorbou." V 10 prípadoch sa do
, ·olávajú na~i prarujúci Slovenskej filhar
mónie alebo iného symfonického telesa, v 6 
prípadoch opery, v 11 prípadoch operety, v 2 
fHÍpudoch baletu, pia ti ŽI<~dajú ľudové ume
ll'<'kÍ' súbory, šiesti zábavné orchestre a šty· 
r·ia komm·nú hudbu. Hoť.i naši pracujúci naj
viae počr'"·ajú tanečnú a zábavnú hudbu, n n 
pn·om mieste si želajú, aby ich navštív il 
s) rnfonický orchester, ope.-a a opereta. Do
žud ujú sa snmi hudobnej v)·chovy, chcú kul
túrne rásť. Zatiaľ rny sme ešte stále nepod· 
nikli v dostatočnej miere opatrenia, ktoré b y 
pomohli rázne zmeniť terajší nežiadúci stav. 
Predpokladám, :le stav vo Svite nie je oje
d inel)·. Slovenský , -idiek i mcst...-í potrebujú 
vzdelaných a obetavých praconúkov na poli 
hudobnej kultúry, potrebujú vcrmi veľa po
chopenia zo strany vedúcich orgánov závo
dov a ľudovej správy. Situácia je však pred
bežne taká, že v Bratislave je nadby tok hu
rlobne vzdelaných odborníkov rozličného 
smem. Zdrvujúca ,·äčšina slonnských hu-

Ed. Mll~n: Leoš Janáček, kresba tušom z r. 1920 
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dobných skladatefo,· Zijc v I3ratisla,·e a ne
má nik chuť z n eJ otlísi; práve naopak. k to 
len môže, p ris(ahujc sa do nej. To isté 
pla tí o muzikologick~·rh p raco\'liíkorh. Pra,-
da je však aj tá, ze na sJo,·cnskom vidieku 
ni!' sú také dob ré m ol:nosti uplatnen ia ako 
v centre Slovenska. a ze na mnoh ých mies
!<H'h nic L zo s trany n·d tie-ich OJ'gáno,· dosta
tok pochopenia p t·c problém~- dcmokratizá· 
cic hudobn ej kultúry. Tento stav v šak ne· 
môže dlho tn·ať. \">eo been ý hospodársky 
i knltúrnv roZ\·oi Slovenska si skô•·-neskôr 
n ·žiada deccn!raiiz:iciu h udobného života. 
vl10dnejšie rozmiestnc11ie odborných prarO\'· 
n íko,· p o územi Slonmska rovn ako, :)ko a j 

~R ~ Y CH ACA TC R IAS 

vhodnejšie rozmiestnenie hudobn)•ch insti· 
tla·ií, na.jmii odborného šk olst,·a. Otázk a hu
dobnej v)·chovy sa stá,·a u n ás čoraz v iac 
pálčivou úlohou diía. Hovorím•• právom, že 
r:o,·á slovenská národná hudba definitívne 
, -znikla a roZ\·ila sa vo všetk<Th žám·och. 
Teraz by sa mala sta( skutočne ·aj majetkom 
národa. Stojíme pred tou fázou nášho kul· 
túrneho Y)>inu, kedy sa treba s hudobný m 
umením obrátiť tvárou k širok)·m v rstvám 
pracujúcich. Kultúrne pozdvihnutie >irokých 
míts d nes Yylučuje kompromisy v umelec· 
kej náročnos ti. ~ezostáva nám teda nič in(·. 
nko nemeškať so všcstraimou a ~ iroko orga· 
nizovnnou h udobnou '~-c},o,·ou. 

Myšlienky o hudbe 

T,·oriví umelci sa vždy usilovali o Yytvorenie noy)-ch umeleck)·ch foriem. 
A zákonitosťou tvorivej práce je, že no,-á id<'a si nárokuje novú formu. Avšak 
hľadanie novej formy u veľkých umelcov-reformátorov v minulosti a v sútas
nosti nikdy nevyústilo vo vynaliezani úplne no""S·ch, od ideového a citového 
obsahu odtrhnut)-ch vyjadrovacích prostriedkov. N ovátori·umelci boli vždy 
w rn)·mi deťmi svojej doby, pokroko,·ými mysliteľmi a vášnivo milovali svoju 
Ylasť a svoj fud. Boli nekonečne úprimní " hľadaní nového v umení. Nielen 
technika a vyvíjajúca sa forma môže byť nová pri tvorbe nového umenia. 
Vieme, že nie každá nová forma je najlepšia forma. Y umení je novátorstvo 
iba vtedy odôvodnené, kecľ sa zakladá na ďalšom tvorivom rozvíjaní b ohaté
ho materiálu, zozbieraného predošlými pokoleniami umelcov a keď vyjadruj e 
ich najpokrokovejšic myšlienky slúžiace ľudstvu. 
Keď uvažujem o osude dnešnej hudby a pripomínam si všetko to dobré 

H oduševňujúce, čo sa nachádza v súčasnej tvorbe u nás a v zahraničí a keď 
súčasne pozerám na nihilizmus. pusté originálničenia a ich dieťa : abstraktné 
umenie s veľmi čudn~·mi a casto spotvoren)·mi zjavmi, prichádzam coraz 
k pevnejšiemu presvedčeniu, že nijaké umenie nie je schopné sa s úspechom 
rozvíjať , keď sa odtrhne od života ľudu a t)rch pálčivých problémov, k toré 
zamestnávajú ľudstvo. A ani také, ktoré sa odtrhne od spoločnej túžby a úsilia 
k aždého človeka na celom svete: šťastia. budovania a mieru. V tejto vefkej 
otázke bytia či nebytia nemôže b~-ť ľahostajný ani jeden ozajstný umelec. 
Táto otázka musí bezpodmienečne vyviesť wnelca zo "slonovinovej veže" . 
Keď na okamžik vrhneme pohľad do minulosti, vidíme, že všetkých veľkých 

skladateľov charakterizuje vedomie veľkej zodpovednosti oproti spoločnosti 
a svojej dobe. Stačí, keď spomeniem mená Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt, 
Ber li oz, Grieg, Musorgskij , Cajkovskij , Rimskij-Korsakov. Tí ti veľkí umelci
ttovátori boli súčasne pokrokovými ľuďmi svojej doby. Vo svoj ej hudbe vyjad
l'ili vznešené idey a túžby najlepších synov svojho ľudu. Pevne verili, že posla-
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ním hudby je dať ľuďom svetlo a radosť a prebúdzať v nich snahu po súdržnosti 
a priateľstve. 

Hlbokým humanizm om je prcniknutá Bachova a Händlo~a duchaplná 
a vznešená polyfonická hudba, ~fozartova čarovná hudba, Chopmova a. Schu
bertova zo srdca prýštiaca lyrika, Glinkove, Mu sorgského, Smetanove, L1sztove 
a Bizetove skladby vyžarujúce lásku k ľudu, i\lahlerove, R. Straussove, Proko
fievovp I-Ioneg!!Tove a Bartókove veľké symfonické diela. O tom istom nám , "' 
hovorí mnoho tisíc krásnych piesní, ktoré počas stáročí zložil ľud tohto sveta. 
Dejinné, zemepisné a národné prvky sú síce rozličné, ale pravá svetová hu~o~
ná kultúra je jednotná a nedeliteľná v tom, že je h_umanitná a ž~ sa usiluJe 
o uskutočnenie ideí, ktoré v histór ii ľudstva znamenaJÚ napredovame. 

Zodpovednosť umelca oproti spoločnosti je práve dnes obzvlášť veľká, keď 
kruh poslucháčov hudby bezpríkladne vzrástol o milióny poslucháčov rozh~asu 
a keď napätá medzinárodná situácia rozkazuje a žiada, aby sme odpovedah na 
úzkostlivú otázku Ma.xima Gorkého: "S kým idete, majstri kultúry?" 

A práve v posledných rokoch sme s\·edkami toho, že mnoho skladateľov na 
Západe sa chce uzavrieť pred širokým poslucháčstvom a chce patriť k úzkemu 
kruhu takzvanej "novej hudby" takzvaných "umelecký ch odborníkov" a svo
ju tvorivú prácu ako aj základy skladateľskej techniky chce postaviť proti tým 
všetkým veľkým výdobytkom klasickej a romantickej hudby, ktoré ju robia 
príťažlivou pre milióny ľudi. J e nepochopiteľné, čo nám chcú povedať títo 
skladatelia, ktorí samých seba nazývajú "čelnou skupinou" a z ich pera sa 
objavujú nezvyčajne spletité a figliarske partitúry, v ktor)'ch " ticho" - čiže 
s matematickou presnosťou vypočítané prestávky hrajú hlavnú úlohu, po
kým zvukové znaky vykonávajú funkciu skromných "obmedzovateľov pre
stávok". Myslím na "pointilistov" - Pierra Bouleza a Karlheinz Stockhause
na, na ich diela "Struktúra" a "l. kontrapunkt", ktoré som nedávno prezrel. 
A pritom toto ešte ani nie sú najčerstvejšie novinky abstraktnej techniky, le
bo jestvu je aj "konkrétna hudba", kde základným materiálom skladateľskej 
tvorivosti už nie je hudobný zvuk, ale na magn etofónov)· pás v rozličn)·ch 
kombináciách nakrútené rozličné hrmotanie. 

Nechcem robiť výčitky t)'m niekoľkým mladým skladateľom vo Francúz
sku, v západnom Nemeclm a v Taliansku, že robia pokusy. Len nech si ich ro
bia. Týchto pokusov sa svetová verejná .mienka nemusí báť. "Pointilizmus", 
"konkrétna hudba", "elektronická hudba" je totiž iba nepríjemnou usadlinou, 
čírou módou, ktorá vôbec nie je schopná vplývať na ozaj veľkú hudbu. Ove
ľa nebezpečnej šia je však energická kampaň, ktorú okolo týchto pokusov pre
vádza západná tlač a rozhlas, západné vydavateľstvá a rozličné poriadateľstvá 
početných hudobných festivalov. Yšelijako chcú nanútiť obecenstvu blud, ~e 
toto "umenie" je pokrokové, pričom súčasne h anobia a radi by "vygumovali" 
každú takú h udbu, ktorá sa nennestí do abstraktného umenia a protihuma
nistických názorov Prokrutovej postele. 

Ani najmenej by som nechcel, aby sa umelecký pokus pokladal za súper
stvo. Áno, som stúpencom experimen tovania, toho najsmelšieho a najneoča
kávanejšieho experimentovania. Som presvedčený, že pre každú umeleckú 
novinku je život a čas najlepšou skúškou, lebo zabezpečujú - aby som t ak 
povedal - prirodzený výber vo vý·voji nov)'ch smerov. Nezabúdajme však, že 
každý pok us m usí vychádzať zo základnej w nelechej m.y šlienk y, z pokrok ovej 
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idey a z úprimného presvedčenia. :\f ech sa ani nepokúša o p okus t~ký. umelec, 
v ktorom niet myšlienky, ktorý má prázdnu dušu a ktor~· neprectťuJe spolo
čenský význam umenia. Pre takéhoto umelca je pokus iba kulisou, za ktorou 
môže skryť a zacloniť SYoiu tYorivú neschopnosť. 

Teraz ~i prichodia na· um jednoduché a múdre slová Richarda Straussa, 
ktoré povedal jednému mladému skladateľovi, atonalistovi: "Prečo komponu
jete atona.listichy, veď je vo vás aj schopnosť?" A skutočne, človek požehnaný 
ozajstnou tvorivou schopnosťou nemal vôbec zapotreby "vynálezov" spomenu
tých nov)'ch foriem , ktoré môžu urobiť určitú službu iba tomu, kto má prázdnu 
dušu. 

Nemusím ani zdôrazniť, že tak)·to "pokus". počítajú ci iba s úzkym kruhom 
labužníkov takéhoto druhu hudby, je v socialistick~·ch krajinách neúnosný. 
Veď u nás vo všetkom najhlavnejšou mierou je ozajstn á demokratičnosť a ľu
dovosť . 

ROMA N R YC HLO 

Frico Kafenda 75-ročný 

Dňa 2. noYembra dožíva sa krásneho ve
ku 75 rokov nestor sloven skej hudobnej 
kultúry prof. Frico Kafenda, nositeľ Radu 
práce. Životné dielo Frica Kafendu je yy
plnené tvorivou činnos(ou temer vo Yšet
kých oblas tiach našej hudobnej kultúry, 
pričom snáď najviac si Yážime jeho dielo 
skladateľské a hudobno-pedagogické. Pri 
príležitosti jeho narodenín premietame si 
ľudský profil tohto nášho umelca, učiteľa, 
skladateľa a človeka, ktorého humánne city 
lásky k ľuďom a najmä k mládeži prenikli 
do hlbky jeh o tvorby a vytYorili jej základ. 

Dnes, keď stojíme na prahu novej etapy 
rozvoja slovenskej hudobnej pedagogiky, 
pociťuj eme viac ako inokedy, že žiYotné 
dielo Frica Kafendu nie je u nás ef:te ná- F 1·ico Kajenda, ncsitel Radu práce 
ležíte zhodnotené a ocenené. Hudobná pe-
no.o-ogika - to je najhlnvnejšia pracovná oblasť Frica Ko.fendu. Máme tu na 
rn;sli nielen prácu organizačnú, ktorú vykonával dlhé roky ako riadi teľ Hudob
nej a dramatickej akadémie pre Slovensko v Bratislave, neskôr ako riaditeľ Stát
neho konzervatória v Bra tisla,·e, ktorá má pri všetkej svojej dôležitosti a význa
me pre rozvoj našej hud obnej pedagogiky iba sekund:l rny \-)·znam. ale činnosť 
Kafendu ako pedagóga, umelca. vychovávateľa dnes ' -ynikajúcich osobností náš
lto hudohného života a vcdagóga, ktor~· položil základy pedagogických a meto
dick)·ch koncepcií, na ktorých dnes bazírujeme a o ktoré sa dnes vo veľkej 
mi ere opiera naša mladá učiteľská generácia. 
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Frica Kafendu poznánw ako kladrneho metodolôga, ktor~· teoreticky a prak
ticky bezpečne ovláda vsetky dnes známe metodické smcrv a názorv, ich his
torický vývoj a ktor~r ddy VPdel Z t~·chto S\"Ojich verJ,~·ch. \"Cdomos.tÍ nál ežite 
ťažiť ku prospechu spr:íxneho y~·voja klavírnej metodik:-· a rozsirovať túto 
oblasť o cel)· rad cenn~·ch vlasln<·ch názoro\·. Fri ca Kafendu poznáme aj ako 
sk,·elého u6teľa kompozície, ktorého pedagogick(· názory boli neohrozené 
a _nel~ompromisné a ktor~· vedel da( svojim ziakom pe,·né základy pre roz
VÍJame vlastn)·ch tvoriv)rch síl na báze dokonalej znalosti hi~tMického v~·,·oja 
harmonického myslenia. 

Klavírna ~kola FI·ica Kafendu je známa svojou pri rodzenosl'ou a vysok;í•m 
umeleck)·m indexom. Kafcndo,·i holo ddy cudzie akékoľvek násilie. vždy za
meriaval vec k jej účelu a neúprosne bojoval proti technike pre techniku, po
hybu pre pohyb. Kafenda, ako učiteľ klavírnej hry, nekompromisne spájal 
klavírnu v)·uku s celistv)·m výcho,·n)rm proeesom a bojoval za podriadenie 
zložiek technického charakteru zlozkám umeleck\rm. ::\ázorv Frica Kafcndu 
na otázky klavírnej techniky znamenajú vnášať do klavírne] interpretácie ži
vot, tlmočený vnútorne uYoľnen;í·m ,·ýrazom a prirodzen~·m , od naturelu 
človeka a jeho fyziolog-ick~rch schopností odYoden~·m pohybom. Takto posta
vená koncepcia klavírnej techniky znamená spájať morálne hodnoty človeka 
s jeho umeleckým interprctačn)'m Y~·konom. Všetk;í·mi technickými problé
mami v triede Frica Kafendu ddy prúdil život, každý i sebamenší technick~· 
prvok musel zi( a hvť nositeľom n rsok<·ch umeleck<·ch hodnôt. 

Frico Kafcnda s ta~al otázky roz~roja klavímej techniky na bázu zážitkovú. 
Robil tak \" čase, keď sa SYet zmietal v osídlach interpretačir\rch formalizmov 
a ~dy z to~to svojho stano~iska neustúpil. Pri požadoYaní technickej čistoty 
usiloval sa h.afenda o orgamcké spájanie každého techni~kého prvku s jeho 
hlbok)·m Ynútorn~·m zažitím. z ktorého, ako v)·slednica, vyp])rval cieľavedome 
usmernený pohyb, smerujúci k zabezpečeniu estetickej kvality úderu. Kultúra 
a estelika údem, ako v)·s!ednica hlbokého cito,·ého zážitku a z nej vypl)·vajúca 
nevyčerpateľná bohatosť registračných nuám. t\·orili vždy pre Frica Kafendu 
základ metodického postupu. 
D~lší význam Frica Kafendu pre oblast ldadrnej metodiky je , . tom, že 

odnuetal sľubovať vernosť niektorej jedinej metodickej sústave. ale že študo
val všetko, poznal všetko a uplatňoYal z takto získaného širokého rozhľadu to , 
čo za daných okolno!>tí najlepšie YyhoYovalo citoYému a technickému naturelu 
žiaka. Takto po~om holo možné pestovať nielen techniku, ale a j celistvú ume
leckú_ osobnosť mterprcta . Frico Kafenda bol vždy Yeľmi prísny, pričom jeho 
autorita, pred ktorou sa sklál'íal s úctou každý žiak, nevytvárala sa prostried
kami prísnosti, ale hlm·ne t~·m. že na škole každ)· žiak precboYával hlbokú 
úctu voči Kafendovi ako skYeli>mu odborníkovi. :\ledzi študentmi školy pa
n oval názor, že nikto nepozná umeleckú literatúru tak dokonale ako Kafenda. 
~ebolo tej otázky, na ktorú by nevedel seriózne, dôstojne a vážne odpovedať. 
Každá odpoveď hola vždy vedecky pevne podložená a preto názorom Kafendu 
sa každý dobrovorne a s úctou podriaďoval. 

Dnes budujeme základy pre vedecké spracovanie tradície slovenskej hudob
nej pedagogiky. Roz·voj hudobného školstva, ktor~· u nás dosahuje nebývalé 
rozmery, ,·yžaduje, aby sme sústredili svoju hlavnú pozomosť na výchovu 
učiteľského dorastu. ~ivotné dielo Frica Kafendu na poli hudobnej p edagogiky 
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je pre nás presYedciv)·m norom a zárukou sprá,·nosti vývojovej cesty, ktorú 
započal a ktorú p o ľiom cľalsia generácia rozvíja. Zivotné dielo Frica Kafendu 
správne definuje_ pojem osobnosti uriteľa, umelca a metodolôga. Skutoč
nosť , že Frico Kafenda dlhé roky pôsobil ako učiteľ nielen klavírnej 
hry, ale a j kompozíciE', e;te viac pol\Tdzuje správnosť jeho základn~rch 
pedagogick)·ch a umeleck~·ch názorov. Naša súčasná pedagogika zovšeobec
ľíuje tieto jeho názory a '"Y'"odzuje z túch platnosť pre každú oblasť pedago
gickéh o procesu na hudobnej ~kole. Dnes je potrebné viac ako inokedy, aby 
naša mladsia učiteľská generácia sústavne a hlboko študovala dielo Frica Ka
fendu a aby Yedela jeho správne, prísnP wdeckP a hlboko umelecké názory 
premietať do našej novej súcasnosti. 

Kafenda, ako človek prísny v názoroch. p evn)· v znalostiach svojho odboru, 
ľudsky spravodlivý, s jemn)·m dôvtipom a humorom, Kafenda ako umelec 
s hlbokou inteligenciou a neobyčajne esteticky form ovaným jemnocitom - je 
naším učiteľom i dnes, keď už nevykonáva cinné pedagogické povolanie. 

Pri príležitosti J<afendov~·ch 75. narodenín želáme mu mnoho zdravia a tvo
ri,·~·ch síl do ďalsích roko,·. 

A:.\T0:.\"1:.\" HOREJS 

Karel Ned bal na Slovensku 

Styridsa ťročná et;opa ,-~·yojn hudby na 
Slo,·cnsku po 1·oku 1918 je v dejinách !md
by zjavom celkom neobyčajn~·m. Ešte rio
dnes sa neurobil odvážny zásah. ktm-ý by 
odhalil sily, ktoré spôsobili. ~c z ozaj ma· 
lého zárodku, takmer len z d nstenecko-bu
ditcľských, väčšinou dilctan tsk~·rh pokusov, 
r)'chle ' ")-rástla hudobná Jmltíu·n, ktorá n1á 
dnes presYedčivú európskn Úl'oveií. :\"ie je 
potrebné dokazonoť. ze to hlavné, zdravé 
podhubie - obrovsH zdroje fudovej hu
dobnosti ·- bolo tu "už dán10 predt~·m. ~e
boli tu však sily, ktoré bv bo vedeli pod· 
nietiť, formovať a viesť. Pred rokom 1918 
n ikto nemal záu iem na tom. ab v sa tvorivé 
sily slovenského- ľudu súst;.edill a dali do 
pohybu. ~aopak, za Hakúsko-l.:horska, keď 
bola uplatlíovaná zásada " diYide et impcra .. , 
všetko smerovalo k tomu, aby tvori, ·(, sily 
jednotlivých národov. najmä slovnnsk)·ch , 
boli podlamované. 

Po roku 1918, vznikom československ(•ho 
štátu, sa situácia pre,Tntne zmenila. ~a Slo· 
, ·ensku odrazu širol<~·m prúdom vyrastá hu· 
dobná kultúra, v ktorej je čím (falej t~·m 
viac slovenských pr\·kov. \ťynorili sa sily 
- ľudia, umelci, idey a hudobnosť ľudu 
hola uvedená do pohybu. Zo Slovenska sa 
konečne vytvorila ohlasi, ro,·nocenná na j· 
vyspelejším v Európe. To bol oprn,·di'-ý hu· 

dovatefsk5· cief desia tok nadšcn)·ch pracov
níkov, ku ktorému sn prebíjali s hrdou cti 
~iadosťou, ideov}mi a osobnými rozpormi, 
prekonávaní m politick)·ch a hospodárskych 
prekážok z ruznych ideologických hľadisk. 

Do kvasu tohto zanieteného obdobia ntú
pil na pôdu Bratislavy v r. :1.928 Karel ~e
dhal, skladateľ. skúscn~· dirigent, skromný 
umf'lec. Bol jcdn~'m z t~·ch umelcov, ktorí 
ihneď Ycdia odhadnúť rozsah t\·oriv)·ch sil 
nového pôsobisk;. a odmietnuť alebo sa roz
hodnúť bojoYať pre nové p rostredie. Hoci 
pri~ icl do prostt·edia znac·nc vzmšeného, roz· 
kolísaného, plného sporo,· a rozporov. '")·
cítil. ze atmosféra nic ie bczeíeľna. že sa tu 
boj;tjc o no,·ú hudob~ltt oblasť i o účasť 
mladého národa na rozvíj;uú hudobnej kul
túry. Ihneď a bez nároko,· sa ponoril do 
práce. Popri vzácnej inteligencii a humanis
tickej ol'ientácii nosil v srdci zanietené čes
koslo,·enské YlastenectYo. už vtedy sformo
,·ané v zmysle dnešn~·ch politických zásad. 
Sympatické bolo jeho chlapské rozhodnutie 
n,)zvinúf v oblasti divadla činnosť, ktorá 
by operu Slovenského národného divadla 
ihneď pozdvihla na úroveií popredných eu
rópskych operných scén. \' tom videl jed
nu stránku zdravej iniciatívy, ktorá by bola 
pohnútkou p re ostatné zložky lmdobného 
žiYota, aby si kládli ďaleko vii<'šie merítka 
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Séf opery ND '~-' Bratislave a dirigent prem iér slovenských symfonických sldadieb z ob
dobia prve; reptLbliky Karel X edbal, so sklacútteľom Suchoňom a hudobným kritikom 

Ivanom Ballom r. 1938 

ako doteraz, iniciatívy, ktorá mala ovplyv
niť i tvorivú oblasť, aby sa sústredila i na 
problém slovenskej opery. Karel Nedbal, 
vtedy umelec plný tvorivej odvahy a ži
votného elánu , svoj program nikdy nepro
klamoval, ale ho vyjadroval činmi . Za jeho 
éry opera Slovenského národného divadla 
vyrástla, rozkvitla - na poli dramaturgic
kom i reprodukčnom . Je možné, že to bola 
.,zlatá doba" opery v Bratisl::l\·e; rozhodne 
bola nasadená p ricbojná pokroková linin. 
Nedbal sa s plnou rozhodnosťou staval za 
klasické diela n ašej tvorby, hľR rlá spojetú:t 
so svetom i s najmlRd šími prúdmi opernej 
tvorby. Toto podporovalo rast ua všetkých 
stranách. Rástli ľudia, dirigent i, speváci, or
chester i obecenstvo. 

Odraz p ôsobeni.t I\arla ~edbaln bolo cítit 
v celom ži,·ote hla,·ného mesta Slovensko. 
kde boli v tom čase zložité pomery národ
nostné n kde ešte desať rokov po prevra te 
inonárodné nacionalistit-ké elementy si trú
fali kritizovať kultúrnu í11·on•o'í českosloven
ského ľudu. Nedbulo,·o vedenie op ery Slo
venského národného d ivadla. jeho symfonie
ké koncerty a v ->bcr :eho osobné pôsob enie 
prispelo k odrazeniu útokov na našu kul
túru, b a viac, k o·astn úcty k JWicbojnej kul
túrnej práci. 
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Karel ~edbal za svojho pôsobt>nia v Bra
tislave dokázal, že je p redovšetkým cieľave
dom,,m budovatef om moderného hudobné
ho ~ivota, že si je ,-edom~· dôležitých kul
túrnopolitických dôsledkov intenzívnej ume
lrckej práce na Slovensku. Zišiel su s mno
hý mi spolupracovníkmi v di'·adlc i mimo 
di,·adla nn zásade, že čím skôr sa vyvinie 
silná a svojby tná slovenská h..,dobná kultú
ra, t)·m mohutnejšie rozb·itne hu(lobná kul
túra v celom Československu. . 

H.ealizácie tejto veľkej pravdy sa dožíva
m e práve v dnešnej dobe. Slovenská hudba 
b ehom ; ly ridsiatich rokov u robila heroický 
skok, ·vyrovnala celé sta letia zaostávania, 
dostala sa n n európsku úroveň. Českosloven
skú hadobnú kultúru obohatila mnohýnú 
cenn)·nti a nám drahý nú dielami. Na histo
rických skokoch sJo,·cnskcj h udby, na jej 
p r-udkom vý-voji má Karel ~edbal veľkú 
zásluhu , p retože budoval základŤt u zdravej 
a silnej kultúry Slovenska. Veľkú prácu, 
ktorú vykonával pol'.as svojho p ôsobenia na 
Slovensku, konal s úctou i láskou k sloven
skej zemi, k slow nskému ľudu. Bol príkla
dom jednoduchého, neziš tného bojovníka za 
opravdivý a večný brutsk)' zväzok Cechov 
a Slovákov. Za to mu pa trí vďaka n:ís všet
k )·ch. 

' 

KAREL N EDBAL 

Bra tisla vs ká opera z pozdáli tficetile tého 
.Taký kaleidoskop dojmú, npominek a 

zážitku se vybaví pfi myšll·nce na deset 
rok u práce v Slovenském ~árodním di
vadle v létech 1928-1938! Po Yyčerpáva
jící, ale na výsledky bohaté sedmileté prá· 
ci v Olomouci, nesliboval jsem si mnoho 
p i·i svém nástupu od novéh o. společenskou 
s trukturou ?.Cela odlišného prostredí. Jedi
nou posilou by lo mi vedomi, že nú jako 
s<"énický spolupracov1úk budt- stát po bo
ku oddaný Bohuš \'ilím, kte rého jsem v e
dPní divadla pi'ímo vn u til, učiniY své roz· 
hodnutí zá"-islé od splnční d YOu podmínek: 
anaažování onerního režiséra n korepetito
ra "'vlastní voÍby. Jša K1·ejčí, tehdy mladič
k)' nbsoh ·ent Konscrvatoľe, pozdčjí vedou
ci talent své sklada te!ské gen erace a ne· 
jnkou šťastnou n áhodou pokračovatel , . mé 
hudeb ní práci olomoucké od ch,ile našeh o 
druhého osvobození, byl druh)-n1 slonpem. 
na nemž jsem budoval své ho·atislavsk é za
čútky, podepi'ené malou dúverott ve výji
mečný zdar . Po úspechu pn-nich d,·ou 
oper, Pastork--yn e a Trubadura. které byly 
oživeny pred vlastní premiérou sezóoy, 
Straussovou Elektl'ou , zmizela rychle p o
č..-l.teční deprese zpusobená mým vážn~·m 
onemocnením p red prázdninami, a nové 
prostredi se svou mnohoiazyčnou h ·ái'í. 
vzrušenvm životnim t emoem a p:ľístaYním 
ruchern • bylo mi pojedno~ vzpruhou k z\')'· 
šenému pracovnímu elánu. Po neobyčejnč 
úspešné Elektfe následovaly rychle za se· 
bou neméné ú spešné premiéry Zlatého ko
houtka, Kouzelné flétny, Fidelia, Foerstro
vy Evy, R)-nsk ého zlata, Jirákovy aktoY
k y Zcna a Buh a mnohé d alší, takže pn·ni 
sezóna, v niž nemelo pfi tehdejším uspo
i'ádani divadeln)·ch pomeru slovenské di
vadlo nárok nn YÍC n ež osm a pu! m ésice. 
vykazovala vedie bčžného repertoáru ne
uvefitelný počet osnmácti dčl. buď zcela 
nových , n ebo v posledníc.h pl-ti létech ne
hraných. 

Strýc Oskar, jehož zázračný dynamisrous 
jsem od jinošských let obdivoval a jenž 
šest sezon pred mým pi'íchodem prinášel 
v opere tolik hodnolných výkonú v reper
toáru smetanovském, dvoi'álwvském, v di
lech Focrs trov)·ch , Novákových , predevšim 
však ve vzorném n astudování Bellova Ko
Yái'e Wielanda, vzdaloval se od mého pfi
chodu operní práci a za našeho společného 
dvoulctého pťtsobení n euvedl '" opd·e nic 
krome R ýnského zlata, Jirúkovy aktovky, 

Flotowovy Marty a vlastniho Sedláka J a
kuba. Representnční díla pt·enechával mne 
a nouze koncertôm Os,·etového svazu vy
hr;dil neztenčcn)· zájcm. Tato instituce, jím 
v život uvedená a TH' O hudehni život Brati
slavy tak duležitá; seznnmovnla bratislav
ské. YC svém v kus u do~ud JW'lakotvené obe
cen~t,·o s dilv klasick\·mi i moderoími a 
mela velik)· pedagogick)· vliv i na malý 
divadeln)' orchest1·. Strýcovo odcizování se 
operrumu provozu plynulo z potíží admi
nistrnt(vních, ptisoben):ch jednak núnister
stvem, jednak divad!'lním družstvem, v nemž 
bylo tolik ruzn)'ch zájmu, kolík bylo jeb~ 
členu : jeho komponující predseda p rál s1 
m ít obnovenou svou operu aspoň v dvo\1-
let\·ch inl('rvalech, jin)' člen, ctit e! novč 
angažovan é pčYI;yne, hledal uplatnit své 
pi-ítelkyn e v málo jí p:Hzni,·ém repertoáru 
a vclk\: hud ebni inkvisitor, profesor Dobro
slav Orcl, skrýval pod svými širokými p e
ruti'mi ptačího dravce hned nčkolik chrú
n~ndo a chránčn!'k. ;\ tak snad jedin)', kto 
v t~ ctihodné korporaci neuplati\.oval své 
m.ohité požadavky byl bodrý monsignore 
.'\lois Kolísek, u d ržující a živící česl<oslo
v enskou h armonii roomocí svého povčstné
ho a neselhávajícího prostľedku, který co 
cln·íli vvt.ahoval z hlubin černého šosatého 
kabátu, "nabízel kdekomu , . situncich napja
~~-clt i idylick)'ch a který n az)-val "národ
né povedomie" . By la to opojná alkoholická 
smes, jejíž mixerské tajemství nikomu ne
pro7.radil. 

J ak)· div, že za podobn):ch okolností b yl 
strýcovi každý únil;: z bratislavsk)'ch po
mčt'lt úlevou. Tal<ovou b yln hlavne vystou· 
pení v čele Ceské filharmonie, k nimž ho 
zval Ceskoslovenský ro7.hlas. Také stále se 
l1oršící pomer mezi ním a Y áclavem Jin
kovským, kterS' byl v sezone 1928-29 pod
nika telem, nebyl bez vlint nn jeho_ roz
ladční. K(lyž pak k t ií mto potižím pflstou
pily ješte tčžké poruchy hospodái'ské, ~te
ré nepodchytil a ni záiezd do Pruhy, Jenž 
mel divadlo sauovat a když ani minist er
st,·o nepodalo pomocnou ruku ubohému i'e
diteli a proplácení gáži stávalo se nepra
videlným, zhroutilo se vše v tomto fysic
kém kolosu. nad nčhož ješte nedávno ne
b ylo včtšíh~ a bezstarostnejšiho životního 
optimisty. Cesta do Záhfcba, skok z okna 
b ale tního sálu na Stedrý den a krásný zá
hrebský hlbitov :'\firogoj. jsou poslední ži
votní etapy českého dirigenta, jehož jméno 
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se kdysi sln-člo na mczinúrodníeh fcstiva
Iech vedie jména To~eaniuiho, ::'íikische, 
vVeingartnera a Bruno \Valtra. 

.Tešte se snad vzpomí11ka zastav-í u pred
stavení Husalkv v b1·atislavském divadle na 
Boží hod hned po zpráYč o jeho >konu: 
n preds tavení z1nPneuém ,- Jojemnou pa
nychídu, pi'i niz úvodem l n·an~- Yalse triste 
nebožtíkuv neznel snHd do,ud :nikdy v tak 
naléhaYém expJ·cslvu. 

Zivot však -jde dál a hratis]a,·ská opNa 
chce žít. Zby tek sczúnv tlokon('<'n za hos
podárského dohledu ministerských úľední
l<ú a Antonín Drašar se po prázdninách 
ujímá vedení. Po nepraktickhn, v komerč
ních otázkách naivním Oska ru X edbalovi, 
pi'icházi proskribovan)' bussin csman. Ale 
jak nespravedlivé hy b y le utloukat touto 
vlastností nesporné pi'ednosti tohoto, lás
kou k divadlu pl'ímo posedlého, zajímavé
ho, ale také podivného muže ' X ed ostatky 
s"·ého všeobecn ého i odborného yzdeláni 
d ovedl t ento divadelní sdfmademan hrzy 
paralysovat ncuvči·itelnč v y\"Ínutým in
stinktem a byl vžd~- ochoten, šlo-li o vážné 
umení, p011ŽÍt prebytky jinak lleSY111patÍC
};é, jím v divadle ins ta[o, ·ané operety, k re
alisaci velkých a n:ildudu ých podnikft oper
nich. J ak hylo by jinak možno uskutečnit 
v Bratislave slavnú pľedstaveni Tristana a 
Parsifala s bayreuthsk)>m prcdstavitelem 
obou rolí Guna r·em Graai"Udem ":' Jak jinak 
b y ch se mohl odvM,it vypt·avení Prokofie
vovy Lásky ku tfem pomerančúm neho 
Sostakovičovy ltuské lady ..Vlacheth a pčti 
del Hicharda St rausse? Kdo \"či·il jen v je
h o nekompromisni hmotarsh-í, byl b y b ý 
val asi prekvapen, kclyhy ho Yidčl nčkdy 
v pozadí reditelské lože sledoval se slzami 
v očích krásn é p!'edstavení. Slzami, ktei"i~ 
mu tarn vehnala radost a rozecll\·ení z mi
moťádného výlwnu. :'\ikdy si neosoboval 
zásluhy z podobn),ch úspechu, alE' dm·edl 
se z nich prímo dčtinsky tčšit ve společ
ností svých spolupracovníkú . Pi'íští den 
však již vždy platil nov)-m Y)'bojum. Jeho 
chloubou byly návštčvy vídeňské laitiky, 
která pi'ijíždčla,· plne zas toupená, v auto
busech k zvlášť v)>znamným premiérám, 
jako by la opera Sostakovičova nebo suges
tivní Dylmk LudoYica Hoecy. Yšak asi ve
dení vídeňské o pe<."Y p i-i <'Lení refc t·átú 
o nich nemelo velkou radost z poukazú na 
priibojnost bratishn·ské dramaturgie proti 
šedivému provozu vide,'iskému. .Ten praž
ské hudební kruhy jevily zi'ídka živejší zú
jem o to, co se clc'ie - dle tehdcjší ccn 
tralistické konce!lCe ..,... na " malém p erifér
nim" divadélku v Bralislavč! Nikdo také 
dostatečne n edocenil , -ýznam Drašarov)-ch 
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v~·p<ulu do prosiorné ,-,ddttiké Lidové opc
l"Y, ktcrými t ento 'elkorys)' odvážlivec 
ještč nčkolik t)·dnu pred nacistick)·m doh
l"odružst.,cím provedením Lib uše umožnil 
i'<'sk é -Yídni vyu:l.it posled1ú šance k pro
je ,,lim Ylasteneck~·ch citu na této, již úplne' 
zfašizované n •'tde! 

.-\. když n;-ám zdc aS!lOÚ nazna(;it, co se 
Y~e zn tech desct let , - B rat islav e pi'ehrálo, 
jsem opmvdu na rozpacích kde začít. Re
pertoiu· se pohyhm ·al mezi Gluckem a Sos
tak<"·i,;em a neb)·t osndn~-ch politick)·ch 
událostí smutného podzinl u :1.938, byl by 
začínal :\Ionteverdim, jeh ož L'incoronazione 
di Poppca jsem Phystal pro sezónu 1.938-39. 
Z česk~·r:h op•~r byl zdc pi'irozenii celý Srne
ta na a hlavní dila D,·oi'áko,·a , Fihichova a 
Foci·stro\·a. Z Janáčka se hrály čtyl-i stčžej
llÍ p1·úec, z nichž Z mrLv{·ho domu - moje 
posledui b rntis]a ,·ská premiéra - byla ja
kob~, pi·edzvcstí s mutného osudu, kter)· 
n ed!ottho notom stihl tolik našich lidí. ~o
vák zastoupen t i·enú díly, Ostrčil jenm)·m 
Poupetem. Hudolf u Karlovi jsme provedli 
nt>jen p t:'l sobivou Smrt kmoti'íčku, ale i je
ho lntdbou nabitou, bohužel slab)·m libre
tem zatíženou prvotinu, Ilseino srdce. Mč
ly zde svou úspčšnou premiéru 1-Iipoly ty 
Jaroslav Krička, slyšeli zde svú díla Vla
dirrúr Amhros, K. B. .Tirák, Zdenek Fol
prccht, ba i iHiloš Smatek, jehož Cachtickú 
pan( k l-ešení problému slovenské opery 
ovšem vážne nepľispela. Iši Krcjčího :\![al)' 
balet pobavil SYOU nekoJikamÍnutOVOU 
stručností , napovída_jící mnoho o pozdejší 
tvurčí svéráznosti &kladatelO\·e. Nemoh chy
hčt pfirozenč ani Figušúv Detvan. 

Z ldasikii jsme uvedli mimo Orfea a Fide
lia pet ::VlozartO\"~'ch oper. Bčžné nemecké 
O!'Cl'Y byly zastoupeny Zenami vVindsorsk)·
IIlÍ. Pístú hor a Srhillingsovou ~fonou Lisou. 
Z \Yagnera krom<"' romantické operní tt·o
jice: Holanďana, Tanhiiusera a Lohengrina, 
mím i'ního Tristana a Parsi fala, pčt dčl Ri
<"harda Strausse: Salome, E lektru, Húžového 
k:n ·alír·a, _\.riadnu a Leg·endu o J osefovi, 
Zcmlinskúho Ki'ído'""\' kruh a Friedricha 
Blocha Samnm. Hr{u~ hy! skoro celý Puc
r ini i s nikde nehrmr:-m Dčvčetem ze zlaté
ho západu, úpln)- Y~;-d i i se Simone Boc
canegi'Ou a geniá lrúm Falstafem. Francouzi 
byli zastoupcni nejtypičtčjšími díly: Bílou 
panf, Fm Diavole JH. Zidovkou, ba i kurios
JLím, skoro neznátn~·m dilem jcjího autora 
Bleskem, komorní lo O!)erou s dvema sop
rány a dvčma ten ory. Bizetova Carmen 
provedena s púvodní próson b ez recitatívt:i 
hvla násbdována méne šťastnou kreací skla
d~tclovou, Lovci percl. Charpenticrovu Luisu 
a .\fassenetov u málo zn :lmon Thais doplnila 

z nejmodernejší fmneouz. tvorby Chit·u,·gie 
mlad ého, hrzy na to tragicl'y zahynuvšího 
P . O. Ferrouda, k terý si dílo pi'ij el poslech
nout a byl nadšen jeho proveden ím. Hus
ká opera by la zastoupena :VI usorgsk)'m 
(Boris, Soročinsk)• jarmark) , Korsakovem, 
Stra,i n sk )-m, Prokofievem, Cerepninem a 
Soslakovičem. J ugoshl\·ie se repr<>sentovala 
Sirolou , Dobroničem, Hrističem a Safrán
kem-Kavičem. Z Polákú p l'išel ke slo vu 
Hozicki. Humun Constantin .'l ottam si pri
jel poslech nou t svo u c•0)eru ::-;a ,-clké ces
Ie, značne ovliv-nčnou ruskou h udbou. Bul
harsk Ý klavirista a skladatel Paučo Vladi
ge~·ov·' upoutal zajírnav)>mi ry tmy tanečních 
partií svéh o historiťkého Cara Kalojana. 

Po strýcovč smr ti pi'ip adl mi težk ý úk ol 
zas loupit jej i v koncertní síni, kde se mi 
zdá! v ždy n enahraditeln)'m. Tak é zde sa
h alo rozoiHí rener·toúru od Bacha a Händ
la až k -Hindei~1ithovi , Bartókovi a IIoneg
gm·ovi. Pl'evznl jsem v pr vé své koncertní 
sezóne Ylnstnč p rogram vyt)"čený Oskarem 
)iedbalt-m. Úkoly ncby ly malé a je za jí
mavo, že tri Yelkí díla , která si Z\·olil, byla 
poznamcnána majest:l tem smrti : Mahlero
va PísCI"i o Zemi, Sukúv- Asrael a Osl.rči!ova 
Kľížová cesta. T ušil snad, že n ad poslední
m i zastaveními JGížové cesty, ve kterou se 
t:;k nepochopite]n;; zmenil závčr jeho ži
Yota, se již vzn áší khdla Asraelova? T ušil 
snad, že i jemu, dy ch tivému vyznavači 
k t·ás a radostí života, nastá,·ú ono loučeni, 
jehož smutek a holest se ch veje v k aždém 
taktu Písne o Zemi? 

~ejhlavnejší úkol li·chto koncer tu jsem, 
ovšem, souhlasn(: se slrýcem, vidčl v p ro
vádční tv-orby s!ovenské. By lo-li jemu do
p!'áno fídit p ouze p r , ·é provedení I. sy m
fonie Alexandra ~Ioyzesa, pripadl m i úkol 
p rovádet bohatou že r'i dvou m laJ ých skla
datelir, ujímajících se vedouckh posic 
v slovenské hudbč a vvn·edn out ze khu 
témčf vše, co tou doho~ i m ladš.i slovcnští 
skladatelé n apsali. Byla to od .\iioyzese De
montáž. II. symfonie a Concertino. Sucho
ií.ovi js~m provedl vše, co v yt,·oi'il do roku 
1938 : ~ox et Solitudo. :,mvčeovon serená
du, Burlesku, Oun~rtúm k. dramatu Kráľ 
Sviilopluk, Baladiclwu suitu a Zalm zeme 
podk arpa tské - v),počet jis tč irnp onuJtCI 
hojnosti i hodnotami. P ostupne prihlásili se 
k slovu další sklad;ltelé : talentovaný Ladi
slav IJoloubek a .l ún Cikker, jehož v)·voj 
splnil nadčje, k teré v nčj bylo lze klást 
po slibné prvotine: nrches trálním Scherzu. 
Symfonické koncerty neuzavíraly se ovšem 
ani pfíslušník um tehde jších národnostních 
menšin. 

\"elmi k rúsné vzpomínky mám na pod-

Oslwr .Vedbal odovzdáva takt:ovhu A.. A.l
bT echtovi k repríze Beetho·veno-vej IX. sym

fó>i ie 

poru h ratislavsl;é kritiky. Pi'es všechnv 
rozd íly v in dividuálním založeni melí jc}l 
hl::vní pfeds tavi telé pln~ porozn~e~1í p1:o 
nase snahy o p rog1·amove v ybudovani a vy
ehovné u smernení or>erniho i konceruúho 
repertoáru. Dovedli but·co--.-a t kde cítili, že 
zújem v erejnosti ochabuje a trpčnlive a od
pov~dne vvclwvú,·at v úsudk u ješte málo 
samostatné obecenstv o tohdcjší Bratislavy. 

~acistický ta jfun rozprúšil mal)' , aYšak 
v)"konn~· ansámb l do \"Št>ch končin svčta. 
z tech, kteľí zuslali, vsloupiii :iiž nektei-í, 
a l· živí a dosud , -vkonní, do slovenské di
' adeln í historic. 'VzpomčJ\me tedy tčch , 
ktei'í o<l<-šli, než jim bylo dopi'áno tešit 
S(' z d Jtešních , nepomerne včtších možností 
divadeln ího o•·ovozu : sti·íhrnf ho sop ;·ánu 
Vlast y Poslto~·é, k terá odesla pľedčasnč a 
dobrovolnť z divadla i zo života, poetické 
Husalky Zofie :'lapravi!0\-6 a path osem 
rrodchnutého Ot-fea Marie Peršlové. Zku
šeného ;\fitka H orského , geniálne charakte
risujíeího Arnolda Flogla, jenž svou vlast
ni boh<~mskou zivotní filosofii vtelil do po
stavy Sumafe Y Sm rti lm1ot \·ičce s jejím 
fataÚstick)·m "Nčjak b y lo, nejak bude"., a 
slzou oroseného Dravého srnetan ovského h u
moru Zdenka ľvfarkova. Pripomeľíme si zá
sluhy režiséra a proklada tc1e Bohuše Vilí
ma, misl.rn p rostorových disposic nn ma
l)·ch zájezdových scénach a jeho spoln 
praéovníka Ladvenici, jejichž zúsluhám n ic 
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neubírá skutečnos t, že je občas vysttídá
Yali svetelný kouzelník Viktor Sulc a jeho 
objev Fr. Trostcr. do té doby profesor bra
tislavské školy umeleckých i'cmesel, oba 
umelci nového a prl1bojného prístupu k re· 
produkovanému dilu. Drašar, jemuž poli
tick:Ý· ,-~,\·oj Yzal možnost divadelní práce 
a tim celý smysl života, tuto dobu nadlou
ho neprežil. J eho Yčtfivý instinkt, odha
dujicí bezpečne a bez psychotechnických 
testú kvalitu divadelnfch pracovníku všech 
oborit, zanechal v Bt·atislavč aspoň svého 
nejlepšiho žáka Karla Laštuvku. 

Také v orchestru se za ta léta odmlčel 
nejeden uástx·oj. Dú\·no již odpad! J. Feuer, 
jeden z mála pamčtniktt bratislavské sezó
ny mladičkého Bruno Waltra. bezpríklad
ne svedomitý huJebnik, kter)· se dovedl 
rozplaka t, když se mu nedarilo težké misto 
Straussovy Legendy o Josefu, a který mne 

N. V. TUMA'NINA 

\" pfišti zkoušce s rozzái'eným obličejem 
hlásil: ,.Pane šéfe, už to mám!" Odpa dl 
statný šedesátník J. Fišer, účastník strýco
Ya zájezdu s Kubelikem do Anglie v roce 
1901, cornista K. Suchý, jeden z nejbez
pečnčjších hráčú tohoto choulostivého ná
stroje, koncertní mistľi W. Raitr a J. 5i
mon, oba prošli školou výborného orchestru 
<'árské opet·y v Petrohrade, bohatou dyna
mickou škálou disponujíci tympanista L. 
Padouk, klarinetista samctového tónu Veit, 
operní archivár· Krepela, contrabasista Ši
múnek a violista .Jedlička. 

I\· cž budoucnost bratislavské opery leží 
\" rukou mladých a Jlulč, dnes pouhému 
pozorovateli, nezbývú, než spokojit se 
s \1kolem, který mi osud určil pi'ed ti'iceti 
léty: být po celé jedno desetiletí článkem 
ve vývoji a rÍistu mladého slon·nského di
vadelnictvi. 

Prokofievova opera Vojna a mier 
(Písané pre Slovenskú hudbu) 

K 40. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie uviedla moskonká 
opera K. S. Stanislavského a V. I. Nemiroviča-Dančenka jednu z najlepších 
sovietskych opier - Vojnu a mier Sergeja Prokofieva, ktorá dovtedy nebola 
na moskovskej scéne uvedená. Prvú redakciu opery Prokofiev vytvoril 
Y dňoch vlasteneckej vojny roku 1941-42, keď sovietsky ľud zapriahol 
všetky svoje sily do boja proti fašistickým hordám, ktoré napadli Rusko. 
V tej dobe mnohí sovietski skladatelia vytvorili diela predchnuté hlbokvm 
citom vlastenectva a hrdinstva. • 

K takýmto dielam patrí aj opera Vojna a mier, v ktorej na pozadí udalostí 
z hrdinskej minulosti ruského ľudu (rok 1812) ospieval skladateľ patriotizmus 
súčasnosti. Sám Prokofiev o tom napísal: "Všetok sovietsky ľud povstal na 
obra~': rodnej zeme. Každ)r chcel ihneď sám zasiahnuť do boja .. . Y tieto dni 
sa rm Jasne sformovali roztratené myšlienky a rozhodol som sa napísať operu 
podľa námetu Tolstého románu Vojna a mier. Zvlášť blízke sa mi stali stránkv 
rozprávajúce o boji ruského ľudu s napoleonskými hordami roku 1812 
H o vyhnaní ~apoleonovej armády z ruskej zeme." 

Libreto opery podľa románu-epopeje L. N. Tolstého zostavil sám skladateľ 
~ po~o.cou M. A. Mendelsonovej-Prokofievovej. Opera mala v prvej redakcii 
a dejstiev a 11 obrazov. V roku 1944-45 bola opera prvýkrát predvedená 
pred obecenstvom, najprv len so sprievodom klavíra v mo"skovskom Dome 
hercov členmi opery Všeruskej divadelnej spoločnosti pod vedením K. Popova 
a potom s orchestrom Moskovskej filharmónie pod vedením dirigenta S. A. 
SAmosuda. 

Druhá redakéia opery vznikla v spojitosti s uvedením prvých osem obrazov 
na scéne leningradskej Malej opery roku 1946. Autor rozšíril prvý obraz ope-
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ry a vsunul nov)' (druhý) obraz, v ktorom <;a na plese stretávajú hrdinovia 
opery Andrej Volkonskij a Nataša Rostov ov á. 

V lete 1946 vytvoril Prokofiev ešte jeden obraz - Porada vo Filiach -
kde hlavnú úlohu hrá ruský vojvodca Kutuzov. 

Divadlo pripravovalo inscenáciu druhej časti opery (5 obrazo,-), no k jej 
uvedeniu nedošlo z niekoľkých príčin. Skladateľ i divadlo boli proti rozdele
niu opery na dve predstavenia a tak začal Prokofi e,· pracovať nad novou 
redakciou, ktorá by v jednom veľkom predstavení zahrňovala všetky udalosti. 
Skoda však , že sa autor uz nedožil novej inscenácie, najdokonalejšej redakcie 
svojej opery. Zomrel 5. marca 1953. Xovonaštudovaná opera Vojna a mier 
bola uvedená v leningradskej i.Vralej opere na jar 1955 (dirigent E. Grikurov, 
réžia B. Pokrovskij). Po prvýkrát uvidela sovietska verejnosť toto originálne 
dielo veľkého skladateľa na sc<'ne vcelku. V roku 1957 uviedli Vojnu a mier 
v Kijevskej opere a potom v moskovskom divadle Stanislavského a N emiro
viča-Dančenka (v najúplnejšej redakcii 13. obrazov). 

Novátorský charakter Prokofievovej opery Vojna a mier sa ukázal v orga
nickej jednote tvorivo použitých tradícií ruskej opernej klasiky a novej oper
nej estetiky, vytvorenej jednak osobnou skúsenosťou skladateľa, jednak nový
mi smermi vývoja súčasnej opery. V opere Vojna a mier akoby sa spojili dve 
najtypickejšie línie ruského operného majstrovstva: národno-hrdinská a lyric
ko-psychologická línia, ktoré boli bohato zastúpené v tvorbe veľk)rch klasikov : 
Glinku, Musorgského, Cajkovského a Rimského-Korsakova. 

Prvá časť opery je venovaná charakterizácii vzájomných vzťahov účinkujú
cich osôb, ktoré vystupujú v lyrickej dráme zložitého psychologického cha
rakteru. Cisté, poetické dievča Nataša Rostovová sa zaľúbi za neprítomnosti 
svojho vrúcne milovaného ženícha Andreja Volkonského do prázdneho, zvrh
lého Anatolija Kuragina, s ktorým sa dohodnú utiecť, aby sa dali tajne zosú
bášif. K úteku nedôjde, Nataša sa dozvie o podvode Kuragina, ktorý je už 
ženatý, no jej život a jej láska k Andrejovi sú už rozbité. Vtedy sa začina 
Vlastenecká vojna. Napoleon so svojím vojskom ·vtrhne do Ruska. Druhá časť 
opery je v podstate venovaná udalostiam hrdinského boja ruského ľudu 
proti nepriateľovi. V obrazoch Na borodinskom poli pred bitkou, Zástavka 
Napoleona v Sevardine, Porada vo Filiach. V uliciach horiacej Moskvy a Na 
smolenskej ceste, vzniká postupne epopeja veľkého boja za rodnú zem: do
časný ústup a úsvit víťazstva. V týchto obrazoch vystupujú noví hrdinovia : 
veľký ruský vojvodca, poľný maršal Kutuzov, slávni ruskí generáli - Ra
jevskij, Jermolov, Barcklay de ToJly, Konovnicin. Stretávame tu i hrdinov 
známych z predchádzajúcich obrazov - Andreja Volkonského, jeho priateľa 
Pierra Bezuchova, ktorí sa tiež zúčastňujú boja. Y predposlednom obraze 
opery (Dom v ~1itištiach pri Moskve) dochádza k rozuzleniu ly rickej drámy: 
ťažko ranený Andrej sa stretáva s milovanou Natašou, zmieri sa s ľíou a zo
miera v jej rukách. Takto sa osobn)- život hrdinov preplieta s osudom národa 
- s veľkými historickými udalosťami. 

Novátorský charakter opery je v jej zvláštnej hudobnej dramturgii: opera 
nemá veľké, rozvinuté tradičné formy - árie, sbory, finále. J ej základom je 
rýchlo sa rozvíjajúca scéna, vybudovaná na v)rraznom arióznom recitatíve. 
Prokofiev nezavrhol úplne operné formy, iba si zvolil k nim nový príst1:1p. 
V opere sú monológy i dialógy, napríklad, prekrásny je po hudobnej stránke 
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monológ Andreja v prvom obraze, jeho ariózo pred Borodinským bojom, po
tom scéna Andreja - monológ v predsmrtnej agónii, ktorý prechádza do 
dialógu - dueta s ~atasou, ariózo Nataši, veľká ária Kutuzova, dueto ~ataši 
a jej sesternice Soni v prvom obraze. V druhej časti opery význačné miesto 
zaberajú sbory - miešané i mužské, z ktor)·ch zvlášť pozoruhodná je pieseií. 
vojakov o Kutuzovovi, ďalej sbor obyvateľov ~Ioskvy , ktorí s úžasom sledujú 
požiar rodného mesta a sbor ľudu po víťazstve nad nepriateľom vo finále 
opery . V sborových epizódach opery sa jasne zračí rusk)' národný element 
a vplyv štýlu ruskej klasickej opery - hlav ne , ·šak vplyv l\Iusorgského. 

Prokofie,· využil princíp v ýstavby voľne plynul~rch foriem, založen)·ch na 
arióznom recitatíve a zjednotil hudobn~: obsah opery použitím leitmotívov, 
ktoré prechádzajú celou operou. Najlepšie z nich patria charakteristike hrdin
ky opery - Nataši. Nataša má v opere najviac rozvinutú a najmnohostrannej
šiu charakteristiku. V pn·om obraze opery sa príznačn)· motív :'\ataši zlieva 
s obrazom jarnej noci, s túžbou po radosti a šťastí , ktoré poci(uje Andrej Vol
konskij. 
Očarujúca svojou čistotou , pôvabná svojou bezprostrednosťou, plná žen

skosti, štíhlučká, čiernooká dievčinka - Nataša je vykrP-slená luehk)rm, než
ným, no zárove1'i vášnivým nápevom. 

1. (Andan~ 

~ l = =~d 

~eskôr sa v JťJ charakteristike zjavuje ešte jedna téma, teraz už vyhrane
nejšia m elódia, chromaticky opriadajúea základné tóny - melódia spojená 
s túžbou Nataši po Andrejovi. 

Recitatívne frázy Nataši, jej repliky, v ýkriky, slová adresované Andrejovi, 
Pierrovi a Soni sú individualizované a navzájom sa odlišujú zvláštnou vnútor
nou výraznosťou. Zároveň je však cel)' Natašin part spojený jedným muzi
kálnym charakterom , jemným, úžasne čistým lyrizmom. Natašu charakteri
zuj e i nádhern)• lyrický valčík v druhom obraze, tancuje ho s Andrejom 
a vtedy vzniká v ich srdciach láska. Nakoniec znie tento valčík v obraze 
predsmrtnej agónie Andreja, zmäkčuje a zjasňuje tragický kolorit hudby tejto 
scény. Vážny význam majú témy lásky Andreja a Nataši, ktoré čiastočne 
charakterizujú samotného Andreja. Je to téma .,jarnej obnovy" a téma "šťas
tia". 
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Dl'llhá téma nadobúda veľk~· v~·znam v sccne posledného slretnu!ia Andr~

ja a 1\' ataši. Zdá sa, že tu zápasí té-ma lásk~ a š ťa,stia s ~émou utrpema a ~~rtl, 
pričom sa odh aľuje záldadn)' podtext te_J to s_ceny2 lask~ - symb?l z:vota 
zápasi so mr( ou a Yíť azí nad i'í.ou. AndreJ um1era sťastny s ve_dom1~, ze, sa 
stretol s milou. Pre charakteristiku Andreja má veľk)' v~·znam 1 druha stran
ka obrazu, spojená s jeho hrd ins~osťou ako _charakterovo~t čr~ou: Preja,:uje 
sa v Andrejovom arióze na Borodmskom poh: ,, ... hovor1m Ll, ze vyhrame 
túto bitku". 

Druh\' hrdina Tolstého románu Pierre Bezuchov nie je natoľko podrobne 
vykresl~n)', možno v dôsledku nedostatočného hudobného rozpracov,ania ~ eho 
úlohv v opere. ~ajdramatickej šie je v ykreslen)· Y scéne . keď vyznava lasku 
~ata"ši v dom e Achrosimow j a '" zajatí. 
Veľk)· význam má v opere po~tava K~tuzo~·.a, predstav~júcel~o, r~ský ná

rod. J eho hrdin ský a veľkol ep)· le1tmotív, Jeho s1roko rozosp1.evana ana, v kto
rej sa zlievajú elementy hrdinstva , epiky a lyriky , jel;o recit~tívn_e repl~ky. 
to všetko Yytvára jasný a úplný obraz múdreho a ~rost~ho, hrdmskeho_ a _ľud
ského ruského vojvodcu. Začia tok árie o Mosb·e Je leitmotívom patr lOI,lzmu 
v opere. 

S kladn-\rmi hrdinami kontrastuje skupina prázdnych, svojou duševnou 
úbohosťou · odpudzujúcich ľudí - predstaviteľov vyššieho sveta. J e to E~en 
Bezuchová, Anatolij Kuragin, Tolochov a ľudia ok?lo nich. Hudba, ~torá !Ch 
charakterizuje sa ostro odlišuje od jemnej, hlbokeJ a mnohostran~eJ c~ar~k
teristiky kladných hrdinov. Stačí, keď porovnáme ~prUJ::ný .a sYOJÍm :ydzm1 
lvrizmom srdečnv Yalčík z druh ého obrazu (AndreJ a ?\ ::~tasa) so salonuym. 
. ~bezohľadn)·m " ; zmyselný m val<~íkom, pri ktorom Anatolij vyznáva lásku 
NMafi. . 

Opera má veľký počet účinkujúcich. Mnohých charakter~z~jú len ~ve-t~1 
repliky, iní majú zhustenú, no jasnú a dôkladnú charaktenstlku. Tak~m Je 
napr. obraz lapoleona, kontrastujúci s Kutuzov~m. Napoleon "):stupuJe l~~ 
v jednom obraze počas Borodinského boja, no Jeho obraz utkvxe v pamat1 
vďaka individualizácii intonácií jeho partu, ktoré sú raz plné pokryteckého 
velikášstva, raz zase nadutej bezohľadnosti , inokedy rozpačitosti. 
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Osoby, ako Achrosimova, knieža Rostov, kočiš Valaga a Denisov sú cha
rakterizované lakonicky, no výraznP. Na niektorých miestach , ako napr. pri 
vykreslení postavy cigánky Matroši, skladateľ len niekoľkými ťahmi maľuje 
jasný a konkrétny portrét epizodicky účinkujúcej osoby. 

Prokofiev originálne využíva jeden z najdôležitejších prostriedkov dra
maturgie: kontrast a kontrastnú paralelu. Kontrastnosť intonačného obsahu 
úloh jednotlivých postáv je základom vyjadrenia ich vzájomných vzťahov. 
Kontrast sa zdôrazňuje "analogickými situáciami" a paralelami medzi epizó
dami, úplne odlišn)'mi svojím charakterom: valčík N ata ši a Andreja a valčík 
Anatolija Kuragina, dom Elen a dom Achrosimovej , scéna v pracovni Dolo
chova a scéna v pracovni Pierra. 

Operu Vojna a mier môžeme pokladať nielen za vrchol opernej tvorby Pro
kofieva, ale aj za jednu z najlepších súčasn),ch opier, za dielo, ktoré obohatilo 
súčasnú operu a rozvinulo klasické tradície novátorským a t\·orivým spôsobom. 

Zhudobnenia začiatkov slovenskej prízvučnej prozódie 
Začiatkom 19. stomčia traja slovenskí 

básnici Bohuslav Tablíc. Jura í Palkovič a 
Samuel Rožnay písali presn é pi·izv LH~né ver
še vlastné a p rekladali z rozmanit\-·clt an
tických i modcrn)-ch jazykov. i'iiek loré ich 
vlastné piesne a prciJady vyšli knižne, u 
Tablica zväcša , . Poóziách, u Palkovifóa 
v Muze ze slovensk~·eh hor· a u R ožna ya 
preklady v P íst'íach .-\.nakreonto\T)'ch a ji
ných básňách. Tie to texty slúžili ich 
nstovníkom aj za základ hudobného spra-
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covania, a tak sa objavili tlačou aj prílohy 
k Tablicový m Poéziám. D,-a preklady, je
den Palkovičov a ieden Rožnayho boli zhu
dobnené a rozšírené tlačou ako súčiastka 
vtedajšieho českého h udobného u~ ilovania. 

Z Jura ja Palkoviča zhudobnil Jan Ema
nuel Doležúlek preklad nemeckej básne pod 
názvom Mládek. 

Píeseľí Palkovi.:Oova Mládek (Z n emecké
ho) mala takýto tex t v sty roch strofách : 

1 1. 

.\'Iládek vcskrz nezkušený, 
ledva maie dvacet let, 
byl jest láskou omámený, 
spati'iv dévče jako k vet. 
Drahá duše, di hned, tobe 
já své srdce večnč dám! 
poklade muj, zvol mne sobe, 
nás chce spojití Buh sám! 

2. 

Dobre! staň se ! ona praví, 
slechetn ý jest pohled tvuj; 
ten mne k boku tvému staví, 
jen v své J'eči pevne stu j. 
Co se stalo? - aj je spi·áhla 
ruka kn eze radostne; 
než iak ne1'est na n e táh la, 
zmiziu , láska žalostne. 

3. 

Dítek b ylo víc n ež dosti, 
chlebík a, ach, nebylo ! 
Dluhuv ie až do lítosti, 
b fíme v ždy víc tlačilo. 
Denn e t ežší jejich lkáni, 

t.rpší k alich soužení: 
Denne jim tíž srdce raní 
lačných dítek kvílení. 

4. 

Až pak padna do zoufání, 
hežel k vodč bídník ten. 
Ty mne, vzki'ik, zbav bedování ! 
Pi'ispčl již tvtij, smrti, den! 
Hle, tak trpký posléz bývá 
nerozumné lásl<y med! 
Lásk a s nouzí 'uepreb)-vá 
v chudobe se mení v ied. 

Podobn ým spôsobom ako Palkovičovu 
preložen ú sociálnu a ľúbostnú pieseň, spra
coval J . E. Doležálek a j jeden preklad od 
N. N. Slováka pod názvom Predsevzetí 
rozpustilého. Anakr. 24-tá. Ide o preklad 
Samuela H.ožnaya z Anakrconta s incipi
t om Kt·á tké jest mé putování stezkou ž.ití 
mého. 

Obe piesne v úprave pre spev a klavír 
vvdal Doležálek v diele "Ceské písne 
v" hudbu uvedené", k toré vyšlo vo Viedni 
v rok u 1812. 

Hudo Brtálí 

Zo Suchoňovských osláv 

Centrom osláv piHdesiatin Eugena Sucho
th, národného um"Jca a trojnásobného lau
reáta štátnej ceny, h ol slávn ostný koncert 
Slovenskej filharmónie 25. sep tembra. P red 
z:c>čatím programu s t·dei·nými slovami p o
zdravil majstra predseda Kultúrnej a umelec
kej ra dy, laureát štátnej ceny V á cla v Do
biáš. Kecľ oznám il, že profesorovi Sachoľiovi 
hol udelený- titul národn ého umelca, obe
Cť'nstvo povstalo a dlhottTajúcim potlesk om 
vzdalo hold a úctu lomu, k torého raz ist)· 
h udobný kritik nazval umelecký m s1·dcom 
svojho n ároda. l3oli Lo ch-vile takej spon
tfmnej radosti a doja t.ia zát·oveú, že na ich 
vypdrenie by bolo Ircha pero bú;nllia; slovo 
prozaick y píšuecbo kritika je na to p ríliš 
nedok onalý m nústt·o~om. 

V prvej časti koncertu odznela symfo
IJ.Ícká sLÚta Metnrnoríózv. J ei uvedenie bolo 
pria~1o symbolické, veď skiadba je akousi 
hudobnou autobiografiou, vyjadruj úcou au
torove zážitky od m ladých rokov až do 
doby vznik u diela. Slovenská filharmónia 
pod taktovkou s\·ojho šéfdirigenta dt·. L 

Rajtera sa v ypi.i.la k jednému zo svojieh 
najlepších výkonov. ~a jej hre bola bada
teľná dlhá a sveuomita príprava. Sýty a v y
rovnaný zvuk, .bohaté d ynamické a farebné 
odtieií.owmie, citlivé reagovanie na dirigen
tovo gesto charak terizovali hru násho p rvého 
symf01úckého telesa. Ziada sa vyzdvihnúť 
najmä vzác11e jednotn ú a krásnym tón om 
sa vyznačuj úcu sláčikoYÚ skupin u ako aj 
sólové výkony d t·cvcných n ástrojov. Zvuk 
orchestra bol tak detailne plasticky V)'praco
vrm)·, že i n apriek bohato inštrumcntovanej 
pnr titúre boli jednotlivé vedúce hlasy (často 
polyfónne vedené) jasne poznateľné. V po
malých fustiach dominoval vrúcny suchoľiov
ský reflexívny lyrizmus, v r)'chlych zas 
prudký dramatick~- tep. H ymnický záver 
vyznel ako apoteóza života, ako viera v krás
n u budúcnosť našej vlasti. 

Po prestávke sa k orchestru p1·idal i\Iic
šaný sbor SF (sbormajstcr J. i\I. Dolno
dinsk )') , _aby spolu s n ím predviedol gran
d iózny Zalm z<'me podkarpatskej. Skladba 
mala p remiéru práve pred dvadsia timi rok -
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Eugen. Sucho1í, Ľ. Raiter a dr. J. Blaho po 
pred vedení Ý,almu ::;eme podharpatsli.ei 

Foto: J. H erec 

mi. v osudnom roku 1938. Zhodou olwlnos ti 
za~nela opäť v d i'1orh, kecľ sme spomínali 
na trpké chvíle j\fnícho,·a, pred ktor)•m bolo 
d ielo varovnou výstrahou. Znova bola sp rí
tomnená atmosféra ťažkých rokov sloven
skej zeme "v znamen[ k ríža, nieča a cinto
r ínov bez ohrád", rokov bied a neslobody, 
vysiahon1lectva a strádania. Opäť zaznel 
prejav lú~ky skladateľa k svojmu rodnému 
kraju a jeho zdxavému pracovitému ľudu. 
Al,o aktuálne zneli aj dnes slová záveru: 
_,:\'apnile času Ja novic, na pnite-že svaly !" 

Pxed\·edenie dieln patrilo k najlepším, aké 
sme ked y počuli . Písať o \')rkone orchestra 
b~· zna menalo opakovať, čo už bolo pove
•h•né pri zmienke o Metamorfózach (vyčítať 
bv sa dalo ilia trocha matné vyznenie ú vo
di..) . Zvláštnej pozomosti si zasluhuje vy
pracovanie d ynamickej zložky, ktorá sa 
v zhode s aulorov)·m zámerom sta la prvora

<:1)-m Iormotvorn)·m činiteľom. Rajter vedel 
sp rúvne odhadnúť kulminačné n-.iesta. dida 
a dostatočne ich zv)rra7.0iť. T~·m, že skladba 
zuzneln bez p restávok, vynikla jej obdivu 
hodná spiitosC a jednoliatosť. Sbor podával 
text v upravenom znení, zodpovedajúcom 
súčasnému stavu slovenského spisovného 
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jazyka. Spieval - ako ob,·yklc - skvele. 
Obdiv uhodný Yý kon podal v tcnorO\"Otn 
sóle dr. J án Blaho, výborne ovládaj úci svoj 
zntčw(· hlusovv fond. 

Un·er konc~rtu sa n remerul v nadšen ú 
oslavu jubilanta. Obec~nstvo opäť a opäť 
\-y\·olá valo profesora Suchoiia a účinkujú
cich, aby im poďakovalo za nádhern)· ve
cer·, k tor)· zostane tt·,·ale w.písan)· v srdciach 
tnilovniko,· našej národnej hudby. 

* * • 
Hudobné poduja tia z príležitosti 50-tych 

na i'Odenín národné ho u melca Eu~rena Sucho
ňa sa začali už 21í. septemb ra ~iá,·nostn)-m 
p redst:l.\'enim opery K rútľíava v bratislav
skom ::\!úrodnom din1d le. .Jubilunta pt·ed 
pt·etlstavením pozd ravil ;a opery S. Jurov
ský. Zdôrawjl, že operný • Libor rá;, tol a do
sahoval najvys;kh úspcchoY p •·úvc s vyni
kojúcim Suchot'iovým hudobno,dramatick)·m 
dielom a vyjadt·il nádej, že čoskoro sa usku
toční premiéra no,·cj Suchoiio\·cj opery 
~,·ätopl uk. Samotné prcdsLaven ic prezrádza
lo úsilie celého slihOI'u vyho,·iei zo \'Šetkých 
síl náročn)·m požiadavkám, k torú dielo na 
interpretov kladie. i'i a jlepsic sa to podarilo 
sólistom, z k tor)-ch na prvom mieste treba 
vyzd,-ilmúC perfektn)- spevricky a hcreck5· 
Yýkon Srcfana Ho.t.u v ú lohe Ondrej a. Hoza 
je známy ako Y)'Hikajúci herec, jeho kon
cepcia Ondrejo,·ej po"taYy je premyslená 
do v~etk)·ch d<'lailov, Yeď spolup racoval na 
librete, no taký spevácl< ~' v),kon , ak)· po
dal na tomto prcdstavenj, sme už dávno 
od neho nepoculi. Skorla len, že Y scéne 
bitky vo 4. obraze došlo k menšej dispro
porcii medzi javiskom a orchestrom; tiež 
hereck ý prejav pri verejnom vyznaní On
drejovej viny hol azda až príliš _uvoľnený. 
Laureútka štátnej ceny :\1m·gita Ccsány iová 
podala svoj naj lepši výkon YO 1. obraze. 
V ostatných vý Lupoch - napriek vynika
júcej hlasovej technike - sme cHili určitú 
únan1, na jmä YO Yysokých polohách, spô
sobenú azd a ,-eľ k)·ru p refažením Y pred
chádzaj úcich diíor h a možno aj príliš č.'lstým 
vystupovaním v celom rade hlavných úloh. 
J á n Hadraba hrá SYojho Stclinu príliš rázne 
a energicky. Vy užh-a plne mocn)' hlasový 
fond, ktorý by však v tej to úlohe žiadal 
viac p rejasnenia a Z\TÚcnenia. Bolo by tiež 
žiadúce, aby sa p resne držal texl u a notovej 
p redlohy . Osta tní sólisti sa bez ,·ý nimky 
zhostili dokonalo svo i ich úloh: z,·láštnu 
zmienku si zaslulm.ie 1\ nn a Hornungová za 
milú postavu pastie ·ika, herecky 1 spevácky 
prvotriednu. Sbor nesp ieval veľmi presne 
a inten zita jeho h lasového prejavu yzhľa
dorn na počet členov by mohla byť a j 

Nositel Radu práce Frico Kafenda v k ruhu gratulantov na oslave . suo;ef sedemde
siatky usporiadane; u klube Suéizu slovenských skladatelou 4. ·novembra 1953, 

Na obrázku zlava: prof. A. Moyzes, národný umelec E. Suchoň, prof. A. Kafendo
vťl, prof. Frico Kafenda a nťlrodný umelec Mikuláš Schneider-Trnavský 

Foto CTK 



Z premt~ry Kamenn~ho kvietku od S. Prokofieva na sc~ne bratislavsk~ho ND. T. Taš
ká-Boudová l Katartnaj a V. Marek (Danilo] Foto: lán Herec 

,-äčšia. Baletný· súbor si zasluhuje pochvaly: 
inou otázkou ic, •':i m treba stúle pridH.ať 
nic na jvh odnejšej ].; uhónkovej choreografi<' . 
Na jmenej u spokojil ordtcster (dirigent Tibor 
Frešo) . Jeho zvu k bol zväčša nckultivo,·am:·. 
,. sforzatach a vôb!'<" dynamicky s il nejší~h 
miestach až suro,·~·, ncmz prek··~·,·al sólistov 
-i keď treba konštato,·af. ze tak.:·r h to m iest 
holo už zna tefne ml·nej v porov~a11í s prt>d· 
chádzajúcimi pred slaven iami l;:rútú:wy. 
Uk úzalo sa opäť, ze p tToradou úlohou opery 
.'iárodného d ivad la je zv~·šo,·nHi<· l11·ovn(' 
orchestra. 

* * • 
Posledn )·m suchor'ío,·sk)·m koueer tom bol 

komorný večer, usporiadan)• :10. scptem
hm v Konce•·lne i sieni cs. r•ozhlasu. Od
zneli n n ňom So'náta :\ s-d ur pre hugle a 
klavi t• op. 1 (absoh·eut sk<l prúca z bx·ati
slavského konzervatória ). cvklus J)icsní Nox 
e t solitudo op. 4 a 1\.lav.in;c kvar:tl'IO op 6, 
k tor)·m Suchoň uzav ret svoje štúdiá na 
pražskej Majstrovskej skole. K lavírny part 
všetkých skladieb h r·al :\fichal .KI\r.in. l keď 
ich vcelku technieky zdádol , holo by sa 
žiadalo viac citového zanietenia p•·i pr·ed
nese. Tiež niekto•·é drobné ,.,·tmirk é ne
presn osti (trioly nad duolou) J)y sn nemu
seli vyskyto,·aL Dokonalému poda1liu rých
lych častí Sonáty As-dur (sólista T. Cašpn· 
rek) p rekážalo azda príliš rýchle tempo, 
ktoré viedlo v scherzovcj <'(•sti a7. k zotie
raniu kontúr jed..notli,·)·eh tcmatick )·ch úse
kov, nehovm·iac o tech nick ých "pok fzn u 
tiach". Zato tý m ,·ia r· vyn ikli časti pomalé, 
kde prof. Gašparek mal možnosť uplatniť 
sý ty tón svojicl1 husieľ. Práve pomalé časti 
Son áty sú p ozna<'ené uz mnoh~'mi typicky 

suchoňovskými črtami, najmä v melodikť: 
v r~·dllych častiach pmdko valiaci sa tok 
hudby čiastočne preJznamcnáYa zrelého Stt· 
ehot•a - dran1atikn. (Zaujímavé b y bolo 
zrovnanie op. 1 s ~Ialou suitou op. 3. \' po
slednej skladbe je Sucho1lov št)·l už v-ykryš
talizovaný. Keď si u,·edomíme, že medzi 
sldadbaxni je len jcdnoročn)' ča so\-)· inter•al, 
nemôžeme sa ubránil pocitom úl'ly a obdivu 
nad tak)·m r~·chlym skla<lalefo,·~·rn v~·vo
jom.) 
~ajkrajsím záži lk om vccera bol pJ·ednes 

p i.t•siiového cy klu Nox et solitudo (na slovú 
J. Kt·asku) Taťjanou Krest'tl'o,·ou. "Cmelky 
Iia svojím kultivo, ·:m~·m, lnuwo zafarben)·m 
h lasom vvtvorila hotovú Llra mati d (é scénky. 
Každý ú;ek , každ{, téma, každá fr·úza pr~·
uádznla dok onali' nastudovanie a prežiti!'. 
:\'ajYäčšn ri 7,apôsobila ,·ari úvodnú a zá,·e
eečná nieseľí (Zmrákn sa, Topole) . 

Y clmhej poloYici koncertu sme počul i 
zno''ll po dlhom čase ma!stro,·ské Kla,irne 
kvarteto, nesúce už všetky znúmky vyhra· 
nenosti sldadatef o,·ho štýlu. K jeho prcd
Yeden iu sa okren.1 spomínr.ného ~fichala K:t 
rina spojili traja vynikajúci sóli sti : T. Caš· 
1nn·ek (husle) , F. Hyksa (viola) a A. Berky 
(violončelo) . K úplnej dokonalosti prednesu 
by sa bola žiadala len Yäčšia dynamická 
difc •·encovanosť . 
~a tomto mieste treba {'Šic spomenúť 

úYodn)' p rejav doc. d.r. Jozefa Kresänka, 
prináša júceho •u ckoiko originálnych postre
hoY, a záverečn€> slovú san1otn úho prof. 
E. Suchoľía, ktorý s vďakou spomenul svo· 
jich uč.i teľov F rica 1\:a[cnd u a Vítčzslavn 
:\'ovúka . 

Igor Vnida 

Karel Nedbal hosťoval na scéne ND v Bratislave 

Z n ríležitosti 70. ,-hoeJa n arodmún d.iri
genta- Karla Nedbala, .šéfa opery ND v Bra
tislave v rokoch pred druh ou svetovou voj
nou, pozvalo vedenie opery majstra na po· 
hostinné vystúpenie. 6. ok tóber, deň pred
stavenia Smetanod to Dalibora, k toré si maj
ster vyh ral na svoje vystúpenie, stal sa takto 
sviatkom op ernúho súbor u. ~osi teľ radu prá
ce Karel Nedbal dok ázal, že roky nič ne· 
ubrali z jeh o reprodukčného ma jstrovstva. 
Suverénn e ovláda spevákov i orcheste r -
nie veľkými gestami alebo zvláštnymi pó· 
zami, práv e naopak ; n estavia svoju osobu 
do p opredia, a le snaží sa, aby čo n a jviac 
~") nikla skladateľ o va hudba. .Jeh o poňatie 

.Já,·a 1)lne vyznieť striedaniu lyri<"kých a 
<lramatick)·ch scén; u prednosllíuje naj mii he
roick~' t ón Smetanovej opery, čo sn preja
,·ilo , . r 5'chlejších tempách napr. Daliborovej 
á rie o Zdenkovi a väčšiny zäverecný ch scén 
jednotli-.-)·clt obra7ov. Orcheste r hral o celú 
tr iedu lepšie než zvyčajne - zrejme K. Ned· 
bal má veľmi dobrý spôsob nácviku -
a citlivo reagoval n a dirigen to,·e pokyny . 
Kontak t medzi orchestrom a javiskom bol 
výborný - Nedbal uprednostľioval viac spe
vákov s výnimkou kulnunačn.),ch miest, kde 
kon iec k oncov na zrozumiteľnosti i tak ne
záleží, lebo slová sa lu z väčša opakuj ú. Opiiť 
sme sa presvedčili, že problémom hrmislaY· 
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skej opery nie je ani tak úroveň orchestra 
(veď kedysi si udržoval vysoký štandart, 
ako o tom svedčí Chalabalova nahrávka 
Krútiíavy alebo Holoubkova rozhlasová na
lu·ávka Eugena Onegina) , ako skôr problém 
dirigentského vedenia. Tým nechcem pove
dal', že by sa v spomenutom predstavení 
neboli vyskytli chyby - s tačí len spome
núť drsný (a neprcsný) sprievod spome
nutej Dalihorovej árie o Zdenkovi dychovýl.ni 
nástrojmi i nedokonalé zakončenie fanfár na 
SC'éne v prvom dcjst·ve. I sbor mal spočiatku 
neisté nástupy. Ale od obrazu k obrazu úro
veň predstavenia stúpala. Tretie dejstvo pô
sobilo skutočne fascinujúce. Zásluhu na tom 
ok r·em zložky orchestrálnej a sborovej mal 
zo sólistov najmä dr. G. Papp (Dalibor). 
.Jeho hereck)' a spevácky výkon by zniesol 
najvyššie kritériá. l\1. Cesányiová (Milada) 
podala tiež krásny výkon, hoci ku koncu 
opery bola (hlasovc) znatefne unavená. Na 
tomto mieste pokladám si za svoju povin
nosť upozorniť vedenie opery, aby šetrilo 
sily tejto vynikajúcej speváčky; jej muzika
lita, herecké i fondové dispozície sú p r íliš 
v7.ácne na to, aby sa museli nemilobohu zne
uživať tak častým vystupovaním v sa
mých exponovaných úlohách. B. Hanák 
('\'ladislav) sa rozospieval naplno už v tre
ťom dejstve; v úvodnom obraze mi prekážal 
príliš kovový zvuk jeho hlasu. Z ostatných 
sólistov treba vyzdvihnúť r )'kony J. Wie
dermanna (Budivoj ) a St. Beiíačku (Beneš) . 

Obecenstvo pripravilo K. Nedbalovi po 
druhom dejstve a po skončení opery srdečné 
ovácie. Menom vedenia opery ND odovzdali 
jubilantovi vence šéf opery Simon Jurovskv 
a dirigent Tibor Frešo. - ra .:__ 

OBXOVEXA TIU.YIATA S HOSTOM 
Y KOSICIACH 

Y košickej opere je znovunaštudovaná 
(9. septembra t. r. ) Verdiho Traviata na j
úspešnejšim predsta,·ením ope1·ného reper
toáru. Ohlas tejto inscenácie je výsledkom 
umeleckej vyváženosti výkonov sólistov, 
o rchestra, mimoriadne vydarenej réžie i vý
oravv. 
- Pré toto operné p redstavenie je možno 
pozv,·ať s plnou zodpovednos ťou ai zahra
nič~)·ch hosťov. V p~ndelok 22. septembra 
lrosťoval v úlohe Alfréda Germonta sólista 
lmdapeštianskeho Állam.i operaszínházu Fe
renc :\Htray. Pri posudzovaní jeho výkonu 
sa. nemôžeme vyhnúť porovnaniu s býva
l)·m sólistom košickej opery Imrichom Ja
~úbkom, ktorý sa plne zaskvel práve v ta
lianskych operách a všetci máme jeho po
x'íatic v 7.ivej pamäti. Spevácka škola, z kto-
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rej títo umelci vychádzajú, je obidvom 
spolocná. Zatiaľ čo si však Mátray vybral 
z talianskeho št)·lu temperamentné akcen
tovaniP a náhle dynamické zmeny, .Jakú
bek vedel s t)·mito efeJ,tami ekonomickej
šie narábať, takže mu okrem toho vychá
dzala viac aj široká spevnosť uzavretých 
taliansky ch árií. 

\"iac ako dôstojnou partnerkou maďar
ského hosťa bola sólistka opery Státneho 
divadla v Košiciach , Anna Poláková, v úlo
hc Yiolely Valery . Violeta je azda na jpô
sobivejšou postavou akú Poláková v ope
re vytvorila. Jedinečný súlad hereckého a 
hudobného prejavu je obdiv uhodn)'. Citlivá 
mu7.ikálnosť, rytmická precíznosť, presné 
pred vedenie technicky náročných árii v tes
nom súlade s premyslene dotvoreným he
reckým prejavom sú tiE> faktory, ktoré vy
tvárajú z Poláko..-cj Yiolety veľkú úlohu. 
Veľmi dobr)"111 stvámením svojej postavy 

p rekvapil a j Anton Hucík, ktorý dispo
nuje pekne posaden)= hlasom. Jeho Geor
ges Germont mal potrebný výraz hereckej 
i speváckej dôstojnosti a pritom vedel byť 
~ vrúcny v árii vyznania otcovskej lásky. 
Dalš.ím pokrokom by u neho hola väčšia 
muzikálna uvoľnenosť. Jlovnako a j všetci 
ostatní sólisti - Oľga Colovková, Božena 
Hanáko.-á, Július Regec, Karol Mareček, 
Anton :viatejček a Ľruno Chmiel - podali 
vyrovnaný umeiecký výkon, ktor)'ln plne 
p rispeli k vydarenej .inscenácii Trav-iaty. 
Orchester pod taktovkou svojho šéfa J o
zda Vincourka má preciznym naštudova
ním vo všetkých svojich nástrojových sku
pinách vážny podiel na peknom predsta
vení. Ľubomír Cížek 

Z ~OVEJ TVORBY D~IITRI.JA 
SOSTAKOYICA 

Y te jto sezóne bude po prvý raz predve
dené 7. sláčikové kvarteto Dmitrija šosta
koviča. Očakáva sa tiež, že skladateľ do
končí partitúru operety, na l<tor·ej už dlhší 
čas pracuje. O toto dielo sa podľ a oficiál
neho vyhlásenia rakúskel:to spolkového kan
celái'U J. Raaba, prcdneseného za jeho ná
~·š te\'Y v Moskve, zaujíma aj viedenská Ľu

dová opera. Ako je známe, pracoval D. Sos
takovič v poslednom čase ai na revízii svo
jej opery Lady :Macbeth. -Bolo bv veľmi 
chvályhodné, keby nás opera ND -s t)"TTltO 
nov)·m znením podľa možnosti čo najskôr 
oboznámila a tým nadviazala na veľmi ús
pešnú bratislavskú inscenáciu pôvodnej ver
zie opery r. 1935, ktorá bola prvým pred
vedením Šostakovičovej opery mimo SSSR. 

Dirigent Ladislav Slovák hosťoval v SSSR 
Vždy mám radosť, keď sa blíži deň môjho 

odchodu do Sovietskeho svi:izu. Pravda, mám 
tam veľa priateľov, známych a teším sa na 
prácu, ktorá na mňa čaká. Ako pri pred
chádzajúcich zájazdoch, aj teraz sa 1ni po 
každom koncerte dostalo zo stranv ume
lťckého vedenia, členov orchestrálny~h telies 
j zo strany obecenstYa úprimného uznania. 
:.\Iyslím, že to neboli prejavy zdvorilosti, 
lebo na dôkaz toho znova som dostal po
nuku k pohostinskému dirigovaniu Lenin
g radskej filharmónie i 01·chestra moskov
ského rozhlasu. 

Prvý môj koncert s Leningradskou filhar
móniou sa uskutočnil 2. iúna v Kirovovom 
Parku kultúry a oddych~, ktor)·m sa otvá
rala Letná koncertnú sezóna. V programe 
7. tvorbv Alexandra Glnzunova odzneli 
časti z b~letu Raymonda a lY. symfónia. Na 
druhom koncer te, s t)·m istým telesom, ale 
v koncer tnej sieni Leningradskej Capelly, 
okrem uvedenej symfónie zazneli ešte Caj
kovského Romeo a Júlia a Skriabinov Kla
vírny koncer t. Ani: na treťom koncerte, 
s dielami i\1ozarta, Cajkovského a Bacha
Gedikeho sa ešte Y pro>pcch našej tvorby 
nedalo nič meniC, lebo programy týchto 
kon<'ertov sú fixované už , . dramaturgickom 
pláne, ktorý je v sov-ietskyeh umelec1.-ých te
lesúch nemeniteľný. Až ďalší môj koncert 
bolo možné stavať na. p rograme z diel 
čcskoslovcnsk)'ch skladateľov. Príležitosťou 
k tomu sa stala ná všteva našej vládnej de
legácie v Sovietskom sväze. Orchester mos
kovského rozhlasu zaradil do programu svoj
ho verejného koncertu Slovanské tance An
tonína Dvoŕáka, Spomienky J áiUl Cikkera 
n :.11etamorfózy E ugena Suchotía. Priznám 
su, taký ohlas tvorby našich skladateľov 
som ešte nevidel. Ten spontánny záujem a 
slová obdivu - odborníkov i jednoduch),ch 
poslucháčov - slúžia ku cti nášho hudob
ného umenia. Celý p rogram vysielal mos
kovský rozhlas priamym prenosom a taktiež 
som ho nahrával v rozl1lasovom štúdiu. Na 
7.ákladc tohto úspechu ma požiadali o po
hostinské dirigovanie v budúcej sezóne s tým, 
že znova uvediem diela našich skladateľov, 
medzi inými V II. symfóniu i\le~·andra M oy
:;csa. Poznamenávam, že po koncerte vyžia
dali odo mňa orchcstrálnv mater iál Cikkero
vých Spomienok, k toré ~bcú zaraďovať do 
svojich p ravidelných koncertn )·ch progra
mo,·. 

Ďalšie štyri koncer ty som dirigoval v Soči 
a I<islovodsku - dva s Leningradskou a 

dvn s Moskovskou filharmóniou. I o týchto 
koncertoch sa prítomní odborníci vyjadro
vnli pochvalne. Popri závažn)·ch umeleckých 
dielach boli na programe aj populárnejšie 
skladby, aby koncerty lepšie vyhovovali 
rekreantom týchto kúpeľn)rch stredísk. 
K mil)·m urneleck)'ffi zážitkom patrí moje 
spoluúčinkovanie s vynikajúcou gruzínskou 
huslistkou Marínou Jašvilli, ktorá suverén
nym spôsobom predniesla Husľový koncert 
P. I. Cujkovského. 2'\emyslím na technickú 
stránku prednesu, ktorá je u sovietskych 
umelcov samozrejmá. Na zreteli mám poja
tie d iela. vniknu tie do jeho obsahu a to 
hlboké poznanie hudobnej mentality Caj
kovského tvorby. Podobne silný zážitok som 
získal pri interpretovaní Rachmaninovho Il. 
klavírneho koncertu a Lisztovho Klavirneho 
koncertu Es-dur, mlad)·m sovietskym. umel
com Malinino't'om. Aj o jeho umeleckých 
schopnostiach sa môžem vyjadriť len v naj
lepšom. Z českej tvorby som na týchto 
l<oncertoch dirigoval No't'osvetskú symfónia 
,tntonína Dvoŕáha a symfonickú básei'1 Vl
tara od Bedŕicha Smetanu . Musím pozna
menať, že tvorba českých klasikov je v So
vietskom sväze dobre známa a teší sa veľkej 
popularite. 

A ešte krátko o jednej príhode. Na pro
gram koncertu v Soči dňa 13. júla zaradili 
tiež už spomínanú Glazunovovu symfóniu. 
Vedelo sa, že p ráve Y čase koncer tu preletí 
nad nami sovietsky spu tník. A skutočne; 
objavil sa v momente, keď začalo finále 
symfónie a slávnostné fanfáry nastúpili so 
známou témou. 2'1 eskôr, pri interview v mos
kovskom rozhlase na žartovne myslenú 
otázku som odpovedal, že tretí sovietsky 
sputnik je nanajv)·š disciplinovaný, lebo a j 
bez p redbežnej skúšky dodal lesku yynika
j rí cemu dielu. 

Xa dvojmesačnom koncertnom zájazde 
v Sovietskom sväze som nadobudol ďalšie 
skúsenosti. Teším sa, že umelecké vedenie 
Lening radskej filharmónie si ma vybralo 
,. budúcej sezóne dirigovať abonentn)- kon
cert z tvorby Felixa Mendelssohna, ktor)' 
sa pripravu je k 150. v-)'ľočiu narodenín 
skladateľa, ako aj tomu, že vďačnému so
vietskemu obecenstvu predvediem ďalšie 
hodnotné diela našich skladateľov. 
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I. medzinárodná súťaž a 

V dúoch 5.-22. seotembra t. r. konala 
sa v hlavnom meste Rurmmska, Buku,·ešti, 
Prvá mcdzinúrodcuí sú t"až a fc~tival Georgea 
Enes ca. 

Súťaž vyvolala v radoch mladých umel
cov skoro z celého sveta neobyčajne veľký 
záujem. Súťažilo sa v dvoPh hlavných ka
tegóriách (husle a klavh-) a vo zvláštnej 
súťaži o najlepšiu interpretáciu Tretej sonú
ty op. 25 pre husle a klavír GcoJ"ga Enesca. 
Do husľovej súťaže sa prihlúsilo 24 huslis
tov z i:l štátov. v klavírnom konknrze s ú
ťažilo 48 klavir~·s tov zo 16 štátov. O najlep
šiu interpretáPiu Tretej sonáty s(rCažilo U 
párov zo 6 štátov. Súťaže prebiehali v kon
certnej sále Dalles a v divadle C. Tanaseho. 
Záverečné kolo súťaží sa konalo v Athene
ume, v koncertnej sieni Filharmónie Geoq~;ea 
Enes ca. 

V husľovej sú(aži udelili dve pr-vé ceny 
(prvá cena - zlatá medaila a 30.000 lei). 
Prvú z nich dostal laureát Cajkovského sú
ťaže v Mosl< ve, Rumun macľarskej národ

·nosti Stefan Ruha, huslista, hrajúci v inten
ciách hubayovskej školy, v Rumunsku udr
žovaných na konzervatóriu v Cluji. Jeho 
dynamika je triezva, hcz veľkých fortissím, 
diela, ktoré hrá, má predncsove delikátne 
vypracované a jeho najväčším kladom je 
vynikajúca zvuková a technická úrovel'í. 
Dalšiu prvú cenu dostal Solomon Isajevič 
Snitkovskij (Sovietsky sväz) , žiak Oistracha 
a laureát viacer~·ch súťaží. Je to technicky 
dokonalý hráč, hrajúci s hlbokým predne
sovým precítením a veľkou vnútornou silou. 
Druhú cenu (strieborná medaila a 25.000 
lei) dostal Varu.jan Co::.ighian (Rumunsko), 
vyspel)- hráč s prednesom pln)•m fantázie 
a s tónom, dobre sa hodiacim na interpre
táciu Enescov)·ch skladieb. O tretie cenv 
(bronzová medaila a 20.000 lei) sa rozde!iii 
Jevgenij Smirnov (SSSR) , mladý, veľmi ta
lentovaný huslista, ďalej Daniil Podlovshi 
(Rumunsko), laureát súťaže na Vl. s\·eto
vom festiv ale mládeže a študentstvo v i\1os
kve, ty p virtuóza so zameranín1 lll"evažne 
na interpretáciu skladieb technického cha
rakteru a Angličan Ralph Holmes, laureát 
súťaže :M. Long- .J. Thibaud v Paríži. kul
tivovaný a prednesove neobyeajne nŠfach 
tile cítiaci huslis ta. l'dclili tiež dve čestné 
uznania (10.000 lei) ; obdržali ich Američan 
Charles Libove, vyspel)· umelec dokonalej 
techniky i prednesu a neobyčajne krásneho 
Umu a Lilía Beretti (Francúzsko) , bývaM 
7.iaeka Enescova. 
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festival Georgea Enesca 

itthcn.eum, dejislw :;;á; ·erečnúrh kôl sríťrr=:e 

Georgea Enesm ,. Hulwrdti 

\"it'azom klavír·nej sútaže sa stal Li Jlin
Can (Cínska fudovli republika), laureát sú
faže Pražskej jar·i, ,-eľk)· umelec mimoriad
n ych hudobn)·ch kvalít. Druhe ceny sa d e
lili medzi iVIichéle Hoegner (Francúzsko) a 
Michaila Vusla·e.~enshéfw (SSSH), laureá ta 
viaeerých medzinárodný-ch súťaži (Praha. 
Hio d e Janeiro attf. ), známeho aj bratislav
skému obecenstvu. Tretiu cenu vyhral mla
d)· sovietsk y virtuóz Dimitrii Papemo, lau
reát Chopinovej súťaže vo Var·šave, kým 
čes tm; uznanie si rozdelili .J o=ef Stompel 
(Poľsko), Vladimír Topinka (Ceskosloven
sko) a Ale.1:andrina Zorleanu (Humunsko). 

Prvá cena v súťaži Trctc i sonáty ako sa 
('akalo, SH sta la ko.-isťou Grat:ov S~efana a 
VtJlentina Gheorghiu. Ohidvaia sú u ž zre· 
l)·mi umekami (Valentín Gheorghiu h osto
, ·al viac ráz v Bratislave), laureátmi viace
,.)~eh súťaž [ a zaslúžil)•mi umelcami Rumun
sk ej ľudovej republiky . Ieh interpretácia 
Tretej sonáty je vyspelý komorný výkon, 
proti ktorému fažko mať '')•hrad. Dve dru
hé ceny obdržali: sovietsky pár S. Snitkov
skii a Oľga Stupalwwt, ktorí prekvapili na
ui'ením sa spamäti obidvoeh náročný-ch par
tov a francúzska d vojica Ser·ge Blanc a Pier
re Vozlinshy. Tiež udelili niekoľko čestn)-<'h 
uznani. ~ 

Festival paralelne so súťažou pr·ivolal do 
Bukurešti veľké mená a významn)·ch umel
cov. Väčšina z nich popri účinkovaní na 
fes tivale zasadala i v súťažnej porote. Okrem 

s\úvneho sovietskeho huslistu /)ávidtt Oistra
cha (Beethovenov Koncert) koncertovali 
v Bukurešti Yehudi Menuhin (koncert s or
··hestrom a rccital s celkom zvláštnym pro
g-ramom, zostaveným z diel J. S. Bacha u 
B. Bartóka pr·e sólové husle) a André Geri
Jer (Bm·tókov koncert) . Zaujíma''Ý sonáto,')• 
ve~er , y t\·orili československí umelci Ale
.rander Plocek a Josef l'á/enít'eh (Beetho· 
ven , Händel, Andricu , .lllartint"r) . Z klaviris
tov naj~ac pozornosti vzbndil (lmulio Ar
ra" (Chile) svojím rccita lom z bcetho'vcnov
sk,,ch sonát. Halina Cz emy-Stefaásha sa m u 
sv~jím chopin ovským programo!" dôstoj!le 
priradila. T iež zaslúžen)· ú spcdt vzbudila 
Franc(•zka Monique Jlaas s.-ojou interpre
táciou Bartôkovho Tret ieho klavírn eho kon
certu . Z dirigentov najväi'ší dojem zanechal 
slávny anglický dirigent Sir John Bar/Jirolli. 
Vo s,·ojom ,-eľkolepom p rogr·ame (Beeth_o
,·en: Siedma sy mfónia, llebussy : .\Iore a 1. ) 
strhol orchester Filhannónie G. Encsca k ma
ximálnemu v\,konu. J el10 štýlove, technic
ky a vôb ec p~ každci strúnke dokonalý v)·
k;m vzbudil- u ol)ece;lstva rnimoeiadnc veľ
k<• ohlas. Z ostatn"\•pft d irigentov vef mi dob
rf dojem zanechali Carlo Ze~clri (Sdmber~: 
\"IL symfónia, Mali piero: Rrrerrare a Ca_J
kovski): R omeo a .Túlia ) a Carlo Feliee Cil
lario. 

Na fest iv ale ok rem zahraničných hostí 
sn nn účnsti v hlav nej miere podielali do
máci umelci. Ol"·em FilhMmónie Georga 
1-:nesca li ČÍILkovali Ol'Chesll'álne celky Timi
soarskej :filharmónie' a Fiimového orchestra 
,. Bukurešti, všetko v~·vojnschopné kolektí
v...- s dobrými perspekt ívami. Zo sólistov 
u]lOzom il na seba Voicu ( husle), Vl. Orlov 
(čelo) , :\-findru Kat:. (klavír·), trio brato•• 
Gheorghiu. s čelist0111 Aldulesr-om (Beetl~o
,·enov Tr-ojkoncer t), k varteto buk ureštsk éao 
mzhlasu a mnoho <ľalších. Z dieigen tov do
minovali nášmu obecenstvu dobre známi 
Constantin Silvestri n George Georgescu . 
Sympat.ick)' dojem však zanechali a j nie
ktorí mladší rumunsk í dirigenti, alw Cosma, 
Christescu, I3asarab a Pop(!. 

Festival priniesol tiež mnoho ukúžok z do
mácej h udobnej produkcie. .Možno konšta
tova l, ž<:> mladí rum unskí sklatlatel-ia sú vo 
,-äčšine p .-íp:1d0\· talen toYaní a dôstojne sa 
radia k Enescovmu skladateľskómu odkazu. 
.\a škodu je snáď p rílišné uplatúovanie ru
munskéh o folkl óru, ktor)' napr. susedstvo 
s prísnou polyfóniou znáša niekedy dosť 
ťazko. Festi\·al usku to(:nil viac-menej úplnú 
prehliadku Enescových diel. Okrem niekto
rých p r·ác prevažne z mladších rokov skla
rln teľa sa Fnescovo d ielo ukázalo ako tvor-

ba silného skladateľ n zdravých hudobný ch 
emóeii. 

Operou Oedipus Georga Enesen v divadle 
bukureštskej opery b ol festival na oslavu 
tohto veľkého hu dobného polyhistora dô
stojn e zakfúi:en)·. 

Ladislav Kupho<•ič 

KNIHA O TOSCANINlll,l 

\" lond"\·nskom nakladateľstve George Al
len & C~win vydal Ilobert Charles Marsh 
pod názvom " Toscanini and th(' Art of Ox·
chestrnl Performance'· dôležit)' príspevok 
k poznaniu umelecl'c j osobnosti nedávno 
zomrelého slávneho dirigenta. D,-c úvodné 
k~pitoly podávaj ú okrem strut':ného životo
pisu ,·eľa zaujímavého o Toscaniniho pova
hov)'ch črtách o ieho zásadách a o niekto
r\·clr hlavn\-cl~ zy{akoeh ieho dirigentského 
t;menia. A~tor k tomu -použil n iektor:)•ch 
dosiaľ neznámych p ramei\o,- a osobných 
zdelení priateľov Toseaniniho . .Ja dro knih y 
tvorí úplný, chronologicky usporiadaný a 
kritickými poznámkami OIJatrcn)' súpis 
všetkých gramofóno\·ý·ch nahrávok umel
covýeh a dôklndn)· rozbor jeho r•epertoúru 
v rokoch 1925- U-154, kto~' sa od súr>isu 
pozoruhodne odlišuje. Prekvnpí nás, že 
z cellwvéh o počtu 4.71 rôznych d iel, k toré 
Tos<.'anini v posledn )•ch tridsiatich rokoch 
svojej činnosti dii"igoval, h olo 202 prcdve
den),ch len raz a iha iH zazrwlo pod jeho 
taktovkou na ,-ere inosli alebo ...- rozhlase 
viac a ko piifkrát. . l\: t.)·mto obľúbeným 
skladbám patrili Beetho,·cnovc symfónie č . 
3, 6 a 7, Brahmsova Symfónia č. 2 a Vu
riúcie na Haydnovu tómu, Debussyho lb{·
ria a ľv1ore, Mendclssoh novo l'íoe turno a 
Scherzo zo Sna noei svLitojánskej, Strausso
va symfon ická báseľí Sm r( a vyk úpenie a 
rôzne skladby 'Wagnnove, ktorého si Tos
c~lllini mimor iadne ctil. l\" a proti tomu ucli
vuje, že mnohé vcľkó mená sú ...- tomto 
pečte veľmi eh ud ohne zastúpené : tak 
z Haydnový ch symfónií tu nájdeme štyri, 
z ;'vi ozarlo\'ÝCh dve, z Bacha Passaragliu a 
fúgu .- úpraYC Resp ighiho. Nalu ·ád'y jed
notlivých diel sú sprevádzané podrobným 
konentárom. k tor\' si všíma nielen tech
nickej kvalit y snimky, a le aj jej umelec
kej hodnoty v rámci celého súpisu a po
I'OVnáva ju s nahrávbun i iných dirigentov . 
:Vfarshovu kniliu možno hodnotiť ako zna
menitú k ritickú štúd iu. kto rá je nepostrá
dateľn)·m doplnkom dotera jších biografii 
Toscaniniho u p re budúce !mihy o i\om 
bude zdášť v~'znamn~'m pramciíom. 

Z. Fýbomú 
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O SLA VNYCH INTE RPRETECH 

Klavírni vir tuos Ar tur Schnabel pati'-il v le
tech pred poslední válkou k nejvýznačnčj
ším umelcum svého nástroje. J eho životu 
i dílu je venována krúsná kniha Cesara 
Saerchingera "Artur Schnabel" (Londýn, 
Cassell) . Na základe dlouholetého pŕátelství 
s umelcem a s použitím jeho korespondence 
podává autor podrobný obraz jeho bohaté
ho života od detst,·í a studia na vídeňské 
konservatoľi pi'cs rozsáhlou koncertní čin
nost (hrál m. j. i s Ceským kvartetem) až 
do jeho nedávné smrti v Axensteinu. Vysoce 
cenčna byla zvlášte Schnabelova interpreta
ce Beethovena a jeho souborné p rovedení 
Beethovenov)-ch sonát v Berlíne roku 1927 
ie považováno za vrchol jeho umelecké ka
riéry. Byl činný i jako pedagog a skladatel, 
z jchož díla pripomeňme alcspoň p et smyč
cových kvar tet a tri symfonie. Knihu uza
vírá soupis skladeb, ukázky cyklických pro
g ramu Schnabelových a d iskogra fie. 

Podobný ráz má i kniha "Fritz Kreisler" 
(angl. vyd. Rockliff v Londýne, nem. vyd. 
13ergland-Verlag ve Vídni), dosud jediná 
obsáhlá biografie tohoto p roslulého houslis
ty, jehož v)-kony jsou dosud v tak živé pa
meti. Mnoho materiálu získal autor od urnčl
cc či od jeho p rátel, Casalse, Enesca, :Menu
hina a jiných, a p ráve jeho zverejnení činí 
tuto knihu tak zajímavou a závažnou zvláš
té p ro houslisty . Ke kapitolám životopis
n~·m jsou voJne pl'ipojeny stati o jeho sklad
bách, gramofonov),ch snímcích, klavírních 
doprovazečich i soupisy skladeb a desek. 

K nejvý znamnejším knihám houslové li
teratury patri nepochybne "The ľvlemoirs of 
Cad Flesch" (Lond)'n, R ockliff) , dostupné 
dosud jen v anglickém prekladu, porízeném 
pľímo z rukopisu. Jméno au tora, stejne vy
nikajícího vir tuosa jako pedagoga, je u nás 
velmi dobre známé a nepotrebuje komentá
re. J eho pameti jsou v jistém smyslu vy
ncholen ím oboií iebo činnosti. Zdaleka ne
jsou jen úzko~ äutobiografií, ale mnohem 
spíše dejinami houslové h ry v minulých de
setile tích, a to dejinami psanými osobností 
vysoce kvalifikovanou. Není známejšího 
houslisty té doby, o jehož h re by F1esch 
newnel :ľíci objektívni kritický soud, plný 
,·ýtečných jednotliv)·ch postrehli a bezpeč
ný ve svém záveru. Burmester, Capet, El
man, Enesco, Heifetz, H ubay, Hubermann, 
J oachim, Kreisler , :VIarteau, Sarasate, Szi
getti, Thibaud, vYilnelm, Ysaye - ti a jiní 
jsou zde podrobne hodnorcni se všemi svý
mi klady i zápory. Z: našich houslistií zde 
najdeme Kubelika a Ondľíčka, z umelcií, 
], teré Flesch zvláštč vysoce hodnotí, radí se 
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Ceské b ·arteto. V rámci tohoto referátu lze 
jen znovu zduraznit : kniha, která zasluhuje, 
aby jí každý houslista četl co nejdiíkladneji! 

Peknou sbírkou krá tkých životopisných 
p rofilu dnešních i starších operních pevcií 
a zpevaček je " Opera Biographies" (Lon
d)·n , Werner Laurie) Gladys Davidsonové. 
Alespoň jako príklad uveďme jména jako 
Victoria de Los Angeles, Maria Meneghini
Callas, Boris Christov, Ema Destinová, Ben
jamino Gigli, J enny Lind, Adelina Patti. Po
dobných profilu je celkom 120, pi'ipojeny 
jsou fotografie a cenná bibliografie. 

:\fnoho zajímavého o sla"-ných instrumen
talistech i p evcích obsahuje kniha "Joe 
Battcn's Book - The Story of Sound Re
t•ording" (Londýn, R ockliff) , vzpominky hu
clebníka, který prožil déjiny zvukového zá
znamu od voskových válečkií až po dlouho
hrající desky a který p ri tom poznal celou 
galerii proslul)'ch umelcu, o kterých dovede 
ŕíci mnoho závažného i humorného. Statisti
ka jeho činnosti je podivuhodná: 50 let pú
sobi! v nahrávaeích stud iích 39 riízných 
značek. Počet umelcu, s nimiž se zde setkal, 
se počítá na sta a zde lze jen odkázat k rej
sti'íku na konci j eho knihy. 

Ke slavným interpretiím patfí ovšem i 
orchestry. O vzniku a osudech jednoho z nej
významnejších vypravuje Huber t Foss v kni
ze "London Symphony" (Londýn, The Nal
drett P ress) . Krome historie orchestru a 
npomínek jeho dirigenta Strattona obsahu
je kniha literární text svého druhu unikátni: 
zápisky filmového pracovníka Jenningse, za
chy<'ujfcí originálne a bezprostredne p racov
ní ovzduší p1·i zkouškách a kreslící s jem
ným smyslem pro humor postavy i charak
tery ruzných dirigentií či sólistu, jejich po
lemiky i pŕátelské pohovory, názory i gesta, 
výroky i pracovní methody tak , jak je au
tor prímo pri zkoušce zaznamenával. 

Jinému vynikajícínm orchestru je venová
na knížka "Die Wiener Philharmoniker" 
(Yídc1i, Bergland-Verlag) Christla Schon
reldta, je jíž h lavní část zabírají otisky do
kumentu z archivu, zejména dopisu význač
ných skladatelií (Bruckner, Schonberg, Si
belius, Hind emi th), dirigentú CMahler, Ni
kisch, Kleibcr, Toscanini) a in terpretu (Back
haus, Schnabel) , vyslovujicích své uznání a 
díky. 

Velmi dobre se s touto publikací doplňuje 
jiná s názvem "Aus der Geschichte der Wie
ner Philharmoniker" (Vídeň, Gerlach & 
Wiedling) od Erwina Mittaga, podávající 
pľehlednou historii tohoto orchestru se zvlášt
nfm zi'etelem k jejím nejdúležitejším udá
lostem. 

Snad nejvhodneji tento v)·ber uzavľe kni
ha, včnovaná pf ímo složité otázce hudební 
interpretace. J e jí " L'in terpretazione musi
cnie" (Turín, Einaudi) od Giorgia Graziosi
ho. První oddíl obsahuje výklady teoretické 
(notový zápis jako nedokonalé sdelení myš
lenky skladatelovy, pomer interpreta k ne
mu), druhý praktické rozbory vynika jících 
interpretaci, ať již podle interpretu (Back
hausovo podání Beethovenových klavírních 
sonát), či podle skladatelú (Beethoven, Cho
pin , R a vel v riízných pojetích) . Zvlášté tato 
druhá část je neobyčejne zajímavá jak drob
nými postrehy, tak celkovými závery auto
row mi. 

Zdenek Výborný 

EDWIN FISCHER: LUDVIG· VAN 
BEETHOVENS KLA VIERSONATEN 

Ein Begleiter fiir Studierende und Lieb
lwber. lnsel-Verlag Leip::;ig 1958. 

V rozsiahlej literatúre o Beetl1ovenov)·ch 
klavírnych sonátach (A. B . l'vl arx, lL Rie
mann, D. F. Tovcy, J. G. Proďhomme, 
E. Blom) zaujíma dielo svetoznámeho pia
nistu Edvina Fischera osobitné miesto . 
V žiadnej z doterajších prác neboli totiž tak 
organicky spojené formovo-analy tické po
známky s osobitným pohľadom na problé
noy v)-razu a obsahu jednotlivých sonát 
i s konkrétnymi interpretaénými radami. 
Fischerov "Sprievodca pre študujúcich a 
milovníkov lleetho,·enových sonát" vznikol 
v p riebehu pedagogickej p ráce. J e ovocím 
majstrovských interpretačných kurzov, ktoré 
Ed;vin Fischer po niekoľko rokov viedol 
v Salzburgu, Luzerne a i. Spôsob vzniku 
sa odrazil aj na usporiadaní celého diela -
je napísané vo fo1p1e deviatich prednášok. 
Y t),chto je už postupne vyložených nielen 
všetkých 32 častí "nového zákona klavírnej 
hry", ale v úvode ku každej prednáške au
tor spomína i p roblémy, dôležité p re pocho
penie Beethovenovej osobnosti, ako a j vše
obecné interpretačné otázky. Tak je reč o 
Beethovenovej klavírne j sonáte v rámci jeho 
celého diela, o jeho klavírne j hre, osobnosti, 
interprét~ch, nástrojoch, priateľoch a b io
grafiách. Z interpretačných problémov sa 
Fischer· osobitne dot}·ka otázky evičenia, 
tempa a mctronomu. Charakteristi1.-y jed
notlivých sonát, pri všetkej stručnosti ob
sahujú predovšetk)·m tie skutočnosti, k toré 
Fischer poyažuje za podstatné pre pochope
nie ich obsahu a ktoré majú byť vS-cho
diskom interpretácie. Tomuto cieľu sú pod
riadené i poznámky o ich fo rmovej štruk
tú re, obmedzené na najnutnejšie údaje. Fi
scher, ktor)' často konfron tuje svoj názor 

s 111Íenkami, vyslovenými v literatúre, robí 
tok a j pri dielčich, rcprodukčno-tecbnických 
otá;(kach. Tak sa vyslovuje k prstokladu čo 
i len jednej figúry alebo k spornému tónu, 
ak to považuje za dôležité. 

Fischerovo dielo možno vrelo odporúčať 
nielen všetkým k laviristom, ale každému, k to 
chce hlbšie pochopiť Beethovenovu tvorbu. 
Hovorí v ľíom vyníka.iúci beethovenovský 
interpret, k torého postoj nie je len intuilivny, 
ale hlboko premyslený a materiálove fundo-
vaný. 

lv 

W. A. MOZART : KIRCHENSONATEN 
Neue Ausgabe sämtlicher Werke. Vydava
teľstvo Bärenreiter v Kasseli a Deutscher 
Verlag fiir Musik v Lipsku spolu s Mozar
teom v Salzburgu vydávajú všetky diela 
W. A. Mozarta v desať sériách v kriticky 
J·evidovanom texte, prrcom ku každému 
zyäzku je p ripojená aj kritická zpráva, kto
rá umožňuje nielen štúdium, ale aj štýlovú 
reprodukciu. Je to zauživaný spôsob vydá
vania súborných diel veľkých hudobných 
klasilwv. 

Sedemnásť chrámových sonát, ktoré sa 
zjavujú v tejto edícii po prvý raz súborne, 
vzniklo v rokoch 1768 až 1780. Sú to po
merne krátke allegrové skladby v jednej 
<"asti, ktoré sa hrávali pri omši medzi epiš
tolou a evangéliom. Všetky majú v podstate 
sonátovú formu, obyčajne s veľmi struč
ným rozvedením. Väčšinou sú písané pre 
dvoje h usle a continuo (organ), iba v po
sledných je zvuk obohatený trúbkami, ba 
aj hobojkami, kornami, obligátnym violon
čelom a timpanmi ; organ tu vystupuje už 
nie ako continuo, ale sólisticky. Au tor úvo
du a kritickej zprávy l\·linos E. Dounias sa 
v úvode zaoberá aj otázkou obsadenia, re
gistrácie a vykonania continua, ktoré je jed
noducho vypracované. 

V Mozartovej tvorbe zaujímajú tieto prí
ležitostné skladby menej dôležité miesto, 
avšak a j z nich (sonáty sú chronologicky 
usporiadané) sa nám javia podobné črty je
ho vnútorného rastu ako napr. z klavírnych 
sonát. Pravda, nieto v nich - najmä v skor
ších - tej hlbky osobného zážitku a nevy
značujú sa ani nejakou zvláštnou "zbožnos
ťou", i keď len dobove podmienenou. Po
sledných päť sonát predstavuje už vyspelé 
umenie, možno ich priradiť k najlepším Mo
zartoYým omšiam, ku ktorým - podľa ná
zorov viacerých hudobných vedcov - boli 
pravdepodobne komponované. - Úprava 
edicie je starostlivá, avšak osnovy a typy 
sú trochu malé, menšie ako napr. v lip
skom vydaní Bachových diel. z. 
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HO.\IAIN HOLL\XIJ: BEETHOYE:'\. 

V cll:á t'<"Lirči obdobi. Zo<'·•· •·:;kŕišcní. 
Do rúk sa nám dost>i,·a· ďalšie dielo Ro

nmina R olland u o Beethownovi. Sl\' KL! H . 
,. Prahe vydalo druhv zviizok závažného 
l!udobnoveďného diela llomaina Rollanda -
Yeľkého beethovenovského cyklu. 

V pn·om zvlizku - Od E roiky k Appas
; ionate - Romain Rollund nú~ zoznamoYal 
s fud sk vm a umeleek\·m profilom trid~ai
ročnéllO . Beethovena: ~- to-;·nto diel t> ,-~zo· 
berú až do najjemnejsích z.íchvc,·ov tvori· 
, -ého génia asi päfdesia troi-núho Beethow
na, ktorý po zdolan[ hJhokej !desne j a du
~evnej krízy nachádza zno,-u seba a sYoj 
kit,dný postoj k životn a k I uďom. 

Pr<'micta núm a do podrobnos tí anah·
zuje \Telwlné diela. Beethoven,, z tohto oh
dobia, a to piesňový cyklus Licderkreis, po· 
~lcdné klavírne sonáty a !llohutnú :\1issa 
»olemnis. Romain Rollam! okr·em autog ra· 
fov a pôvodných vydan[ diel opii( ber·ie na 
p omoc škicové zošity Reethovenn. z ktor\·c·h 
t·erpá svoje hlboké, psychologicky pod!Ôze
né anal)·7.y. Tieto nás b f'Z!H'i·ne vedú aj cez 
najhustejšie tka ni vo fuktúr·y Sonúty op. 106 
:~lebo SláYnostnej omše a z nid1 p lastirky 
,·ystupnjú i abstrak t: .(·, ba tn rnscend(·nt né 
preja ,~· Beethovenovho ducha. 

Pred rozborom HeC'thoveno, ·ej tYorb,
' ; ak R omain Rolland ]JOkral:uje ,. tomt~ 
7\·äzku " dokreslení llcctho,·enod1o profilu 
:oko človeka. A to robí nemilo~ •·dne realis
lick :v. Dá ,·no sú prekouan~ Rolla ndove ide;J.· 
liza i'né sklony z mladosti, keď v BeethoYc
novi videl iba titana. lrč r·osa bez ľud sk"\·ch 
pokleskov a slabosÚ. P,·itonr v!;ak stále 
zdóraz1'í ujc Beethovenov boi o slobodu a 
ukazuje nám jeho dominujúci cit sociálnej 
w dpoYednosti oproti chudobn\·m a ne
Slastným. Na t\·chto v lastnosti,{ch Bcetlu)
H'na hudujúc , .;.tvoril H.onrain R olland zas 
:.-o žuly vytesan)· pomník Bt"cthovena, ki0-
J"ý sa dóstojne radí k predcl1ád?.njúcim, ním 
ostre kr·esleným profilom. 

Y dodntkoch sa Romain Rolland zaober·ú 
~ rodinou Bren.tano\·)·ch , ktorú je úzko 
~pojená so vznikom posledných tmch kla
, ·írnych sonát ; analyzuje súčusue komp0-
nované Jdavírne llagately op. 119 a pr·ibli
:l.u_je mím Beethovenovu s tolovú spolocnosť 
,. tomto obdobi, ktorej n ie jeden člen mal 
od~udzujúei, ba až rcvohlčný postoj k Yte
clnJŠÍrn pohnutým politickým udalostiam. 

Preklad Otu Alberta Tichého je pr·iliclra 
, .ý, predslo,· u poznúruky Yúclava H olz
knechtH sú výstižné a l; pochopeniu vzCa· 
ltov Homaina Hollamla k Becthovenovi a 
k h udbe vôbec užitočné a potrebné. Z. H. 
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ZO SOVIETSKYCH PCULIKACII 
• O lJ.lTD BE 

:\'cvefkým s[ce, avšak pozoruhodným prí
spevkom k prehlbovaniu kultúrnych stykov 
a vzájomnému poznani u sa národov tábora 
socializmu je štúdia M. Dr·uskina a J. J a
ničkovej ,,( eslúe narodnye tallc y", ktorá vy
šla koncom minulého roku v .,:Muzgi?.-e" 
v ,\loskve. Autori tu zoznamuiú sovietskych 
čitateľov - hlavne hudobný~h pcdugógov, 
ktorým je knižka mčenú - s ncobycajným 
bohatstvom l'cských n{rrodn\-..11 tancov a 
s ich úlohou, nkú n1ali ,. ná···odnom žh ·otc 
hlavne v prvej polovici minulého s toročia. 
Stručne charakterizujú jednotliv(' skupiny 
tlm(·ov. všímajú si prostredie a okolnoslí, 
,. akých tance Yznikli, a ako preberali " čes
kej spoločnosti minulého sloroL·ia funkciu 
uároclno-spoločcnskú. ;\ utori si ,·sí majú aj 
r<"produkt'nú str:ín.ku !anC'ov, táto stať však, 
pC'kinf ide o fudov~·ch m uzikanto,·, nie je 
dosť úplná. Obmedzenie stúdic len na české 
tanec s vvnccha n.im mornvsk{·"h odovodr'íu
jú au tor( osobitnvm chu r·nkterour mora,·
ských lnncov, kt.orG Ly si vy:l:nc]o,·ali zvlášt
nu štúdi u. V zúvere šttrdic poukazujú nutori 
na umelecké pretavenic národn\ ·ch tancov 
clo hudby umelej v t,·orbe Bedi'i~ha Smela
rm a Antonína Dvorúka. Stúdia spiiía svoje 
informat[vne i ideové poslnnic vefmi dobre. 

Cennou pozíciou v no,·ej sovietskej hu
dob nej literatúre je profil Dimitrija Šosta
ko"\<iča od L. Danilevica .. D. Sostahovič". 
ktorý vysie! vo vydavatcTstvt" .. Sovietski] 
kompozitor" . Autora p rofilu poznúme už zo 
staršej práce o Skriab inovi, no profil Sosta
kovič.a sa javí ako hlbšia a hodnotnejšia 
práca, súdy autora sú tu vyhra nenejšie než 
,. predo~lej präci. Danilevič spája ži,·ot 
umelca ~ jeho tvorbou, u silu je sn nájsť ich 
mnohoraké spojitosti a '~·s,·etlif neraz jedno 
z druhého. C skladateľa, tak úzko spätého 
~o životom svoiho nitroda. ic to veľmi 
\"ťľačná úloha. P~ uad§enorn. ú~·ode si autor 
r·ozdcľuje prácu na tieto state: PrYé úspechy 
a nezdrt~•y - Dozrievanie urnclea - Vojno
, .é roky - K novým br·elrom - St-\-iové č1·tv 
-- a stručný zá~er. K)·m P'"'"~ i~ state sÍr 
viac analytické a inFormatín:1e, zoznamujú
('fl čita teľa s materiálom, Y poslednej sa au
tor usilu je zhrnú( predošlé poznatky a ce
lostn~•mi vý,·odmi cha,."ktPr·izovai sklada
l t'ľsk)· v~·voj SostakoYi•' a. 

Danilevil'ov profil je nnleraz najobsiahlej
sou prácou o hudbe Dimitrija Sostakoviča, 
pre nás dvojnásobne dôležitou - a azda sa 
k nej ešte vrátime v podrobnejšom zhod
notení. Z. 

ZA .J.\1\0 SL.\YO.\J ZATLOOKALO'VI 

" Ta ]; rásou \')'S!vaná zem, jež úpí pod 
horami béd, se jednou zvedne chorálem a 
pes tí bude vyzv{met !'" Od Pr·omen, epic
kého lona KHž a oest cez zbierku Yeršov 
Yíti· z polonin, z k-torej citujeme protestu
júce a vyhrážajúce slová, vedie tvorivá 
t:1•sta J arosluva Zatloukala k textu opery 
Verchovina s hudbou Zdeňka Bla.lka, k vlas
tenecky do jímavej básni To je má zem 
v sborovom rúchu Víléma Petrželku a ku 
kan túte Eugena Suchotla Žalm zeme pod
ka,·patskej. Jaroslav Zatloukal ako nadmie
I U senzitívny básnik si bol vedom)•, že u
menie začína vo voľbe témy a v idei, vo 
vy jadrení pokrokovej myšlienky, k torá je 
potom v)·chodiskom i hlbinou p re sklada
teTa. Idea je dobr)· pcľí , nad ktorým sa 
rozklenie koruna hudbv. Janáčlwvho žiaka 
Y. PPtrželku vypro\·~koval J. Za tloukal 
k uvedomelému moravanstvu bňsiíou, k torá 
vzácny m ,·yrovnaním zložky polyfónnej 
s harrnonickou vyúst ila v oslavnú apoteó
zu moraYskej krajiny : ":\loravo, chudob ko 
krásná, drahá vlasti má." V Suchoňovej 
kantáte :Zalm zeme 1)odkarpatskej sloven
ský I ud gniaYen)· v období prvej republiky 
nezamestnanosťou, vysťahov:Jlectvom a po
litick)·mi škúcpkami, " do handáJ.· odet)· spie
va svoj žalrn". Suchoil žiada pre svoj ná
rod svet spravodlivosti, o k torom sníva 
s básnikom, ze raz príde ako jar s dažďom 
kvetov. Pr·emiéra kantáty 2nlm zeme pod
karpatskej dala Za tlottkalov:i pred 20 rokmi 
prvý impulz k vytvoren iu operného libre
ta, ale beh s\·eto,·ých udalostí dovolil mu 
rl'alizovaC túto myšlienku približne pred de
saťročím. Ako clo Zalmu, podobne i do 
operného textu V erchoviua v lozil svoj u lás
ku k trpiacim a zúboženým v tej kra jine, 
"kde d:\d la exckucc, vJ J:~ dai·ka bídy nej-

v (•ts[·' . Zatloukalov nonor do krás i tieňov 
Karpát nezostal bl~Z citového ú<'ink u na 
Petra Jilemnického: "Podarilo sa \'úm do
bnt ť nujzákladnejšich a najväčších bolestí 
Podkarpat.ka. i\'echcem prorokova ť, no nič 
lw som sa nečudoval, keby si Vás ten kút 
s.;:eta ziska! raz navžd, .. " 

Práve v časovei .blíz.kosti meno,·ania Eu
"ena Suchoiia národnvm umelcom J aroslav 
Zatloukal zomiera po dlhoročnej ťažkej 
c:horobe 23. septembra. Odchádza z fóra 
poézie spolupracovnik slJadu teľov, nadšený 
uči.tcľ, citl ivý básnik a spisovateľ, horlivý 
propagátor československej vzájomnos~ a 
mučenik nacistickej pe•·zckúcic. Zonueral 
trpko, ale azda s vedomím vt•t·šov. ];toré 
mu ked vsi venoval S. K. Neumann : "Jaro 
a vzki'íš.t'n i Je boj!" "f ••r 

• * • 

~emeck)- klaYír. virtuóz 'Vilhelm Kempft 
,~-dal v Engdhornovom nakladateľstve 
, . Stut tgarte knihu spomienok s názvom 
,.ľ nter d.em Zim.helsterll", v k torej rozprá
va o svojich životn~·ch osudoch a vnútor
nom umeleckom raste od prvých hudob
n\·ch lekcií u otcn až oo prvé významné 
úŠpť'chy. ktoré dosiahol ~ko-koncertný ume
lec V O s ,·édsku k rátko po prYej svetovej 
, ·o.ine. Okrem búsnicl<y rozpránm)·ch zá
žitkov a spomienok z detstva a junošstvn 
a okrem llčcní prv)·C'h vere jn}·ch vystúpen í 
i skladateľsk ých polmso'' nájdeme v Kempf
fovej knihe zaujímavé odstavce o umení 
hudobnej interpretácie a profily n iektor)·ch 
znúrnyC'h hudobníkov, s ktor~""Tili sa stretol 
a ktorvch osobnos( na nf'ho h lMic zapôso
bila, ako napr. E ugena ďAlberta, F eruccia 
Busoniho a Arthm·a Xikischa. Dúfui me, /.e 
sa čoskoro dočkúmc a j pokračovania t.)·chto 
spomienok, k toré nám mčite povedia veľa 
:zaujímavého o dobe, keď Kernpff vyspel 
, . jedného z nujvýznamnejších majstrov 
k l<\\i m ej hry dneška. Z. Vúbomý 

* * 
Podľa nainovších zpráv sa parížska Ko

•nická opera najneskôr Y sezóne 1959/60 
znovu osamostatni. V roku 1939 uskutoč

nené spojenie par ížskych opcrn~·ch divadiel 
v "Réunion des Théôtres Lyriq ues Natio
na ux" malo totiž negatívny vplyv na reper
toárovú politiku Komickej opery. K)·m na
príklad v roku 1924. mala na repertoári 4.7 
diel a u~-iedla 7 premiér, uskutočnila sa 
v roku 1957 len jednn premiéra a na pro
ll''"ame bolo 20 opier. 
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Prehľad zahraničných časopisov 

SOVIETSKAJA ::'llCZYKA (r . 1958/9) 

D va články ":\'a dobrú cestu" a "Zo zá· 
pis11íku" sa zmieňujú o absolventoch ~?s· 
kovského a leningradského konzervatona. 
Hodnotia p ráce predovšetkým komponistov, 
medzi ktorými sú skutočne pozoruhodné ta· 
l~ntv. Autoi'Í čl ánkov odporúčaj(, mladým 
ndeptom kompozície, aby sa po~s š~ú~a 
,;ac venovali poznávaniu hudobneJ part1tury 
živým prehrávaním skladieb štvorručne, štú· 
d.iom par titúr a nielen povrchným obozna· 
movaním sa z gramofónových platní. 

Y. Bogdanov-Berczovskij dotýka sa vo 
sYojom článku "Súčasná téma v balete" pro~
lému inscenácie baletov so súčasnou temati· 
kou, problému rozporu medzi realisti~kým 
7.obrazením a podm:ienen)•mi formami ba· 
letného tunenia. 

Na pohostinskom vystúpeuí Sverdlovské
ho divadla v :VIosk,·e uviedli noYú operu 
V. Tambického "Búrka" na rovnomenn~ 
d rámu Ostrovského. O tejto pozoruhodne] 
opere informuje čitatefo,· L. Poljakov?-. 
(Opera bola prepracovaná; jej prqí. redakcia 
vznikla r. 1942.) 

Pod titulom "Janáček prv)•krát na so: 
vietskej scéne "píše I. N cstiev o predstavem 
.,Jej pastorkyňa" v novosibírskom divadle. 
rvodom v krátkos ti charakterizuje celú oper· 
nú tvorbu Janáčka a širi;ie rozoberá Jej pas
torkyiíu. 

Clánok " Cesta pravdy (o vývoji realizmu 
v hudbe) " je zaujímavým pokusom autor~ 
] . R yžnika v hľadaní správnej cesty medzl 
r<>zn;,mi núzormi v c·hápaní realizmu, ktoré 
sa p~ejavili pri t vorive{ diskusii li terátov a 
umenovedcov. Ryžkin naz~·va rcalistick~·m 
to. i:o s umeleckou presvedčivosťou zohra· 
7.~je objektívnu pravdu života. Rozlišuje 
a rozqidza pojmy obrazná realistično~ť. a 
realističnosť smeru. Porovnáva charaktensllc· 
ké znakv r('a]istick \·ch smero,- ,. hudbe so 
znakmi 'socialistick(;ho l'eali zrnu, ktorý dal 
umeniu možnosť riešiť ťažkú úlohu: pravd:i
\'O ukázal \'zájomn~· vzfah osobn(·ho a v&e
llárodného v podmien1zach reYolučného pre
rorlu žiYota SJ;oločnosti . Poukazuje na prvky, 
k toré spájajú socialisti<'ký realizmus s ostal· 
n \·nu realistick\·mi smermi. 

· Clánok 1:. ~l;zcia "Dve poznúml<y o HÚ· 
jomných vph--voch opern)·ch a syrnfonick)·ch 
p rincípo,- u Čajkovského" sa zaoberá pOi·ov
nanim niek tor:)·ch prvl,o,· dramaturgie YL 
svm.fónic '' P ik!>vej dúrny. \'šíma si na jmä 
k.ulminácií a sposob ich podania a metódy 
tcmatickcj práce. 
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David Oistrnch piše v svojej kariére umel
ca-huslistu v článku " :\loja cesta". Spomína 
si na svoje detstvo, nerozlučne späté s hus
ľami, roky štúdia, účasť a víťazstvá na po-
cctných konkurzoch, kLoré mu otvorili cestu 
na zahrani{'né koncertné pódiá. 

"Fragmenty z autobiografie" je preklad 
n iektorvch úryvkov z knihy význačného 
nemeckého dirigenta Bruna \Valtera (vyšla 
, .. \.nglicku r . 1947), z ktor)•ch čitateľ získa 
poznatky o práci tohto dirigenta, o jeho spo
mienkach na predrevolučnú i porevolučnú 
::'lfoskv u a ťažké chvile v nacistickom Ne
mecku. 

Z príležitosti 125. výročia smrti vynikajú
cdJO českého huslistu .Jozefa Slavika infor
muje L. Ginzburg sovietskych čitateľov o 
j(•ho umeleckej dráhe. 

V . Donowtlová 

• • • 

Letné číslo anglického štnťročníka Tempo 
prináša rozbor posledn)'ch komorných diel 
juhoafrického skladateľa Arnolda van Wyka, 
ktorý je najznámejším predstaviteľom hud. 
kultúry svojej zeme. E. Stein stručne cha
rakterizuje novú operu B. Brit.tena Noemova 
potopa (Noye's Fludde) , určenú .,deťom bez 
rozdielu veku" . Opera počíta s deťmi ako in· 
t.erprctmi vokálnych i orchestrálnych parto':, 
preto je jej hudba prostá a ľahko pochopi· 
teľná. Premiéra sa konala v rámci Alde
burghského festival u, ktor:(• Britten už po 
niekoľko rokov organizuje vo svojom ro· 
disku. P. Hamburger analyzuje piesňovú 
tvorbu Huga W olla z hľadiska "-)·kladu kon· 
krétne obrazn)·ch pn·kov Y nej sa nachádza· 
júcich. Autor v týchto prvkoch vidí dôlci.it~ 
stránku vVolfovho vzťahu k zhudobňovaneJ 
poézii. H. Raynor " článku "Fakty alebo 
mienkv" ostro kritizu ie miestami až ncpo· 
chopit~ľné nedostatky i:J.ajnovšieho, 20. , ,-da
nia a nglického Konzert-a Opernfiihrera The 
;'{cw :\1usical Companion. A. E. F. Dickinson 
m·crejňuje prvú časť svojej štúdie o Berlio
zovej dvojdielnej opere Trójania, v posled
nom čase uvedenej ,;acerými západoeuróp· 
skvmi Ollerami. Predbežne však Dickinson 
sl;duje iba Berliozov vý\·oj k hudobnej dni· 
me, o opere samotnej nehovorí. Aj G. Cha?e, 
známy špecialista na problémy hudby !atm· 
skcj Ameriky, uvereji'mje ibn prvú časť svo· 
jej informatívnej, veT mi užitočnej štúdie T,·o
án> smer,· v hudbe Latinskej Ameriky. Dô
ležité je pritom už úvodné zistenie, že kul· 
túrny vývoj jednotlivých krajín tohoto 
kontinentu ie natoľko svoirúzny a mnoho· 
strann~', že -takmer nemožr~o o ;'iom hovoriť 
sumiírne. 

O ANGLTCI\EJ HUDBE 

7.- 8. číslo časopisu " Musica" (vydava; 
teľstvo Bärenreiter, Kassel) je venovane 
anglickej hudbe . .Je to po českosloverulwm 
dvoičísle ďalší príspevok rC'dakcie toh to ča
sopisu (dr. Gi.i.nther Ha nsswald) k vzá jom
n(,mu poznaniu národn)Th hudobných kul· 
tl!r, k porozwneu:iu a zbliž.ovat~iu sa. V t)cch
to hudobných monografiách sa podľa m!>Ž· 
nosti dáva slovo vedúcim osobnostiam prí
slušnej krajiny . Ako jedm1 z na jdôležitejších 
zásad, ktorú treba uskutočt'iovať v úzkej 
duchovnej spolupráci, bolo vyt.)·čené "spro
stredkovanie porozumenia d ucha in)·ch náro
dov, aby sa takýmto spôsobom vytvárali 
kultúrne vzťahy". 

Prvá časť je ,·enovauá zi1sadn)·m pl'Íspev
kom. 

Gerald Abraham, profesor z Lh-erpool u. 
IJOvorí o ranom anglickom mnohohlase. 
Autor spomína dodatkom aj svetské mnoho
hlasové piesne tz, ·. carols. Pôvodne to boli 
tanečné piesne, neskôr ,. 15. storočí t akmer 
v)·lučne s textom nábožens1.-jm. Pre skorý 
anglický mnohohlas je už od 13. storočia 
príznačná obľuba tercií a sext , dokonca 
v paralelnom pohybe. Eckart Klessmann 
píše o doma neuznávanom, na kontinente 
však Yef mi cennom skladateľovi J ohnovi 
Dowlandovi. Hilda Spiel hovorí o veľkej 
epoche anglickej hu<lby, k toní '-rchol:ila 
'" tvorbe Henry Purcella. "Zobráckej opere" 
a jej vp lyvu na vznik realistickél10 "Sing· 
spielu" Ycnuje niekoľko strún Hans Ferdi· 
nand Redlich. Frederick Hudson p íše o vzťa
hoch me{lzi ;\femeckom a Anglickom v 18. 
a 19. stor. so zvláš tnym zretcfom na Händla, 
l\Iozartn, Haydna a ::\Jcndels;ohna, pričm'l 
spomína zaujímavé a neznáme detaily . 
Frank Howes predstavuje Yaughana Wil
liamsa a 'Williama vValtona, skladateľov, 
ktorí sa tvorbou i založením tak diamet· 
rú Inc lišia. že celá štúdia vvrastá v lastne 
z predstavenia ich rozdielnosti." "Obaja však" 
- \Lzaviera autor - " , -o svojej tvorbe p ri
nášajú čosi špecificky anglického .. . " Aj 
u nás známy hudobný lu-itik a vydavateľ 
Eric Blom predstavnie v sl.l·Hčn-\,ch škicách 
súčasn;:·ch anglických- skladutdo~· ,.Zwischen 
Vierzig und Fiinfzig". Defiluj ú tu pred najD.Í 
7námc i menej známe mená. Blom na jvys· 
šie hodnotí t vorbu Benjamina Brittena, 
avšak aj pri zrejmej zaujatosti za jeho hud
bu neuniká Blomovcj pozornosti rozličná 
kqllita jednotlivých Brittenových diel. IIein
ri('h Lindlar sa v stati " Yon Pm·ccl zu Brit· 
ten" stručne zaoberá staršími dejinami ope· 
ry (ako inštitúcie) v Anglicku, najmä však 

jej najnovsim osudom od zalozeu:ia " Covent 
Garden Theatre·Trust" v roku 1!!44. An· 
glieko v posledných desaťročiach usilovne do
háiía, čo zameškalo v op c1·e v minulosti. 
Y t~·or~e sa . dostáva v)Tazne do popredia 
BenJUllllfl Brltten, ktorý má nemalý vplyv 
a j na utváranie sa anglického operného štýlu 
a prcddzky. Brian Dunu sa sna:ä predstaviť 
hudobný život v Anglicku tak, ako by sa 
asi javil cudzincovi. Hovorí o orchestroch, 
fcsti,·aloch , o speváckych sboroch a ich tra
Jícii, o operných spoločnostiach a o dile
tantsk)rch zd ruženiach s vysokou umelec
kon úrovií.ou. Y Anglicku jestvuje vyše 600 
takých to spevokolov, 150 orchestrálnych 
?.družení a asi 200 hudobn<··ch klubov. Prav
da, , . k rátkom článku nemÔže vyčerpať všet
ky pr·ejavy veľmi bohatého hudobného ži
vota a preto viaceré len spomína. O hudbe 
a tradícii škótskych gajdo~ov píše James 
S<'ddon . .Jestntjú zvlá~tne skladby - taneč
nÉ' i netanečné - nre tento šl<ótskv národnv 
nástroj, ktoré sa eŠte v pn·e j polo~ici mim;. 
lôho storočia z11pisovali zvlášt.nyu1 notovým 
písmom. R olf Gardiner v článku "Musik in 
eng lischer Landschaft" slavia tézu, že anglic
ká lmltúra n ie je kultúrou mestskou, ale 
' 'idie<·kou, čo dokazuje poukazovaním na 
bohat)• hudobn)· život vo vidieckych síd · 
lach šfarhty, na bohatstvo ľudov)-ch piesní, 
ktoré silno vplývajú a j na tvorbu súčasných 
skladateľov a na <':ul<- hudobný život vidie
ka. Všetky tieto pri~pevl<y mi1ožňujú čita· 
tef ovi urobi( si pestr)' oL raz o tom, ako je 
,- Anglicku hudba samozrejmosťou a nie len 
korením každodtmného zivola. 

Y di'Uhcj časti "llritischer Musikspiegel" 
sú početné kra tšie príspevky o festivaloch, 
o hudobnom školstve, o skladateľoch (okrem 
t~·ch, o k tor:)-ch sa uz hovorilo v pn·ej časti), 
o výrobe hudobn~·C'h nástrojov, o orchest· 
roch, o Kráľovskom balete, o hudobninách 
a ku:ihách o hudb" - a napokon - vzácna 
pozomost: k autorom - redakcia uviedla 
krá tke ži,·otopisné noticky o autot·och vý·
znamnejších pl'ÍspevkO\'. 

Dvojčíslo doplľíujú bohaté zprávy o hu
dobn)·ch fcsti,·aloch, p remiérach a in)·ch 
udalostiach hudobného života. Je tu a i ]<rát· 
ka zpr{t,-a o smrti .\L Srhneidra-Trnav~l<ého. 
Keď posudzujeme celkovú úroveň tohto 

dvojčísla, veno,·an{·ho hudbe v Anglicku a 
porovnúvamc ho s vlaiíajsím októbrov)•m 
zošitom. YCllOYa n <· m hudbe , . Ceskosloven
sku, zisťujeme ni~koľko skutočností. Autori 
ang-lického čísla píšu Jednod ucho, bez veľ
kých ašpirácii o "vedeckú" formu podau:ia. 
ktorá by bola na úkor p rístupnosti. Y)•ber 
článkoY je Yeľmi bohat)· a práve táto bo-
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hatá a zdanlive náhodná mozaika sa skla
dá v pestrý obraz hudohného ži,·ota v An
glir.ku: čitateľ je dosť podrobne informovaný 
o jeho mnohorak)·ch pre jaYoch, Jlričom mu 
v záplave faktov neuniká ich lúerarchia. 
Z tohto vidieť, že dvojčíslo bolo veľmi pre· 
myslene zrcdigované. J e t.o jeho nesporná 
prednosť pred naším číslom, ktoré bolo -
uspoií z našej strany - redigované tak, :le 
sme nevedeli o tom, čo pripravujú naši českí 
kolegovia a oni nevedeli o n ašej práci. l keď 
slovenská čas( nášho dvojčísla vyšla z ohňa 
kritík dobre, treba priznať, že dvojčíslo, 
venované anglickej hudbe je lepšie zredigo· 
vané v)·berom príspevkov, ich približne rov
nakou úrovtwu, info rmatívnym zameranim 
i šírkou t!'rnatiky. J nformuie stručne, v ecne 
a neobyčajným bohatstvom skutočností. 

V prílohe ch-o.ičísla vy dáva dr. G. Haus
swald -'1. číslo časopisu :\Iusica Schallpla tte, 
v ktorom OJíše Gottfried Schweizer o inšti
túte pre g;amofónové pla tne v Lond~-ne a 
o jeho v)·zname p •·e de jiny hudby . Popri cy· 
lindroch z pozostalosti Tennyson a a plat
niach zo zbierky G. B. Shawa spomína 
autor aj vysoko cenen5· dar 600 čs . pla tní. 
Bert Rcisfeld venuje pozornosť obrazovej 
•·okla me na obaloch platni, k torá je na zápa
de veľmi vyvinutá a účinná. O tom, akou cen
nou pomôckou pri štúdiu '')·voja interpre
tnčn)·ch štýlov môže byť gramofónová plat 
iia, nás presvedčuje J oachim Hermann pri 
posudzovani päť rozlien<,rh nahrávok Schu
mannovh o cyklu ,,Frau~nliebe und - Le
b en" . Zdá sa, že p re hudobno-estetickú vi'· 
chov u nie ie ešte vždv dostatočne docen env 
yýznam g~amofónovej platne. V kritikách 
platni dostáva Ančerlova n ahrávka 5. Bee
thovenovej sy:mfonie s C. F. veľmi pekné 
occnt'nic, a skoro rov naké a j Sejnova na
hrávka Dvoi'ákovcj symfónie D-dur (op 60) . 
\lachovo ln·arteto nahralo na nla tne Elec
trola Hnydno,·o kvarte to op 74 ·č. 3 a Sme
tanovo k,·a rteto "z mójho ži,-ota". Vysolw 
je h odno tená nahrá vk a druhého diela kv m 
prvé "erlebt-. eine solidc \Yidergab~" der 
a llerdinl!s die letzte .klassisrhe' Vollendung 
und geistige Durchringung dicses Meister
\\'erkes der Quarte ttlitcratur n och fehlt" . 
Aj toto číslo prinášn profily reprodukčných 
umelcov a zauj ímavosti zo sveta gram ofó
no,·)·ch pla tní. 

Zdá sa, že tento no' ~- t-asopis sa stane 
znamenitou p omôck ou pre ka:ldého, kto sa 
vážne zaujíma o reprodulw,·anú hudbu na 
pla tniach. Zvlášť treba n·zdvihnúť že ča
sopis ":-·h )·ha al<ej kof vek .reklame alebo za
uja tosti. P re nás je 1nilým prek\·apením 
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čítať aj posudky o výrobkoch nášho gramo
fónového priemyslu, a to tým viac, že sú to 
l'asto p osudl<y vysoko kladné. 

z. 
• • * 

NEUE ZEITSCHRIFT FUR MUSIK 

(č. 6-7/1958). Pod heslom "Hudba v ne
mecku - západ a východ" vyšli v ňom 
články, p osky tujúce prehľad o situácii v hu
dobnej tvorbe i hudobnom živote v oboch 
častiach X cm e<" ka. Vychádzalo sa pritom 
v. predpokladu, ktorý zdôraztmje šéfredaktor 
dr. K. Il. \Vorner vo v stupnom článh"U, že 
,.Hudobné ?\' emecko predstavuje jednotu -
i kecf n<'slobodno prehliadnuť, že dnes spo
u ,·a ltudohnv život VO v v chodnom Nemecku 
na inom základe ako v ~ápadnom". úlohou 
dvojčísla nie je zdôrazňovať rozdiely, ale 
jednotu nemeckej hudobnej kultúry a kon
frontovať jej '.'Toj v oboch &"'stiach Nemec
ka. Ziaľbohu. v niektorých príspevkoch sa 
uJcazuje. že tento vývoj prebieha protikladne 
(na jmä v oblasti hudobnej tvorby), že roz
dielne podmienky spoločenského vývoja sa 
nutn e odrazia aj vo v~-voji hudobnej kultúry . 
Väčšina článkov sa koncentruje na pomery 
v západnom Nemecku; celonemecké hľadisko 
je n<1jviac v pop redí v článku E. Valentina 
o nemeckej hudobne j vede. O hudobnom ži· 
\'Ole N DR podáva obsiahly štatistick)r pre
hľad, dotý k aj úci sa všetkých oblastí rektor 
drtt:lcľanskej hudobnej školy dr. Karl Laux . 
O vý.-oji západon emeck ej tv orby (s krátky m 
pohľadom do min ulosti) píše H. Joachim, 
o haletc H. Koegler, o Koncertnom živote 
ako realite E. Valentín , o sboro,·om hnutí 
F. IIofmann, o autorsko-p ráYn ych otázkach 
v NSR ..\.f. :\<liiller-Bla ttau a o hudobnom ži
vote v Ber line H. H. Stuckenschmidt. K. 
''' agn er komentuje šta tistiku o predvádzaní 
opier, uvere.incnú v pred chádzajúcom čísle 
tohoto časopisu (viď 7-8 číslo Slovenskej 
hudby) konštatujúc, že z nej dostatočne n e
vysvitajú úpadkové zjavy v západnom hu
dobnom živote. Veľmi zaujímavá je a j analý -
7.a hudobn)·ch programov, vysielaných zápa· 
doncmeck)·mi a západoberlínsky mi rozhlaso
vými stanicami. Deväť rozhlasových staníc 
vysiela 52 % celkového vysiela~ieho času 
hudbu, z čoho pripadá 16 010 na ,.vážnu" 
a 36 °'o na "ľahkú" h udbu. Zo spomťnanvch 
1.6 % pripadá opäť iba časť, odlišná v jed
notliv)•ch staniciach , n a súčasnú hudbu. 
\ ' pravidelnej prílohe Hudobná výchova re
fm·uje W. Maler o čiru10sti 10 štátny ch vy
sok)rch hudobn ých škôl v l\'SH . 

~ICZIKA. Septembrové číslo rumunskej 
" Muziky" je celé venované tvorbe klasika 
rumunskej hudby Georgea Enesca, na počesť 
ktorého sa v Bukurešti konal I. medziná
rodný festh·al G. Enesca (viď zprávu L . 
Kupkoviča v tomto ?:isle n ášho časopisu). 
J . V. Pandelescu píše o vlastenectv e G. 
Enesca, ktoré sa prejav ovalo nielen v orien 
t ácii jeho tvorby, ale aj v snahe pomáhať 
r ozvoju rumunsl<ej hudby a jej propagácii 
v cudzine, kde Enescu prezil vefkú časť ži· 
'\'Ota. A. Cassvan venuie obsiahlu š túdiu 
{)tázke program oYosti Enescovej tvorby a F . 
'Schapira sa zaob erá libretom i hudbou 
Enescovej opery "Oedip", " jedným z vr cho
lo'· operného umenia (lfonegget·J", ktorá 
bola z príležitosti festivalu po pn·~r raz 
p1·edv edená v Humunsku. A. Tudor je auto· 
rom poznámok o dokumen toch, '')·stavených 
,.o veľkoleoo inštalo,·anon• múzeu. Sú me
<lzi nimi -bohatí- tloklady Encsrovej je
Jinečnej umeleckej k ariéry i pedagogickej 
činnosti (jeho žiakmi boli n apr. huslisti Y. 
Menuhin, Chr. Ferrns, A. Grunúaux, jeho 
priateľmi najväčsí hudobníci jeho doby). 

• * • 

Druhé tohoročné číslo anglického štvrť
ročníka The Music Rewiew prináša ako prv)· 
článok dokumentárnu stať '"· Shawa o pred· 
vedeniach Händlovho :\[esiáša v londý nskej 
Covent Garden v r. 1749- 1753, spresňujúcu 
niektoré dielčie etázkv . . \. Hutchinson v na
sledujúcom príspe,·k~ vychádza z p ostavy 
Dona Curzia v Mozartovej Figarovej svadbe 
pri analý ze stavby Dn Ponteho libreta . Na
vrhuje potom zmeniť poradie jednotliv)rch 
čísel v posledn)·ch dvoch dejstvách , čim by 
n a j opera získala na dramatickej a hudob
nej celistvosti. B. Ran ds (Sibelius a jeho 
kritici) horlí za kr itickú revíziu doterajšieh o 
hodnotenia tvorby nedávno zomrelého fín
skeho majstra a i.a konkrétnych príkladoch 
ukazuje, ako kritika n echápala základné 
v lastnosti jeho skladateľského profilu, napr . 
snahu o tematick ú jednotu. E. Pay ne sa za
oberá podielom variačnej techniky (presnej· 
šie formy témy s v ariáciami) v modernej 
kompozičnej technike. Konšta tu je pritom, že 
sa v modernej hudbe variačná technika 
uplatľiuje v o všetkých žánroch súbežn e so 
snahou o jednotu v rozmanitosti. Analý 
zy variačných postupov v Schonbergovom 
Kvartete č. 4 op. 37, ·w ebernovom Kvartete 
op. 28 a Bartókovom Koncerte pre orchester 
slúžia ako ilustrácia autorových vývodov. -
R. L Henderson komentuje , . článku, na
zvanom Schonherg a expresionizmus knihy 
taliansk eho kritika L Rogn oniho Espressio-

nismo e Dodecafonia a zdôrazňuje pritom 
príbuznosť Schonbergových názorov s názor
mi skupiny Der Blaue Reiter. V ďalšom po· 
dáva prehľad o obsahu knihy skladateľa 
R. Vlada Modernita e Tradizion c n ella Mu
sica Comemporanea. Pod mnohosľubným 
názvom Kategória hudobnej estetiky sa skrý 
v a pokus P. J. Pirieho n astolit: starý problém 
kritérií hodnotenia hudobných diel. H oci sa 
autor odrieka takéhoto úmyslu, vyúsťuje 
jeho príspevok v snahu doliázať, že tak éto 
kritériá neexistujú. 

~~~tCHOY MÁ ~OV~HO OPERi\.f:HO 
SEFA. 

Je nim dirigent Joseph Keilberth, ktot·ý 
svojho času p ôsobil aj v Prah e. Doterajší 
šéf Ferenc Fricsay predčasne vypovedal 
angažmán. Fricsay však i tak nesplnil nádeje, 
ktoré sa do n eho vkladali, keď začiatkom 
minulej sezóny preberal vedenie Bavorskej 
~tátnej opery. Vtedy sa v ňom totiž videla 
osobnosť, ktorá odolá finančne výnosnému 
hosťovaniu v cudzích divadlách a bude sa 
venovať systematickej práci s vlastn~-m sú· 
borom. Zdá sa, že n a Západe čoraz ...,;ac po· 
predných dirigentov dáva prednosť kariére 
dirigentskej "hviezdy" pred cieľavedomo_n 
prácou v jednom divadle. Prím v tom v edie 
Herbert von Karajan, ktorý súčasne v edie 
viedenskú Státnu operu i milánsku La Scalu 
a pritom väčšinu sezóny diriguje mimo 
týchto divadiel. 

SPEVACKY SBOR SLOVENSKEJ 
FILHAR..\10~IE 

14.- 19. 9. vystupo,·al sb or so svojim diri
gentom J . M. Dobrodinský m v Nitre, K o
márne, Leviciach, v Trenčianskych Tepli
ciach a Dubnici. Z príležitosti jubilejného 
40. roku slovenskej hudby programová lí
nia koncertov sa zameriavala prevažne na 
tvorbu slovenských autorov . Z prve j časti 
spomeňme najzaujímavejšiu a technicky 
najnáročnejšiu skladbu, cyklus " Marína" od 
Andreja Očenáša, dielo, vytvorené na úryv
k y rovnomennej básne Andre ja Sládkovib. 
Drul1ú časť koncertu zahájil madrigalový 
súbot' Speváckeho sboru dielacni renesanč
n)·ch a barokových majstrov . Vysoká inter
pretačná úroveň, jemnos ť a pôvab predne
seli dokonca niekoľkokrát opakovať. Dalej 
Zartov nú "Sliepočku" od A. Seandclla mu
~eli dokonca niekoľkokrát opakovať. Dalej 
odzneli diela českých a slovenský ch sklada
teľov vytvorené na Tudové motívy; Sukov 
Zavedený ovčák, Dvoi'ákovo Zitné pole, 
.\foyzesov o V trenčianskej záhrade, Schnei
dera -Trnavského Bolí ma kolienko, Grešá
kova Vojenská balada. 
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SKOLENIE YEDCClCH TAJ,EC~YCII 
SúBOROV (OR CHESTROY) Ľ.UT 

Krajský dom osvety, v spolupráci s KP 
D _jT a EKA v Ziline usporiadali v Rajcc
k)·ch Tepliciach v mesiaci septembri a ok
tl.bri internátne školenie pre hudobrúkov 
tu·ajúc.ich mimo svojho poYolarúa. Toto ško
leniE', na ktorom sa zúčast nili vedúci ta
n!'čn)·ch a estrádnych orchestrov, bolo roz
df•lené na tri turnusy, podľa vyspelosti w 
dllckh súborov. 

Frekventantom školenia prednášali s. ~o 
vúček, s. Siváček, s. Sándrik, s. Zák a iní. 
Za toto školenie, ktoré prebiehalo po odbor
ne j i organizačnej stránke veľmi d~brc, mož
no osvctov)·ch pracovníkov zo Zilinv iste 
let! pochváliť. Frekventanti si vvmieú ; li t i<:Ž 
medzi sebou svoje n ázory, ťazk~sti, uvadzali 
úspe~né prúce vo svojich súboroch a i'·· 
diskusia bola ozaj plodná. Bude t eraz len na 
V!'dúcich, aby S\'Ojc skúsen osti rozdávali 
ďdej a taktiež, ah,- z nich boli nadscp[ 
pt·opJ.gátori dobrej t:mPcnrj hudby vo s,·o
jich pôsobiskách . :\f ilan .Vevola, Trstená 

• • * 
XDI\. Vláda Xemcrl..!'j demok ratickej l"C

publiky udelila , . l) ch to dtí och s!útnc cen v 
prvého stupila vedeckým a umeleck)·m pr~
conúkom. V odbore h u dobného umenia za 
c<'loživotné dielo dostal štátnu cenu hudob
ný skladateľ H ans E isler, ktorúho diela ~ú 
dobt·e známe aj v csn. 
25. V'i'ROCIE ZALOZE~I A DlY.\DLA D 3~ 

oslávi súbor obnovením Kruhu priateľov 
ktc.rý n adväzuje na staré tradície predvoi~ 
nových čias. Dramaturgický plán bude pt·~
pracovan)' tak, aby do konca roku HJ59 viac. 
ako 90 Ofo hier, zaradených do repertoúru. 
pochádzalo od domácich a utorov a zaln-no
valo súčasnú tematiku. Okrem cinohiet· b ude 
uveden -\•ch 6 opier od t<·chto autorov· v·v
h aú !ka,· Pinka sa, K uhku, • Cerem ugu. R~ínc;a 
a Bartoša. Máchov Kat bude uvedénv s no-
vou hudbou E. F. Buriana. • 

CESKE KmfOR~E Sl:BORY 
V ZAIIR;L\lCI 

. 9krem Srnetanovho ~varteta , ktoré je na 
zaJazde v SSSR a odttaf pôjde na .Dalekv 
v~·chod i Janáčkovo kvartČLo bude prcdvt;
dzaC svoje vynikajúce interpretačné k vality 
no koncertoch v USA a v Kanade. Taktie;; 
Vl~chovo kvarteto je na dvojtýždennom 
z{tJazde v Západnej Európe. Kvarteto mesta 
Prahy, nový laureát rnPdzinárodnei súľažc 
v Liege, odchádza do :\TTJH. -
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l\•Iestský dom osvety v Košiciach spolu 
s Ceskoslovenskou spoločnosťou pre šírenie 
p_olitických a vedecl..-ých poznatkov uspo
rwdal koncom septembra a začiatkom októb
ra cyklus prednášok o živote a diele Leoša 
Janáčka. O skladateľskom ZiYote p rednášal 
Ján Gr iinwald, o jeho vzťahu k u Slovensku 
J . Tvrdoň, sprievodné slovo k prehrávke 
.Tej pastorkyne hovorili B. Kriška a J . 
Gt·iinwald. B . Kriška mal a j samostatnú 
prednášku o opernom diele L. Janáčka, kým 
komornú a symfonickú tvorbu moravského 
majstra zhodnotil ~~- Cížek. 

DNI SLOVENSKEJ KULTl:RY 

Dúm umčni mesta Bmn pripravil na no
vember a decemhPI' Dni slovenske j k!ll
tln·y, ktoré budú prebiehať pod patronátom 
m inistra školstva a kultúry F. Kahudu a po
YcreJlika školstva a kultúrv E. Svkoru. 
Okrem výtvarných a literá,:n ych p;dujati 
dňa 5. novembra sa uskutočni koncert na 
pc,(;esL národného umelca Eugena Suchoľía. 

OZXÄ:\-lEXlE 

l'tcdakria žiada orlbcratefo,- a priaznivcov 
Č:1sopisu Slovenskú hudba, ah~· medzi svoji
mi priateľmi u robili míbor nov)·ch odhera
t<'ľov nflšho slovClltikého hudobného mesač
níka. Prihlášky zašlite na adresu redakcie 
ča,opisu Slovcnsl<á hudba, Bratislava, Gor
k.'lw uL č. 19, a lebo odovzdajte priamo s,·oi
nHt pošlovému doručitefo,·i. 

• • * 
Redakcia časopisu Slovenská hudba žiadt; 

odberateľov časopisu, aby reklamácie 
a predplatné nezasielali redakcii, ale ohni
cali sa priamo na p d slušn ého poštovúho 
doručovo teľa, p retože distribúcia Slovemkcj 
hudby je zapojená na Poštovú n ovinovú 
službu. 

DOSKY PRE L a lL ROCKII~ 
SLOYENSKEJ H u DBY 

~a v iaceré dotazy odberateľov Slo,·en skCJ 
hudby oznamujeme, že máme na sklade 
dMky na zaviazanie L ročníka. Dosky na 
zaviazanie kompletného IL ročníka ~vydáme 
rlo konca jonuára 1959. Objednávky iáskavo 
zašlite na adresu redakcie časopisu Slo,·cn
sk:'- l~udba, Bratislava, Gorkého 19. Cena 
Kcs ;)1- . 

* • • 

OZNAMEľiE PRE SKLADATEĽOV 

Hudobná súiaž o najlepšiu pieseň k 10. 
v)'ročiu Trate mládeže sa predlžuje do 30. 
novembra 1958. SI-IF'. 

SLOYENSKA F ILHAR1\10NIA 
V NOYEMBRI A DECEMBRI 

Sovember - "Mesiac če.~lioslovensko-so
vietskeho priateľstva· ' otYori SF slávnost
ný m koncertom v predYečer Yýroč.ia Veľkej 
októbron•j revolúcie 6. novclllbra a reprí
zuje h o 7. novembra. \ ' prvej polovici pro
gram u !JO Kardošovej kantáte .,Pozdrav 
, -efkej zemi" spoluúčinkuje víťaz tohoročnej 
medzinárodnej klavírnej súťaže Georgea 
Enesca Li Ming-Cchiang, ktorý bude sólistom 
Haclm1an inovej Rapsódie pre klavír a or
chester na Paganiniho tému. Druhá časť 
programu bude patriť pamiatke P. I. Caj
l<ovs kého. Z prílezitosti 65. výro~in jeh o 
úmrtia u vedie Slovenská filharmóniu jeho 
Stvrtú symfóniu f-moL Koncerty diriguje Ľu
rlovít Raj ter. 

Sm·ietslii umelci na konccrwch SF. Ako 
J<azdo,·očne, aj t ohto roku vyst úpia na kon
certoch SF v ríunci .,Mesiaca priateľstva" 
.iO,;etski mnelci. Ľž 11. a 12. novembra pri
·,itame dn· v-ýznamní• sovie tske u melky ne, 
huslistku • elli Skol.uíkovovú a ldaviristku 
~fúriu Grinhergovú. Spolu pred vedú dve 
Bccthovenove sonáty, .. Jarnú" op. 24 a So
nátu c-mol, op. 30, c. :! ako a j Prokoficvo
n t Sonátu č. 1. 

Emil Gi/els príde. Bude to po prvý raz, čo 
bt·ntislavské obecenstvo bude moť príležitosť 
počuf jedného z najväcších klaviristov vôbec. 
Zatiaľ čo Bratislava mala už príležitosť pri
vítať Davida Oistrach a, s,·iaLoslava Richtera, 
Ivana Roztropovica , Leningradskú filhar
móniu s :.\lravinsk)·m a ďalšie veľké osob
no,ti. sovietskeho hudobnéh o sveta, národný 
umelec SSSH Emil G.ilels prich ádza k nám 
po prv)· raz. 26. novembra vystúpi v rámci 
al>oncntných koncertov Slov. filharmónie. 
B ule to jedna z n ajvýznamnejších udalostí 
núšho koncetrného života. 
~n programe Gilelsovho rec.italu je Ba

chova Aria, Sch ubertovo Improptu fis-mol, 
op. 142, Schu:mannova Sonáta fis-mol, op. 11, 
Valses nobles et sen timentales od Ravela, 
ProkofievO\'a Sonáta č. 3, Visions fugitiYeS 
od P rokofieva a Suita z bale tu "Petruška" 
od Strav;nského. 

Dieter Zechlin opäi do Bratislavy. Medzi 
umelcov, k torých často rndi vítame na kon
certoch Slov . filharmónie patri popredný kla
virista NDR Diete•· Zechlin. Zechlin opäť 
vystúpi v Bratislave v rúmci novembrových 
abonentn)•ch koncertoch SF 20. a 21. novem
bra. Prednesie sólový part dvoch klavírnycl1 
koncer tov, Bachovho Koncertu A-dur a ~lo
zartovho koncertu Es-dur. 

Hudobná rozprávka Peter a vlk, toto roz
košné, pritom umelecky vynikajúce dielo 

' 
Sergeja Prokofieva je ďalšou n ov;nkou, ktorú 
počujeme v novembri n a abonentných kon
.-el'toch SF. P redvedie ju Komorný orchester 
SF za dirigov ania Zdeňka Bílka 27. a 28. 
novembra . 

Západonemecký klavirista Erik Then-Bergh 
spoluúčinkuje na koncertoch SF iL a 12. 
decembra ako sólista Brahmsovbo Koncertu 
pre klavír a orchester d-moL Then-Bergh 
patrí do triedy popredných nemeckých kla
~;ristov. Koncertoval už takmet· vo všetký<'h 
európskych štúLoch s nai ''Ýznamnejšírni or
cJ ,estrami, za dit·igovmú a Karajana, Bähmo, 
K napper1sbuscha, Jochuma a iných. R . 1954 
účinkoval v Berline a Hanoveri na štyroch 
k on certoch, ktoré dirigoval Furtwängler. Je 
profesorom na Y ,-sokcj h udobnej škole 
v Mrúchovc. 

Rnkopi' tohto čísla b ol odovzdan ý do tlače 
6. októbra t. r. 

OB SAH 
L. S. Gin::.burg: K rozvoju SO\'Íc tsko

československých stykov . . . . 457 
Diskusia pred sjazdom SCS a konfe-

renciou SSS . 461 
Ladislav Mokrý : Poznámky o súcasncj 

seriálnei hudbe 461 
Hichard Ŕybarié: K súčasnému stavu 

bádania o dejinách slovenskej l1udby 466 
Ladislav Bu.rlas: Za lepší vzťah mláde-

že k hudbe . 470 
Aram Chačatu.ria.n: :.\!yšlien ky o hudbe 473 
Roman Rychlo: Fóco Kafcnda 75-ročn)• 475 
1inwnín. Horeiš : Karel :\Ted h al na Slo-

vensku - !i77 
Karel Nedbal: Bratislavsk á opera z po-

zdúli tricetiletého . 4 79 
.V. V . Twnanína: Prokofiev o nt opera 

Yojna a mier . 482 
Zo Suchm'íovských osláv (Igor Vajda) 487 
Dirigent L. Slovák hosťoval v SSSH . 49 t 
L medzinárodná súiaž a festival Geor-

gea Enesca (L. Kupko,·ič) . 492 
Recenzie . , 493 
'IR'l J aroslavom Zatloukalom {Tvr ) 497 
Pt·ehľad zabraničn)·ch čsopisov . 498 
Drobné zprávy 501 
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GRAMOFO NOVÝ KL U B 
V edici založené ho Gral)'lolonového k lubu vycházl na dlouhohrajlc:ch deskäch významná díla naši 

i svetové hude bn! tvor by , pečlive volená· z celoroi)n[ edice Gramofonových zévodú. Desky js o•J 
vyd~váný ve dvou rad Och - zäÍdadn! a výberové. Jedinou podmínkou členstv! je splnení povinného 
ročn!ho odberu pé tl dlouhohraj!c!ch desek, a to podle vlastn!ho výberu ze základ n! rady e dice klubu . 
Po splnení této podm!nky m;l č len näfok na neprodej nou členskou prémií. 

EDICNl PROGRAM GRAMOFO:NOY:f:HO KLUBU 1959/ 1960 

ZÁKLADNÍ RADA: 
Georg Friedrich H ändeZ Y odní hudba 
Jiŕí Antonín Benda Koncert g-moll pro cembalo a smyč. orch. 
F. i '. Krámáŕ-Krommer Koncert Es-dur pro klarinet a orch. 
Ludwig v. B eethoven Symfonie č. 3 Es-dur "Ercica", op 55 
Hector Berlioz Fantastická symfonie, op. 14 
Petr Iljič Cajkov shij Symfonie č. 3 Es-dur "Eroica", op. oo 
Carnilie Saint-Saens Koncert č. 1 pro violoncello a orch. a-moll, op. 35 
Beclŕich Smetana Hi<'hard III - Valdštýnú,· t ábor - H 11kon J ar i. 
Eclvard Grieg Konce,·t pro k lavír a orch. a-moll, op. 16 
Otakar Ostrčil K rížová cesta , op. 24 
Benjamin Britten Pru,·odce mladého človeka orchestrem 
13ohuslav 1\·fartinti Tri fresky Pierra della Francescy p ro YClk)· orch. 
Sergej Prok ofiev Scény z baletu Romeo a Julie, op. 64 
Klement Slavický Rapsodické Ynriace na moravské téma pro velký orch. 
Miloš Sokola Variace na téma V. Kaprálové pro velký orch. 
Jin.drich Fe/cl Koncert p ro flétnu a orch. 
\ ' iadimír Sommer Orchestrálrú pl'edehra k Sofo ldove tragedň Antigona 
Claude Debussy Smyčcový kvartet g-moll, op. 10 
Maurice Havel Smyčcový kvartet F-dur 
Alois Hába Nonet č. 3, op. 82 
Jan Novák Baletti á 9 
Johannes Brahms Výber p ísrú 
Hugo ·w olf Výber p ísrú 
Josef Boh. Foerster Devet sboru pro mužské hlasy, op. 37 
W. A. _i\,fo;;art Scény z opery Don J uan, K. 527 
Richard vVagn er Pfcdehry k operám Bludn)' Holanďan, Tannhäuser 
Ján Cihker Scény z opery Beg Bajazid 
Koncert souboru houslistii Velkého akademického divadla SSSR 

VÝBE R OVÁ RADA : 
Johann Sebastian Bach 
Vilém Blodek 
Antorún Dvoŕák 
Leoš Janáček 
Víté;;slav Nowik 

Výber z varhaních skladeb 
v' studni 
R equiem pro sola, ~bor a orch., op. 89 
Káťa KabanoYá 
Boufe, op. 42 

t e člena klubu se m úže prlhlásit každý jednotlivec nebo orga nisace. Členem se stane po vyplneni 
členské p rihlášky a po objednán! gramofonových desek bé žného ročníku. Gramofonový klub potvrdi 
člonství zas láním legltimace s č)enským č!slem . Cien Gramofonového klubu neplat! zápisné ani 
plispevky . Pri doručeni zaplati j en cenu gra molonové desky, kterou s i závazne objednal. Gramofono?é 
do&ky k lu bové edice jsou s pecifllné vybaveny a opatl'eny etiketou k lubu. V č lenském roce 1956/50 
budo:.! vydány j en pro členy k lubu. Ve výberové t"adi jsou zaľazeny vybrané, representat ivní desko•;é 
komplety doplnen~ tišt~nými pi'lloham i s poznámkami o d:Je a skladateli. 

V.-dle své ed ionl činnosti rozvljl k lu b ješte dalš! akce a poskytuje členOm r Ozné s lužby. Zvýhodňuje 
j im návštevy poradu Divadel h udby , vedených Gramotonovými závody, radi j im p ri nä/< upu reproduk<;
n ;ch pf ís trojO a je jich údržbe, zve je d o svých společenských podn ikú, (výstavy, p rednäšky, pfehrävky 
s diskusemi) a informuje je o präci klubu, zvläšt~ o všech novinkäch z gramof onového obo~u 

k lubovým bu lletinem. 

Další inform oce a členskou p r ihlášku obdržlte v kterékoliv prodejne Gramofonových zävodu n. p . 
GRAMOFONOV"2' KLUB . PALACK~HO UL. l. PRAHA 2. TELEFON 24 92 51 

•• KOVOSPkf>.CUJUCI PODNIK MESTf\ BRATISlAVY 

SOOlOM~LYMl MERACiMI PRi$TROdAMl-ODBOR"E -RYCitlO 
~K V~Šf.d SPOKOdllDSTI! 

Sloven ské divadel né a liter árne zastupiteľstvo 
(ul. Cs. armád y, 31/III, tel. 26807) oznamuje t ieto novinky : 

C. Smrčok : Plyšová kanapa~ pôvod ná h ra sú
časného s lovenského autora 

J . Zäborský- J. Zborovj an: Alžb eta Báthoryč
ka, úprava klasickej slovenskej hry 

1. Stodola: P re s to t oliarov, histo~ická hra 
slovenského autora 

C. Goldoni: Kom éd ia s vejárom, talianska 
klasickä komédia 

K. čapek: Biela nemo::. hra českého autora 
spred druhej svetovej vojny . . 

Shakespeare : Mackl><!tb, jedna z na;znäme J
~!ch k las ických hier 

A. Miller: Pohľad z mosta , súčasná hra ame-
r ické ho autora 

A. F redro: Dostavnlk, poľská klas ic kä korne-
dia 
F. Woli: Patrioti, hra, nemeckého au tora 

z druhej svetovej vojny 
L . Feuc htwanger: Vdova Capetovä, hra 

z čias franc úzskej r evolúcie ,. 
G. F igu eíred.o: Liška a h rozno, súčasná h:-a 

brazllskeho u tora 
Qstrovsk íj: Svojej r ovne sa drž, ruskä kla

sic ká komédia 
v. Katajev: Deň oddychu, sovietska veselo-

hra zo súčasnosti 
R. Lelli: Ces tam i n oc i. sú~esná talianska h:-a 

o mlädeži 
B. Bj ärnson : Mla domanielia, veselohra zná

meho nórske ho klasika 

1. Torkar: Matovaná lopta, hra s lovinského 
s utora z čias ok upácie . 

H. Pfeilfer : I,ampi6novä slávnosť , súčasnä 
nemecká hra o bo j i za mier 

N. Ugrlumov : Kreslo čisto 16, soviet ska ve-

se~~r~asona : St ra my umierajú postojačky, hra 
súčasného špan ielskeho d ramatického autora 

B. Jasieňski: Bál m anek ýnov, hra porského 
autora speed dru hej svetovej voj n_y __ 

K . Fehérová: Nie sme an jeli , vttpná sucasná 
maďarská veselohra 

A. R. Lesage: Turcaret, francúzska kla sic-
ká komédia . 

V. Blažek : Tretie želan ie, súčasnA komédta 
českého autora 

V. Katajev: Kvadra túra kruhu. staršia hra 
sovietskeho autora 

H . Ibsen : John Gabriel Borkma n , hra sever-
skéh o klasika 

F. S~hiller: Di>n Carlos, jedno z najvýznam-
nej~ích d iel neme ckej klasiky _ 

1. Gundulič: Dúbravka, versovanä chorvá t 
ska klasická hra 

J. Solovič: Súhvezd ie d rak a, hra mladého 
s lovenskéh o autora 

A. Volodio: Dievčatko z fabriky, hra súčas
ného sovietskeho autora 

J. Anouilh : Cestuj úc! bez batožín, hra 
francú zskeho autora 



Cez popraskanú kolu na 
rukách vnikajú do tela 
mikróby a spôsobujú in
fekciu. Najlepšou obranou 
je starostlivosf o ruky, aby 
ich pokoika zostala prui
ná a hebká. Preto po kal
dom umyli treba votrief do 
kole trocha G L Y- D O B t 

Na drsné ruky 

KOZMETIKA, n . p., Bratislava 



SPOLOČNOSŤ PRIATEĽOV KRÄSNYCH KN(H PRI VYDAVATEt.STVE SLOVENSKÝ SPJSOVATEt., 
BRATISLAVA, OBRANCOV MIERU 8/a TELEFÓN 222 - 73 

lOJ vyžrebovaných členov dostane roku 1959 knihy 
s P K K z a d a r m o. 

ž r e b o v a n i e sa uskutočni začiatkom roku 
1959 P•l úrodnej kontrole a za primeranej účasti 
člonov. Vyžrebuje sa 100 čisiel t ých členov, ktor l 
budú zareg istrO\·ani do 31. decembra 1953. Členo
via . ktorých č!sla budú vyžrebované, dostanú roku 
1959 z a d arm o tie knihy, ktoré si objednali 
k tomu istému termlnu. 

Pošlite svoju prihläšku ešte dnes! 

členské podmienky: 

l. Členstvo v edl: ii SPKK vzniká potvrdenlm pri
hlášky a možno ho zrušiť len koncom k alendár
neho roka doporučeným listom. Členstvo, tak to 
nezrušené, sa predlžuje vždy o ďalš i rok. 

2. Edicia SPKK má Základný (povinný) a Výb>rový 
(doborovolný) r a d . 

Základný (povinný) rad: 

Člen je povinný odobrať ročne štyri knihy Zä
kladného radu za čle:1skú cenu Kčs 11,40. 

Výberový rad: 

Knihy Výberového radu objednáva si každý tien 
dobrovoľne každý rok podľa vlastného výberu na 
ú radnom tlačive, ktoré dostane s listovnou výzvou. 
čle:t, ktorý si z Výberového radu objedná aspo~ tri 
(S) k n ihy, dostane prémiový zväzok ako štvrtú kni
hu z ad arm o. 
3. Knihy edície vychádzajú postupne a len pre 

č lenov. na knižn,Ý. t rh sa nedostanú. Knihy sa 
expedujú doporučene n a dobierku a č len uhra
di časť poštovného za dobierkovú zäsielku. 

4. člen je povinný ohläsiť do t roch dni každú zme
nu adresy s uvedením starej adresy a členského 
člsla. členské člslo t r eba uviesť pri každom pl
somnom styku s ed íciou. 

PROGRAM S P K K V ROKU 1959 

Zá kladný rad : 

zväzok po Kčs 11,40 - najnižšia možná cena k ni
hy pri rozsahu a úprave. v akých budú knihy vy
chádzať. 
1. Fellx Timme:mans: Pieter Bruegel 

Bolestný život slávneho vlámskeho maliara, ktor ý 
ztipasl od detstva o svoj veľký talent a čistý 
ľudský život. Dielo pln; básnickej sily a priam 
nabit~ tragikou života v xvn. sto:o~ [. 

2. Teru Tak a kura: Vody Hakon e 
Neznámy a prlťaUivý O:ient: záp•s čbveka 
s ľudskou zlobou i s neľútostnou prírodou, 
s úkladmi a odvekým osudom, z ktorého vyra s .. 
t á !udské šťastie. Prvý japonský román v slo
venčine. 

3. A:nold B:onne n : Ezop 
Pútavý životný prlbeh slávneho gréckeho bäjkára 

Ezopa, o ktorom tu ro tprévajú p~stup:te viace
rí ľudia: obchodn!k s otrokmi. ktorý si kúpil 
Ezopa, otrok, s ktorým praooval v ba:>i, egyptská 
kurtizi!na. Ezopova läska v m ladosti a velkňaz 
dellskej veštiarne, ktorä dala Ezopa zvrhnúť zo 
skaly do mo:a. 

4. Leonid Sobolev: Generálna oprava 
More a život námornikov VC' ví:-e vojny a revolú
cie. Tento román, k torý vyšiel ešte r nku 1932 a 
získal si hneď sli!vu v SSSR i v zahranič!, je pý
chou s ta:š2j sovietskej literatúry a práve v po
slednom čase dočkal sa novah~ vyzdvihnutia. 

Vý b ero vý ra d : 

5. Leonid Leonov. Jazveci cena así K! s 17,- s_t rdn 
asi 440 
Jeden z najlepšf: h románov popredného soviet 
skeho autora. známeho u nás už z via~erých 
p:ekladov. P rerod ruskej dediny a mesta. mos
kovské kupecké p:ostredie našli si ti.l svojho 
ozajstného umelca . 

6. Arnold Zweig. S bor o seržanta Grišu cena Kčs 
20,- strän .sl 540 
Román. ktorý prešiel s Remarqueovým eposom 
,.Na západe n ič nového .. celým svet;m. Zajatec
ké tábory, vojnové súdni~tvo a celá ti!. vojnov:! 
mašinéria z rokov 1914-1918, ktorá zniči napo
kon ľudský život jedného z neznämych a bez
menných hrdinov, vystupu jú v tomt o p:avdivom 
príbehu v cel~j s 10jej pútavosti a ob:o~·skej sil~. 

7. J ohn Galsw~rthy. Sága rodu F~rsytJvcov ce:1a 
asi Kčs 42, s t rán as i 1120 
Veľdielo európskej literatúr y tohto storočia, veľ
kolepá moderná sága o osudoch zámožnej an
glickej meštiatkej rodiny, sledovar:.ej vo viace
rýc h generáciách. 

8. Up ton Sincle.ir: Petrol~j cena asi Kčs 27, - strán 
a si 68J 
Americký romAn o vzniku ,, petrolejovej veľmoci", 
ktorá chce ovládnuť svet. Dielo, zaraďujúce sa 
svojim strhujúcim dejom s pokr okovými myš
lienkami medzi to najlepšie, čo americká litera
túra tohto storo~ia zrodila. 

9. Anatolij Vínogradov: Tri farby času cena asi Kčs 
29, - strán asi 840 
Historický život0p1sný r omán o Stendhalovi, au
torovi slávnej , , Väznice parmskej... , ,Luciena 
Leuwena·-. •• Cerveného a čierneho.. a knihy "0 
läske". Cienovia SPKK poznajú autora tohto d ie
la a jeho úspešného r omänu o 'Paganinim. 

10. Ray Bra dbury: Zlaté slnečné jablká (prémiový 
:tväzok): cena asi Kčs 16, - strán asi 300 
Fantastické poviedky úspešného amerického spi
s ovatera, ktoré hovoria o svete, aký bude a aký 
má byť. Človek a t echnika - t ento problbm rie
ši tu autor na americk om pozadí s obzvláštnym 
zmyslom pre tragickú stránku života. 

Ak si z Výberového radu objednäte aspoň t r i 
(3) kr.ihy. dostanete túto knihu ako štvrtú 
z ad arm o. 

- --- - - ----:--::;--:-:--:;;:::--:---:----::--:-:-::--:----:---::- 
S lovenská hudba - šéfredaktor Eug en Simúnek. Redakčná rada: TeodoP. · 
Hlrner, Šimon Jurovský, Jozef Kresánek, Ladis lav Mokrý, Andrej Očenáš, 

Roman Rychlo 

SLOVENSKÁ HUDBA 
ROČNÍK II . DECEMBER 1958 Č ÍSLO 12 

Za úspech Il. sj a z du 
Sväz u československých sklada telo v 

Generálnou líniou X I. sjazdu KSC je dovŕšenie socialistickej v),stavby v na
šej vlasti. Neoddeliteľnou súčasťou generálnej línie je ďalší rozvoj socialistickej 
kultúrnej revolúcie. Významná úloha pri socialistickom pretváraní vedomia 
a myslenia nášho ľudu pripadá vede a umeniu, teda aj hudbe. V dobe mimo
riadneho rozvoja rozhlasu, televízie, filmu a zvukového zápisu vôbec, človeka 
sprevádza hudba takmer na každom kroku. Záleží preto veľmi na tom, aká 
j e to hudba, či je opravdu silnou a účinnou hybnou silou nového, socialistic
·kého života, či len jeho neúčastnou spri evodkyňou alebo dokonca jeho brzdou. 
Prejednať túto základnú otázku v jej úplnom dosahu v oblasti celého nášho hu
dobného života · a získať do boja za dovŕšenie socialistickej kultúrnej revolú
cie všetkých hudobných pracovníko'" - to je úloha II. riadneh o sjazdu Sväzu 
.československých skladateľov, ktor)· zvoláva nv ses 25.-28. februára 1959 
do Prahy. . 

Od I. usta-:ujúceho sjazdu uplynulo takmer desať rokov, bohatých na 
vzrušujúce politické a kultúrne udalosti. Spoločne s revolučnými premenami 
·politického, hospodárskeho a kultúrneho diania priniesla do nového spoločen
ského vývoja svoj vklad aj hudobná tYorba. Bolo potrebné preklenúť rozširu
júcu sa priepasť medzi hudobným umením a ľudom, pričom nás pred vážnymi 
chybami a úchylkami od správnej cesty za umením socialistického realizmu 
chránili smerodatné a starostlivé uznesenia nv KSC. Došlo k prenikavému 
tv~rivému rozmachu, objavilo sa veľa t voriv)' ch talentov a slohových o;;ob
ností. Z mnohých 'programov)rch diel zmizla dekadentská skepsa vof:i schop
nosti odrážať skutočnosť, hovoriť hudobnou rečou neznetvorenou samoúčel
n)'mi experimentami a umením pre umenie. Skladatelia hľadali vyjadrenie 
konkrétneho obsahu meniaceho sa života, jeho citov, nádejí, predstáv a očaká
vania. Do popredia hrdo povstal človek - budovateľ socialistickej spoločnosti. 
·a poprednom mieste sa zjavila budovateľská masová pieseň pre spevácke 

a tanečné súbory našej mládeže, ako typický tvorivý prejav novej doby. J e 
potrebné zdôrazniť prudký vzostup tvorivých síl na Slovensku, ktoré tiež pri
spelo cennou hrivnou svetovému hudobnému umeniu. A nemožno tiež obísť 
koncertné úspechy mnohých československých sólistov a súb orov, účinne pre
svedčujúcich o bohatom rozkvete socialistickej kultúry nášho ľudu. Nie je ťaž
ké rozpoznať , aká hybná sila uviedJa náš hudobný svet do tohto životodar
ného pohybu. Budovateľský elán nášho ľudu strhol i československého umel
ca. Umenie skutočne začalo slúžiť ľudu. Historické víťazstvá československého 
ľudu podnietili rozmach ľudovej umeleckej tvoriv osti a pr ivádzajú postupne 
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k hlbokému prehodnoteniu nášho kultúrneho dedičstva. Poriadanie medzi
národných festivalov Pražská jar a usporiadanie početn~·ch medzinárodných 
konferencií prispelo k tomu, že sme sa dostali na popredné miesto v medzi
národnom hudobnom živote. 

Kultúrna politika našej strany a vlády dáva príležitosť talentom všetk)rch 
vrstiev a privádza nové posily odbornému hudobnému školstvu, ako p eYný 
základ pre šírenie pokrokovej československej hudobnej tvorby. ?\~arxisticko: 
leninské zásady a metódy socialistického realizmu udávajú smer aJ hudobneJ 
vede, aby i ona prekonala svoje buržoázne prežitky a vymanila sa z hol~j 
p opisnosti: strelka tohto jedine spoľahlivého kompasu ukazuje k poznávamu 
podstaty hudobných javov, ktoré chápe v nerozlučnej jednote so životom , 
s prácou a bojom nášho ľudu. Vytvorenie eeského a Slovenského hudobného 
fondu zostane vznešeným, do dejín zapísaným skutkom vlády ľudu, ktorá 
i hmotne zabezpečuje rast tvorivého talentu socialistického umelca. 

Vo svetle dovŕšenia socialistickej kultúrnej revolúcie nemôžeme sa ovšem 
uspokojiť ani s dosiahnutými výsledkami, ani s dnešným stavom. Hudobn)r Yý
voj neprebieha v žiadúcej rovnomernosti a neudržuje krok s požiadavkami 
a úlohami doby, stanovenými stranou a vládou. Dodnes čakáme na operu so 
súčasnou tematikou, ktorá by odrážala a premietala h ranolom tvorivého cíte
nia a myslenia život v nás i okolo nás. Kantátová tvorba, ktorej radostné vý
h onky boli mnohosľuhné, nestačila prudkému vzostupu profesionálnej a ochot
níckej reprodukcie. K stagnácii došlo v masovej piesni, kde v poslednej dobe 
tvorivé úspechy riednu. 

Nemožno zabúdať , že ses, ktorý rozvinul celkom mimoriadnu a veľkorysú 
poriadateľskú činnosť , nedokázal vždy nájsť najprimeranejšie a najpôsobivej
šie formy ideovo-politickej výchovy členstva. Nie je možné zatvárať oči nad 
ideovými nedostatkami, zjavujúcimi sa v oblasti hudobnej kritiky . Nemožno 
mlčky prej sť okolo nedostatkov na poli hudobnej vý chovy, ktorej potreba sa 

. ukazuje každým dňom silnejšie: jej mravné a politické poslanie musí smero
vať predovšetkým k mládeži, aby bola - vyzbrojená vedomosťami a boha
tým citovým životom - odolná voči akýmkoľvek zvádzajúcim vplyvom zo 
strany nepriateľov pokroku. 

J e nepochybné, že v kultúrno-politickom odbore treba znovu podrobiť pre
nikavej kritike aj úsek organizačno-výrobný, lebo ako priemy selná výroba 
(hudobné nakladateľstvá, Gramofónové závody , rozhlas, film), tak aj obchod 
s hudobnými predmetmi (n. p. Kniha a najmä Artia) zaostávajú za kultúrnymi 
potrebami ľudu. 

Ani v oblasti zahraničnej propagácie sa nedocielilo toho, aby typické diela 
nového .Ceskoslovenska zazneli. s takou presvedčivou silou, ktorá by prispela 
k ďalšiemu upevneniu priateľských tväzkov v mierovom tábore a pravdivo· 
dokázala kultúrny rozkvet československého hudobného umenia. Zostáva tak
tiež veľa vykonať pre hlbšiu informovanosť našich členov o medzinárodnom 
hudobnom dianí a lep šie využiť všetky zahraničné cesty našich členov 
i zahraničných hostí u nás a venovať stálu pozornosť udalostiam podobného 
významu ako bol II. sjazd Sväzu sovietskych skladateľov a i. 

Treba priznať, že sme v posledných rokoch venovali malú pozornosť ideovo
tvorivým a estetickým problémom. Nezhodnotila sa v plnom rozsahu ani no
vá tvorba, ktorej početnosť je značná a tvarová rozmanitosť rozsiahla. 
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Na sjazde bude treba zaujať hlbšie a tvorivejšie stanovisko k otázkam rea
lizmu, formalizmu, tvorivej metódy vôbec, novátorstva a tradície atď. , ako 
aj k otázke dodekafonizmu, elektróni ckej a konkrétnej hudby atď. Našu este
tiku, hudobnú históriu a kritiku čaká systematická, plánovitá a premyslená 
práca pri riešení t)rchto úloh. Pritom nesmie zostať stranou, ako sa to stávalo 
dosiaľ , široká žánrová oblasť zábavnej hudby, ktorá plní dôležitú úlohu du
ševného osvieženia a rekreácie, a preto aj rozvoja hudobného vkusu všetkých 
vrstiev, či už ide o tanečnú hudbu, hudobnú veselohru, operetu, estrádu, dy
chovú alebo inú hudbu na počúvanie. 

Na ceste k dovŕšeniu socialistickej kultúrnej revolúcie bude treba prekonať 
rad prekážok a ťažkostí. Vyt)rčené úlohy zvládneme len tak , keď všetci členo
via sväzu pomôžu nielen svojou tvorbou, ale. i svojou aktívnou účasťou na 
sväzovom živote. Od I. sjazdu prijal ses do svojich radov koncertných umel
cov. Prenikavý rozvoj slovenskej hudobnej tvorby dal vznik Sväzu sloven
ských skladateľov, ktorý združuje a vedie skladateľov, hudobných vedcov 
a koncertných umelcov na Slovensku. Zo všetký ch týchto dôvodov pristupu
jeme k vypracôvaniu novéh o organizačného poriadku ses, ktorého preroko
vanie bude jednou z úloh sjazdu. 

Skladatelia, hudobní ve.dci a kritici, koncertní umelci! 
Dnes niet jediného významného českého a slovenského hudobného pra

covníka, ktorý hy neprechádza! občianskym a tvorivým prerodom, inšpiro
vaným revolučnou socialistickou premenou našej vlasti. V čase, keď v kapi
talistickom svete opäť zdvíha hlavu vojnový prízrak fašizmu, voláme do jed
ného šíku československých hudobných umelcov, aby v pevnom a jednotnom 
fronte s pra~ujúcim ľudom oboch našich národov vynaložili všetky svoje sily 
a schopnosti v prospech dobudovania socializmu v našej vlasti ! Na predsjaz
dových aktívoch zvoľte za delegátov najlepších z najlepších , bojových a po
krokových umelcov, aby s jazd vyznel naozaj úspešne! 

Zdar sjazdu, ktor)r prerokuje otázky ďalšieho plodného rozvoja českého 
a slovenského hudobného umenia! 

Nech je podiel hudobného tvorivého frontu na dovŕšení kultúrnej revolúcie 
nanajvýš čestný a významný, aby celkom zodpovedal slávnei hudobnej tradí-
cii našich národov! -

Nech výsledky nami dosiahnuté sú hodné starostlivosti a pozornosti, ktorú 
nám venuje náš ľud ! 

O stredný v ýbor Sväz u československých skladateľ ov 

Všetkým priaznivcom, spoluproco"Jníkom o čitoterom časopisu .. Slovenská 
hudba" veľa úspechov v Novom roku 1959 želá 

Redakcia 
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MILENA CEHNOHORSKÄ 

Význam nápevkov pre Janáčkovu opernú tvorbu 
Začiatočné rozpory v základnom hodno

tení VÝznamu nápevkov reči pre Janáčkovu 
opermi tvorbu sú už dnes . prek~nané: . Je 
známe, že nápevky teči boli JanačkoVI iba 
študijn)·m materiálom, podporujúcim .icho 
invenciu. Z toho dôvodu nepreceňujeme 
dnes presný notov5· zápis nápevkov, naj
mä keď vieme, že táto podmienka nehrala 
nijakú úlohu v Janáčko\·ej teóru. Jej hod
notenie kolíše dnes už iba v otázke, čo vlast
ne Janáček v náncvkoch š tudoval a v čom 
teda konkrétne ti;:v ie irh v5'znam pre jeho 
<>pernú tvorbu. Casto sa totiž usudzuje, že 
Janáčka zaujímal púhy intonačný spád ho
vorovej reči sám o sebe a že všetky po
znatkv zo štúdia nápcvkov ho vi edli k vy
tvore~iu pravdivej a realistickej deklamácie 
v operách. Toto poo'iatic nápevkovej teórie 
zvádza k tomu, že sa vplyv Janáčkovho 
~túdia náľ~vkov hľa~? tiež v ?rvých ope
rách - Sarke a Poc.'ltku romanu - , kde 
nachádzame presnú deklamáciu i prirodze
nÝ spád reči. Ešte vted y však Janáček ná
p~vky reči neštudoval. Deklamačná vernosť 
v týchto operách vyplynula z toho, že sa 
Janáček zaoberal problémom hudobnej de
klamácie veľmi podrobne od samého začiat
ku svojej skladateľskej cinnos ti, ako sú to
ho dokladom ieho nmé sbory, v ktorých 
vel' mi názorne- sled ujeme v)· v o i Janáč
l<ovho poňatia deklamácie, spočívajúci v sna
he zbaviť sa prHaže deklamačných zákonov 
a pravidiel. A napokon: ak malo byť štú
dium nápevkov len vzorom pre správnu de
klamáciu, potom by Janáčkova nápevk~vá 
teória nebola ničím novým, pretože väčšma 
skladateľov, pracujúcich so slovom, dbala 
vždv o spojitosť melódie s prirodzeným spá
dom žiwj reči. Túto úsadu obhajoval u nás 
už O. Hostinský s B. Smetanom. 
Janáček však presadzoval svojou nápev

kovou metódou niečo celkom iné. Nezaují· 
mal ho problém hudohno~li našej reči a ne
skúmal jej zvukevé a intonačné kvality . Už 
výber nápevkov, ktoré študoval, je charak
teristický : nevšímal si normálnej, logickej 
reči, all' hľadal práve nápevky na jrôznej
ším spôsobom deformované a výrazove vy
ostrené. Až tieto sa stali predmetom jeho 
štúdia a porovnávania. Ich nápevné tvary 
triedi a rozlišuje, pátrajúc po vplyvoch, kto
ré na ne pôsobili. Janáčkov záujem je sú
stredený výlučne k štúdiu psychologických 
a psychofyziekých podmienok, určujúcich 
charakteristické t\'llry nápcvkov. Svoje štú-
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dium zakladá p reto výlučne na skúmaJÚ a 
sledovani psychického stavu hovoriacich. 
V nápevkovej reči určitej osoby vidí pr~· 
svedčivý a okamžitý prejav dušev?'ého Ž1· 
vota, povahy, nálady, afektov a c1tov, se
kundového priebelm urcitc j reakcie atcľ. To 
však nestačilo: aby mohol presnejšie určiť 
charakter niel,torého v)-razu, všíma si tiež 
okolia hovoriaceho, jeho zo,·ňajšku, triednej 
príslušnosti, ďalej prostredia a času a naj
rôznejších vonkajších podmienok, k~oré 
mohli mať nejaký vplyv na človeka a Jeho 
duševné rozpoloženie, ktorého najjemnejšie 
záchvevy prezrádzajú nápevky. Z celého sú
horu týchto vplyvov a podmienok určuje 
Janáček potom tú hlavnú, ktorá sa mu zdá 
byť pricinou zmeneného tvaru nápcvkov; 
Zachoval sa ied.en, doteraz nepublikovany 
Janáčkov vý~ok, v ktorom zhŕňa svoj po· 
stup pri nápevkoch a zároveň cieľ svojho 
skúmania: 

,,Tónový v)·raz, jcnž kryje všechnu život
JÚ · náladu, je nejsložitejší. Nejvčrnéji ucho
váva j! ho nápevky mluvy. V záznamech 
bedlive provedených, jež šeti'i času-do?y, 
svitání-soumraku, slunce-noci, ruchu a klidu 
okolí, společností a opušténosti, jež jdou za 
postojem a každým dvižením tčla, za okem, 
když víčka klopí, neh v údivu rozevírá 
za vráskou i hebkou tvái'í, jež slídi za kaž
dým citovým zácln·iívem poodkryté slovo : 
vše to když ucho a oko pozorovatele zabírá 
mžike:O, jako jediný obraz, celý obraz, jenž 
je volný ve svém projevu, jenž neJÚ složen 
ani zdáJÚm, že by by l pozorován, ohledá
v:Jn. Taková bedlivá pozorování umožňují 
eliminaci, vyloučeJÚ jednotlivých okolnosti 
a jejich vlivu na v)-raz." (Typy české rolu
vy.) Ináč povedané, predstavuje Janáčkova 
nápevková teória súbor úvah. v ktorých sa 
Janáček usiluje o vytýčenie zákonitých spo· 
jitostí medzi vonkajšími a vnútornými pod
mienkami a hlasovým prejavom určitého 
človelia. - N ápevok reči je potom notovým 
písmom približne fixovaný melodický a ryt
mický obrys ľudskej reči, slúžiaci ako do
klad o v lastnostiach citov, afektov, dušev
ných nálad a povahy konkrétneho jedine~ 
vo vzťahu k vonkajším okolnostiam a il
votným podmienkam. 

Janáček si na nápevkoch vypestoval 
schopnosť bystrého a intuitívneho pohľadu 
do zložitých záhad ľudského vedomia a pod· 
vedomia. Svoj psychologický inštinkt, kto· 

l • r )·m sa riadil pri triedení a poron1ávaní 
nápevkov, podporil po čase horlivým a dô
kladným štúdiom Wundtovho psychologic
kého systému, z ktorého prevzal mnohé po
znatky pre svoju teóriu, vzďaľujúcu sa 
v posledných rokoch života jeho stále viac 
hudobnému triedeniu a hodnoteniu, a ž na
koniec zúžil Janáček svoju pozornosť vý
lučne k časovému priebehu a rytmickému 
tvllru nápevkov a sleduje závislosť nápev
kov na obsahu ľudského vedomia v dobe 
jednej sek)mdy . V tomto úseku sa však Ja
náčkova teória komplikuje až k nezrozumi
teľností a pre Janáčkovu skladateľskú prácu 
nemajú výsledky tohto extrémne psycholo
gického pozorovania podstatný v)•znam. 

Tento krajný vý\·oj nápevkovej teórie však 
výrazne svedčí o pravej podstate a zmysle 
J;.náčkovho štúdia nápevkov: i keď sú všet
ky závery Janáčkovho štúdia nápevkov na
najv~-š subjektívne (tieto psychologické mo
menty Sil vymykajú z možnosti prísnej ana
l)·zy) , predsa priviedlo pozorovanie vnútor
ných psychologických p rocesov Janáčka k to
mu, že ' 'edel odhadnúť aspoň približne, ako 
sa asi ktorá životná a duševnú nálada oby
čajne prejavuje v hlasovom prejave ľudí a 
podľa týchto poznatkov získal tiež svoju 
vlastnú predstavu o tom, ako má v skladbe 
vytvoriť melodickú frázu alebo ak chceme 
- nápevok, aby vy jadril určitý konkrétny 
výraz, a to bez ohľadu na deklamačnú 
správnosť či symetričnosť melódie, rytmickú 
pravidelnosť a pod. Upozorľ\ujcm znovu, že 
vytvorenie nejakej objektívne platnej teórie 
nebolo a nemohlo byť Janáčkovým cieľom, 
a preto majú všetky jeho zistenia význam 
len pre jeho v lastnú umeleckú tvorbu. Ná
pevky sú teda ako študijný materiál p ria
mou sú časťou Janáčkovho tvorivého procesu. 
Keď sme si ujasnili podstatu Janáčkovho 

štúdia núpevkov, môžeme tiež vymedziť v)·
znam nápevkovej teórie pre Janáčkov oper
ný štýl. 

Janáček teda neštudoval v nápevkoch len 
ich vonka jšie hudobné kvality; podohne pri 
komponovaJÚ opier nechcel iba zhudobňov!iť 
dramatický text a uplatňovať pri tom azda 
novozískané poznatky o prirod zenej dekla
mácii slova, ako to vedome robil napr. v je
ho dobe Debussy a v niektorých dielach 
Strauss. Pomocou štúdia nápcvkov - v tom 
zmysle, ako sme si ich charakterizovali -
snažil sa vo svojich operách vytvoriť nie 
speYné party pre jednotlivé hlasy, ale usi
loval sa o plasticl<ú ·a dynamickú hudobnú 
charakteristiku určitých predstavovaných 
ľudských typov. P ri komponovaní potom 
celkom dôsledne, prísne zachováva júc po-

žiadavku dramatickej logiky: najprv si sta
noví "základnú melódiu osobnej hudobnej 
charakteristiky", ktorou sú určené povahové 
vlastnosti postáv a ktorými je tiež predpo
vedan)' zároveň vývoj tých to postáv v ďal
šom pr iebehu deja. Yeľa prikladov by sme 
našli najmä v Jej pastorl<yni. Styri hlavné 
postavy deja sú nanájom od seba odlíšené 
svojráznym a ľahlw zrozumiteľným " nápev
n)·m profilom". Až odtiaľ rozvíja Janáček 
ďalšiu hudobnú chllrak tcristiku postáv, ich 
vnútorný v)rvoj a reakciu na dejové záplct· 
1.-y a to všetko pod zorným uhlom drama
tického deja. Snažť sa vyjadriť okamžit)r 
citový prejav čisto hudobn)·mi prostriedka
mi tak, aby sme priamo zo spc,·u, teda zo 
samotnej hudby, vycítili všetko to, čo roz
poznávame za podobných okolností v ná
pevlwch skutočnej reči. Teda ináč poveda
né: tak ako hlasová mimika hercov je dôle
žitým ~initeľom v činohernej dráme, je Ja
náčkovi opäť " mimika" vokálnej melódie, 
ktorá musí by ť skladateľom a nie len spe
vákom vytvorená, dôlel itým a prvoradým 
prejavom životnej pravdivosti a výrazovej 
presvedčivosti v opere. Y tomto zmysle sa 
zaoberal Janáček i všeobecným p orovnáva
ním činohry a opery. 

V Janáčkovýcl1 operách dochádza týmto
spôsobom k značnému uvoľneniu vokálnej 
melodiky, ktorá sa neviaže k vopred stano
venému taktu, tónine alebo harmonickému 
plánu. J e dokonca známe, že .Jonáček vy
chádzal pri komponovaní svojich opier väč
šinou z vokálnej zložky. Charakterizačné 
majstrovstvo m u dovolilo sústrediť celý hu
dobný v)'ľaz na priamy prejav spevákov -
hercov. Tým, že melodika dostala túto sku
točnú a maximálnu dramatičnosť, došlo 
v štruktúre Janáčkových opier k radikálne
mu presunutiu ťažiska hudobnej stavby na 
vokálnu zložku, čo znamená významný mne
lecký čin v dobe rozkladu vVagnerovho slo
hu. Dôraz, k torý Janáček kladie na vokálnu 
zložku Sil však mohol zvrátiť v opačný ex
trém, v ktorom by bola opäť oslabená dra
matická a tektonická funkcia orchestra. Pre
to mal Janáček zároveň na mysli dramatic
kú a hudobnú i e d n o t u obidvoch zlo
žiek: zväzuie vokálnu zložku s orchestrál
nou v jecliný- hudobnodramatický celok urči
tými motívmi obyčajného vokálneho pôvo
du. Výstupy a scény sú totiž v opere kon
cipované tak, že tematickú a dramatickú 
oporu obidvoch zložiek tvoria akési nápev
kové jadrá, t. zv. najtypickejší nápevkový 
úsek spevu určitej dramatickej osoby, na 
ktorom spočíva dejový či charalderizačný 
dôraz a ktor)' vyniká tiť'ž výraznými hu
dobnými kvalitami, je spracovávaný v or-' 
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chestri i vokálnej zložke tak dlho, dokiaľ 
si ďalšia dejová zápletka alebo rozhodujúci 
dejový moment nevyvolá iný charakteristic
t:ý nápevkový motív. Janáček sám nazýva 
tento kompozičný pr incíp ako "vládu výraz
ného motívu". V J ej pastorkyni je táto prá
ca s nápevkovým motívom úplným pravi
dlom, takže môžeme sledovať výjav za vý
javom a priamo menovať tie motívy, ktoré 
majú funkciu tzv. nápevkového jadra. V ďal
ších operách. sa tento prini'Íp čiastočne uvoľ-

CUR T SACHS 

nuJe a mení podľa potreby, ale stále tvori 
podstatu Janáčkovej kompozičnej práce. 

V)rznam štúdia nápevkov pre Janáčkovu 
opernú tvorbu hodnothne dnes ďaleko vy š
šie, ako tomu bolo za jeho života. Stúdiwn 
nápevkov reči umožnilo, či priamo vyvolalo 

.zrod Janáčkovho svojrázneho operného prin
cípu, k torým Janáček priekopnícky podporil 
tú v)·vojovú líniu modernej opery, ktorá 
sleduje požiadavku dósledného zdramatizo
vania opernej štruktúry. 

Grécka hudba a Orient 
Clánkom prof. dr. Curta Sachsa, jedného z najvynikajúcejších predstavite

ľov súčasnej svetovej hudobnej vedy, zahajujeme rad príspevkov, v ktorých 
chceme z času na čas informovať čitateľov o závažných otázkach historického 
vývoja hudby. Profesor Sachs vo svojom príspevku zhŕľía výsledky nových 
výskumov antich,ej gréckej hudby, ktoré viedli k celkom novému nazeraniu 
na ňu. Co Sachs " zabudol" pripomenúť, je, že to boli práve jeho skúmania, čo 
najviac prispeli k tomu zmenenému obrazu gréckej hudby. 

Už titul tohto článku svedčí o podstatne 
novom postoji v našom hodnotení gréckej 
hudby. Až do nášho storočia chovali sa his
torici, ktorí sa zaoberali gréckou hudbou, he
lénskejšie ako sam otní Gréci. Orientálec bol 
pre nich " barbarom", áno, "divochom" . Pre
to si zakazovali akékoľvek porovnávanie 
Grékov s týmito národmi ako urážku jedi
nečnej antickej kultúry . Tento postoj sa 
v dôsledku širšieho rozhľadu našej doby 
zmenil; prinajmenej sa stal badateľným istý 
presun. Klasická filológia us túpila na druhé 
núesto a vedenie prevzala porovnávacia hu
dobná veda. 

K tomu by v lastne bolo malo dôjsť už 
skôr, lebo aj pod dohľadom filológov nazna
čili Gréci cestu celkom jednoznačne. Na za
čiatku nášho letopočtu napísal grécky geo
graf Strabon: " Spisovatelia, ktorí pripisujú 
Dionýzovi celú Áziu, odvodzujú odtiaľ tak
m er všetku hudbu." Jednotlivosti, ktoré 
Strabon uvádza, nie sú vyčerpávajúce. K o
rientálnym názvom gréckych nástrojov nab
las, sambyhe, barbitos, magadis pristupujú 
ako m.jdôležitejšie hithara, k itharis, lyra, 
forminx, l>inyra, syrinx, salpinx a azda a j 
aulós. Vskutku takmer žiadny nástroj 
v Hellade nemal grécky názov. A takmer 
ani jeden grécky nástroj sa nezachoval na 
západe, hoci všetky dodnes žijú na výcho
.de: harfy, lý ry, dvojité píšťaly a núestarni 
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aj v samotnom Grécku už zriedkavé Panove 
píšťaly. 

To isté platí o m elódii a jej orgaruzácii. 
Európska melodika je podstatne založená na 
terciov)·ch reťaziach* a starogrécka rovnako 
ako hudba arab ského a indického okruhu, 
na kvartách a dvojitých kvartách. V dôsled
ku toho sa treba obráti ť k severnej Afrike 
a Ázii, ak chceme znovu nájsť grécke vnú
tm·né usporiadanie kvárt a dvojitých kvár t : 
konjunlcciu zo zrefazených kvár t so spoloč
n)'lll s tredným tónom a disjunkciu zo za 
sebou zoradených kvárt bez spoločného tó
nu v strede; plagálnu a autentickú št-ruktú
ru a pohyblivé postnvenie poltónu (doie, 
v strede alebo navrchu kvarty), od ktorého 
závisí, či treba menovať melódiu dórskou, 
frygickou alebo lý dickou. Pritom neslobod
no prehliadnuť, že na pôvodný grécky cha
rakter poukazuje iba názov dórska, kým 
~'rýgia a L)·dia boli negrécke k raje v Malej 
Azii. 

Ale i dórsku treba Grékom uprieť a v pra
vom slova zmysle orientovať na východ. 

* Toto Sachsovo tvrdenie p latí len pre 
západnú (románsku a germánsku) Európu, 
nie však pre v)•chodnú Európu a Balkán. 
To sa týka aj rozšírenia gréckych nástrojov, 
o ktorom bola už vyššie reč. - Poznámka 
prekladateľa. 

.. 

Východiskom dórskeho vývoja je enharmo
rucký tónorod vo svojej pôvodnej podobe 
s veľkou terciu a poltónom v rámci kvarty, 
bez neskoršieho rozdelerua poltónu na d va 
mikrotóny. To bola, ako to zdôrazňujú mno· 
ho'~ grécke pramene, najstaršia a najúctyhod
nejšia stupnicová organizácia v hellénskcj 
hudbe a jediná , ktorá zasluhovala názov 
harmonia, "spojenie, skladba". Od enhar
monia bola cesta k sedemtónovej dórskej 
stupnici krátka: mimoriadne veľký terciový 
kwk bol rozdelen)' vloženým tónom. Ze to 
bol prirodzený vývoj, ukazuje Japonsko. 
Tam je ešte teraz enharmoníon vlastnou na
cionálnou hlavnou formou - Európanom 
môže byť známe z napodobcnín v Puccini
ho Butterfly. Popri ňom sa však všade ob
j avuje i vyplnená form a s rozdelenou ver
kou terciou, ktorá vo svoiich troch modál
nych prejavoch humoi, -ivato a hirajoši 
1-,p lne zodpovedá gréckym modom dórskem u 
s hypodórskym a hyp erdórskym alebo mi
xolýdickym. Samotné enharmonion sa v Á
zii neobmedzuje na Japonsko. Nachád=me 
ho v Kórei, Mongolsku, Indonézii a Indii ; 
a ak sa môžeme sooľahnúť na J ozefa Flá
v_ia, boli aj staré egyptské chrámové harfy 
"enharmonické". 

Pri všetkých týchto formách stupníc sa 
Európan musí snažiť zbaviť sa nebezpečnej 
sugestívnej sily svojho klavíra. Gréci nepo
znali rovnomerné temperovanie a sotva by 
s ním boli aj súhlasili. Ich tónové kroky 
holi síce matematicky prepočítané, ale vcel
ku prenechané osobnému vkusu. Vedecky 
uznaných bolo prinajmenej trinásť rôznych 
veľkostí poltónov, deväť mikrotónov (často 
mylne nazývan)·ch stvrCtónmi), šesť veľ
kostí tercie a sedem celých tónov. Hráčska 
prax však ešte prekračovala rámec týchto 
pokusov o normalizáciu. Opäť musíme obrá
tiť svoj pohľad na v)·chod, ak chceme nájsť 
podobnú slobodu ladenia. 

Pokiaľ sa Gréci snažili vniesť do tejto 
voľnosti pevné názvoslovie, hovorili vždy 
o mäkkosti a tvrdosti, o napätí a uvoľne
nosti. Tým uplatňovali myšlienkové pocho
dy, ktoré pod spoločným názvom etos pri
pisovali melódiám fyziologické účinky. Ni
kde sa nedozvedáme, k tora vlastnosť určitej 
melódie jej prepožičiava istý etos, vieme 
však, že hudba sa podľa svojho etosu po
važovala za pedagogicky liečivú alebo škod
livú a v dôsledku toho hodnotila ako žela
teľná alebo neželaná. Celý tento svet idei 
je or ientálny. Panuie v Cíne už za čias 
Konfúcia, sto rokov-pred Pla tónom a ešte 
dnes požíva vysoké uznanie v Indii a v is· 
l~~ských krajinách. Učenie o etose je v Á
zn hlboko včlenené do všeobecnej kozmo-

lógie: všetky zjavy v jednom rade vnemov 
majú pev né analógie vo všetkých ostatných 
radoch vnemov: spomedzi planét je Venuša 
tajomným spôsobom sp ojená s piatkom -
dňom v týždni, ktorý je podľa nej pome
novaný { 1•endredi alebo Venušin deň u Fran
cúzov, venerdi u Talianov), so západom ako 
svetovou stranou, s vodou ako elementom, 
s bielou ako farbou a hudobne s určitým 
tónom alebo modom. Tieto kozm ologické 
vzťahy sa v starej H ellade oslabili, ale 
v zlomkoch ich ešte možno spozorovať. Dór
sky modus, mužný, pevne j vôle, pa tril k pla
néte vojny, Marsu, k juhu, ohňu a červenej 
farbe, hoci nám nik neprezrádza, na čom sa 
zakladá táto spolupatričnosť. 

Učeníe o etose sa vcelku vzťahovalo na 
melodickú stránku grécke j hudby. Eticky 
zoradené však boli aj rytmy . Veď ako by 
aj mohlo byť inak, keď rytnúcká organizá
cia Grékov bola veľmi príbuzná indickej a 
juhozápadoázijskej. U všetk)•ch sa jasne 
odlišovali poetické metrá, závislé na zhudob
nenom tex te s jeho veršovými stopami od 
hudobn)•ch časomier, nezávislých na metre. 
:'i"ajväčšie bohatstvo a zjemnelosť rytmu je 
v Indii ; ustupuje v západnej časti Orientu 
a najmenšie je v gréckom svete. Zreteľne sa 
to odráža v odstupňovaní in Yen tára bubnov: 
oproti bezpríkladnej mnohotvárnosti v Indii 
majú Arabi sotva viac než jeden rámový 
bubon a Gréci obmedzujú tento buhon na 
kulty božstiev zeme. Napriek tomu je vnú
torná príbuznosť zrejmá. 
Neznalosť významných vzťahov medzi 

Helladou · a Orientom sa najviac vypomstila 
v popieraní gréckeho viachlasu. Nie je pre
hnané povedať, že až do nášho storočia člo
vek, ktor)· veril v grécku polyfóniu, sa po
važoval za p ochybný charakter. Gréci síce 
sami o nej hovorili veTnú často , i keď pod 
inými menami, ale moderny Európan to ve
del lepšie, pretože dokázal myslieť iba na 
to, čomu sa sám bol naučil : na harmonické 
spájanie akordov a kontrapunkt až k fúge. 
O tom, prirodzene, nemôže byť reči, pretože 
vieme, že až na kánon vznilili výlučne v Eu
rópe. Avšak pudová snaha obohacovať me
lódiu súčasne znejúcimi tónmi sa ukája 
v celom Oriente a prísna monódia, ktorú 
st.retáme dnes, je skôr spätný tvar starých 
s.úzvukov než pokrok. Vieme, že východná 
Azia upustila od starších súzvukov, no po
užíva ich ešte v starobylej dvornej hudbe 
v Japonsku. Indonézske orchestre stavajú 
svoj bohatý symforilcký sloh na rôznosti 
hlasov a v Indii - v iac než v islam ských 
krajinách - je sústavné sprevád=nie meló
die ležiacimi basmi nepostrádateľné. Jed
ným razom sa takto stávajú grécke zprávy 
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jasné a presvedčivé. Plutarch nepripúšťa 
žiadne pochybnosti tam, kde hovorí o kon
sonantných i disonantných zvukoch "sta
r<·ch" rovnako ako pseudo-Longinus, keď 
r~zpráva, že hlavný hlas sa zvyčajne " osla
dzuje" súzvukmi kvarty alebo kv inty. Bol 
však známy aj istý druh kontrapunktu. 
Athenaios napomína istého p ištca, aby v sú
hre iasne vypracovával hlasy a vyhol sa 
akémukoľvek zmätku ; isté pseudoaristote
loYské dielo "0 svete" p r iamo hovorí, že 
hudba v rozličných hlasoch (fonais) zlieva 
vysoké a hlboké, krátke a dlhé tóny, aby 
vytvorila jedinú " harmóniu". Už sto rokov 
predt)'m hovoril P latón vo svojich "Záko
noch" o umeleckom sprievode, v ktorom 
intervaly, výšky tónov a rytmy sa zreteľne 
odchyľovali od hlavného hlasu. Pritom sa 
v literatúre Hellénov prísne rozpracoval 
možný alebo želateľný stupeň konsonancie 
a disonancie, s oktávou ako najčistejšou 
konsonanciou. Toto všetko je Orientu dob
re známe, i keď, ako sa zdá, takáto teória 
vcelku chýbala. 

Prirodzene nesmieme ani od vedecko-in
telektuálneho ovzdušia Hellady čakať starost
livé vypracovanie pravidiel o vedení hlasov. 
V Gréclm tak isto ako v Oriente boli zreteľ
ne oddelení homo fab er a homo cogitans. 
Praktický hudobník spieval alebo hral, ne
mal však žiadny záujem o teóriu. Teoretik 
bol filozofom, prírodovedcom, geografom ale
ho historikom, nie však hudobníkom z po
volania. Tento rozpor bol tesne spojený s ne
literárnym , prevažne improvizačným posto
jom tak orientálnej ako a j gréckej hudby, 
ktorá síce používala notopis, sotva ho však 
používala k hre. 

Nezávislé, improvizačné uskutočňovanie 
hudby dáva hudobnej myšlienke a hudbe 
ako celku životnosť, akú sotva dosiahne 
v kultúrach, poÚžívajúcich noty. Hudba sa 
stáva živou, ba ľudskou ; jedná a trp í ako 
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oduševnelá bytosť. Preto nie je to iba púha 
alegória, keď v indickej my tológii vedú na
hnevaní bohovia nespratných babrákov 
k nymfám, v k tor)'ch sú stelesnené tóny a 
melódie ; každá chyba, ktorú nešiko·vný člo
vek urobí, zabíja _iedno z dievčat, až ký-m 
tento neskroomý človek nesľúbi, že bude 
vážne študovať. Od toho sa veľmi nelíši 
príbeh, ktorým sa v Grécku okolo roku 
tíOO pred n. l vo Ferekratovej komédii pra 
nieruje objavenie sa moderného štýlu: zbitá 
a otrhaná žena doznáva na otázky, že bola 
pani Hudbou, kým ju Frynis a Timotheos 
nezmlátili a nezneuctili. Zdá sa, že aj He
likon mal osobitnú múzu pre každý tón. 
Určitá časť spomínan)·ch zhôd medzi gréc

kou a or ien tálnou hudbou bezpochyby 
predstavuje to, čo bežne nazývame vply
vom: vedomé orevza tie hodnôt z cudzích 
kultúr. To platí- s určitos(ou o najstaršom 
období, kedy Gréci zaplavili Krétu, Yfyké
ny, ostrovy a Malú Aziu a stali sa dedičmi 
ich kultúr. No dochádzalo k nemu i neskôr, 
keď sa vzdelaní Gréci plavili do Egypta a 
požívali múdrosť kňazov. Pla tónov plán za
ložiť výchovu mládeže na hudbe sa nezho
doval len s omnoho staršími myšlienkami 
Konfúcia, ale bol v podstate prinesený 
z Egypta. 

Na druhej strane bezpochyby nevďačí 
všetko orientálne v gréckej hudbe priam e
mu styku. S taré enharmonion so svojim 
príznačn)'IIl rozšírenim od J aponska cez vý
chodnú, juhovýchodnú a ju:fnú Áziu mohlo 
maf svoje korene v onej prastarej materskej 
kultúre v strednej Azii, ktorej existencia sa 
už oddávna predpokladala a dnes je .archeo
lógmi takmer s určitosťou dokázaná. Ak má 
Jozef Flávius p ravdu s enharmonickým la
dením egyptských chrámových hárf, bolo 
by to potvrdenie tejto možnosti. 

(Z časopisu "i\lusica" preložil L. Mokrý.) 

JAROSLAV ZICH 

K tvorbe koncertního repertoáru 
A ko ďalšie príspevky do diskusie pred siazdom Sv äzu československých 

sl>.ladateľov a k onferenciou Sväzu slovenských skladateľov dostali snu~ prí
spevo/" doc. dr. J. Zicha o problematike koncertného repertoáru, príspevok 
L. Lenga o niektorých problémoch približovania hudby ľudu a príspevok 
J. Záha o problém och ĽUT. Nakoľko ďalšie príspevi'-Y hodláme uvereiniť ako 
riadne článkové príspe·vky, prosíme diskutérov, aby svoie ďalšie diskusné 
príspevky koncipovali týmto charakterom. 

Tento článek je mínen jako príspevek k chystanému sjezdu Svazu česko
slovenských skladatelu a zabývá se nekter),mi otázkami spojenými s tvorbou 
koncertního repertoáru. ~ení jiste treba pľipomínat, jak je dôležité, aby byl 
repertoár našich koncertu všestranný a náležite široký, tedy aby se neomezoval 
j en na určitý sloh, poprípade jen na tzv. "osvedčená" skladatelská jména apod. 
J e ovšem samozľejmo, že pri daném vystoupení se volba programu :ľídí v prv
ní radč druhem posluchačského kolektívu, k nemuž se koncertní umelec práv e 
Qbrací ; jiný program volí pred poslucháči, kteľí se s vážn)·m hudebním pro
j evem teprve seznamují, jiný pred posluchači již vyspelými apod. O tyto kon
l{rétni prípady nám tu však nejde, n)7brž o celkový stav dnešního koncertního 
repertoáru viibec. A tu nelze nevidet, že se programy našich koncertu pohy
bují - n emáme-Ii na mysli novinky, n)rbrž tzv. klasický odkaz - namnoze 
ješte stále po značne konvenčnfch cestách. Jde tedy o to, aby se soustavneji 
a hlavne rychleji rozširovaly i na ona hodnotná díla, která nejsou zatím dosti 
probojována, tj. která jsou dosud málo či aspoň méne vžitá .*) Pohled na kla
sický odkaz - obzvlášte pak náš - ukazuje, že je jich více než dosti. 

Tato otázka není arci nijak nová a naráželi na ni už dľíve i jiní. J ed1úm 
z nejpovolančjších , kdo se k ni vyjádi;ili, je zajisté národní umelec O. J ere
miáš. Ve své knize Praktické pokyny k dirigování (Fr. A. Urbánek, Praha, 1943) 
charakterisuje, jak sám praví, "nejvyšši úkol a poslání dirigenta" temito slovy 
(str. 53) : "Dirigent si nemá své poslání zlehčovati provádením jen uznaných 
a úspešných del, která mu prinesou lacinou popularitu. Jeho povinností jest 
proboiová,.•at dobrá díla mladých a neznámých JJkladatelú a pak díla neuznaná, 
laerá iešte nevnikla v oblibu širších v rstev." (Podtrženo vesmčs autorem.) Tato 
slova se ovšem nevztahují jen na dirigenty, nýbrž na koncertní umelce vubec. 
Nedostatečné uvádční skladeb sice hodnotných, ale neprobojovaných či do

k once zapadlých má arci - jako vše na svete- své príčiny. Na nekteré z nich 
<:hceme práve v tomto článku poukázat. Než však k nim pristoupíme, považu
jeme za nutné zdí1raznit, co se často prehlíži, ač to bylo v dejinách výkonného 
umeni již mnoh okrát potvrzeno, totiž že uvádční takových skladeb neni zďa
leka jen včcí odvahy "riskování" apod., jak se vetšinou soudí, nýbrž závisí 
predevším na tvorivých schopnostech výkonného umelce. J inal( rečeno, nejde 
jen o to dát neprobojované dilo vúbec na program, nýbrž záleží v první rade 

' ) Této otázky jsem se dotkl již drive v článku O tvlirčí povaze výkonného umení, viz 
Hudební rozhledy, roč. VIII., 1955, čis . 6. 
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na tom, co z nčho v)rkonný umelec vytvorí. Je to treba pľipomenout tím spíše, 
že se dosud sejdeme s prípady, kdy se takové dílo provede jen "z povinnosti", 
totiž pod tlakem rozmanitých, príliš vnejších okolností, arnž pritom interpret 
naše! k dílu opravdov)r v nitrní vzta.h, nemluvč o tom, že by na nem vskutku 
tvorive pracoval. 

Jaké jsou tedy príčiny, které brání tvorivému rozšiľování koncertního re
pertoáru o díla dosud nevžitá? Značný vliv tu v první rade má, že jsme, pokud 
jde o starší skladatelsk ý odkaz, často v zajetí rúzných pi:edsudku. O co tu jde, 
je snad v kruzích hudebnických, ba i laických (či snad práve v nich) dostateč
nč známo. Není tedy treba. abychom se tu zastavovali u jednotlivých sklada
telu a uYádčli u každého predsudky, které se o nich pau šálne, tj. bez pľihléd
nutí k jejich jednotliYým skladbám, ustálily. Stačí, poukážeme-li na nekteré 
nejnovčj ší zkušenosti, a to ze zahraničí, které jsou s temito predsudky v ná
padném rozporu. Tak je známo, že v poslední dobe bylo v Nemecku uvedeno 
nekolik starších česk)·ch oper {Dalibor, Dvč vdovy, Cert a Káča, Dimitrij) a že 
tam dosáhly nesporného, nčkde až prekvapujícího úspechu. Podle nov)·ch 
zpráv chystá zahraničí v nejbližší dobe kolem 25 premiér našich oper. Rada 
z nich patrí rovnež k tomuto starším u odkazu; tak byl projeven zájem o Hu
bičku, Taj emství, ba i . 1 cvčstu messinskou atd. O všech techto operách však 
platí u nás už po léta podivo)' názor, že na jejich propagaci do zahraničí " je 
už poidč" . Ale nejen to. Pokud jde napr. o Dalibora, nezbavili jsme se na
mnoze ješte stále názoru, projevovaného arci jen v soukromých hovorech , že 
je poznamenán wagnerovstvim. (Stejnč se soudívá i o Libuši.) Tím se však 
dostáváme do dalšího rozporu se západonemeckou kritikou, neboť ta o pro
vedeném Daliboru konsta tovala, že wagnerovský není ; nelze pak jiste pochy
boval, že práve tato kritika má pro wagnerovství zvlášte jemná tykadla. Ne
méne nepríjemného poučení se nám dostalo faktem, že v USA byl nedávno 
natočen na gramofonové desky Foerstruv I. houslový koncert, a to soYetský
mi umelci (sólistou Bezrodným a dirigentem Anosovem). O Foerstrove instru
mentálním díle se totiž dá spolehlive Nci, že v celku - na mizivých výjimkách 
jednotlivcú nezáleží - je vztah našich koncertních umelcú k nemu vyslovene 
záporný. - Snad uvedené príklady stačí. Ľkazují, že už bychom melí své roz
manité predsudky začít revidoval ; vetšinou se totiž proste paušálne tradují, 
aniž jsou založeny na skutečné znalosti autonJ. resp. jejich jednotlivých skladeb. 

Jinou p1·ekážkou, která nám hrání v uvádení skl adeb zmíneného druhu, je 
estetický názor, podle kterého se díla rozdčluji na " jasná" a "nejasná", pri čemž 
" nejasná" se považuií už sama sebotL za. špatná. Pokusme se podrobit toto 
kritérium kritice. Všeobecne platí, že poznání nččcho nového spočh·a v tom, 
že si no,·é preYádime (redukujeme) na neco dosud známého. ~dáme-li na mysli 
umeleck)' svet, mÚžeme tO formuJoYat ješte pfípadneji tak, že Se tOUtO cestOU 
snažíme novému dílu porozumet, si je "osvoj it" o v c svete vedeck0m jde o to, 
abychom nový jev prímo vysvetlili. nččím dosud známým. Nepodarí-li se nám 
to, ziistane vedecký problém nPzYládnut, nevyrešen. V umční oYšem nebeží -
alespoň ne vždy - prímo o vysvčtlování ; nicméne je i tam cesta podobná tím, 
že i v umeleckém díle vyhlcdáváme vždy neco znárného, tj. vžitého. Yšeobecne 
pak platí, že srozumitelnost nového díla (či celého skladebného slohu) závisí 
na tom , v jakém p omeru jsou u neho nevžité postupy k postupom již dosta
tečnč známým , vžitým. "Jasným" dílem je pak zajisté tak ové, ve kterém ná-

514 

padne prevažuje to, co je dnes vžité. Jinak rečeno, "jasné" dílo nápadne vyho
vuje vžitým estetick)rm normám. Tím si vysvetlujeme, že porozumčt takovému 
dílu nevyžaduje s naší strany žádnou velkou námahu; dílo nás ovšem také 
zpravidla nijak neprovokuje. 

I ové dílo meľíme tedy vždy nejak)rmi normami. Rozhodujíci otázkou je 
pak, je-li jejich platnost ahsolutní, či je-li nejak omezena. Casto se soudí, ze
jména pokud jde o hudbu instrumentální, že normy jsou zcela stabilní, neboť 
jsou prý pauze antropologického piivodu. Tomu však odporuje zkušenost 
z historie, která nám ukazuje, že platnost norem se čas od času mení. i\1usí 
tedy b}·t normy ovládany též zákonitostí spoločenskou, neboť práve ta se 
v nich uplatňuj e svou promčnlivostí. To také odpovídá známé skutečnosti, že 
umení je faktem společenským. Jinak rečeno, na normy, kterými meľíme 
umelecká díla, má vliv také spoločenský životní sloh, ke kterému se umeleeké 
dení - počítajte v to i umení výkonné - vždy velmi úzce primyká. Je tedy 
docela dobre možné, že nové dílo (či nov~- skladebný sloh) se stretne, tj. dosta
ne do rozporu s normami, jež jsou v dané dobe a v dané společností vžité. 
Dokladú toho najdeme v dej inách dosti. J ešte dnes chápeme napr., proč na
rážel Berlioz ve své dobč na nepochopení, srovnáme-li treba jeho Fantastic
kou symfonii, či Harolda s nčkterou symfonií Mendelssohnovou. Práve tak 
pochopíme, proč byl Smetanovu kvartetu Z mého života zpočiatku vytýkán 
" pochybený sloh"; není totiž opravdu psán podle "kvartetních norem" od
pozorovan)·ch treba z Mozarta, Schuberta, ba ani z Brahmse, tj. sldadatele 
vekOYČ dokonce mladšího. 
Ľvedené príklady tedy ukazují , že mezi pojmy "nejasný" a ,.špatný" nelze 

klást rovnítko, neboť tzv . nejasnost se vztahuje vždy na určité normy, jejichž 
platnost však není a ani nemľtže bý t zcela neomezená. Je tedy docela dobre 
možné, že nové dílo je pres svou nejasnost hodnotné. 1elze to arci obrátit, tj. 
tvrdit, že každé nejasné dílo musí být už proto hodnotné, ani že každé hod
notné dílo musí být nejasné. Zkrátka rečeno, mezi pojmovými dvojicemi jas
ný- nejasný a dobrý- špatný není žádná paralelita. 

J ako tretí prekážku, která nám bráni v uvádení méne vžitých skladeb, je 
konečne možno UYést sklon hodnotit daného skladatele spíše v celku, místo 
abychom hodnotili každé jeho jednotlivé dilo zvlášte. Jde tedy o generalisa.ci, 
která se provádi dvojím zpťtsobem.· Jednak se generalisuje v neprospech auto
ruv tak, že Z nčkterých jeh o Slabších skladeb Se SOUdÍ, že YŠechna jeho ruJa 
jsou slabá, tedy že ani nestojí za to se autorem zab)rvat. Tento generalisační 
postup se vyskytuje včtšinou. Tzv. ctitelé autora maji zase sklon opačný, totiž 
usuzovat, že vše, co "jejich" autor napsal, musi být znamenité. Tato genera
lisace se uznáYá všeobecne za nesprávnou. J e však nutno zdúraznit, že také 
první generalisace je chybná, což se často ku podivu prehlíží. Díky jí se už 
často vytvoril ria autora určitý tradiční názor, ktPrým je "a priori" negatív
ne OV)ÍYnČn nej en náVŠtČvník koncertu, nýbrž dokonce i koncertnÍ umelec Sám. 

Pokusmc se tento nepľíznivý generalisační mechanizmus rozebrat . V jeho 
pozadí je - jako mlčky prijímaný zdánlivč samozľejm)· predpoklad - názor, 
že " pravý", tj. vskutku dokonalý skladatel je jen ten, kter)· nezanechal vť1bec 
žádné slabé díl o, resp. tal< učinil jen zcela ojedinele. Tento názor pak pramení 
ze starého romantick{>ho kultu umční jako čehosi na výsost dokonalého, k čemu 
tedy nelze mít sebemenší výhrady. Na umelecké tvorhi' se smí podilet jen 
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genius, tj. ten, kdo se nemuže vubec zmýlit. Jde tedy o typicky romantickou 
absolutisaci umelecké práce. Tento názor je však zase v rozporu se skuteč
ností. (Poukázal na to už Cernyševskij.) Ukazuje se totiž, že zmínenému "ab
solutnímu" požadavku vyhovuje jen málo svetových skladatelu. Tak treba 
v Schumannove tvorbe se najdou krome skladcb vpravde geniálních také díla 
slabší, po prípade v téže skladbe vedie silných nápadu i místa slabší apod. 
Totéž platí o Brucknerovi, mezi jehož symfoniemi jsou značné rozdíly v hod
notč, atd. A pi·ece je svetovost obou techto sldadatelu nesporná. 

Ncpfípustnost uvedeného generalisačního mechanismu je tedy očividná; 
.a prece se udržuje velmi houževnate. Sejdeme se s ním ovšem i mezi umelci; 
jeho pravý puvod však najdeme mezi tzv. vzdčlaným koncertním obecenstvem. 
Generalisace je totiž typick)rm príznakem laictví. Laik cítí, zejména ve spo-
1ečensk),ch stycích, potrebu mít na daného skladatele určitý celkov)' názor. 
a)odrobným Studiem jeho jednotlivých skladeb si jej však získat nemtlŽe. 
Proto volí lacinejší, presto ku podivu nijak kritisovanou cestu generalisace 
(pokud ovšem neprejímá názor odjinud). Pro tvorbu koncertního repertoáru 
je pak dllležité, že touto generalisací vykonáva laik, a to má naprosto ne malý 
vliv i na koncertního umelec. Ten totiž potrebuje zájem o SVOU práci a potre
buje jei vzbudit i u tčchto vzdelaných laiku. Proto se často cítí nucen vy
hnout s.e autorom neprohojovaným, tj. tem, ktefí byli "odgeneralisováni" ne
pľíznive. A tak dochází k podivnému paradoxu: umelec, tj , odborník se octne 
mimodek, treba i proti svému vlastnímu presvedčení pod tlakem názoru laic
kého. 

Prosazování neprobojovan)rch autoru není tedy vždy snadné. Bez obtíži s_e 
to darí jen tem koncertním umelcum, kteľí zaujali ve verejném hudebním ŽI
vote naprosto výsostné postavení, Vzpomeňme treba, že Sv. Richter dosáhl 
v Praze vynikajícich úspechu s reprodukcí vVeberovy klavírní sonáty d-moll 
presto, že Weberovo klavírní dílo se u nás v celku pokládá za odbytou zále
žitost. Není však bez zauiímavosti, jaký ohlas mel tento Richteruv výkon. 
Soudilo se totiž i nadále, ž~ dílo samo je slabé (neboť generalisační mechanis
mus má velmi tuhý život), prý mu však Richter " pomohl". Kdo takto u_suzuje, 
musí se octnout v nesnázi, má-li vysvetlit, jak je možné, že slabé dílo Je este
ticky účinné . Takový rozpor se arci vysvetlil nedá. J e tomu podobne, jako 
kdybychom O nejaké činohfe prohlásili, že má za SVOU účinnost C? deko~rat 
nikoliv spisovateli, nýbrž pouze báječn~'m h ereck)'m výkonum. Mezi praktiky 
divadelního života (ne tedy jen mezi literárními teoretiky či kritiky) však platí 
už dávno tato zásada: dává-li dramatikuv tex t plné možnosti k tomu, aby na 
jeho podklade rozvinul herec své plné mistrovské umení, pak je to t~xt drama
ticky dobrv . Totéž by tedy melo platit i v oboru hudebním: dává-h skladate
luv zápis plné možnosti k tomu, aby na jeho podklade rozvinul v)rkonný ume
lec své plné mistrovské umení, pak nelze jinak, než že zápis je hudebne dobrý . 

Názor, že dílo je sice slabé, avšak výkonn)' umelec rim "pomáhá", je tedy 
v yložene diletantský. Ve skutečnosti je to tak, že každá hod?otná sk~adha 
v sobe skr)rva celou radu reprodukčních možností. Záleží' tedy Jen na vykon~ 
ném umelci, aby vyhmátl reprodukci esteticky opravdu účinnou. C~ceme-h 
protO vubec mluvit O nejaké pomoci, pak ji dává V)'konn)' umelec nCJen tzv. 
slah)'m dílum (čímž často jejich "slabost" vyvrátí), nýbrž každému dílu vôbec. 
Tim ovšem ztrácí predstava pomoci také sVLlj pí1vodne mínený smysl. 
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Jak patrno, záleží predevším na tvorivých schopnostech výkonného umčlce. 
Môžeme se v tom odvolat opet na historii , jejíž svedectví je zajisté nejprukaz
nejší. Ve svrchu zmínené J eremiášové knize jsou k tomu uvedeny dva príkla
dy : Kovarovic, který takto probojoval Smetanova Dalibora a Ostrčil, jenž se 
stejným zpusobem zasloužil o Smetanovu Certovu stenu. l.Jvádení n ezaslouže
ne opomíjených skladeb nelze ovšem prehánet, neboť pľítažlivost programu, 
s nímž umelec na daném koncerte vystupuje, je, a to práve s ohledem na ne
probojovaná díla, podmínkou neohyčejne dúležitou. Na druhé strane jde však 
o to, aby se tato díla začala objevovat na repertoáru opravdu soustavne. Od
hodláme-li se k tomu, učiníme pro domácí tvorbu totéž, co už dávno činí pro 
svou tvorbu cizina. 

LADI S L AV LEN G 

K otázkam priblíženia hudby ľudu 
Otvoriť nášmu ľudu doširoka brány k poznaniu a kráse, pozdvihnúť čo naj

širše ľudové masy na úroveň vyspelého kultúrneho života, začať vytvárať 
predpoklady komunistického prekonania rozporov medzi prácou fyzickou a psy 
chickou, medzi mestom a dedinou atď. nemožno, ak so všetkými našimi čin~ 
mi a zámermi nebude úzko spojená výchovná funkcia. P ostavením výchovneJ 
funkcie na prvé miesto v procese kultúrnej revolúcie hol zároveň naznačený 
aj cieľ, obsah, zásady, metódy a organizačné formy tohto pôsobenia. Ak p od 
výchovou vôbec rozumieme určité cieľavedomé, plánovité, systematické atď. 
pôsobenie na psychológiu vychovávaného, s cieľom rozvinúť v ňom také kva
lity, aké si praje vychovávateľ, resp. aké zámery sa výchovou sledujú, tak po
dobné zameranie a uplatnenie musíme hľadať aj v špecifikovanej výchove ume
ním. Hudobnej kultúre, ako prostriedku prev)rchovy uplatňovanej v etape 
dovŕšenia kultúrnej revolúcie, nepripadá teda úloha "pasívna", slúžiť živel
nÝm želaniam a názorom či požiadavkám v tejto oblasti nevzdelaných ľudí, 
ktorých umelecké vedomie zostalo na úrovni starej meštiackej ideológie a mo
rálky vôbec, ale v pravom slova zmysle revolučná, aktívna, pretvárajúca stav 
a obsah starého vedomia v novú kvalitu. Bez takéh oto zamerania, funkcie 
a uplatnenia prostriedkov by nebolo možné hovoriť o výchove umením. Z to
ho však vyplývajú dôležité požiadavky predovšetkým pre úsek riadiaci toto 
v)'chovné pôsobenie. Výchovné p ôsobenie nevyhnutne vyžaduj e, aby bolo 
prevádzané formou zrozumiteľnosti a prístupnosti. Bez rešpektovania týchto 
zásad výchovné pôsobenie našej hudobnej kultúry by bolo iluzórne. Hudobno
kultúrny život nesmie zostať len v Prahe a Bratislave, ale musí obsiahnuť všet
ky miesta našej vlasti, aj samoty a malé dedinky či v horách, alebo poh:aničí. 
O takéto široké zachytenie sféry pôsobnosti nebojuje len kultúra a umeme, ale 
aj ekonomika , politika a ideológia. Organickým výrazom dôslednejš~eho_ uplat~ 
ňovania tohto kurzu je aj v poslednom čase prevádzaná decentrah zácta. De
centralizácia vyšla z oprávnen)-ch požiadaviek života, ktorý ukázal, že základ
ným predpokladom rýchleho a úspešného postupu vpred je plné rozvinutie 
t~orivej iniciatívy a pracovnej aktivity širokých más a s ich každodenným ži• 
votom spät)·ch pracovníkov nižších orgánov a zložiek. No zároveň nemožno aj 
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nevidieť mnohé ťažkosti, ktoré z jej uskutočňovania vyplynú. :\'ajväčším ne
dostatkom je skutočnosť, že nižšie zložky, na ktoré by sa mala preniesť 
úloha dobrej výchovy umením, sú pre túto úlohu po stránke materiálnej, 
odbornej, metodickej a kádrovej vôbec zle a nedostatočne vybavené. 
Ak~ sú možnosti riešenia pro~lematiky kultúrnej reYolúcie v skutočných 

podm1enkach už t eraz, v súčasneJ dobe? Rozhodujúcimi činiteľmi umelecko
v5rch ovného zamerania musia sa stať predovšetk)'m centrálne umelecké sväzy, 
umelecké telesá i jednotliví umelci či už pôsobením živým, priamym, alebo 
sprostredkovaným, ako je televízia, rozhlas, gramofón a film, ďalej naše vše
obecno-vzdelávacie i hudobno-odborné školy, strediská, sústavy osvetových 
zariadeni, domy a poradne I:UT a tď. Počet umeleckých telies na Slovensku 
(okrem Bratislavy) je nedostatočný. Za dôležitú úlohu kullúrnei revolúcie treba 
považovať zriadenie symfonických orchestrov v každom krajskom sídle. Treba 
v omnoho širšom rozsahu ako doteraz začať s prevádzaním v)·chovných kon
certov s priamou živou reprodukciou najmä pre mládež. Túto formu umelec
kej výchovy nevyužíva v patričnej miere a s uplatnením správneho metodic
kého zamerania ani naša televízia. J e dôležité si uvedomiť aj ten fakt, že 
hlaYným strediskom, kde sa otázky kultúrnej revolúcie musia riešiť najzá
s~dne~šie, je naša škola. Týka sa to nielen škôl všeobecnovzdelávacích, ale aj 
vsetkych druhov a stupňov hudobno-umeleckých učilíšť. V zásade pôjde o to, 
aby školy všeobecnovzdelávacie popri základoch všetkých odborov a výrob
ného zamerania dali žiakom aj najpodstatnej šie vedomosti a poznatky ne
vyhnutné pre pochopenie realistických hudobný ch diel, aby ich prostr~dníc
~vom najmä v najvnímavejšom pubertálnom a popubertálnom veku rozví
Jal sa duševný a emociálny svet žiakov aj cez pôsobenie hudobných diel. 
Hudobno-umelecké učili štia sú zase povinné organizovať vyučovanie a v)r
chovu takým smerom, aby ich žiaci spoznali aj problematiku súčasného žiYota, 
praxe, aby spm:nali objekt, voči ktorému bude ich umelecké pôsobenie za-

·merané. , 
Dôležitým článkom kultúrnej revolúcie sa stávajú aj ósvetové inštitúcie. 

ktoré vo vzťahu k umeniu a kultúre vôbec musia predstavovať v našom sys~ 
tér:1e. spro~tredkuj~JCi č_lánok , pomocou ktorého ~a budú prenášať všetky plody 
naseJ kultury na Široke masy obyvateľstva. MusJa sa stať školou, školou v pra
v?.m s! o va, zmysle pre, mládež i pre dospel)rch. Výsledkom systematicky roz
VIJaneJ prace pracovmkov v osvete musí byť odstránenie nepomeru medzi 
druhom programov vyložene zábavných a často ideove i mravne prázdnych 
a. lacných (podujatia tanečných džezových orchestrov, plané estrády, kúzelní
Cl atď.), s programmi skutočne ideovo-v)'chovného charakteru (koncertv sbo
rového spevu, symfonické koncerty, komorná hudba, árie z opier a" pod.) . 
V doterajšej praxi osvetov ých zariadeni bola výchov ná sila umenia nedocenená 
a len v malej miere v yužívaná. K dosažiteľným a málo nákladným zariadeniam 
osvet?vých ~tred~sk.p~trí div~dlo hudby. Túto formu hudobnej výchovy by si 
mohh dovohť zriadiť 1 v obcmch. Treba dať k tomu patri čuý impulz, ale zá
roveň posta rať sa aj o to, aby vedúci pracovníci divadiel hudby dostali odbor
nú i metodickú pomoc zo styku priameho, alebo písomného. 

Všetky spomínané formy jednoznačne určovali pracujúcim masám úlohu re
cep!h:nu, úlohu konzumentov hudobného umenia. Úspešný postup výstavby 
soctahzmu vytvára však stále priaznivejšie podmienky pre to, aby sa tradičná 
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i súčasná vlastná kultúrna iniciatíva ľudu ciaľavedome rozvíiala. Pre túto 
ú lohu bude mať aj naďalej veľký a mnohostranný význam ľudová umelecká 
tvorivosť. J e jednou z foriem výchovy umením, zabezpečujúcou aktívne po
znávanie umenia, ktoré je vždy účinnejšie, ako len prosté pasívne preberanie 
j eho hodnôt. V ďalšom rozvoji ľudovej umeleckej tvorivosti bude potrebné 
vyrovnať sa s nedostatkami rázu organizačného, nd predovšetk)·m ideového. 
Klasický folklór predstavuje neobyčajné a rozmanité bohatstvo, ale nebolo by 
nič pochybnejšieho, ako v dnešnej dobe ustrnúť na pietnom konzervovaní sta
Tých folklórnych útvarov bez výberu. Aj ľudová umelecká tvorivosť je pro
cesom živ)'m , podlieha vývoju, zmenám, lebo je výrazom života ľudu a jeho 
p ráce. Preto každá jednostranná orientácia do minulosti, obchádzanie a io-no
rovanie súčasného života a ideových úloh b y bolo nesprávne a muselo" by 
stroskotať. ' 

.TOZEF ŽÁK 

O niektorých problémoch v ĽUT 

V tomto diskusnom príspevku chcem vyjsť zo skutočnosti, že ľudová ume
l ecká tvorivosť má dnes veľký podiel na celkovej výchove nášho človeka. 
V dôsledku toho sa na ňu musíme pozerať vážne a s opravdivou zodpovednos
ťou pristupovať k riešeniu jednotliv)'ch problémov v celej tejto oblasti. Ho
vorím to preto, lebo viacerí jednotlivci Yidia v EUT stále iba tradičný folklór 
.a v súboroch EĽT interpretov iba tradičného folklóru. Kto sleduje prácu sú
borov EUT samozrejme vie, že taký to pohľad nezodpovedá už dnes skutočnos
ti. Okrem. folkloristických speváckych skupín a tradičných ľudových hudieb, 
máme tottž dnes množstvo speváckych sborov EUT, inštrumentálny ch telies 
(sláčikové orchestre, estrádne orchestre, dychové hudby, tanečné orch estre, 
a j niekoľko malých symfonických orchestrov atď.), sólistov-spevákov, sólis
tov-inštrumentalistov a pod. Teda, v súboroch EUT v oblasti hudby a spevu 
aktívne využíva svoj voľn~' čas · veľkÉ' množstvo našich pracujúcich. A preto 
aj hlavným poslaním našich súborov ĽUT v súčasnosti i budúcnosti, je cieľa
vedomá výchovná práca medzi najširšími masami. Tu by som sa tiež chcel 
:zmieniť o tom, že niektorí jednotlivci dodnes, akoby to bolo úplne sam ozrejmé, 
v súvislosti so súbormi ECT paušálne hovoria o primitivizme a diletantstve. 
To však najlepšie svedčí i'ba o tom, ako títo ľudia nedostatočne sledujú a ne
-dostatočne sa zaujímajú o súčasný stav a prácu v našich súboroch. J e pravda, 
.~e m edzi súbormi eUT nájdeme i také, ktoré sú na nízkej umeleckej úrovni, 
Je však omylom, ak má niekto podobný názor na všetky súbory EUT a na 
prácu v oblasti EUT vôbec. Tomu, kto má opravdivý a úprimný záujem na 
vzostupe hudobnosti nášho ľudu, natískajú sa totiž iné otázky, napríklad : ako 
skvalitniť výchovnú prácu v súboroch EUT po ideovej, odbornej a pedago"ic
l<ej stránke, ako zabezpeči ť ich ďalší umelecký rast a pod. Veď, keď sa Jen 
trochu zamyslíme nad prácou spevácky ch a hudobných súborov EUT musŕme 
prísť k záveru, že tu možno naozaj veľa. vykonať , hlavne pokiaľ ide práve 
.o zvyšovanie hudobnosti v našom ľude. 
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Aby práca v súboroch ĽUT bola skutočne cieľavedomá a kvalitná, musí ju 
viesť veci úprimne oddaný, ideove, odborne i pedagogicky vyspelý a skúsený 
vedúci súboru, dirigent alebo sbormajstér. Dostatočn)' počet vedúcich súborov, 
ktorí by mali všetky uvedené vlastnosti, je teda kľúčovou otázkou pri zabez
pečovaní nielen kvantitatívneho ale i kvalitatívneho rastu súborov ĽUT. Mno
hé súbory nám ustrnuli vo svojom vývoji práve preto, že nemali, prípadne 
ešte stále nemajú schopných vedúcich. Tento nedostatok riesi sa dnes rôzuymi 
druhmi školení pre vedúcich, dirigentov a sbormajstrov súborov ĽUT. Vy
chádza sa tu z toho faktu, že mnohí z nich majú všetky vlastnosti potrebné 
pre túto zodpovednú funkciu, okrem jednej, a tou je slabá odborná pripra
venosť. Za týmto účelom poriada napríklad hudobné oddelenie Osvetového 
ústavu v Bratislave (bývalý Slovenský dom ĽUT) už tretí rok systematické 
diaľkové školenie dirigentov súborov I~lJT. Krajské poradne ĽUT Úsporiadajú 
krátkodobé internátne školenia v rámci jednotlivých krajov a pod. I keď 
výsledky · týchto školení, najmä spomínaného diaľkového školenia, sú v mno
hých prípadoch veľmi pekné, predsa treba už dnes rátať s výchovou schopných 
vedúcich súborov, dirigentov a sbormajstrov priamo v našom odbornom hu
dobnom školstve. K týmto úlohám by sa mali do určitej miery zamerať aj 
osnovy týchto škôl, dávajúc svojim poslucháčom oveľa viac možností prak
ticky a metodicky správne pracovať so sborom alebo orchestrom, aby skutoč
ne absolventi týchto škôl boli po každej stránke plne schopní vzorne Yiesť 
naše najvyspelejšie súbory ĽUT. A môžeme dnes s hrdosťou povedať, že máme 
už niektoré tak vyspelé súbory ĽUT, kde je nevyhnutné, aby ich viedol teore
ticky i prakticky skúsen)r a kvalifikovaný dirigent alebo sbormajster. Veríme, 
že v dnešn)rch podmienkach, keď sa súborom ĽUT venuje tak veľká starostli
vosť , bude ich počet neustále narastať. Musia mať však súčasne zabezpečený 
aj dostatočný počet schopných vedúcich. 

Pre ďalšiu metodickú prácu medzi súbormi interpretujúcimi tradičný pie
sňový a hudobný folklór je nevyhnutné, aby došlo čo najskôr k sústavnej 
spolupráci všetkých inštitúcií, ktoré sa zaoberajú či už výskumom alebo zbie
raním, ako aj vedeckým spracovaním tradičného folklóru. Myslím tu predo
všetkým na aktívnejšiu a sústavnú spoluprácu medzi folkloristickým oddelením 
O stavu hudobnej vedy SA V, Ceskoslovcnsk)'m rozhlasom, hudobným odde
lením Osvetového ústavu v Bratislave, ako aj medzi jednotlivými odborník
mi pre náš piesňový a hudobn)r folklór. V prvom rade tu pôjde o dôkladné 
zoznámenie sa s v)rsledkami práce jednotlivých inštitúcii, prípadne jednotliv
cov a na tomto základe bude potom treba presnejšie vymedziť formy spolu
práce medzi nimi. Je samozrejmé, že pre iné účely prevádza výskum, zbieranie 
a spracovávanie piesňového a hudobného folklóru folkloristické oddelenie 
Ústavu hudobnej vedy SA V, pre iné účely robí výskum a zbieranie Cesko
slovenský rohlas a pre iné účely robí výskum a zbieranie hudobné oddelenie 
Osvetového ústavu v Bratislave a pod. Predsa však vzájomná spolupráca mô
že priniesť veľa kladných výsledkov, lebo tu existujú viaceré spoločné problé
my, s ktorými pri výskumoch, zbere, ale najmä pri dokumentácii a edičnej 
činnosti v oblasti tradičného piesňového a hudobného folklóru zápasíme. Pre
to možno iba uvítať iniciatívu hudobného oddelenia Osvetového ústavu v Bra
tislave, ktoré mieni do konca tohto roku zvolať pracovnú poradu zástupcov 
všetkých inštitúcií a ústavov, prevádzajúcich výskumy, zber., vedecké spra-
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cováYanie, dokumentáciu a ediťnú činnosť tradičného piesiío,·ého a hudobného 
folklóru. Jej cieľom bude práve doh odnutie sa na konkrétnych formách ná
jomnej spolupráce. 

V tomto svojom diskusnom prispcYku som načrtol iba dva problémy a úlo
h y V oblas ti speYáckych a hudobn)·ch súborOV eef. J e ich samozrejme Omno
h o. Yiac. Pri riešení t)·chto problémov treba samozrejme počítať aj s aktívnou 
.a sústavnou spoluprácou nasich profesionálnych odborníkov a umelcov, s ich 
radami a skúsenos(ami. Skulocnc, treba si uvedomiť , že ľudová umelecká tvo
rivosť plní dnes veľké úlohy Yo zyyšovaní hudobnosti nášho ľudu. a preto jej 
stav, úlohy a problémy majú byť vecou nielen hudobníkov-amatéroY, ale 
úzko s nimi majú byť spojení aj naši profesi~málni umelci a hudobní odbor
níci. 

JOH . ERNST KOHLER 

Organ v socializme 

V i\emecku organ sa považuje '" prevažnej miere za kostolný nástroj, ktorý 
-dosahoval najväčšieho rozkvetu v 17. a 18. storočí až asi do doby J. S. Bacha, 
-potom však s rozmáhajúcim sa zosvetšťovaním hudby vôbec strácal na svo-
jom význame stále viac, takže už aj duch , ako Beethoven sám, síce na 
{)rgane hral, ale nič pre tento nástroj neskomponoval. Až Max Reger ve
noval organu väčší počet významných diel. Keď po prvej svetovej vojne za
z namenalo barokové umenie všeobecné obrodenie a keď aj organ pritom nado
budol väčší význam, napísalo sa mnoho novej organovej hudby v súvislosti 
s liturgickou obnovou hudby cirkevnej, takže sa dalo právom očakávať, že 
{)rgan je a zostane nástrojom kostola a ako tak)· nemá prirodzene žiadne per
spektívy v novom socialistickom umení. 

Vidí sa mi byť načase, aby sme energicky čPlili tomuto názoru a vyjasnili 
problém organa. Organ b ol známy ako hudobný nástroj už starým orientálnym 
!kultúram Egypťanov, Babylončanov, neskoršie Grékov a Rimanov. Vtedy sa 
nikdy nepoužíval na kulti cké účely. Keď v 9. storočí prišiel organ do západnej 
E urópy , bol zavádzaný do kostolov napriek stáročia trvajúcemu protestu klé
r u. Pretože kostoly poskytovali najväčšie priestory, aké vôbec boli, vytvorili 
·sa tým podmienky, že sa tento mal)· a skromn)' nástroj mohol rozvinúť v tak 
mohutný, že bohatstvom a plnosťou zvuku prerástol všetky ostatné hudobné 
nástroje. Popritom zjavuje sa organ aj " mimochrámových priestoroch , kde 
:Sa s ním stretáme v podstate menšom prevedení pod názvom pozitív a portatív. 

O tom svedčia čisto svetské- organové skladby, napr. spracovania ľudových 
p iesní 16. storočia, skladby koloristov, variácie na ľudové piesne Schwelincka 
a Scheidta, ale aj organové koncerty Händlove,ktoré sa hrávali v opere cez 
prestávku. Tiež veľké organové diela Buxtehudeho a Bacha, ktoré nie sú via
zané na chorál, boli síce písané pre veľké nástroje v kostoloch, Yymykajú sa 
však svojou veľkolepou umelPckou koncepciou rámcu cirkevnej hudby. V 19. 
:storočí prichádza vo väčšej miere do koncertných siení Yeľký organ, ktorý sa 
už medzitým prispôsobil SYojím zvukovým ideálom orchestru. Na území ~DR 
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máme len yefmi málo koncertn)'ch organov z tejto doby . Väčšina z nich bola 
zničená bombami v poslednej vojne. Panuje preto stále názor, že organ je 
predsa len nástrojom kostoln~·m. Samozrejme, že organ má v kostole svoje 
stále miesto a aj určité úlohy, ktoré však nemôžu vyčerpať v celej šírke všetky 
jeho umelecké možnosti. Pn' to tu kladieme otázku : má zosta ť organ navždy 
spätý s priestormi kostolov, alebo či nic je práve tu j edinečná možnosť jeho 
zapojenia do novej socialistickej kultúry? 

Pozrime sa do Sovietskeho s,·äzu. Tam organovú hru oceiíujú a milujú_ 
náruživo tak ako nikde na s\·ete. Tam nikto nikdy neprišel na myšlienku zlučo
vať organ a kostol spolu. Ruská ortodoxná cirkev nezaviedla nikdy organ do 
svojich bohoslužieb. Organ je známy v Sovietskom sväze len ako nástroj kon
certn)·. Organy, ktoró v Rusku sú. pochádzajú väčšinou z 19. storočia, nie sú 
to teda dnes práve najlepšie nástroje. Toto aj Rusi spoznali a stavajú veľký 
počet nov),ch organov, alebo staré nahradzujú novými atď. Cs. Spojeným to
váľl'íam pre stavbu organov (Rieger) bola už zadaná stavba moderného kon
certného nástroja pre moskovskú sálu Cajkovského. 

Prenesený a celkom prestavaný bol tiež organ od Cavaill é-Colla vo veľkej" 
sále moskovského konzervatória. Pre Leningrad a celý rad ďalších miest plá
nuje sa stavba nových organov. A čo budeme na týchto nových nástrojoch 
počúvať? Určite vznikne zakrátko významná literatúra, ale ťažisko organo
vej hudby je teraz v Sovietskom svtize výlučne v pestovaní organovej hudby 
J. S. Bacha. 

Mali by sme tiež mať odvahu vysielať organovú hudbu nie len krátko pred 
polnocou. Patrí k tomu samozrejme sústavná príprava, napr. výchova nového· 
poslucháčstva organov)•mi večermi a pod. K pochopeniu organovej hudby 
patrí určité predbežné vzdelanie, ktoré sme povinní dať našim ľuďom. Vo vYei
mare máme dve menšie sály s organom, kde sa už niekoľko rokov zveľaďuje· 
v tomto smere veľké národné kultúrne dedičstvo organu. Organové oddelenie 
Vysokej hudobnej školy Fr. Liszta vo ''\' eimare vzalo na seba úlohu zostaviť 
celý rad programov socialistického obsahu s použitím organa. 

J edného dňa sa možno dožijeme, že budeme počúvať organové koncerty 
v naplnených sálach, s nadšen)rm obecenstvom tak ako v Moskve, Leningrade, 
alebo aj v Prahe; očakávame tiež, že vzniknú nové diela pre organ sólový alebo· 
s orchestrom, krátko povedané - že rozkvitne nová organová kultúra. 

Z časop. M usik und Gesellschaft preložila Blanka Valachová 

- --- - - --- ------- ·- -
Z príležitosti 75. výročia otvorenia Národného divadla v Prahe t1delil 

mu preziaent republiky Antonín Novotný Rad republiky. Vysolu~ vy
znamenanie prijali predstavitelia z rúk prezidenta na pražskom Hrade 
dňa 18. novembra J.958. Zároveň prezident republiky udelil titul národ
ného umelca zasl. umelcovi Zdeňkovi Chalabalovi, ~farle Krásovej, lau
reá tke št. ceny, zasl. umelcovi Zdei'íkovi Otavovi, zas!. umelcovi Ladisla
vovi Peškovi a zasl. umelcovi J. Vojtovi. Y ten istý deň námestník pred
sedu vlády Václav Kopecký odovzdal na predpoludiiajšom slávnostnom 
matiné v budove Národného divadla 93 jeho pracovníkom čestné tituly , 
rady a vyznamenania. Večer bol o slávnostné predsla\·enie Smetanovej 
opery Libuša. 

522 

• l 

XXI. hudobné biennale v Benátkach 
Benátske hudobné ~ló.vnosti, tzv. Biennale 

súčasnej hudby, sú pozoruhodným kultúr
nym podujatím významu nielen domáceho, 
ale i svetového. Schádzajú sa tu každoročne 
v septembrových dňoch v)·znamní skladatc· 
lia dirigenti, speváci, inštrumentalisú , sbory, 
or~hestrálne telesá. hudobní teoretici i kri
tici, aby sa jednak podieľali na reprodukc:i~ 
programov a jednak vypočuli neraz veľrm 
za ujímavé hudobné novinky z celého sveta. 
Stálym rysom benátskych fes tivalov je sku
točnosť, že· sn tu predv:ídzajú poväčšine len 
zrelé diela, ktoré majú čo povedať posluchá
čom temer z celého sveta a že akékoľvek 
nezdravé pokusníctvo, až na malé v)'llimky, 
je tu vylúčené. Túto dobrú tradíciu benát
skych hudobných festivalov založil ich h)'· 
valý p rezident .Alessandro Piovesan, ktol·ý 
len vlani, pomerne mlad)', zomrel. I toh to 
roku sme mohli s potešením sledovať túto 
zdravú liniu. V d1i och 17.-26. sept. t. r. mal 
som možnosť spolu so súdruhom J ánom Zd. 
Bartošom sledovať priebeh tohoročného festi
valu. Ziaľ, zo súčasnej hudby mladších zá· 
padných autorov bolo naozaj veľmi ťažko 
vybrať pozoruhodné diela. Niekoľko zname
nitých skladieb veľkých skladateľských zj.J.
vov, ako napríklad Ddebranda Pizettiho, 
Paula Hindemitha, Igora Stravinského. Bél u 
Burtóka nemohlo festiYal zachránii. A tnk 
sme sa stretli s veľmi zaujímavým zjavom, 
že fes tivalu súčasnej hudby "vypomohli" 
veľké zjavy XV.- XVIII. storočia, ako Jos
quin des Prtos, Clnudio l\·Ionteverdi, Adrian 
Willaert, Johann Pachelbel, J. S. Bach a iní. 
Nuž aj tak sa to môže robiť, najmä keď 
počujete diela týcht·o velikánov v perfekt
nom podaní napr. Symfonického orchestra 
hamburského rozhl asu, alebo Komorného 
speváckeho sboru, tiež z Hamburgu. Pretože 
v rámci krátkeho refenítu nie je mi možné 
zmieňovať sa o každom autorovi, diele a 
účinkujúcich, obmedzím sa len na to najdô
ležitejšie a najpozor uhodnejšie. 
Hneď v prvý d er'\ nášho pr íchodu do BI'· 

ná tok (17. sep tembra) sme počuli v podaní 
už spomínaného rozhlasovóho orchestra, kto· 
rý dirigoval jeden z na jlepších západný,,h 
súčasných dirigen tov, Hans Schmidt-Iss.,r· 
stedt, niekoľko za ujímavých skladieb. Predo
v~etk)'m nás zaujali dYe diela: Husf o' i ' kon
cert Albana Berga a Koncertná hudba pre 
sláčiky a plechy od Paula Hindernitha . Kým 
Bergov Husľový koncert je plný vzruchov, ho
rúcich melodických nápadov, no stavebne nie 
dosť pevný, zvukove často preexponovan.)·, 
zatiaľ Koncertná hudba Hindemithova pre-

zrád za skúseného a zrelého majstra, pevného 
architek tonika strohých výiazných myšlic· 
nok, novej harmónie, starostlivo a kontrast
ne vyvážených štyroch častí, zvukove obdi
Yuhodnc vyriešenej kombinácie sláčikov a 
plechov, ktoré naozaj koncertujú. Bergov 
koncer t zahral Christian Ferras, mladý talen
tovaný umelec - huslista žhavého tónu a 
neomylnej tecluúky. Na tomto koncerte ešte 
odznel Canon a Giga pre sláčiky od J. P a
chelbcla a IL Beandeburský koncer t v F pre 
husle, flautu, hoboj, trúbku a orchester od 
J . S. Bacha. Par tiu sólovej trúbky virtuóz· 
ne zahral Adolf Scherbaum, bývalý sólový 
trúhkár orchestra bratislavského rozhlasu. 
Tretiu časť koncertu, kde dominoval práve 
Scherbaum so svojou trúbkou, m useli pre 
nE:utichajúci potlesk opakovať. 

O dva dni neskoršie počuli sme prvý kon
ceJ"t venovaný tvorbe Igora Stravinského, 
ktorý sám autor pripravil a dirigoval. Ke
rl ysi som počul alebo čítal , že Stravinský je 
ďaleko lepší skladateľ ako dir igent. Nuž, na
ozaj, musím toto konštat.ovanie potvrdiť. J e
ho dirigovanie bolo chabé, nepresné a n <:l· 
isté. Iba vďaka skvelému hamburskému Qr· 
chestru, sboru i sólistom, ktorí boli pozvaní 
temer zo všetkých kútov sveta, sa nič ne
stalo a koncert už 1.1 ) vzhľadom na p rítom
ného a dirigujúceho autora mal veľký Ú<;

pech. :\"a programe večera boli dve závažné 
St•·avinsk{!ho diela, a to Oidipus Rex, opera 
- oratói·ium a Svätenie jar í, scény z po
hanského Ruska. Hudba k Oidipovi nás ne
zaujala. Slohove síce pomerne jednotná, na· 
podobujúca vzory veľkých oratórií Glucka 
a Händla nedosahuje ich veľkosti a monu
mentálnej výstavby. Koncertné p redvedenie 
bolo dosť statické, hudba nevýrazná, šed>Í, 
bez vtipu a prekvapení, ktoré Stravinský 
Lak rád servíruje SYojim poslucháčom. Pred
vedenie zanechalo v :mditóriu diYadla La 
Fen ice chlad a zrejmé rozpaky. Druhá sklad
ba večera, su ita z baletu Svätenie jari, nás 
zase očarila. Táto par titúra z roku 1913 zo
stane snáď navždv učebnicou hudby XX. 
storočia. Stravinsk~· - búrlivák; veľký no
Yátor, neprekonateľný inštrumcntátor sa tu 
prezentuje v plnom lesku. Cspech bol na
ozaj veľký a plne znslúžený. Patril nielen 
autorovi, ale a j skvelému hamburskému or· 
~:hestru . Nebude od Yeci, ak sa zastavíme 
lmeď pri druhom koncerte z tvorby lgora 
Stravinského, ktor~· sa konal o niekoľko dní 
neskoršie. Tento lwncert bol venovaný d u· 
chovnej tvorbe Igora Stravinského a zaujal 
t)·m, že na ľiom odznela svetová premiéra 
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duchovnej kantáty, nazYanej Threni - id 
est Lamentationes Jeremiae Prophetae a jed
nak, že sa konal v historickom chráme školy 
San Rocco. Odzneli na ňom a j niektoré star
šie diela ako napr. Sinfonie pre dychové ná
stroje, písané na pamiatku Cla uda Debussy
ho. Táto partitúm z r. 1920 je harmonicky 
zaujímavá, pestrá a skvele inštrurnentovaná, 
ďalej Chorál a variácie na vianočnú pieseii 
J S. Bacha pre miešaný sbor a orchester ; 
výborne sborove posadené, harmonicky 
striedme, dokazujúce, že StraYinský i tie 
naj tažšie kon trapunktické úlohy rieši hravo 
a s veľkou muzikalitou. Posledné dve sklad
by večera, Kánony a spevy na pamäť Dy
lana Thomasa (anglický básnik a Stravin
ského libretista) pre tenor, sláčikové kvar
teto a 4 tromhony a spomínané Threni -
lamentácie proroka J eremiáša, venované pa
tniatke predsedu benátskych hudobných fes
tivalov Alessandra Piovesana, boli pre nás 
nemilým prekvapením. Tieto dve skladby, 
prvá z r. 1954, druhá z r. 1957, sú písané 
v dodekafonickom systéme a v punktuál
nom štýle. Náš školený sluch, zvyknutý na 
najhrubšie ilisonanci!l, nemohol túto hudbu 
proste počúvať. To )e už snáď vrchol, kde 
sa o hudbe ako takej nedá hovoriť. Treba 
obdivovať piatich sólistov, sbor i orchester , 
ktorí museli spievať alebo hrať tie najne
rr.ožnejšie a najvýkonštruovanejšie interva
lové, harmonické a ry tmické postupy. Ús
pech týchto skladieb nebol nijako premié
rov)r, ba naopak, chlad a odmietavý postoj 
publika bol v sále celkom zrejmý. Zdalo sa, 
že Stravinský odišiel od pul tu urazený. No, 
tejto hudbe sme naozaj nerozumeli, nech 
nám to majster "odpustí". Z niekoľkých ďal
ších , už menej atraktívnych podujatí treba 
spomenúť ešte koncert zo skladieb súča-;
ných skladateľov, ktorý dirigoval poľský di
rigent Stanislav Skrowaczcwski. Odzneli na 
ňom tri skladby talianskych autorov, Malý 
koncert pre orchester od Carla Pinelliho, 

Poznatky z 
Kra nichsteinský hudobn)• inštitút a H es

.senský rozhlas usporiadajú každým rokom 
m edzinárodn)• prázdninový kurz novej hud
lby v Darmstadte (Jugendheim), na ktorom 
<Sa zúčastňuje asi 300 poslucháčov a účinku
júcich z na jrôznejších štá tov. Prázdninový 
"kurz sa uskutočňuje za finančnej podpory 
:ministerstva vnútra a zahraničia NSR, za 
finančnej podpory väčšiny rozhlasových sta
:níc Spolkovej republiky, kultúrnych inštitú
.cií, rôznych tovární pod patronátnym -..rý-
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l(oncert pre sláčiky od Franca Margolu a 
Violončelový koncert Maria Zafreda. Sklad
by Pinelliho a Margolu neza ujali. boli to 
azda najslabšie skladby festivalu. "Cspokojil 
dobre rozvrhnut)·, s veľkou dá,·kou muzi
kality napísaný violončelový koncert Zafre
dov, ktor)' predniesol skvelý taliansky vio· 
lonccllista Amadco l3aldovino. Korunou ve
cera bol Koncert pre violu, dychové a bicie 
nástroje s obligátnym klavírom od nemec
kého skladateľa - dodekafonistu Karla Ama
dea Hartmanna. II u dba tohoto diela bola 
napísaná skúsenou rukou, plná p rekvapení, 
I")'tmických nápado....-, inštrumentačných vti
pov a nepostrádala i pri užití dôslednej do
dekafónie zaujimavosti. P art sólovej violy . 
neomylne zahral skvelý maďarský violista 
Pál Lukács. Táto v tipná skladba mala ús
pech, domnievam sa, celkom zaslúžený. Ešte 
treba spomenúť koncert komornej hudby zo 
skladieb súčasných skladateľov, na ktorom 
odzneli diela Ferenca Szabu (Maďarsko), 
Giulia Viozziho (Taliansko), Aarona Coplan
da (USA) a W. Jacobiho (západné Nemec
ko) . Koncert mn! peknú úroveň, dobré in
terpretačné výkony (kvarteto " Pro Arte" 
z Benátok). Palmu ....-ífazstva si bezpečne od
nieslo Trio pre husle, violoncello a klavír od 
Wolfganga Jacobiho. ~a festivale mal vy
stúpi( aj Noú.et profesorov pražského kon
zervatória a baletný súbor ~árodného di
vadla s baletom Jarmila Burghausera, "Ar
lecchino, sluha dvoch pánov" . Ziaľ, tieto vy
stúpenia sa neuskutočnili, pretože talianske 
úrady nepovolili vstup našim umelcom. Ze 
by "Timeo Danaos ... "? Skoda! 

A na záver len ioľko, že hudba, ktorá 
bola talentovane písaná, ktorá čerpala z Iu
du, k torá bola úprimná a umelecky pravdi
vá, bezpečne zvHazila i na benátskom hu
dobnom lliennale. Všetko ostatné prešlo bez 
'hlbšieho povšimnutia a určite zapadne. Toto 
je najväčšie poučenie z Benátok. 

Dezider Kardoš 

Darmstadtu 
borom, v ktorom sú okrem iných i členovia 
zastupiteľstiev USA, Francúzska a Talianska. 
Tohoročný t t:_inásty kurz, podobne ako 

v predošlých rokoch, zaoberal sa otázkami 
dodekafonickej, seriálnej, punktuálnej a 
elel<trónickej hudby, jej rep1·odukčnými 
rr.ožnosťami a požiadavkami. Tomu ciefu 
slúžili seminárne prednášky Ernsta Kfenka: 
Nové možnosti seriálnej hudby, Johna Ca
gea: Nová klavírna tvorba v USA a v Euró
pe, Karlheinza Stockhausena: Hudba v prie-

store, Henriho Pousseura: Pokus o t eo•·e tické 
záldady novej hudby a vystúpenia komor
ných a vokálno-orchestrálnych súborov a 
sólistov. Ka hudobných večeroch účinkovali 
ensef!ilily: Incontri musica li z ·Milána, Do
ma ine ::'IIusicale z P aríža a Kolínskv rozhla
so,")· orchester a sbor. Predvádzali "sa sklad
by väčšinou autorov nemeckých, francúz
sky ch, talianskych, amcrick~·<'h popri ojedi
nelých iných. Asi dve tretiny účastníkov 
tvorili Taliani a Francúzi z dodckafonick)-ch 
cen tier :\lilána a Paríža. 

:\ie je potrebné ...-ymenú...-a( všetk)·ch au
toro...- a ich diela, ktoré odzneli na kurze, ani 
rozoberať o tázky lwrnpozičného systému, ale 
potrebne.išie bude vysvetliť podstatu tohto 
hudobného dian ia v .ieho dosahu spoločen
skom s uzávermi n rc nás. 

Predovšetkým ň ko účastníci kurzu boli 
smr postavení pred fakt, ze tu pod heslami 
slobody umelca v mene ,")-vojov(•ho pokro
ku o nov-ú hudbu, o no...-é hudobné umenie, 
o nové -..')rrazové p1·ostriedky, upúšťa sa od 
...-šctkého, čo priniesla minulosť. S vedeckou 
pres...-edčivosťou a nadšením sa Yyhlasujc, že 
nastal prelom doby a kto by tento druh 
hudby zaznával, ie diletant a ignorant. 
;\ladšenci tejto no...-ej bndby diela zvelebujú, 
píšu o nich traktáty, hrajú ich na koncer
toch a v rozhlase. Alw účastníci v priebehu 
km zu prechádzali sme do clive j nálady, lebo 
to. čo sa tu odohrä,·a, nemá naozaj nič spo
ločného nielen s tradíciou (tradícia t.u ešte 
len zaČÍna) , ale ani SO YŠestrannOU USfachti
lo u citovou stránkou človeka. Hudba sa do
stala do oblasti rozumovei. do sfé1-v kon
štrukcií a grafických schém. Naša ·clivosť 
okrem toho vyvíer·ala z atmosféry akéhosi 
my sticizmu "suchého rozumu" a z výsled· 
ného dojmu, ktor)'m táto h udba na· nás pô
~obila. Zavše sme si spomenuli aj na skúse
nosti z minulej vojny, keď zo "suchého roz
umu" a v záujme vykonštruovaného "vyš- · 
šieho poriadku" mohlo sa ľudstvo vyvraž
ďovať najukrutnejšim spôsobom. Táto hud
ba neberie ohľad na poslucháča, lebo skla
dateľ nepíše p re nikoho, jeho nezaujíma, čo 
si poslucháč myslí alebo prezíva. Skladateľ, 
ktorý si invenčne zvolil rad tóno...-, vyhľa
dáva Ynútorné vzťahy v podobe schém, a 
to je podstata tv orivého princípu i základ 
estetického hodnotenia diela. "Dvanásťtóno· 
vá hudba jestvuje ako systém vzfahov dva
nástich tónov. Podľa toho hlavným pravidlom 
je: všetky obruznosti musia pozostáva( z dva
nástich rôznych tóno...-, bez opakovania jed
notlivého tónu. Najmen;ou jednotou tejto 
hudby je dvanásCtónov)' útvar, - komplet
nou jednotou je tá, k torá sa nedá chápať 
ako vytvorená podľa náuky o harmónii a 

kontrapunkte. Teoretické (ažkosti vyplývajú 
z toho, že nemožno náuku o dvanástich tó
noch rozvinúť z hudobných prvkov. Náuka 
sa odvodzuje iba induktívne z diela. Nemož
no ju preto vtesnať do predpisov a pravidiel 
a t ~·m menej naz)·vať náukou o kompozícii 
a hudobných formách." (H erbert Eimert : 
l :čehnica dv:másťtónovej techniky, str. 8.) 

Seriálnou technikou z výslednice sdlema
tic],~ch formúl možno dosiahnuť novú, ne
obyčajnú zvukovosť, často veľmi účinnú. 
Y tom by však ťažkosť nespočívala ; tú to
ti:/; mozno dosiahnu( i vofn;ý-m v )-berom pre 
určitý emociOnálny a umeleck)· zámer. Jad
ro veci spocíva v tom, že je tu zámerné od
trhnutie od h udby tradicionálnej, z ktorej 
vy,;era naše hudobné cítenie. "Nová bud
ha", ako ju všeobecne nazývajú, postráda 
základnú hudobntt myšlienku, naším cíte
ním merateľnú, k torá sa v t\·ori...-om proce
se rozv íja, obmie•"ía. p•·ew...-ujc a stvárňuje 
do ...-äčšich-mcnšich l<ollcepcií. Odtrhnutie od 
tr·adicionálnej hudby je úplné, <' i máme na 
my;li stránku melodickú, tonál nu, formo
tvormi, harmonickú a dokonca i ry tmickú. 
Ernst Krcnclt vo svojich prednáškach vy
chá dzal z vlastnej tvorby a poukázal na 
s...-oj ďalší tvorivý p roblém, ktor)' spočíY!I 
v tom, že sa pok úša od....-odiť rytmus zo se
r iá lneho radu tónov, aby dosiahol absolútnu 
jednotu diela v seriálncj technike, pretože 
ešte rytmus je k-i stránka v hudbe, ktorá je 
pripútaná u neho k tradicionalizmu. 

Ako cľaleko možno dôjsť v seriálnom sys
téme predviedol John (age v diele Hudba 
p re dva klavíre, kde používal via<' burhotu 
v íkom Hm·írov, škrabkanía nechtami po 
strunách, dctsk )·ch rapkačiek, brčka, palič
ky na bubon a iné než klav ia túry samotnej 
(to sa aj hudobnej kri tike zdalo priveľa) , 
ak chceme pochopiť, prečo v tejto hudbe hu
dobnÍ' nástro ie nclu·a i ú. ale šklbú Lu a t am 
dajaké - näjčast ejši~ ·tie najneprirodzenej
šie tóny, musíme hTndaC korene všetkého 
toho snaženia ta rn, kde je pravda . Nemožno 
predpokladať, ~e ])y skladatelia len tak z ni
čoho nič, z dlhej chvíle luštili rt:·busy, v čom 
tá to technika má veľa spoločného, ale treba 
vidieť úpornú prácu a snahu, ktorá ich že
nie o preteky vo vyhľadávaní čím originál
nejších systémov a sc·hém. J e pravda, že 
komponovanie je p re skladatel"ov zdrojom 
ex istencie tam a j u nás. No prá...-e v tomto 
momente nemožno obísť otázku, pre .koho 
sa komponuje a kto túto prácu hodnotí a 
honoruje. Odpoveď je jednoduchá: spolo
čenské zriadenie, ktoré sa diferencuje v kon
cepcii svetonáhľadovcj , spevnenej politickou 
n~ocou . 

525 



Istý poslucháč, absolvent vysokej hudoh· 
nej školy, zaviedol nás do svojej izbičky, 
kde mal starostlivo v ykreslené rôzne systé· 
m y a klavir po cele! klaviatúl'e prcladený . 
Každú klávesnicu o troch strunách rozdelil 
na tri diely. Útržkovite šklbal pred nami 
zhluky tónov podľa vzorcov, k toré sa už ne
dali počúvať. Na otázku, prečo to všetko 1·o· 
hí, vravel, že je zatiaľ bez zamestnania a 
chcel by v tomto systéme dačo objaviť , aby 
yynikol a mohol sa uplatniť. · 

Jednota idealistického svetonáhľadu, poli
tickej moci a umeleckého snaženia novej 
hudby azda nikde nikdy nebola tak železnou 
logikou spojenú, ako je to práve v seriúlnej 
hudbe. A tvorcovia nove:i hudby - niektorí 
vedome, iní n evedome - nosin falošné mas· 
ky n a tvári pod heslom slobody umelca. Kto 
je oprávnený vyslovo,·ať estetické súdy o 
hodnote diel ? Nemá to byť ~irokú verejnosť, 
ale hŕstka ľudi, ktorí sa povyšujú na exklu
zívnvch odbornikov. Umelec izolovaný od 
spol~čenského diania, od spoločensk)•ch po· 
trieb, musi byť v službe jedn otlh·cov, ktor~ 
falošn e z, ·edení uod rúškom odporu proti 
nacizmu, lebo Hitler tento druh hudby za· 
kázal, prisluhujú tým horšie, že touto _hud
bou pozbavujú človeka akéhokoľvek ušfach· 
tilého citu a optimizmu. 

Vo svetovom hudobnom diani možno po
zorovať dva svety estetického hodnotenia. 

.Jeden prvštiaci z idealistického svetoná
hl'adu, krajň:e subjektivistický, individualis
tický, mimot•·iedny, zasketizovaný, nek?m
promísn e strohý, zgrafizovaný a bez zÚUJmU 
o spoločenský dosah. Na otázku zmyslu hud· 
h y odpovie vraj lllldha sama, lebo je to 
v n ej samotnej. Objavenie hudobnej obraz
nosti nemá zmyslu pre nikoho, ani pre au· 
tora samotného. Zmysel hudby je prenesen~
do sfé1•y 1'9Zwnovej, do sféry duchovn;., 
"jestvujúceho samo o sebe". Na jedno však 
táto estetika zabúda. I keď akolwľvek sa 
snazi popiera(, že hudobné dielo - nech je 
akokoľvek vvkonšlruované - pri znení 
vzbudzuje ~éité, i keď u každého poslu· 
chäča iné emócie. Ci a utor chce, alebo nie, 
má hud9bné dielo spoločenský dosah. Ak je 
zmysel hudby v nej samotnej, prečo sa 
Ylastne predvádza? V tomto prípade stojí 
táto estetika na s tračích n ôžkach. 

Ak pristupujeme k hodnoteniu tejto novej 
hudby z našej pozície, kde sme odchovaní 
na hodnotnom wneleclwm odkaze minulých 
stáročí, konštatujeme, že vyvoláva v nás 
kí·čovité záchveYy, podty hrôzy, zúfalstva, 
slabosti, beznádejnosti a bezvýchodnosti. 
Niet v n ej optimizmu, ani zdravého a ra-

. dostného pocitu zo života. Je to hudba vý· 
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smechu, úškľabku, hudba okyptená o to n aj
krajšie a n a jcennejšie, o radosť, šťastie, op
timizmus, o perspektívu života a spoločnosti 
ľudskej. Hudba atomovej éry v službe stra-
chu a hrôzy. . 

Druh)· svet hodnotenia je s\·et náš, kde 
poch opitefne nepúšťame zo zreteľa požia
davky logického m yslenia vý-·ojovej strán
ky hudobnej reči, výrazu, architektoniky a 
pod., ale kde kladieme dôraz na spoločenskú 
funkciu umenia a popri rozumoYej stránke 
na stránku emocionálnu, ktorá vo svojej 
škále obopína všetky stránky nášho života: 
Pre to môžeme v ravieC o bohatosti naŠeJ 
tvorby, o konkrém osti a schopnosti pôsobiť 
ušľachtilým zámerom na naše spoločenské 
dianie. Preto sa zdôrazt"í.uje styk umelca 
s posluchú•!om a preto nemá byť autorovi 
ľahostajné, ako dielo široká verejnosť prijme. 

Dosť často · sa u n ás vraví, že n emôžeme 
nájsť jednotn é kritériá, že o tom istom diele 
sa kritériá diametrálne rozchádzajú. Rozchá
dzajú sa často pre ncdomyslenosť v detai
loch no nemôžu sa rozchádzať z pozícií zá· 
sadr:ých, ak ide o umelecké a emocionálne 
silné dielo v službe našej spoločnosti. Stáva 
sa i to že sa pristupuje k hodnoteniu diela 
len z ' pozície hudby samotnej, z pozície 
technickej zdatnosti, farebnej bohatosti ap., 
i keď túto stránku nemožno oddeľovať bez 
začlenenia do mnohostril.nný ch spoločen
ských vzťahov. TaMto hodnotenie vychádza 
z pozície idealistickéh o svetonáhľadu a po
tom pochopiteľne sa dostáva na scestie, do 
pochyb ností a celkom zákonite do radov 
idealistických este tikov, ktorým už čokoľ
vek, čo sa u n ás doteraz vytvorilo, je za· 
staralé, tradicionúlne, prežité. Ak hy sa 
ktorýkoľvek autor povýšenecky staval do 
prcccilujúccho sta11oviska, že je v ýsostne je· 
diným nositeľom novej hudby u nás z po· 
zícii technick ej zdatnosti, je z pozícii zá
padnej estetiky prežitý tradicionalista. 

Tu vystupuje do popredia požiad_avka 
triednosti a straníckosti nášho umenia, 1 keď 
tieto termíny kde-komu k olú oči. Naša spo
ločnosť, ktorá hoh:~to podporuje rozvoj hu
dobnej tvorby a oceňuje autorov, má právo 
požadoYať, aby diela yznikali ako odraz 
tejto spoločnosti a h ovoriace k. tejto spoloč· 
nosti. Vo voľbe tém, žánrov a výrazov)·ch 
prostriedkov je u nás každý autor slobodný. 

Dodekafonická hudba nic je umeleck--ý 
smer, jej podstatou je seriálna technika. 
Preto naša hudba ako umenie širokoploché, 
hlboko emocionálne, nemôže sa obmedziť 
v)'lučne na seriálnu techniku, ktoiá je ex· 
kluzív ne racionalistická a čo do svojho emo
cionálneho pôsobenia väčšinou pesimistická. 

Teodor Hirner 

Festival a konferencia o zábavnej a tanečnej hudbe v Prahe 

Medzinárodná rozhlasová organizácia OlR 
•uskutočnila už po piaty raz zasadnutie hu
<lobných špecialistov svojej programovej ko· 
misie, aby diskutovala o najaktuálnejších 
-otázkach rozhlasového vysielania. Podobne 
ako na poslednom zasadnutí pred dvoma 
rokmi, a j teraz sa toto zasadnutie zame· 
ralo na riešenie problémov zábavnej a ta· 
nečnej hudby, ktorá tvorí podstatnú časť 
rozhlasového vysielania. Tentoraz z príle· 
.žitost.i konferencie, ktorá bola v Prahe 
v d1"íoch 24..-29. októbra za účasti zástup· 
-cov z SSSR, NDR, Maďarska, Poľska, Bul
harska, H.umunska, Albánska a CSR, u spo
riadali v Prahe aj L medzinárodný festival 
:zúhavnej a tanečnej hudby , takže sa k on 
krétne mohlo hovoriť o predvádzan ých 
s kladbách. Na jednej strane to bola výho
da, lebo sa priamo vypočuli skladby a vi
deli sa rôzne súbory a sólisti z CSH. i zo za· 
hraničia, na druhej strane tento festh ·al bol 
brzdou rokov ania, pretože do určitej miery 
usmerňoval priebeh diskusií a sústreďoval 
pozornosť viac n a tie problémy, ktoré n a· 
stoľoval festival a nie problémy rozhlasové. 
Konštatovalo sa však, že u sporiadanie ta
kéhoto festivalu je potrebné, ba že je ho 
treba pravidelne opakovať, leb o je výbornou 
pomôckou ku konferenčným diskusiám, 
pravda, za predpokladu, že sa pripravi s naj· 
väčšou svedomitosťou a veľmi obozretne. 

L festival zábavnej a tanečnej hudby, kto· 
rý sprevádzal konferenciu programovej ko
misie OIR, hol zostavený v iac náhodne ako 
plánovite. Ukázal skôr rôzne ty p y orch estrov 
zábavnej a tanečnej hudby, aké sú rozšíre· 
né v našich mestách, najmä v Prahe, a nie 
ako sa pozerá na zábavnú a tanečnú hudbu 
n áš vidiek. Na druhe j strane je však pravda, 
že týmto festivalom sa malo ukázať , aký 
druh z tejto hudby patrí do rozhlasového vy
s ielania a mali sa skonfrontovať praktický· 
mi ukážkami snahy naše s ú silím zúčastnc· 
n ých zahraničných rozhlasových staníc. 
V podstate vyznel festival ako prehliadka 
na jlepších československých d žezových or
-ch estrov, okolo ktorých sa preplietali vy· 
s túpenia aj iných orchestrov zábavnej hud· 
by a ukážky tvorby tohto žánru z domova 
l zo zahraničia. Is té je, že pozornosť sa sú· 
.stredila na tanečnú hudbu. Ukázalo sa tiež, 
že mládež nadšene aplauduje džezovej !md
be, a to často bez výberu, a že naproti to· 
m u tanečná hudba, hran á orchestrami s pre· 
vahou sláčikových nástrojov sa neprijíma 
s veľk)= porozumením. Pt·ct:o sa na konfe
·l'encii o tomto probléme aj veľa diskutO\'alo 

a konštatovalo sa, že je síce typickým pre· 
javom dnešnej tanečnej hudby, no tým sa 
z tanečnej hudby často stráca ľubozvučnosť, 
popierajú sa humanistick é idey v umení a 
uvoľňujú sa v človekovi n ajnižšie pudy. 

S problémom d žezovej hudby sa najinten · 
zivnejšie zaoberajú rozhlasoví pracovníci 
v NDR, ktorí aj v ymedzili ch arakteristické 
prvky zamerikanizovaného džezu, ako je 
rozkladný melodický proces, krátke moti· 
vické útržky meniace sa v zhluk tónov, mo
notónne opakovanie primitívnych ry tmic· 
kých i harmonick)•ch útvarov a nápadné, 
len na efekt vyrátané inštrumentačné úpra
v y, včítane aj s použitím prepiatych zvuko· 
""Ých farieb nástrojov. Ukázalo sa tiež, že 
v džezovej hudhe možno rozvíjať a j národ· 
ný ch arakter, ako sa to darí napr. v hudbe 
cstónskej a rumunskej, čo zvlášť milo pre· 
kvapilo, ký m napr. v pražsk)•ch súboroch 
je v)'Yo_i džezoYej hudby zameraný viac na 
vyhľadávanie nových , zvukove vkusných 
nástrojo,--ých kombinácii (súbor Studio 5) a 
nást.rojoní improvizáciu (osobitný festivalo
v ý súbor, veden)' K. Krautgartnerom), ktorý 
svojím spôsobom bol pozoruhodný, ale n e
u kazuje cestu ďalšieho v}-voja. No ako v dže
zovej hudbe, tak aj v ostatnej tanečnej hud
he (v tv orbe šansónov a piesni pre najširšie 
potreby a všeobecn )• záujem) treba u nás 
riešiť predovšetkým tíeto dva závažn é pro· 
hlémy : jednak to, že z hľadiska tvorby je 
túto zaťažená diletantstvom a schematizmom, 
čo vedie k šablóne a tým aj k jednostran· 
nosti a nepôsobivosti, jednak z hľadiska in
terpretačného javí sa potreba tlmočiť túto 
hudbu a vôbec všetku zábavnú hudbu, leu 
vy~ikajúcimi interpretmi. Diletantizmus v in
terpretácii je li nás často zábranou úspešné· 
ho prijatia aj dobrej skladby. V žánri piesní 
a šansónov s tematikou zo súčasného života 
dostala sa tvorba z hore uvedených príčin 
u nás do závozu, čo sa prejavilo a j na festi· 
vale, kde nad všeobecne nízkou úrovňou 
skladieb čerpaných z podnetov z dnešného 
života, vysoko nad úroveň vynikli české 
piesn e, najmä J. F. Fišera s tematikou živo 
reagujúcou na problémy nášho života, hu· 
dobne cenné, no podané v takej interpre· 
tácii, ktorá nemohla zapôsobiť. Aj zložka in· 
štrumentälnej úpravy je na jmä v tanečných 
skladbách dôležit)-n1 činiteľ om. Na festivale 
niektoré súbory predviedli vo svojej úprave 
J ezkove piesne a práve tieto úpravy sp ôso· 
bili, že ich progresívny charakter bol zo· 
trctý . 

527 



Na festivale tiež účinkoval Tanečný or
chester bratislavského rozhlasu, bohužiaľ so 
skladbami, ktoré našu tanečnú tvorbu nija
ko nemohli reprezentovať. Zo zlého výberu 
na festivale uveden)·ch piesni sa súcasne 
ukázalo, že aj v našej tvorbe tohto žánru 
je ešte vždy p roblémom schematičnosť, jed
nostrannosť inštrumentálnych úprav a jed
notvát·nost~ vo v~·bere námetov. A i v-<· kon 
nášho orchestra ;ehol na takej výŠke," ako 
ho poznáme z rozhlasov)·ch vysielaní; uká
zalo sa, že orchester sa tejto tvorbe ne,·enu
je sy stematicky. :;aproti tomu cieľavedo
mosť práce, zan)e•·anej k estrádnej hudbe, 
ukázal brnenský rozhlasový orchester. V tom
tom zmysle bolo vystúpenie pre nás pouče
ním, lebo dosvedčilo, že tomuto žánru treba 
u nás venovať vä(,šiu pozornosť ako doteraz. 

:\a festivale sa ukázalo, že jedn)•m z naj
vážnejších problémov zábavnej a tanečnej 
hudby je interpretácia a propagácia najmä 
hudby vhodnej p re estrádu. Tento stredný 
typ hudby, ktorý je v skutočnosti precho
d(lm a východiskom k chápaniu symfonickej 
hudby, mal na festivale vynikajúcich inter
pretov len v Dychovej hudbe čs. armády a 
v Estrádnom orchestri moskovského rozhla
su. Je pre nás veľk)•m poučením, že mládež 
práve k tomuto žánru hudby zostala nevší
mavá a že ju nevedela upútať ani vynikajú
ca interpretácia. V tomto zmysle festival 
upozornil na potrebu systematickej výchovy 
mladých hudobn)•m umením. 

Na záver konferencie účastníci konštato
vali, že od poslednej konferencie objavil sa 

síce rad nových, zaujímavých a význam
n)'ch diel zábavnej a taneiSnej hudby, zalo
žených na najlepších tradíciách národnej 
hudobnej kultúry, ale že taký-chto skladieb 
je málo a ich nedostatok sa nahrádza štan
dardnou, umelecky málo hodnotnou a často 
vvložene nekvalitnou hudbou, lwmponova
n~u diletantm1 ktorí nimi vy hovujú zaosta
lému vkusu. 1Jalej poukázali účastníci kon
ferencie na to, že v džezovej hudbe je škod
livý kŕčovitý ry tmus, nedostatok jasnej me
lodickej línie, samoúčelné hromadenie d iso
nancií a neprirodzené prepínanie zvukových 
možností nástrojov, že sa nerozvíja pieseú 
a šansóny lyrického a estrádneho typu, od
I·áža júce aktuálne témy a že táto tvorba je 
zaťažená šablónovitosťou v texte i v hudbe. 
Ah y sa pomohlo postupne tieto nedostatky 
odstraľíovať, na\·rhli účastníci konferencie. 
abv v r. 1959 bola usporiadaná spoločná 
ko;..,ferencia skladateľsk}-~h i spisovateľsk}·cl1 
sväzov, organizácií v)·konných umelcov, na
ldadateľstiev a gramafónových závodov spo
ločne s pracovníkmi rozhlasu a televízie, na 
l<torej by sa riešili zása~né problémy zábav
nej a tanečnej hudby. Dalej navrhli, aby vo 
všetkých krajinách, zastúpených v OIR, 
holi všetky uvedené zložky informované o 
priebehu V. konferencie hudobnej skupiny 
Programovej komisie OIR a o I. med ziná
J•odnom festivale zábavnej a tanečnej hud
hy a aby sa prehibila spolupráca rozhlaso
sových staníc v oblasti zábavnej a tanečnej 
hudby, najmä výmenou zvulwvých snímok 
a spoločných vysielaní. 

Zd. Bokesovfr 

J anáčkove oslavy v Brne 
Máloktorv skladateľ u nás i v cudzine do

stal festival~m hudby a ~Iedzinárodným hu
dobnovedným kongresom toľko pocty a po
Z(ll·nosti, ako Leoš Janáček. Josef Suk, l<tor)· 
upozornil neskoršieho propagá tora Janáčko
vej hudby Maxa Brodu na Janáčkovu Pas
torkyňu, naznačil na Janáčkovej doktorskej 
promócií v Brne líniu českej hudby trojicou 
českých klasikov: Smetanu, Dvoľák a Janá
ček. My slel t)•m však na skutočnosť, že títo 
traja českí majstri zaznamenali najväčšie 
svetové prenikanie našej hudby. Slohová lí
nia českej hudby je však nemysliteľná bez 
ďalších klasilwv Fibicha, Foerstra, Nováka 
a Suka, ktorým patrí taká istá úcta. 

Tento raz sa však dobre využil veľl<ý zá
ujem cudziny o Janáčka a brnenský Festi
val Janáčkovej hudby i ::VIcdzinárodná h u-
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dobnovedecká konferencia, u sporiadaná p ri 
príležitosti 30. výročia Janáčkovej smrti na 
tému Leoš Janáček a súčasná hudba, splnili 
svoju úlohu. Takmer 20 dní (12.-30. okt. 
1958) trval Janáčkov festival otvorený v ope
re Jej pastorkyúou a ukončený n a koncerte 
Státnej filharmónie v Brne slávnou Sy mfo
niettou. Umeleckv to nebola záležitosť len 
brnenská, ale cel~štátna. Na festivale účin
kovali česki umelci z Prahy, Brna a Ostra
vy. Slovenský dirigent L. Slovák sa ospra
vedlnil, ale prišiel národný umelec Eugen 
Suehoľí a mnohočlenná delegácia zo Sloven
sl<a. Z festivalo,'Ých podnikov treba vy
zdvihnúť koncert československého rozhlasu 
v Brne na tému L. Janáček a ľudová hud
ba. Bez ľudového Janáčka nemôžeme si pred
staviť Janáčka slohove vyzrelého a vrchol-

l 
' 

j 

ného. Z opernej tvorby bol vôbec p rv:)•krát 
predvetlený celý cyklus Janáčlwv)·ch devia
tich opier so svetovou premiérou Osudu, o 
ktorej prinášame osobitný referát. Podiel 
opery Štátneho divadla v Brne bol n a festi
v ale základn)•, dôstojn ý a hodnotný. Preto 
v;;etkým p racovníkom, na čele s riaditeľom 
Zejdom, šéfom J ílkom a režisérom Linhar
tom patri vere jné uznanie. 

Cž v dennej tlači (ešte p red Festivalom) 
sme označii i naštudovanie poslednej Janáč
k ovej opery Z mí-tveho domu za ozaj fes ti
valové a reprezentačné. Hodnota tohto pred
veden ia spočíva v umeleckej v yrovn anosti 
všetkých zložiek opery. V Janáčkovom di
v ndle sa stretávame s predstaveniami , v kto
r.;·ch hudobné naštudovanie (orchester, sóla, 
shory) predstihuje scénickú zložku (réžia, 
výtvarní1 a poh ybová spolu práca). V opere 
Z mí·tveho domu hosťoYal ako režisér ~liloš 
\Vasserbauer z Br·ati"slavy. Dôverne zžitý 
s Janáčkovým dielom dal predstaveniu sil
n ú tvoriv ú réžiu, zdôraziíujúc tvrd)• život 
úhoh)rch väziíov, avšak nikde nevybo(;uje do 
n a turalizmu. W asserbauer dokázal vystup
ňovať dramatické nap ätie k vrcholnému 
kon cu. V tom spočíva sila jeho umenia. Bolo 
hy nespravodliv é zdôrazúovať v opere Z mŕt
veho domu len h odnotu réžie, pretože i .Jil
kovo hudobné n aštudovanie i Trästrova v:)r
prava s úlohami jednotlivcov a so sborom 
sl(lhove jednotne zapadali do celkovej vyni
kajúcej úrovne. Y tom je význam predve
denia Z m í·tveho domu. 

P redstaveniu Z mŕtveho domu sa kvalitou 
naJn ac priblížila J e j pastorkyňa. Oproti 
\Vasserbauerovi má zase Oskar Linhart veľ
ké skúsenosti herecké, ktoré výborne slúžia 
ht>r•eck ej akcii jednotliv cov i celku. ~a čele 
s hosťujúcou L. Domaninskou a brnenskou 
K.ostolníčkou M. Stcinerovou vyniklo pred
stavenie vysokou umeleckou úrov~iiou, zi1ovu 
podporenou .Jílkov)rm hudobným naštudo
vnnín1. 

Tiež shorový a k an táto•'Ý odkaz L. Janáč
ka našiel nlné unlatncnie zásluhou Pevecké
bo sdruže;i m o;avsk)•ch učitelu so zaslúži
lým umelcom J. Soupalom, Vachovho sboru 
moravsk)rch učitelek (Zb. Mrkos) a Mora
vana s J osefom Veselkom , ku ktorý m sa 
pripojila i osvedčená Beseda b rnenská. Verí
me, že niektoré n aše združenie n ás ·ešte zo
známi s dosiaľ nepredvedený m prv)·m zne
ním Maryčky Magdonovcj, ktoré je dôležité 
nielen pre Janáčkov slohový rast, ale tiež 
po stránke ideovej. Zatiaľ čo Pevecké sdru
žení moravských učitelô. chápe Janáčka v je
ho vrcholných sboroch na v)'h ražný t ext P. 
Bezruča celkove v tradičnej interpretácii va
chovsk ej, ~I oravan tieto s bory poníma s dru-

vou búrlivosťou a dramatickým vzruchom 
v takej výrazovej jednote a intonačnej isto
te, že patrili k Vl·cholom reprodul<cie. 

Symfonické a kom orné diela, až na malé 
v :) Júmky predvedené všetky , ukázali veľky 
Jnnúi:kov prín os i v tomto odbore. Radostné· 
h0lo účink-ovanie obidvoch brnenských ume
leekvch šk ôl. t. zn. Janáčkovei akadénúe 
múz.ick)-ch u~ení a konzervatória, ktoré v}·
chovn e zapojili umelecký dorast v chápan ie· 
Janáčkovho umenia. 

Štátnu filh armóniu v Brne vidíme stále 
v vchovanú v ianáčkovskom duchu n edávno· 
z~mrel)·m Br .. Balmlom, ktorého si takmer 
n edokážeme odmyslieť od janáčkovskej re
•·epl'Odukcie. Preto i jej Y).-kon posudzujeme 
pod zorným uhlom Bakalových reprodukcii. 
Hoci. pred filh::u·móniou stál zrelý a svojský 
umelec a ianáčkovský bádateľ Jar . Vogel, 
cí tili sme dy ch bakalovskcj výchovy orches
tra. :\7ehovoríme tým, že Vogel neroznietit 
vo všeličom n ov)' oheň .Janúčkovej hudby a 
nm-.-Z(h·ihol m nohé detaily jeho slohu . Gla
golsk á omša v jeho podaní bola svedectvom 
.J::mačkovej najväčšej slovanskej inšpirácie a 
zlí mveií. obsahovej svojr·áznosti, prevracajú
ce i náboženskú tematiku k novej, svetsky 
bdenej oblasti. 
Janáčkovu akadémia m úzick)•ch umení sa 

p0chválila hodnotnou speváckou výchovou 
zo školy Válk ovej a Sobčského p redvedením 
J~>núčkovej jednoak tovky Počátek románu, 
sne..-.írkv sbor brnenského kon zervatória , ve
(ľ;·n ý J: Veselkom, prejavil vzostupnú úro
veň v nedocenenej kantáte Otče náš, pred
vedenej na chóre Starobrnenského kostola,. 
kde .Janáček pôsobiL Škoda, že na niekto
rom koncerte neboli zastúpení Janáčkovi 
žiaci, čím by sa bola u kázala i .Janáčkova 
pedngogická činnost. 

Z komorných kon cer tov najhodnotnejšie 
bolo predvedenie dvoch .TanáčkovÝch kvar
tE>t, llajmii Listov dô, ·crnýeh, h-osťujúcim 
Ylachovvm kvartetom z Prahy. Toto k omor-· 
n.:. zdru;.eni e vynikú neobyča]nou komornou 
a zvukovou vytríbcnosťou podania a čisl)'m, 
hlboko vn útorným preniknutím obsahovej 
stránky . 

O Ol'ganizácii Janáčkovho festivalu možno 
povedať, že sa nemal končiť Počiatkom ro
mánu, t. j . pomerne -najslabšou - začiatoč
Iúckou operou Janáčkovou, ale záver niala 
tvoriť Jej pastork yiia alebo Z mŕtveho do
mu, aby tieto operné a podobne aj koncert
né diela zazneli ako vr cholné, najmä v týž-. 
dni, keď sa v Brne konala Medzinárodn á 
h udobnovedeck á konferencia. 

Tá ako prvá tohto druhu v Erne, mala za 
úlohu určiť postavenie Janáčka v d omácej 
a svetovej hudbe a obrátiť hlavnú pozornosť 
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.na súčasnú hudbu. Po tejto stránke pred
Ela všetky konferencie, konané u nás po 
druhej svetovej vojne. Volaniu po uplatnení 
súčasnej hudby, v ktorej sa javí socialistic
ký realizmus, má zodpovedať vysoká ume
lecká kvalita, akou sa vyznačoval práve Ja
náček. 68 zahraničných bádateľov zo 17 štá
tov (SSSR, Bulharsko, Rumunsko, Poľsko, 
Maďarsko, -oR i NSR, Juhoslávia, Fran
cúzsko, Anglicko, Holandsko, USA a i. ) a 
-67 vedeckých pracovnikov z CSR sa zúi'-S.st
nilo konferencie, na ktorej sa skúmal Janáč
kov význam ako dramatika, teoretika a Iol
kloristu v 60 referátoch a príspevkoch, ktoré 
boli tlmočené do Šty1·och jazykov (ruštiny, 
nemčiny, francúzštiny a angličtiny) Praž
skou informačnou službou. Janáčkovské bá
·danie, pripravené v Drne nezabudnuteľným 
pror. Vl. Heltertom, našlo pokračovateľa v .T. 
Rackovi a L. Kunderovi, ktor)·m patrí hlav
ná vďaka za Ilodncty, prácu a úspechy. 
Styri v)'stavy, na jmä na témy L. Janáček 
na svetových scénach, Zivotný a umeleck-ý 
zápas L. Janáčka k dokresleniu Janáčka člo
veka a umelca boli väčšinou dielom dr. Th. 
Strakovej a jej spolupracovníkov. Sborník 
vedeckých pt·ác z konferencie v plnej šírke 
ukáže rôznorodosť janáčkovskej problema
tiky a zameranie vedeckých škôl - brnen
skej a pražskej. 

V kritickom stručnom zhodnotení referátov 
a príspevkov dávame prednosť referátom 
špeciálnym pred všeobecnými. Za všetky 
menujme aspoň referát Kunderov, vedecky 
i pedagogicky premyslený : K otázke repro
<lukcie Jnnáčhových diel, v ktorom upozor
nil na chyby v janáčkovskej reprodukcii a 
na Janúčkove reprodukčné požiadavky. 
S Janáčkom sa Kundera často stýkal, pre
hrával mu a jeho skladby upravoval. Pre
J,;yapujúce bolo zistenie Jozefa Lôwenbacha , 
že Janáček v dobe Pastorkyne nepoznal 
Musorgského dielo. Pomer Janáček a Mu
sorgskij bude potrebné znovu preskúma(, 
najmä otázku, ako Janáček poznal a pred
vúdzal Musorgského okolo roku 1905 a pred 
prvou svetovou vojnou. Mirko Očadlík kon
štatoval, že niet umeleckej príbuznosti me· 
-dzi Janáčkom a Stravi.nsk}-m. Nadmieru za
ujíma")• a pre Janáčka dôležitý bol referát 
A. Sychru na tému V..::ťah slova a hudby 
(lko' ieden zo základných problémov Janáč
k ovho slohu. Obidvaja slovenskí hudobno
vedeckí nracovníci J. Kresánek a Z. Nová
ček reprezentovali veľmi dobre. Zo všet
k)·ch referátov a príspevkov vyvieralo zdô
razľíovanie Janáčkovho ľudstva jeho úcta 
a viera v človeka. Mladí refer~nti obstáli 
čestne (Cernohorská, Lébl) ; z niektorých 
príspevkov však bolo vidieť, že boli vypra-
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co~ané narýchlo, niektÓré mali dokonca len 
celkom vonkajší ráz a bolo potrebné ich re
vidovať alebo nepripustiť. Marxisticky naj
úspešnejší bol postavený referát J. Jiránka: 
1\. niektorým otázkam vzťahu L. Janáčka 
v česke; kultúre. J e na škodu, že neodznel 
referát J . Tvrdoňa: Janáček a Slovensko a 
tiež nehol zax·aden)' referát o Janáckovi-pe
dagógovi. 

Zo zahraničných referátoY upútal referát 
J. Y. Nestie\·a (0 naštudovaní Jej pastorky
ne v SSSR) , J. Mlodziejowského na tému 
Janáčkovu hudba v Poľsku, potom L. Spies
sa a \V. Seraukyho z NDR, Z. Vanceu z Bu
kurešti a P. Miesa z Kolína nad Rýnom. 
Prekvapením bolo vystúpenie \V. f'elsen
steina, známeho režiséra Janáčkových Prí
hod Líšky Bystroušky, ktorý zdôraznil ob
sah za každým tónom Janáčkovej hudby a 
vyslovil spokojnosť nad realis tickým po{tn
tím ooerv Z mŕtveho domu. 

Verime, že Festival i konferencia sústre
dili pozornosť nielen na Janáčka, ale i na 
českú a slovenskú súčasnú hudbu vôbec, na 
jej !)Okrokovosť, klasické a ľudové tradície, 
ako to vytýčili v záverečných prejavoch zá
stupcovia Sväzu československých skladat<?
ľov na čele s národným umelcom Eugenom 
Suchoňom, V. Dobiášom a A. Hoi·ejšom. Za 
zahraničných hostí sa rozlúčil v pohnutom 
prejave prof. Mies a záverom citoval slová 
R . Thákura: "Prišli sme ako cudzí, odchá
dzame ako priatelia." 

Organizácia všetkých podujatí bola starost
livá, i keď sa nevyhla niektorým nedostal
korn. Treba ľutovať, že nedošlo k otvoreniu 
Janáčkovho múzea, ako holo sľúbené. 

Oslavn)•m publikáciárn dal výtvarnú ozdo
bu klasický portrét od prof. Miléna. K naj
radostnejším výsledkom Janáčkovsk)'ch 
osláv patrí veľk)· záujem a účasť z domova 
i _zo zahraničia. To zaväzuje povolan)·ch či
rnteľov k tomu, aby sa v Brne počítalo so 
zachovaním festivalov súčasnej hudby v du
chu tradícií, založen)-ch Janáčkom. 

Bohumír Stedrotí 

.POĽSKO. Sväz poľských speváckych a 
orchestrálnych súborov vo Varšave založil 
Hudobné štúdio, ktorého úlohou je vyplnil' 
medzeru, existujúcu v štátnom hudobnom 
školstve v Poľsku. Nová experimentálna hu
dobná škola začala vyučovanie v októbri 
tohto roku v týchto oddeleniach: základy 
hudobnej výchovy pre deti od 5-7 rokov 
nižšie husľové a klavjrne oddelenie pre detl 
do 7 rokov, oddelenie pre pokročilú mládež 
i dospelých, kde sa vyučuje hra na rôzne 
hudobné nástroje, sólov}- spev atď. 

Festival Bélu Bartóka v Budapešti 
l Písané pre Slovenskú hudbu) 

Medzi 20. septembrom a 6. októbrom sa 
po tretí raz zišli v hlavnom meste Maďarska 
umelci-interpreti a hudobní vedci mnoh)-ch 
krajín, aby sa poklonili vynikajúcemu hu
dobnému géniovi Bélovi Bartókovi. Navonok 
bol možno tento festival skromnejší ako 
slávnosti konanG v jeseni rokov 1948 a 
1956, ale spomedzi všetk)·ch najsympatic
kejší, najjadrnejší. . 

Jeho príťažlivosť zaistili dvaja svctoznáffil 
umelci: Yehudi Menuhin a Sviatoslav Rich
ter. Yehudi Menuhin na svojom sólovom ve
~re predniesol medzi Bachovou E-dur a 
d-mol partitou pre sólové husle Husľovú 
sonátu, ktorú Bartók napísal pre neho a 
v nasledujúci večer spolu s Maďarským 
~tátnym orchestrom hral Husľový koncert. 

Sviatoslav Richter je prvý sovietsky in
terpret, ktorý sa predstavil v Maďarsku na 
Bartókovorn festivale. S Maďarským štát· 
n yrn orchestrom pod vedením Jánosa Fe
rencsika predniesol Bartókov II. klavírny 
koncert. O Richterovej interpretácii tohto 
koncertu sa píše: " ... Richter zahral kon
certné dielo s barbarskou prasilou Durtóko
vej hudby, oceľovo tvrdým a kryštálovo 
čist)·m úderom, pripomínajúcim príznačný 
bartókovský klavírny zvuk, ktorý sa v je
ho prednese naplnil od prvého taktu až po 
posledný napätým vzrušením a zdržiavanon 
náruživosťou. Nezabudnuteľn)'m zážitkom 
bola táto ,premiéra', Richterov prvý pred
nes Bartóka ... " (:f:let és Irodalom, 10. 10. 
1958, János Liebner.) 

Spomedzi zahraničn)-ch dirigentov dirigo
val Sir E ugenne Goosens Kodályov Letný 
večer, Drittenove Variácie na Purccelovu té
mu a Bartókov I. klavírny koncert, ktorý 
veľmi dobre predniesol Kornél Zempléni. 

Druhým zahraničným dirigentom bol pô
vodom Maďar, J enó. Szenkár, hlavný hu
dobný riaditeľ díisseldorfskej opery, ktor)' 
svojho času (1926) predviedol v Kolíne ako 
prvý Bartókovu pantomímu Zázračný man
darín. Szenkár dirigoval teraz prvé (vytb
čené) a posledné (až na 17 taktov dokon
čené) orchestrálne dielo: Prvú suitu prevef
k )- orchester a JII. klavírny koncert - só
lový part hrala Anna Fischerová. Na tomto 
koncerte reprezentovala súčasnú hudbu Ra
velova Druhá suita Dafnis a Chloe. 

Na dvoch koncertoch sa predstavilo sveto
známe J uillardovo sláčikové kvarteto (Ró
bert Mann, Isidor Cohen, Adam Clauss a 
Raphael Hillyer) , na prvom Bartóko,-ým 

III., na druhom koncerte Bartókovým VL 
kvartetom. Zo sveta starej hudby hrali Mo
zartovo G-dur (K. z. 387) , Haydnovo G-dur 
(op. 77 č. 1) a Beethovenova F-dur (op. 
135) sláčikové kvarteto, okrem toho pred
viedli od svojich americk)•ch krajanov W <~.1-
t.ra Pistona a Leona Kirchnera po jednom 
sláčikovom kvartete. Kritika nenašla mnoho 
kladných čŕt v dielach amerických sklada
teľov. S väčším uznaním však písala o spo
ločnej súh1·e, najmä čo sa týka prednesu 
moderných diel. 

Spomedzi domácich sláčikových kvartt;t 
prispelo v značnej miere k úspechu fesb
valu kvarteto Tátraiho (Vilmos Tátrai, .Mi
hály Szíícs, József lványi a Ede Banda). 
Na svojom koncerte hrali Kadosovo Ili., 
La jthovo VII. a Bartókovo II. sláčikové 
kvarteto. Na jednom z komorných koncer
tov predniesli i Bartókovo V. sláčikové 
kvarteto. 

Okrem vyššie spomenutého komorného 
koncertu (Dartókovo V. sláčikové kvarteto) 
odzneli ešte Bartókova Sonáta pre dva kla
, ·íre a bicie nástroje, ako aj spracovanie ľu
dov)'ch piesní a Adyho piesne za spolu
účinkovania Erzsébet Tôrôkovej. 

Nebolo možno vynechať ani večer v Ope
re kde predviedli všetky tri Bartókove jcd
n~aktovky v jediný večer - ako tri v~ty 
jedinej dramatickej symfónie - operu dl:l
goval J ános Ferencsik, dva balety J eno Ke
nessey. 

V rámci festivalu mal zaujímavú prednáš
ku o Bartókovej pantomíme Zázračný man
darín akademik dr. Bence Szabolcsi. Objas
nil v nej súvislosti ideologickej stránky die
la vzniklého v revolučných časoch so sveto
vou krízou, ktorá nastala po prvej svetovej 
vojne. 

Nie menej bola zaujímavá aj prednáška 
mladého maďarského hudobného vedca Já
nosa Kárpátiho pod názvom Béla Bartók a 
arabská ľudová hudba. 

Zo zahraničných hudobných vedcov ref•~
roval o Bartókových amerických rokoch pro
fesor hudby Ernó Balogh, pôvodom Maďar, 
žijúci v Spojených štátoch. Vzácnym hos
ťom festivalu bol prof. Ivan Martynov. Od 
prof. Martynova sme sa dozvedeli, že Bar· 
t6kove diela sa v Sovietskom sväze stávajú 
zr.áme čoraz širšiemu okruhu poslucháčov. 
Taká interpretácia, s akou sa stretávame 
u Richtera, je výrečným dôkazom pre Mar
tynovovo tndenie: Bartókovc diela sa sta-
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nú uaskutku populárne tam, kde ich dobr<' 
prednes ú. 

• * • 
Vracajúc sa k hodnoteniu celého festivalu, 

musíme urobiť poznámku, zhrnutú do troch 
zásadných kritických bodoY: 

1. Dam dvaja ma jstri " modernej" hudob
nej revolúcie foriem 20. s toročia, Schonberg 
a Stravinsk)·, hoci popreli spojitosi s ľudo
vou hudbo u, a preto sa ani žiaden z nich 
nemôže stať predvojom socialistického rea
lizmu, jednako sú najväčši Bartókovi htt
dobnohistorickí rovesníci. A hoci si neželá
me vytváraC kulty, predsa len v zmysle prí
kazu historickej vernosti bv sme mali, prá
ve pri takejto príležitosti, dať zaznieť čo-to 
aj z irh reprezentatívnych diel. V :\hďarsku 
sa Stravinského diela aj predtým len zried
kavo hrali, no Schônhcrgove nikdy. Tal<to 
sa maďarSké koncertné obeccnst..-o môže 
oboznamovať s modernou hudbou len pro
stredníctvom Bartóka, čo vedie k nemiest
nym oceľíovacím úsudkom, falošn )'111 hu
dobnohistorick<·m názorom a škodí ai Har-
tókovmu kultu'. -

2. V snahe pridí·žať sa verného odlwzu 
his torickej minulosti treba sa zapodievať aj 
s vecami prítomnosti. BartókoYa hudba od
krýva zázračn)' prameň spoločnej kultúry 
národov východoeurópskych. K Bartókovmu 
zbieraniu maďarskej ľudovej hudby pripáj:1 
sa už v jeho mladých rokoch zbieranie slo
venskej, potom i rumunskej ľudovej hudby, 

vhlbenie sa do piesní susedných národov. 
Cčinok tohto všetkého sa čoskoro odzrkad
f uje a j v jeho dielach. Jeho hudba už ne
rozpráYa o vzdialenej fínskej a tureckej ·ro
mantickej príbuznosti, ale o blízkej bratskej 
realite Slovákov a Rumunov. Krátkozrakí 
nacionalisti Podunajska pre toto Bartóka 
za živa Ycľmi nap:ídnli. Divé útoky zavše 
sa obnovujúceho ~aďnrského a rum~ského 
~o,·inizmu pripravili mu veľa trpkých ho
dín . Aj sloYenské nacionali stické kruhy vá
bali plne u~nať jeho životné dielo. Zavše 
možno len preto, že ho tvoril :VIaďar. No 
Ilartókova pozostalosť za,·äzuje hospodárov 
dnešnej maďarskej hudhy k povinnosti, aby 
aj ďalej budovali na širokých základoch, 
kloré vvznačilo Bartókovo životné dielo. 

3. Tn'k)· homéronký pevec národnej hu
dobnej kultúry ako je Zoltán Kodály, nemô
že byf jedin~·m spoločníkom Bartókovho od
kazu. Sem patri Rumun Enesctl, Poliak Szy
rnanowszky. Cech Janáček a ešte viacerí spo
medzi vcliká no,· súi'asncj východoeurópskej 
a stredoeu rópske j národnej hudobnej kultú
'"'"· J e nepochopiteľné, že od nich nič neod
znelo na Bartókovom fcst:ivale. 

Tieto zásadné k ritické pripomienky -
zdôrazňujem - udáva jú iba smer, ako ma
jú Bartóko,·c festivaly ešte ,-ernejšie poslú
ziť jeho veľkému odl;azu. 

János Demény 

(Preložila V. Pafíková) 

Janáčkova opera Osud 
Sveto'l-·á premiéra v Janáčko<>om diw1dle v Brne 25. oh Lóbra 1958, diri.genL Fr. Jíleh, 

re::isér V áclav V ežník, v ýtvar·ník J. A. Sáleh. 

Janáčkov Osud je ua rozdiel od všetkých 
ostatných deviatich opier maJSt!'Ových dielo 
mimoriad ne predovšetkým svojím vonkaj
ším osudom. Janáček v ňom spodobnil čias
točne svoj osud, kus svojho života, sám však 
toto svoje dielo nikdy .nepočul. P racoval na 
tejto svojej štvrtej opere hneď po Jej pas
torkyni, po predvedení ktorej roku 1904 si 
mohol overiť svoj sloh. Vtedy uznal niekto
ré kritické výčitky Jej pastorkyne a chcel 
ich napraviť v Osude. \"tedy , koncom janu
ára 1904, po predvedení P astorkyne v Brne, 
na pf sal svojej známej: "Jest li referent tro
chu do mne rýpnul - vim já daleko lépe 
a podrobneji bych mohl vyjmenovat svoje 
nedosta tk-y, jež napravili chci v Plamen
ných nHich" (tak sa mala menovať jeho 
nová opera, to jes t Osud). "Uznali múj ta-
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lent c] ,·arnatického skladatele - a to ie za 
nyncjších času \Vagnera, Charpentiera, ·Dvo
fáka atd. Yt'ru významné a pro mne nejvýš 
lichotivé." 

Vtedy bol Janácek odhodlaný napísa-ť 
ešte lepšiu operu ako J ej pastorkyiía, v kto
rej by ešte viacej vyni!Jo jeho dramatické 
umenie. Ale na jedno v opere zabudol: ne
mal dobré a účinné libreto, tak dramatické 
a pôsobivé ako J ej pastorkyrh od spisova
teľky Gabriely Preissovej. Janáček bol si 
dobre vedomý ťažkostí pri hľadaní dobrého 
libreta. · 

Ešte jeden moment bol v tedy pre jeho 
tvorbu dôležitý : Janáček bol penzionovaný 
ako učiteľ hudby na učiteľskom ústave 
v Brne a mohol sa v iacej venovať tvorbe. 

l ' 

Janáčkovi nakoniec nepozoslávalo, iba aby 
si námet i dej no,·ej opery sám napísal. 
1\omán, rozprávan)· kráskou v Luhačovi
ciach , pestrý život týchto kúpeľov, ktorý 
zachytil vo fejtóne !\loje LuhačoYice (1903), 
umelecké prostredie, jemu dobre známe ako 
riaditeľovi organovej školy v Brne, to sú 
korene, z ktorých zostavil númet a rozpr~
val ho m ladej spisovateľke Fedore Talske]
Bartošovcj niekedy začiatkom novembra 
1903. Bartošová mala dej zveršovať, opraviť 
a dať mu formu. Janáček mal na mysli Yer
šovaný román, ako ho použil P uškin vo sYO· 
jom Eugenovi Oneginovi. Preto• posielal 
Bartošovej, v tom čase učiteľke v Sudome
riciach u Strážnice, náčrtky libreta a úryv
ky v próze, tá potom ich upravila do ver
šov a posielala do Brna hotové spracovanie. 

Janáček si predstavoval L dejstvo cel
kom realistické, obraz kúpeľného života s bo
hatstvom motívov. Druhé dejstvo malo byť 
akýmsi preludom. "~ení tu skutečnosti , ale 
podráždčná mysl do prasknuti ncrvil.." Tre
tie dejstvo sa odohráva v aule konzervató
ria, kde sa študenti hádajú o opere, ktorú 
Janáčkov hrdina, s!Jadateľ Zivný, dokončil 
v druhom dejstve. Fedora Bartošová bola 
s libretom hotová clo konca decembra 1903, 
ale Janáček stále škrtal, menil a ešte v máji 
roku 1904 zišli sa v kúpeľoch Luhačovi
ciach, nhy sa dohovorili a nanovo ujasnili 
prostredie novej opery. Janáček sa nevedel 
dlho rozhodnúť, ako novú operu pomenovať. 
Poznáme niekoľko predbežn)'ch názvov, ako 
Tri ruže, Anjelská pieseň alebo Plamenné 
ruže. 

Na kompozícii svojej novej opery po Pas
torkyni začal pracovať v decembri 1903 a 
dokončil ju okolo roku 1905. Tu nastali ďal
šie ťažkosti a prekážky s predvedením. 
V novej opere bol kus životnej spovedi Ja
náčkovej, značná časť jeho literárnej práce, 
plná skladateľská tvorivosť a poznanie seba 
samého a predsa sa p redvedenie na javisku 
neuskutočnilo. Osem rokov trvali plané sľu
by, že Osud bude predvedený na scéne vi
nohradského alebo brnenského divadla. Na
študovania sa Janáček nedočkal ani po prvej 

· svetovej vojne. Nebyť predvedenia v hrnen
skom rozhlase, starostlivosťou Bakalovou 
v roku 1934, teda šesť rokov po Janáčkovej 
smrti, nepoznali by sme vôbec túto operu. 

Prečo sa dielo tvorené s takou láskou a 
do istej miery autobiografické dosiaľ nedo
stalo na scénu? Príčina j e predovšetkým 
v slabom librete, za ktoré nesie zodpoved
nosť i Janáček. Tento nedostatok nemôže 
zachrániť ani dobrá a silná hudba, v ktorej 
Janáček použil svoje nápevkové motívy, 
čerpané priamo z ľudu. Ide o dielo zo skn-

točného života v kúpeľoch Luhačoviciach. 
J ednotlivé scény sú umiestené na známych 
mir.stach, pri Jurkovičovom dome, pri pra
meni Vincentky i na promenáde, s epizód· 
kami lásky i sklamania. V skladateľovom 
by te predvádza sa umelecká práea na ope
re. v aule konzervatória posudzovanie ope
ry študentským kolektívom a umelcova 
spoveď. Do tohto prostredia je zasadený dej 
o starej, , . kúpeľoch Lubačoviciach znova 
poznanej l•\ s ke skladateľ a Zivného, o šiale
nej matke, ktorá tejto láske nepraje a o pro
blémoch umelca a skladateľa. Nejasnosť je 
takého rázu, že musia zasahovať blesky a 
lu·omy, aby situáciu nejako vyriešili a slwn
čili. Janáček si námet sám vhodne neupl'a
vil a nepomohla ani mladá bäsníčka Fedora 
Bartosová. Bol príliš strhnutý románovým 
v)•kladom, prostredím obľúbených Luhačo
Yíc i umeleckým ovzduším, takže si dobre 
neu,·edomil malú dramatickú cenu libreta. 
:.\eujásnené, rozvláčne a zbytočne sa opa
kujúce nemohlo byť zach ,•áncné hudbou a 
tiež nemohlo vytvoriC silnú operu. 

Odtiaľ si vysvetlíme, že bola potrebná 
dramaturgická úprava. Yáclav Nosek sa jej 
ujal z piety k Janáčkovmu dielu a previe
dol ju dosť zdarilc. Hozdelil posledné dej
stvo na d va diely, z ktorých jeden položil 
na začiatok opery , takže príbeh skladateľa 
Zivného sa javí retrospektívne. Ze jeho dra
ma turgická úprava nie je definitívna; vidieť 
z íaktu , že v S tuttgarte, kde došlo k pre
miére Osudu 26. októbra 1958, o deň ne
skoršie ako v Brne, radil.:álne zasiahli do pri· 
behu libreta a dali na javisko dokonca no
vú postavu - konkúre,;ta Zivného v láske. 
Bude opravdu potrebné dramaticky viac oži
viť celý dej, ale je záslužné, že bol uroben)· 
prvý pokus o scénické riešenie. 
Janáčkovu hudba sa vyznačuje väčšou 

spevnosfou a hutnejšou inštr umentáciou ako 
v Pastorkyni. Slohove mieša prvky roman· 
tické (kúpeľné prostredie opisované valčíko· 
vým pohybom) s realistickými a nápevko
vými, ktoré nie sú tak dôsledne prepraco
vané a obmedzuiú sa väčšinou na druhé 
dejstvo. Ústredni motívy vystupujú v)-raz
nejšie, ľudový ohlas je badateľný najmä 
v uiesni o slnku. 

Hudobného naštudovania sa uíal osvedče
ný janáčkovsk:ý dirigent František Jilek, kto
rý r iadil okrem Sárky a Veci Makropulos 
všetky Janáčkove OfJery na festivale. Pod: 
čiarkol dramatickú silu úvodnej búrky J 

druhého dejstva a vy-pracoval orchester 
s koncertným majstrom J aroslavom Veče· 
rom i sólisticko-vokálncho p::~rtu k vyrovna· 
nému v)'konn po technickej i slohovej strán
ke. Väčšia dynamická odtienenosť by pros-
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peJa dramatickým požiadavkám opery . Ré
žia mladého Václava Vezn ika, ktor5• premys
lel novinku s Oskarom Linhartom pred jeho 
odchodom do l\-Iosk·vy, dobre vyhovela rých
lym náladovým a situačným zmenám, pre
javila nápaditosť a mala rušn)' spád ; po· 
užitím svetelných efektov a filmov)·ch obra
zo,- ne7.apadla však vždy do slohového rám
C'.a dielu. Luhačo,·ickí,mu kúpcľn~mu ruchu 
a žánrov)·rn výstupom prekážal pricsvitný 
zá,·cs, volen)· v inscenúcii výtvarníka J . A. 
Sálka, k torý scénicky celkom jednoduchými 
prostriedkami lepšie vyriešil druhé dejstvo. 
Shormujster Junij Kubica dosiahol peknej 
úrovne i výrazovej prilichavosti v sborových 
spevoch. 

Zo sólistov sa veľmi náčila Jindra 'Pokor
nú-i\fila svojim prirodze-n)'m a citový•rn po
merom k látke i jemným speváckym poda
ním. Jaroslav lJlrych dal do svojej úloh~
'ni"•tornú vrticnosC a opravdivosť sklndatef~ 
Zivného, potreboval hy však viacej hlasovo 
odľahčeného prejavu. J armila Palivcov:í upú
tala sice ušľach tilým hlnsom, ale zostala vše
ličo dlžná hcrecl<ej charaktcrist ike. Ostatní 
účinkujúci, najmä Zdenék Soušek , František 
Hossler , Jindi'ich Doubck, z konzervatoristov 
Ružička, dobre pochopili ráz opery a zaujali 
vhodnýuú výkonmi. 

Plné hľadisko s pol:ctnými zahraničn)·mi 
hosťami prijímalo p remiéru i jej reprízu so 
vzrasta}úcim záujmom, ktorý vyústil do 
nadšeného holdu tvorcnvi d iela i jeho inter-
pretom. 

Hohumir Stiidroií 

" KAMENN)' KVIETOK" NA SCENE SND 

V tohoročnej sezóne stretávame sa na scé
ne SND už po tretí raz od roku 1950 s pô
vabnou baletnou hudhon Sergeja Prokofieva. 
Po inscenáciách "Popolušl<y" a " Romea a 
Júlie" uvi~>dlo SND v októbri t. r. v choreo
grafii a réžii zasl úžilélw _umelca Uzbeckej 
SSSR A. R. Tomského Prokofievov "Kamen
nÝ kvietok". 

. }filovník hudby a stály návštevnfk diva
dla dobre vie, koľko umeleckých svárov a 
polemík vyvolalo v hudobnom svete dielo 
Sergeja Prokofieva. Hudba "Kamenného 
kvietka" presvedčila n:ís iste o podmaňujú
cej melodičnosti diela, o funkčnosti hudob
ného motívu, rešpcktujúceho citlive dejovú 
akciu libreta. Sergej Prokofiev so vzácne bo
hatou imagináciou v relom svojom diele 
viacej či menej pokúsil sa o abstrahovanie 
spracovávanej reality a o jej štylizáciu mo
derným huclobný·m výrazom. Osobitne 
v "Kamennom kvietku" dokázal posunúť 
rozprávkový námet do polohy, v ktorej pre-
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rastá bežnú pointu ľudového bájoslov;a a 
umocniť ho v uadČRsovú a všeľudsky plat
nú túžbu človeka po kráse, láske a dokona
losti. Tomského inscenácia sa rozpadá do 
scén, vypracovaných s Yäčšou či menšou 
mierou detailu, medzi ktor)·mi však chýba 
základné spojivo. Po stránke choreografickej 
stavby sú tieto plochy priehľadné, krokove 
nepreťažené čo do množstva krokov, i čo 
do technickej náročnosti. Variácie i tance sú 
úmerné technickvm možnostiam súboru i só
listov, predpokla-dajú absolútnu čistotu tech
niky klasického i charakterového tanca. Väz
ba tanečných krokov je p lynulá . Choreogra
fickú obrazovosť jednotlivých tancov je po
meme pes trá, vychádza z možností, ktoré 
poskytuje ruský národný tanec. Nové formy 
vý·razov)·ch prostriedkov však choreografia 
n<'obsahuje. Choreogra f pracoval na balete 
podľa týC'h istých predstáv, s ktorými rea
lizoval svoju predošlú inscenáciu na javisku 
S~D "Cervený mak", hoci tentoraz mal do 
činenia s inou žánrovou predlohou i hudbou. 

Výtvarník Pavol Gábor uplatnil na svojej 
scéne niekoľko zaujímavých nápadov, v cel
kovej realizácii scény však niektorými de
tailmi stlmil správny pokus o pochopenie 
umeleckého profilu Prokofievovej hudby a 
jeho zámeru. Kostýmy Eudmily Purk:yňovej 
farebne i tvarove uspokojujú. 

V úlohe kamenára Danilu alternujú Vla
dimír :vfarek a Henrich Volejruček. U Ma
rC'ka je pozoruhodná istota a prepracovanosť 
sólových partií. V duetách s Katarínou i Pa
ňou Medenej hory pociťovali sme na prvých 
predstaveniach nervozitu, ktorou čiastočne 
utrpel herecký prejav. Naproti tomu Hen
rich Volejruček, ktorý typove lepšie vyho
vuje úlohe, nevedel túto prednosť využiť, 
po techni<'ky oveľa slabšom v)•kone a pre 
nedostatočnú vnímavosť k hudbe v nás za
neC'hal pomerne matný do jem. U obidvoch 
alternan tov žiadalo by sa samostatne do
tvori( herecký profil postáv, v psychologicky 
h lbšie motivovan)•rh scénach, ktorý sa u 
:\1arka nevymyká z jeho bežnej, hoci ruti
novanej šablóny, u Volejníčka na základe 
m~lej javiskovej skúsenosti vedie niekedy 
až k bezradnosti. 

Trúda Tašká-Boudová v postave Kataríny 
nemala príležit osť k uplatneniu náročných 
tanečných prvkov. Jej variácie nie sú kro
kúve efektne stavané ; tým viac žiadalo by 
sa venovať pozornos ť čistému predvedeniu. 
jednoduchých krokov. Tu bude Tašká nm
s ieť splatiť postav(' Kataríny menší dlh zvý
Š<·nou precíznosťou piruet a ich zakončení, 
v mäkkosti dopadov pri skokoch. Jej ne
sporným kladom je schopnosť samostatne 
preniknúť aj k subtilným psychologickým-

motívom konania postavy. Alternantka Flo
rentína Lojeko, ·á zaznamenala touto ú lohou 
za krátky čas svojho pôsobenia na scéne 
SND vcelku pozoruhodný úspech, no vyššie 
adresovan é v)•čitky k technike predvedenia 
ú lohy týkajú sa čiastočne a j jej. Herectvu 
Lojekovej možno vyčítať pt·iveľmi a.bstraho
vaný prístup k stvárneniu Kataríny, ktorý 
vedie k tomu, že Lojeková chápe úlohu vcel
ku ako postavu málo reálnu, organicky spo
jenú skôr so svetom Panej Medenej hory 
ako svetom ľud u, z ktorého pochád za. J ej 
sférická Katarína má v sebe málo bezpro
strednosti prostej ruskej dievčiny. 

Úloha Panej Medenej hory je veľmi vďač
ná a zrozumiteľná, posky tuje tanečnici do
statok možností k uplatneniu vlastnej taneč
nej i hereckej invencie. Gusta Starostová
Herényiová podala prekvapivo pôsobivý• v)'· 
kon, dokázala s citlivým zmyslom pre mieru 
podať obidve tváre Pa~ Medenej hory, tvár 
láskavú i pokušiteľ sk ú. Predvedenie tanečných 
figúr je presné, plné dynamiky i ma jestátu 
a harmonizuje s hudobn)= sprievodom. Ob
(livuhodná je jej práca rúk ,. 2. obraze I. 
dejstva, ktorá svedčí o premyslenosti herec
kého prejavu. J ej alternantka 2ofia Cerve
t"íáková p rejavuje chvályhodnú snahu, no 
nedostatok skúseností je stále ešte badateľn)' 
na jmä v spomínanom 2. obraze I. dejstva, 
v ktorom jej nevychádza ani súhra s part
nerom. Vidí sa nám však, že po ú lohe Fa
delty a tejto môže s ňou balet SND rátať 
pre čoraz náročnejšie úlohy. 

Pantomimická úloha Severiana vyžaduje 
vo zvýšenej miere citlivé odlíšenie stupi\.a 
hereckých prostriedkov. J án :\Hí.ačko stvár
ľíuje svojho Severiana priveľmi jednostran
ne, s prílišným akcentom na zúpornosť tejto 
postavy. V jeho podaní strá<'u Severian dé
mo.ničnosť nevyspytateľného a zákerného 
zla a stáva sa jednostranne exponovaným 
n priehľadne zlým človekom. J e to postava 
bez plastiky , posunutá až na hranicu gro
t esknosti (chôdza) , čím sa vymyká štýlovej 
jednote režijnej koncepcie. H enrich Hoff
städter v alternácii tejto postavy prináša na 
scénu počiatočného obrazu oveľa viac tiesni
vosti ; úspornýnJ, no premysleným gestom 
priblížil sa viac k symbolickej predstave zla. 
J eho výkon nemá však gradáciu , ktorú naj
mä v 2. obraze II. dejstva bude musieť pod· 
poriť v)-raznejšou fyzickou akciou; pre ňu 
má :.\Iľíačko väčšie predpoklady. 

Veľmi uspokojivé boli výkony súboru na 
premiére a druhej repríze, no na ďalšieh 
predstaveniach badali sme výrazný pokles 
tanečnej i hereckej interpretácie. Aj reprízo· 
vý divák vie si všimnúť pohybovej ne jed
notnosti, arytmičnosti , nepozornosti voči 

pat·tnerovi a _Podceňovanie jednoduchých 
krokových van antov. 

" Kamenný kvietok", posledné dokončené 
Prokofievovo jav;skové dielo, má všetky 
znaky pozdného autorovho slohu. Dominuje 
v ňom lyričnosť, ale nie sentimentalizmus ; 
harmonické pradivo je priehľadnejšie, inštru
mentáC'ia prejasnená. No časté charakteristic
ké modulácie, veľké melodické skoky a ne
obyčajne dlhé témy prezrádzajú hneď svoj 
pôvod ; a v scénach zväčša viazaných na po
stavu správcu bani Severiana sa prejavuje 
skladateľ taký, ako ho poznáme zo skladieb 
jeho mladších rokov (väčšia úloha rytmickej 
a harmonicko-disonantncj zložky, expresív·· 
nosť). Tých miest je pomerne málo a tak 
celkové ladenie je na Prokofieva až neoby
čajne zmierlivé - . podobne ako jeho VII. 
symfónia. Nevdojak sa nám vnucuje zrov-· 
naníe s posledným tvorivým obdobim Bélu 
Bartóka, ktorý tiež v posledných rokoch 
svojho 7ivota vytvoril najvyrovnanejšie a 
na jmelodickejšie skladby, hoci bol trápený 
nevyliečiteľnou chorobou, práve tak, ak~ 
P•·okofiev. 

"Kamenný kvietok" znamená významn)' 
prínos v Prokofievovom ponímani baletu -
je koncipovaný ako hudobný celok, v kto· 
rom zjednocu júci element predstavujú dve 
hlavné témy (akési ideé fixe) : téma Panej 
~-ledenej hory a téma lásky Katariny a Da
nila. Pravda, v scénach, kde si to javisková 
SC'éna vyžaduje (napr. svadba, sviatočné ve
selie), sú i uzavreté čísla. Najlepšie je roz
hodne p rvé dejstvo, ktoré najmä spočiatku 
priamo hýri invenciou; druhé dejstvo je tro
chu štý love nesúrodé (máme na mysli cigán-· 
ske tance) , i ke(ľ obsahuje mnohé strhujúce 
miesta (veselica, Severianova honba a zá
huba); tretie je "na jrozprávkovitejšie" svo
jimi jemn ý1ni tónmi na začiatku a apoteóz
nym záverom - len b y sa vo finále žiadal~ 
viac melodických nápadov. 

Orchester opery Národného divadla pod 
vedením Tibora F rešu podal veľmi pekn)r 
Y)·kon : najlepši v pn·om dejstve. V osta t
n)·ch dvoch mohol byť jeho zvuk azda ešte 
diferencovanejší. Všetky nástrojové skupiny 
Z'·ládli dobre svoje neľahké party; pekn)' 
výkon podali najmä často. sólo,·e e"-"POnova
né drevené a sláčikové nástroje. Náročné po
žiadavky notovej predlohy splnili plechové 
nástroje lepšie na premiére než na prvej re
p ríze, kde miestami už celý orchester neznel 
tak p lne ako po p rvý raz. 

Dúfame, že úrovet1 predstavenia si udržf 
svoj pomerne vysoký štandard a neupadne 
do šedivej- remeselnosti, ktorá je stálym ne
bezpečenstvom pre nejednu scénu. 

(ra ) 
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KRú T,\AYA YO WEL\IARE 

Po úspešných inscenáciách K r ú t ň a v y 
v Lipsku a v Berlíne vo februári tohto ro
k u a po marcovom uvedení Bega Bajazida 
vo ·w iesbadene prichádza z :\emeckej de
mokratickej republiky ďalšia radostná zprá
va: 14. septembra uviedlo Nemecké národné 
divadlo vo ·weimare premiéru Suchoiiovho 
hudobno-dramatirkého diela (opä( pod ná
zvom Katrena). Predsta\·enia sa zúčastnil s. 
Walter Ulbricht a delegáti, ktorí boli prí
tomní na odhalení pamätníka obetiain na
-cistickej hrôzovlád y v btichenwaldskom 
koncentračnom tábore. ~a ša národná opera 
mala nadšený ohlas u obecenstva i k ritiky. 
~ovinové referáty napospol vyzdvihujú vy
sokú hodnotu diela a pri11ášajú rad cenných 
postrehov. Myslime, že budú zaujímať i na
·šich <'itateľov. Preto uverejiíujeme niektoré 
z nich. 

"Das Volk" z 20. septemb ra 1958: "To, čo 
-dodáva opere charak ter hudobnej ľudovej 
drámy, je jednak bezprostredné spojenie 
troch hlavn)·ch pos táv so zivotom a obyčaj
mi dediny, ako aj úzk-y vzťah hudby Euge
na Suchoňa k m elódiám a ry tmom jeho 
vlasti. Vrcholmi sú pritom ,-eľké sborové 
scény v treťom a poslednom obraze. Z mno
hofarehného pozadia slovenského zvykoslo
via rozvíja sa v majstr·ovslwm kontrastovaní 
-a dramatickom vvhrocovnni osud hlavn\·ch 
predstavitef ov. · · 

Veľmi hlboko pôsobi spojenie symfonicky 
koncipovanej órchestrálne j sadzby s priro
dzeným tokom reči. Suchoňova hudba vysti
huje rovnako nežný lyrizmus ako i vášnivé 
vzrušenie. Y jeho diele spoznávame génia 
veľkého dramatika sú časnosti, ldor}• SYojráz
ne a s vysoko vyvinutým umeleck~'m cíte
n ím obohatil modernú opernú tvorbu o vý
znanm5' prínos." 

" Thiiringische Llndeszeitung" zo 16. sep
t embra 1958: "Jedinečnosť námetu (Krútiia
vy - pozn. redakcie) určuje predovšetk~rm 
skutočnosť, že tu ch~·ba bappyend ; Katrenin 
mil)·, J anko Stelína, bol zavrnžden)·, ona sa
ma bola pribuzn)rmi prinútená vydať sa za 
b ohatého sedliackeho syna Ondreja. Tento 
~iarli~r)· y rah ·.nemôže zabudnúť na svoj zlo
čin a nakoniec sa k nemu prizná. Dieťa, kto
ré Katrena priniesla na svel, je synom .Tan
kovým. Oboch vezme k sebe šťastn)·, sta rý , 
-osamotený otec .Jankov. 

Na konci teda zvlťnzí pravda, ako spieva 
·shor, ale toto vfCazstvo neprináša späť stra
tené šťastie. Osobitnú váhu dodáva záveru 
prerod dvoch ľudí. Ondrej, ktor)• hľadal za-
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Ludnulie v pijatike, nic je odhalený (doda
točná motivácia je druhoradá), ale sa prizná 
sám ; starý Stelína, ktorý bol monomanom 
pomsty, postava shakespearovského razenia, 
sa pomsty vzdáva. Táto ľudská zmierujú
ca črta, tento humanistický obrat je obsa
hove určujúcim elementom na dusnom po
zadí brutálnej temnej osudovosti vraždy a 
yynúteného manželstva. 

Suchoňovo zhudobnenie je eminentne dra
ma tické. Hudobné prostriedky ďaleko vy
chádzajú za svoj romanticko-impresionistie
k )' základ, sú vrcholne schopné obmeňova· 
nia medzi pólmi piesňovo prostej lyriky , ra
dostnej ľudovej lanečnosti a v )rrazného pod
maľlOvania clramatick )·ch per' ipctií. Súčasne 
jej modálne, celotúnov)·mi štruktúrami urče
né uspOl'iadanie dodáw1 s..-ojrázny kolorit. 
I sté metrické obraty sn vždy znova obja..-u
jú v hudobnej sadzbe. P ráve preto sú Yšade· 
prí tomné. Podobne mnohostranné je poul+ 
vanie s boru. Sú<' na začiatku v predo hre ex
ponovan)· ako ciste náladov}' elemen t, obja
ntje sa ako ľud, Yždy zno,·a určujúc v prie
behu deja a rep rezentujúc pospolitosť slo
,·enskej horskej dediny, aby sa na konci stal 
komentátorom na spôsob antickej tragédie." 

O samotnom predYedení "Das Volk" píše: 
"V Gerhardovi Pfli.igero..-i (d.irigent - pozn. 
redakcie) mala hudba interpreta, ktorý bol 
schopný obsiahnuť celú šírku jej \')' razu. J e
ho hudobné vedenie bolo poznamenané jas
ným myšlienkovým členením. S vrúcnym 
citom a dramatickým zmyslom vedel zv-ý
razniť akcenty a tak hospodárne narábať so 
silami, že záverečný sbor sa stal skutočne 
vrcholom inscenácie. Orchester hral vynika
júco. Dosiahol takého oživenia tónov, že 
sprístupnil ešte neznáme dielo, ktoré si tak 
získalo neobmedzené sympatie divákov. 

Výraznou kresbou okrajových postáv a 
ži,-ým vystupovaním sboru (sbormajšter 
Joh. Fritzsche) podal nám Hans Wäcbter 
(réžia) dôkaz, že predovšetkým prostredie 
vplývalo na Katrenin osud. Blízkosť k pri
rode v ja,·iskových obrazoch (H. M. Ber
the}) a štýlová zručnosť (kostýmy Karl 
Zopp) obohatila zážitok zo slovenského fol
klóru. Speváci hlavných úloh boli postavení 
pred t:ažkú úlohu. Starému Stelinovi dal Al
fréd Wroblewski dojímavé črty. Katrena si 
J u tto u Bohnenkampovou vydobyla náš sú
cit a August Schm idt m·obil vierohodnou 
v-nútornú rozpoltenosť vo svojej vášnivosti 
strhujúco bezuzdného Ondreja. ~ie na po
slednom mieste si zasluhuje vysoké uznanie 
temperamentná tanečnú skupina, vedená 
Giintherom J ätzlausom." - r -



Z premiéry Suchoňovej Krútňavy vo Weimare. Jutta Bohnenkamp (Katrena) a Alfred 
Wroblewski (Stelina) 

Foto: Glinter Diete 

SLOVE."'SKÁ FILHARMONIA V OKTOBH.I 

Po letnej prestávke naplnila sa opäť 2. a 
3. októbra koncertná sieň Slovenskej filhar
mónie takmer do posledného miesta. Oficiál
ne sa rozprúdil koncertný život už skôr -
troma večermi z diel E. Suchol'ta (viď refe
ráty v minulom čísle SH). Na programe 
októbrového cyklu boli tri symfonické kon
certy, jeden koncert Komorného orchestra 
SF a jeden recital. Z dirigentov najviac upú
tal šéf Orchestra b ratislavského rozhlasu La
dislav Slovák. Dirigoval dva symfonické 
koncerty (16., 17., 30. a 31. októbra) . ~a 
prvom z nich uviedol veľkolepú Sostakovi
čovu V. symfóniu, tvorivú skladateľovu od
poveď na uznesenia úV VKS (b) o jeho 
opere Lady ~Iacbeth, ktoré ho viedlo k pre
hlbenejšiemu pohľadu na život, k odpútaniu 
sa od jednostrannej grotesknosti a úškľab
kov. Symfónia predstavuje celé kompen
dium životných nálad; od pocitov tragiky 
a smútku cez melancholickú zadumanosť až 
k jasavému optimizmu a veseliu. Tieto · kon
trasty sú majstrovsky vyvážené v originálne 
koncipovaných, pre Sostakoviča tak typic
kých veľkých formových plochách. Vďaka 
premyslenej Slovákovej koncepcii, v ktorej 
sa dôkladne vypracované detaily podriaďo
vali celostnému hľadisku, malo predvedenie 
vysokú úroveň. Hru orchestra vyznačovalo 
obrovské dynamické rozpätie, vyrovnaný 
tón a tvárny zvuk. Osobitne treba vyzdvih
núť výkon koncertného majstra V. Gabriela 
v početných sólových partiách; naproti to
mu tón prvej flau ty bol rozkolísaný a lesné 
rohy mohli hrať v pianových miestach jem
nejšie. Kontald m edzi dirigentom a orches
trom bol prvotriedny. Dozaista prispeli 
k nemu aj temperamentné gestá L. Slová
ka, striedajúceho podľa potreby dirigovanie 
s taktovkou a bez taktovky . Podobne tomu 
bolo aj pri brilantnom predvedení "Webero
vej p redohry k opere Euryantha. 
· Na t.omto koncert e vystupilo a j Trio sólis
tov SF - T. Gašparek , A. Berky a M. Ka
rin. Prcdvicdlo dosť zriedkavo hraný Troj
koncert pre klavír, husle, violončelo a or
chester, 56. dielo L. v. Beethovena. 

Na svojom w·uhom koncerte (30. a 31. 
októb1·a) sa Ladislav Slovák zaslúžil o vy 
sokú úroveľ\ premiéry Cikkerovej Dramatic
kej fantázie. Skladba, jedna z najpozor~
hodnejších noviniek slovenskej hudby, prl
náša nové tóny, dosiaf v autorovom diele 
sa nevyskylujúce. Xa prvom mieste je to 
zvláštny ponurý až tajomný nádych, ktorý 
necháva svoju pečať v miestach lyrického 
-zasnenia i vášnivého náporu síl: Protiklad 
t)'chto dvoch svetov vytvára v diele drama-

H alina Czcrny Stefaáská 
. Foto: Ján Herec 

tické napätie - nenarúša ale jeho základné 
ladenie, nakoľko ly r ické partie sú iného dru-· 
hu, než napr. v Selanke a v Spomienkach .. 
Tam mali charakter bezprostredného preží
vania prírodn ých krás, jasnej nálady slneč
ného dňa - tu pôsobia skôr ako melancho
lická spomienka ~a zúži tk y z minulých rokov. 
Dielo má zrejme silné autobiografické črty. 
Yyznačuje sa majstrovskou, naprosto ne
konvenčnou inštrumentáciou. 1\lektoré mies
ta pôsobia svojím zvukom priam fascinujú-· 
co, napr. zvlástne úvodné takty, celá stred
ná časť a rozjasnené záverečné akordy. 
I\ skladbe sa ešte vrátime samostatným roz
borom. 

Dvorákov Koncert pre violončelo a orches
ter sme už dávno nepočuli v takom vynika
júcom podaní, ako to bolo v tento večer, 
keď sólový part predniesol laureát štátnej 
ceny !\:Iiloš Sádlo. (i:mclec je dnes - zdá sa 
- na nchole svojich t-·orivých síl a o jeho
výkone - ako aj o v),konc orchestra - ne
možno písať ináč než s obdivom. Sádlova 
interpretačná koncepcia kladie dôraz na zvý
raznenie kantabiln)·ch častí, ktoré hrá o nie
čo pomalšie než ie zvvkom. Obrovské citové 
bohatstvo a mimoriad~a Z'-TÚcnclosť prejavu 
charakterizujú hru násho najlepšieho violon
čelistu, technicky výborne pripraveného. Or
chester - vďaka výbornému Slovákovmu 
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Allan. Loveday s Alfrédom Holečlwm 
Fo lo: Ján. Herec 

dirigovaniu ·- bol sólistovi rovnoprávnym 
partnerom, hla vn~·m nosítef om dramatické
ho diania; v Slovákovej koncepcii bola to 
skôr koncertná symfónia pre ('elo u orches
ter, čo zodpoved~ Ú!Jlne a~torovmu zámeru. 
Nezabudnuteľné zostane naJnlä podanie 
s trednej časti - akéhosi dialógu medzi or
·chestrom a sólov)·m nástrojom, ako aj zá
veru, tomu výrazu " jasavého a plačúceho 
Šlastia" z návratu skladateľa do milovanej 
vlasti. 

V druhej polovici koil('erlu odznela Glazu
novova lY. symfónia. <' ~te celkom romantic
k ý výtvor, silne poznačen)· n a jmä vplyvom 
·čajkov8kého a iných skladatefov. Skladbe 
chýba väčšia nápadi tosť, takže napriek do
konalej formovej v~·stuvbe nechúva poslu
chúča dosť chladným. I tu sa však ukázalo, 
ako m6že nadšen§ v)·kon dirigenta pomôcť 
i menej vydarenej skladbe k úspechu u obe
censtva. Dúfajme vreto, že nám Ladislav 
Slovák pripraví ešte n ejeden posobivý hu
·dobný zážitok. 

Séf SF, dr. ĽudLnit H.ajter, mal málo pri
ležitostí na samostat né vystupovanie: na 
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ÚYodnom koncerte (12. a 13. októbra) di
rigo\·al len dve krátke skladby - Babuško
vo Prelúdium pre sláčiky a Janáčkovu Ba
ladu blanícku. V prvom dielku ukázala opäť 
svoje kvality sláčiková skupina orchestra a 
zaslúžila sa tak o úspech tejto náročnej , 
mladícky sviezeJ skladby, poznačenej aj 
Dvoi'·ákovými a Sukov),mi vplyvmi. V Ja
náčkovej symfonickej básni (v mnohom·p~i
pomína Tarasa lluľbu) bol orchester techmc
ky perfel<tne vypracovan)·; v),raz mohol byť 
však prehlbenejsi. L H.ajter ukázal opäť sv oj 
zmysel ]Jre presn)• sprievod sólistu pri vy
stúpeni Haliny Czerny·Štdailskej, ktorá na 
tomto koncerte zahrala ;\'Jozartov klavírny 
koncert A-dur a Mendelssohnov g-mol. Pred
nes oboeh bol mimoriadne štýlov)· ; v prvom 
mohla umelkyľia uplatniť svoju perlivú prs
Lovú techniku i jemne komorný, ozaj mozar
tovský úhoz. Jej hra sa vyznačovala ľah
kosťou, prirodzenosťou a bezprostredným 
muzicírovaním. Krftsny zážitok sme mali 
najmä z kantabilnej d~uhej časti. Mendels
sohnova nie veľmi originálna skladba ne
zanechala už taký dojem, no i tak Halina 
Czerny svojou skvelou technikou strhla obe
censtvo k frenetickému potleslm, takže n a 
štvrtkovom koncerte zaznel ešte jeden ne
plánovaný koncert zo Chopino,-ých skladieb, 
interpretáciou ktorých sa poľská khiviristk!. 
stala už dávno známou. 

Zdenek Bílek dirigoval pomerne dlhý pro· 
gram Komorného orchestra SF (9. a 10. ok
tóbra), zostavený zväčša z diel predklasic
k)•ch a klasických. Suita pre sláčiky M. Lo· 
ekeho (anglického skladateľa zo 17. storo
čia) a Händlovo Concerto grosso op. 6 č. 1 
pôsobili viac dojmom rozohrávania, chýbala 
im patina skutočnej komornej hry ; nástup y 
neboli jednotné a kvalita tvorenia tónu 
mohla byť lepšia. Naproti tomu veľmi pek
ný hol výkon hobojistu M. Ježa v Koncerte 
pre hoboj D. Cimarosu a M. Jclinka v Mo· 
znrtovom Koncerte pre husle a orchester 
A-dur. Orchestrálny sprievod bol n a dobrej 
úrovni, škoda len, že chyby lesných rohov 
niekoľkokrát polmzili dojem z :\tfozartovho 
koncertu, v ktorom podal M. Jelínek dôkaz 
stále stúpajúcej úrovne svojich interpretač
ných schopností (hral i primár.ia orchestra 
spolu s H.. Kalupom). Suchoňova Serenáda 
pre sláčikový orchester pôsobila veľmi osvie
žujúco po harmonicky dosť jednotvárnych 
predchádzajúcich číslach programu; bola 
najlepším číslom programu svojou zvukovou 
kvalitou i spôsobom pred vedenia. Tu Ko
morný orchester SF dokázal, že má vše tky 
predpoklady ďalšieho úspešného rastu. Naj
lep~ie .bol vypracovan)' Pochod, Uspávanl<a 
a Nocu1rno . . 

' l 

Známy anglický h uslista Allan Loveday 
na svojom sólistickom večeri 23. a 24. ok
tób ra očaril nosným tónom svojich huslí až 
altového zafarbenia a stopercentnou techni
kou pravej i ľavej ruky . Výrazove sú mu 
najbližšie skladby romantikov ·- n ie div, že 
najlepši výkon p odal vo skvostnej llrahm
sovej Sonáte d-mol pre husle a klavír. Bol 
to zážitok, na aký sa nezabúda; vrúcnosť 
prednesu, vyzdvihnutie meditatívnych, r~
flexívnych i .mužne energických nálad. Bri
lantne bola predvedenÍ! i Lalova Spanielska 
sy mfónia. Veľký podiel mal na tom i vý
borný doprovod prof. Alfréda Holečka, kto
rého mimor iadnu pohotovosť a citlivé pri
spôsobovanie sa poňatiu sólistu musíme len 
obdivovať. Sonáta g-mo! p re sólové husle 

' od J. S. Bacha u.ž nebola taká vyrovn aná 
práve p re romantický naturel Lovedayov. 
Yo fúge došlo i k in lonačným nepresnostiam: 
Ostatné skladbv recitalu nemali u ž väčšeJ 
závaž~osti; hu;lista si ich vy bral asi len 
preto, aby na nich dokumentoval sv~j_u 
skvelú technickú pripravenosť (Pagamm: 
Moto perpetuo) alebo k rí1sne consordino 
(Delius: Legenda). Igor Vajda 

VÝCHOVNÉ KONCERTY 
AJ V BRATISLAVE? 

Výchovné koncerty pre m lúdcž na Sloven· 
sim ešte nemaiú veľkú tradiciu, ba vo vac
šine slovensk)·~h miest sú neznámy m poj
mom. Ak sa a j náhodou v minulosti nie· 
kde k onali, bolo to iniciatívou učiteľov hu
dobnej výchovy bez akeJI<aľvek podp~ry ve: 
rejný ch inštitúcií (napr. v Zdme ponadan e 
s . Bláhom z Gottwaldova). 

V Bratislave, hoci sú k tomu všetkY: pred: 
poklady, sn doteraz nepodarilo zorgam zovat 
vÝchov né k oncer ty wkého rúzu, al<é sme 
~ali možnosť vidieť v Gottwaldove, Prahe, 
B rne Ostrave. Olomouci atď. i"<cchceme však 
zachAdzať až ~a koreú veci a hľadať príčiny 
tohto stavu , prípadne ignorovanie tak v-ý
zn amn ého hudobno-v\·chovnéh o a vzdeláva
cieh o podujatia. No n;, druhej strane nemož
no však nekonštatovať n cz;:iujcm zodpoved
n ých inštitúcií, k toré sa odvolávajú n a n c
_dostatok finančn)·ch prostriedk ov , h udobní
kov, hudobných telies a pod. Tieto númiet
ky možn o paralyzovať poukázaním na súčas· 
nú situáciu v desia tkach a desiatkach čes
k)Th a mo,·avsk }·ch miest, ba dokonca i de
dín ! 

Z tohto neutešeného stavu nás v prvej 
polov ici októbra prebral plagát, ktor)· ozn a
moval Výchovný organový koncer t pre ~á
dež. Konťert usporiadala Koncertná a diva
delná kancelária v Bratislave. (Koncert sa 

však uskutočnil, ako sme sa n eskôr dozve
deli. z iniciatívy Jána Valacha, ktorého oň 
požiadali žiaci Pedagogicke j školy z Lučen
ca a prisľúbili účasť 300 návštevníkov!) 
:VIusíme sa priznať, že toto podujatie sme 
očakávali s rôzn y mi pocitmi. Boli sme p re· 
k vapení, keď koncertná sieil Slovenskej fil
harmónie bola obsadená takmer do posled
n ého miesta. 

Koncert sa uskutočnil 19. októbra pred
poludním. Na organe hral a slovom ho uvá
dzal u nás dobre známy organov)' virtuóz 
J án Valach. 

Program vo všeobecnosti, pretože p ubli
lwm pozostávalo z poslucháčov rôzneho veku 
a bez akejkoľvek predchádza 'úccj prípravy, 
bol dosť náročn v (J. S. Bach : Toccata a fú
ga, G. F. Händ~l: Koncert ll-dur , L. Boel
mann: Gotická suita, M. H.eger: In termezzo, 
.J. B. Foerster: Impromtu, D. Kardoš : P re
ludium quasi una fan tasia, A. Očenáš: Ľu
dové pastorálie zo Seliec, S. J urovsk)·: Fan
tázia ) . 

J. Valach úvodom zoznámil prítomných 
s dejinami i stavbou nástroja a s technikou 
hrv. So životom a tvorbou sklad:'lteľov, kto
rý~h diela odzneli n a koncerte, sa v krátkosti 
mohli poslucháči oboznámiť v tlačenom pro
<>'rame. Formovú stavbu jednotlivých skla
dieb J . Valach vopred vysvetlil i n ázorne 
d<:'monštroval na organ e. Všetky diela in
terpretoval precízne a s veľkou muzikalitou, 
hoci nemohol v úplnosti predviesť svoj zmy
sel pre zvukovú farebnosť nástroja (niek to
ré registre v priebehu koncertu vypadli z p re· 
vádzkv) . No i napriek tomu tento talento
vnn\· ·mJad\' mnelec svo iou hrou a najmä 
;-eľk\•m za~ietením doki•~al na b ratislavské 
pom~ry si vytvoriť dobrý kontak t s obecen
stvom. K tomu vo veľkej miere prispievala 
i jeho rečnícka pohotovosť a sympatické vy
stupovanie. 
Keďže tento koncer t sa stal ak),msi úvod

n)ml výchovn)'m koncertom, chceme pouká
zať i n a jeho metodické nedostatky. 

Chápeme, že Valach mal ťažkú ú loh u, ako 
postaviť tento koncert, pretože p ublik um b o
lo naozaj rôznorodé (vo veku od 10 do 60 
rokov) . Snažil sa načrieť takmer d o všet
k\·ch oblasti hudbv z toho dôvodu , že za
ti~ľ viac výchovný~h koncertov toht~ druh u 
nie je naplánovaných. No n a d ruheJ stran e 
musíme si uvedomiť , že jedným konce11om 
nie je možné ani len čiastočne doplniť me
d zery v hudobnom vzdelaní mládeže. Vy
chovávať treba postupne a cieľavedome, a 
práve pre to každý v-ýchovn )' koncert musí 
mať svoj jasný vý ch ovný cieľ. Nie je mož
né, aby sme mohli mládež na jednom kon
certe oboznámiť takmer so všetk)-mi štýlo-
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vými obdobiami (baroko až moderna), s rôz
nymi druhmi hudobných foriem (fúga, kon
cert, rondová forma, voľné form y) a k tomu 
ešte i s nástrojom a jeho dejinami. Z tohto 
organicky vyplynula i ďalšia vážna chyba 
- koncert trval bez jedinej prestávky dve 
hodiny - a to je veľa aj pre vyspelého po
slucháča a nielen n re mládež. 

Je tiež diskutabilné, či na prvom výchov
nom koncerte je dobre sa zapodievaf p ro
blémami hudobno-teoretickými. Domnieva
me sa, že je to problém až druhoradý. Xa 
prvom mieste sto!í otázka vzbudenia záuj
mu o hudobné umenie vôbec. 1\lôžme to ro
biť s veľkou dávkou :90ézie a s použitím 
fantázie. Suché faktv nám mnohokrát môžu 
cieľ našej práce vz.diäliť na míle. Ako do
klad uvádzam príklad zo spominaného kon
certu: vykreslenie obsahu Jurovského Fantá
zie malo oveľa väčší účinok ako veľmi vtip
ný výklad formy fúgy. . 

I napriek tomu, že v Bratislave je veľrm 
málo porozumenia zo strany kompetentných 
činiteľov pre v)•chovné koncerty, veríme, že 
sa tieto fažkos ti nreklenú. Veď dnes už ne
môže byť ani lm{ diskutabilnou potreba hu
dobnej výchovy pri formovaní harmonické
ho človeka. Dúfajme, že onedlho budeme 
môcť písať: Výchovné koncerty aj v Brati
slave! 

E. Faltinová 

PREHLlDKA TVORBY OSTRAVSKYCH 
SKLADATELú 

Ve dnech 28. a 29. záľí t. r. usporádala 
odbočka SCS v Ostrave V. prehlídku tvorby 
ostravských skladatehi. Odbočka, která exis
tuje od r. 1951, sousti'edila nejlepší tvúrči 
talenty Ostravského kra je a dosahovala stá
lc včtších úsnčchii . Také V. pfehlídka se 
setkala s úsp~hern ješte výraznejším a jed
noznačnejším n ež pi'·ehlídky dľívejš[. Vedle 
laureáta státní ceny Rudolfa Kubfna vy
ri'ost•i na Ostravsku rada mladých talentu, 
které se postupne vyrovnávají i s nejnároč
n{·jší soudobou skladebnou technikou. 

J iž slavnostni schúze dala celé pi'ehlidce 
základní tón úvodním refcrátem pi'edsedy 
odbočky s. Josefa Schreibra, zprávou orga
nisačního tajemníka s. Karla Mičánka a 
jmenovite zamý~lením o tvurCích problé
mech Miroslava Klegy. 

Mimo diskusních besed mela prehlídlca 
celkem t i:·i akce. J eden komorní koncert, 
jednu pi·ehrávku z magnetofonových zázna
mu a jeden symfonický koncert. Na komor
ním koncerte, konaném 28. zárí 1958 večer 
v preplneném sále Domu umení v Ostrave, 
upoutalo pozornost zejména nekolik stčžej-

540 

Rudolf Kubín 

n ich čísel , ktel'é se slaly slredem zájmu v dis
kusních besedách. Predevším Lo by ly skla
debne úsporné a Ye svém účinu mistrovské 
Kubínovy úpravy staroanglických hornic
kých písní. Pozoruhodné komorní projevy, 
byť i ne bez problému, prines! Pallw'<'ského 
IV. smyčcový kvartet a Cotlwva Suita pro 
housle a klavír. Palkovského ti'ívčté dílo je 
znrunenite posazeno a poctive vypracováno 
s úctyhodnou komposiční znalostí a duklad
ností. Domnivám se však, že Palkovského 
sloh se zdá pľetížen právč touto skladehnou 
d úkladností a když k tomu pričteme témei' 
stejné tempo všech včt, nedosahuje skladba 
takového účinu, jako by by lo možno ze zna
lé skladebné práce predpokládat. U Pavla 
Čotka si nejvice ceníme jeho zdravé inven
ce a porozumení pro potreby a možnosti só
loYého nástroje. Jeho vyjadrovací prostred
ky nejsou laciné, skladbe hy však prospMo 
v íce formové ruznotvárnosti, než je pouze 
tHdílná písňová forma. Mnoho se diskuto
valo o uká:.hách z Kupkovy opery Lysis
trata. Zásadne nelze zavrhnout pojetí této 
antické frašky jako hudebního díla lyrické
ho, ale v tom prípade je bezpodmínečne tre
ba mistrovského zpracování libreta a nikoliv 
jen bežné zkratky antické predlohy . Sila 

Kupkovy hudby je skutečne v lyrice a v ly 
rickém vybavení hlavní postavy, zatím co 
charak teristika ostatních postav neni zcela 
konkrétni. Pí·ednesené ukázky nemohly ovšem 
ukázati na všechny prednosti a nedostatk-y 
opery, ponevadž jsou pouze nepatrnou její 
částí. V každém pi'ípade 'jde o dílo nevšedni, 
kte.ré by si zasloužilo provedení na nekteré 
operní scéne. V menších klavírních ulcáz
kóch z p ripravovaného cyklu Valašský rok, 
jsme vyslechli j ešte jednou Kubina a v Pr~
ludiích a jedné písní " Odložte loutnu" Mt
roslava Klegu, jehož Preludia p redstavují 
velmi zajimavý h udební materiál současne 
komponované I. symfonie. 

V pondčlí dne 29. IX. 1958 odpoledne 
byla v Divadle hudby v Ostrave uskutečne
na pfehrávka z magnetofonov)'ch záznamu. 
Vedie ukázek z estrádni tvorby, zamérené 
pomerne tradične (Joža Simíček, Ivo Jirá
seh, Miroslav Klega) nebo príležitostne (Ru: 
dolf Kubín: Koksársl~á polka, dve částt 
z H ornické suity) zaznely i tri skladby or
chestrálni. Palkovshého koncert pro cimbál 
ukázal dílo prubojné hlavné tím , že snad 
poprvé uvádí cimhál jako sólistický nástroj 
do symlonické hudby. Skladatel mu pocho
pitelne pfideluje i hudební materiál pŕibuz
ný svetu tohoto nástroje. Koncert je zamýš
len jako skladba instruktivní (je psán pro 
absolventy Vyšší hudebnť školy v Kromei'í
ži) a to jiste stupľíuje jeho význam. Kup
kova Barokní suita tež! z rytmické setrvač
nosti motorické hudby. je vynalézavá v bar
vách a melodické invenci. Gregorova Tra
gichá suita pro homomí orchestr se rozrustá 
z romantického začátku do moderního vý
razu. 

Vyvrcholením p reh lídky byl symlonický 
koncert Ostravského sym fonického orchestru 
v ostravském di~adle dne 29. IX. t. r. Již 
úvodní K upkova Picassiáda, suita inspiro
vaná Picassovými ilustracemi Ov-idia, upou
tala svou temperamentní invencí, pozoru
hodnÝm orchestrálním zvukem, harvl.tostí 
tóno;é palety a prudkými kontrasty. Nyní, 
kdy už známe tri suity Karla Kupky, bylo 
by jiste zajímavé uslyšeti i jinou formu -
totiž pl'cdevším jiné a dítslednejší rozvíjf}.ní 
hudebních myšlenek, než pouhé jejich i·a
zení. Precechtelovy drobné písné p ro alt a 
orchestr na sLarojaponská tfiverší (Písné ži
vota) jsou postaveny viec na orchestru a je
ho zvukomalebné schopnosti, než na vlastní 
vokálni linii. Je to již druh)· cyklus písní 
tohoto skladatele, který se v současné dobe 
vyrovn áva s problémy své první symf<;>nie. 
Sympaticky vyznelo Scherzo ze Symfonzett!!. 
Karla Bähma. Je to úsmevný a vkusný, pr1 
tom neproblematick)· kus dobré skladebné 

Oldrich Palko<t:ský 
uviedol sa svojou Piatou symfóniou, nailep

ším dielom na prehliadke v Olomouct 

práce. Cestmír Gregor jdc ve svém Concertu 
semplice za novou klavírn i technikou a no
v)= klavírním zvukem. Kubínovy písne na 
texty E. F. Buriana "Stojí za to žít" jso:u 
m uzikantsky spontánni, vášnive mužne ct
tové a v tipné. J sou bezpečne posazeny do 
orchestrálního zvuku, který n ikde nepľekrý
,-á vdečnou partii sólového tenoru a prozra
zuje veliké instrumentační mistrovství skla
ďatele. Ivo Jirásek si postavil nesnadný úkol 
ve svém Koncertu pro housle a velký or
chestr. Zmena názvu skladby na koncer tni 
symfonii pro lw usle n orchestr, kterou autor 
provedl po premiére, asi nejlépe znázorni 
smer problematiky tohoto rozmerného díla. 

Na úspechu prehlídky se podílela podstat
nou merou rada vynikajících interpretu v če
le s dirigentem Jii'ím Waldhansem a Ostrav
ským symfonickým orchestrem. Z rady obč
tavých sólistu nutno predevšim jmenovat 
sólistu Ceské filharmonie Zdeňha J ílka, jehož 
umení se zaskvelo '" Gregorove koncertu 
a houslistu Antonína Moravce, který mel 
težký úkol v koncer tu Ivo Jiráska. Dálc na 
pľehlidce účinkovala rada sólistu ostravs~é 
opery a profesori Vyšši hudebnč-pedagoglc
ké školy v Ostrave. Karel Mičánek 
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ZO ZIVOTA SVÄZU SLOVENSKYCH 
SKLADATEĽOV 

Nástupom nového školského roku akoby 
oficiálne končilo obdobie prázdnin. V po
prázdninovom o bdobí sa život vo Sväze ~ lo
, ·enských skladutcľov rozprúdil odborno-pv
litick-ý-m školením vedúcich pracovník)v 
Sväzu čs. skladateľov. Na celotýždenno m 
školení v Luhačoviciach v dňoch 2.-8. sep
tembra t. r. sa za SSS zúčastnili: Dezider 
Kardoš, prof. E ugen Suchoň, Andrej Oče
n áš, prof. Tibor Gašparek , Zdenko lVli
kula, dr. Jozef Samko, dr. E ugen Simú
nek, prof. Ján Strelec, in ž. .Júli us Letňan 
a ďalší. O závnžných politick)·ch a hu
dobno-estetických problémoch prednášali: 
Antonín Sychra (Situáda na hudobnom 
fronte v súčasnosti), J aroslav Jiránek 
(Súčasná situácia v oblasti hudobnej vedy), 
Jaroslav Zich (Problémy hudobnej inter
pretácie), Václav Dobiáš (Ulohy hudobného 
umenia po Xl. sjazde KSC) a i. O aktu
álnych problémoch vo sväze čs. skladate
ľov účastníkom školenia hovot·il Antonín Hn
l·ejš. Pre Mstávajúce obdobie doví·šenia kul
túrnej revolúcie v našej vlasti a teda pre 
nsrrieriíovunie ideového a umeleckého rastu 
všetkých členov Sväzu malo toto školl'nie 
veľký význam. 

T; ž v mesiaci septembri uskutočnil Svliz 
slovenských skladateľo\" niekoľko závažných 
akcií. Dňa 15. sep tembra 1958 za účasti 
v~etkých tvorivých komisií usporiad·tl 
schôdzku pri príležitos ti Týždl"ta čs.-nemec
kého priateľstva. na ktorej si prítonuú vy
počuli piesne v~·znamného súčasného ne
meckého skladateľa Hansa Eislera, k tor\' s::t 
" júli tohto rolm dožil 60 rokov: CvO'dný 
prejav o živote a diele skladateľa poved·tl 
prom. h.ist. L-tdislav l\[okr)·. Po odznení 
prog ramu nasledovala diskusia. v ktorej prí
tomní slovenskí sklnda telia a hudobni vedci 
poukázali ua v)·znam tvo1·hy jubilanta v sú 
čnsnom nemeckom i európskom hudobnom 
Y-ivote. 

Druhou radostno u udalosl"ou ,. živo~e 
SSS bola oslava 30. narodenín poprednéh o 

. hudobného skladutcfn , b u reála štátnej ceny, 
profesora Eugena Suchoľia. Delegácia ss:; 
pozdravila svojho y_)·znamného člena a dlho
ročného pracov níka n a b y le jubilan ta a 
odovzdala mu cenn)' dat· - grafické práce 
akademického maliara Vincenta Hložníka. 

P1·avidelnú <'innosť započali a j jednotlivé 
tvorivé komisie Sväzu slovenskvch skladate
ľov. V pn·om rade sa do živO'ta uvádzajú 
uzn esenia X I. sjazdu KSC v oblasti hudob
n ej kultú ry . Tvo.-ivá komisia pre estrádnu 
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hudbu v zauJme podnecovania ideového a 
umeleckého rastu svojich členov určila , ; 
okrem iných závažných úloh pravidelné po
riadanie prednášok a prehrávanie ideovt~ 
hodnotných hudobný ch diel. Druhou podob
n ou úlohou je zvyšovanie boja proti ume
leckému diletantizmu v oblasti zábavnej 
hudby, ktoré by mali za cieľ previerku no
' ·ej tvorby p red verejnosťou. Tvorivá komi
sia pre estrádnu hudbu tiež aktivizuje skla
dateľov pre tvorbu príležitostných skladieb 
k 15. výročiu Slovenského národného po
ntania a k účasti na súťaži o najlepšiu slo
venskú tanečnú pieseň a napokon k 'tvorbe 
pre novovznikll· Divadlo satiry. 

V hudobno-vedeckej tvorivej komisii i n a
ďalej zostáva hlavnou úlohou poriadanie se
minárov o k ritike. ~a doterajších dvoch 
schôdzkach (23. septembra a 7. októbra) 
odzneli r eferáty dr. Ivana Hrušovského (0 
kritike synúonickej hudby a koncertoch ) a 
dr. Jozefa Tvrdoiw (0 divadeln ej kritike) . 
Obidvaja referenti podnetne poukazovali na 
potrebu n eustáleho zvyšovania odbornosti 
kritikov, a to jednak cestou sebavzdelávania 
a jednak posky tovaním možnosti navštíviť 
aj významné hudobné poduja tia na in)·ch 
(aj cudzích ) kon certných pódiách a divadel
n~>ch javiskách. Na svojich schôdzkach htt
doh no-vedecká tvorivá komisia sa zaoberala 
ni inými závažný mi problémami a navrhl-1, 
Hhy predsedníctvo Sväzu slovensk ých skla
dateľov znova uvažovalo o možnosti zria
denia hudobného vydavateľstva pri SSS, 
čím by sa podstatne prispelo ešte k väčšiemu 
J'ozmachu slovenského hudobného života. 

S 9 odobnou r>roblematikou sa budú .w
oheraf ai osta tné tv orivé komisie: symfo
nil'ko-opérná a Yokálna. :\;Ienovite v i\"le
siaci čs.-sovietskeho printeľstva SSS usku
točnil prehrávky z novej sovietskej hudob
nej t,·orby a uskutočnil diskusie o via
cerých problémoch este tiky socialistického 
realizmu. 

M. P. 

NOY.\ OPER.A J.\.NA CIKKERA 

Začiatkom januára 1958 začal na Sliači 

.Ján Cikker komponovať ďalšiu, v poradí 
tretiu operu , ktorú dokončil ôsmy rok po za
čatí p ráce na opere Juro Jánošík, 9 . novem
bra 1958. Podľa literárn ej predlohy Charlesa 
Dickensa Vianočná pieseň za literárnej spo· 
lupráce Jána Smreka, libreto napísal sklada
LeT. Nová opera Tien e m á 4 obt•azy a 3 dej
stvú. (Ft) 

SPOMIENKA NA VYZNAMNf:H.O 
REZISERA A HERC;1 

Styri roky uplynuli od sm1·ti ~:elkého čes
k ého umelca, speválw a režiséra pražského 
ND J. F. Munclingera. Zárove1t by bol teraz 
oslávil päťdesiat rokov svojej umeLeckej čin
ností. Ka.:idá spomienka na veľhého človeka, 
hlOrý odišiel spomed::.i nás, ::.abolí. V tomto 
prípade ostáva však zvlášť trpká a nevyho
jená. Odišiel umelec s nesmíemyHtÍ ::.úsluha
mi o česhé i slovenshé umenie a nielen ie 
odišiel nedocenený, ale ani dodnes sa ne
naš!el povolaný odbomíh, ktorý by :;hod
nottl jeho celoživotné dielo. 

J. F. Munclinger (nar. 13. 9. 1888 na .'\1o
rave) ••y rástol v Poľsku. V l~vove končí 
školy - filozofickú fakultu a kon::.ervató
riu.m._ Ui vtedy je činný publicistick y, pro
pagufe české umenie a píše články a pojed
nania ::. dejín výtvarného umenia. .Hladý 
::.ačína kariéru opemého speváka a. režiséra. 
Uspech nedá na seba dlho čakať - Ľvov, 
Poznaň, Varša.,a. Po návrate domov prvé 
vystúpenia - ako člen SND ,, Bratislave -
absolvuje '' K ošiciach a Bratislave. Spiewt 
velké basové úlohy, režíruje a niekoľkými 
úspešnými inscenáciami (napr. H olfmanno
ve rozprávky) strhne na seba pozornosť. Po 
nielwľkých plodných sezónach podpisuje 
<•e(mi výhodnú zmluv u so Státnou operou 
vo Viedni, ale l~eď vzápätí príde ponuka od 
pra.:iského ND, odmietne lákavú cestu ku 
svetovej. k.ariére. Odchádza do Prahy, aby 
sa stal fednou ::. najv1Jraznejších osobností 
čs. operného divadla. Vytvorí tu dlhý rad 
fOStáv v domácich i svetov ých, klasických 
1 najmodernejších operách (Vodník Mar
bt~el, }fe/isto, lnhv izítor, Sarastro, ' Dikoj, 
W ot an) . ll ostuje v ::.ahraniéí ako spevák 
(Viedeň, Berlin, Budapešť, Paríž!, niekde 
(hlavne " Poľsku) i režíruje, ::.väčša česl<é 
opery. Velká osobnosť a všestranné v::.de
lanie však potrebujú širšie pole pôsobnosti. 
Okrem zamesttwnia pracuje vo Svä:;e herec
~va i " mecl::.inárodných organizáciách, píše 
dánky, " Ydáva dve knihy, z htorých najmä 
" Hercova tvár a maska" by si :;;aslú.:iíla no
vého " ydania. 

V opernej réž ii, po desia!hach inscenácií 
sve~ového i ~lomáceho repertoáru, v ytv ára 
sa _1_el~o osobttný režisérsky ruhopis, v yplý
va/UCI ::.. dôkladného .~ túdia, vyrastajúci zo 
<•zdelane1 nw::.ikality a spočíva.;úci predo· 
-<•setkým v serióznej tvoriv ej práci s hercom 
i kolektívom. Uvádza aj technické novinky 
·v pražskom ND, napr. zvukové ::.osilňovače 
(v opere " Strojníh llophins") a premietané 
dekorácie{!) (v opere "Vanda") . • Va vlast· 
nú. žiadosť (IU tora inscenuje Szynwnou:ského 

J. F. Munclinger ako Arnošt z Pardubíc 
v Noválwvom Karlštejne 

" Zbojníkov·'. Potom nastáva nepochopiteľný 
obrat. V najplodnejšom tvorivom období do
stáva na t•laslnej scéne čím ďalej tým me
nej príležitosti. Tým viac s vďakou spomí
najú nar'í operné Twlehtívy v Poľshu a na 
ostatných scénach republiky, kde hosťuje· 
(napr. jeho inscenácie " Dimitrija" a " Borisa 
Godwwva" s Chalahalom v Hrne) . 

Brno ho tiež pozý va v r. 1950 prednáša( 
opemtí ré i i u na JAMU .. \funclinger prijíma 
n venuje sa tejto práci celou svojou osob
nosťou. V divadle stávajú sa jeho doménou 
inscenácie monumentá!nych opier ("Don 
Carlos" ), hlavne však slowmshého repertoá
r u ("Clwvančina"). :Vo pomery v divadle· 
neprospie<•ajít jeho ~drariu. Roku 1952 prí
~lc žiadosť košického dit•adla, aby sa u jal 
mscenácie .. Borisa Codunova". A Munclin
ger, ktorý k vôli ::.dra.v iu odmieta teraz aj 
::.ahr<mičné ponu/;y, neodolá a pracuje s mla
dým a ním nadšeným kolehtíl'orn. Táto vel
ká udalosť mladei slovenskej scény je la
buťott pies1ÍOtt Peľk Plw umelm . Krátko po 
p1·emiére sa rapídne z.hm·ší jeho stav a :;a. 
ch-a. roky nato ::.omiera. 

.Vakoniec niekoľho otcí::;oh. Máme azdiz 
v č~ . clivadelníct ''C preby tok tal> ~>::;delaných 
re.:itsérov a spevcíko;·. že si mô.:Cm.e dovoli( 
pochybný .. /u.ms" ::;abúdnť? 

IJra ni.~la v Kri š l<a 
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RUZENA I\URZOVA 
(16. 6. 1880 - 20. 12. 1938) 

Dňa 20. decembra náhle zomrela Ružena 
Kurzová v budove Státneho konzervatória: 
hudby v Prahe II., Trojanova 13. Odišla od 
svojej milovanej práce, pre ktorú mala toľ
·ko vzácnych vlôh, predčasne, vo svojich 
. 58 rokoch. 

Dvadsať rokov uplynie od tej doby a me· 
no H. Kurzovej zostáva stále živé. Veď koľ
kí naši umelci boli jej žiakmi: Hudolf Fir
kušný, Sylvia Macudziúská, František Cer
noch, A. Dítetová, E. Griinfeldová (v peda
.gogike, klavír študovala u oroL V. Kurza). 
B. Vránová; z dirigentov ná~odný umelec z: 
-<:halabala, Alojz Klíma, Kornel Schiinpl; zo 
skladateľov Ján Cikker, Klement Slavický, 
Theodor Schäffer a celý rad učiteľov. ktorí 
pôsobia na základných hudobn)•ch šl~olách, 
ktorých mená ani nepoznám alebo som ne
mohol zistiť. Je prí~načné, že v poslednej 
-dobe vyrastá v našej mladšej generácii ďa
leko viac mimoriadnych klav írnych talentov 
.ako v in)'ch nástrojových odboroch. To má 
s;roj ~lboký dôvod. Je to výsledok pedago
giCkeJ práce, ktorá žije nielen v puhliká
ciác~? _ale najm_ä v pokračovateľoch, ktorých 
vyucili prof. V. Kurz a R. Kurzová, Niet 
snáď človeka, ktorý by vedel zabudnúť na 

Ružena Kurzová 

544 

milého učiteľa. Nám, ktorí sme ich poznali 
budú žiť ako vzor učiteľov. ' 

S l;teno.J? H. Kurzovej bude navždy spätý 
veľky priekopnícky skutok, pretože ako 
prvá zaviedla na konzervatóriách v Brne a 
v Prahe pedagogiku ako riadny, povinn)· 
predmet pre všetkých poslucháčov klavírne
ho oddelenia. Zastávala stanovisko že prak
tickú pedagogiku majú poznať vš~tci klav i
risti a nielen učitelia. D~ toho času sa o po· 
slucháčov klavírneho oddelenia po tejto 
stránke (ako pracovať s deťmi začiatočnik
n~i, ako rozvíjať ich hudobnosť, výber skla· 
dieb, rozvrh práce a pod. ) nikto nestaral. 
Dn~s pravdepodobne si málokto uvedomuje 
koľko námahy, času a úsilia si v~yžiadah 
vybudovanie a p rebo i ovanie tak dôležitého 
predmetu. A bola to. ona. ktorá dokázala 
presvedčiť, že najprv sa I~usí človek veľa 
naučiť a až pot.om môže niečo dávať a že 
musí poznať i také veci, ako je hudobná 
teória, harmónia, formy, dejiny nástroja i 
všeob ecné dejiny hudby, skrátka vychovať 
žial:a tak, aby hudobne logicky m yslel, 
spravne študoval a tak pokračoval na ceste 
k samostatnosti. Pri povrchnom vedení žiaci 
rýchle strácajú záujem o hudbu vôbec. Tak· 
to prehlbené vzdelanie vytvára jedin)' pred· 
poklad k ďalšiemu štúdiu a k dosiahnutiu 
správnej reprodukcie. Pre túto činnosť p e
dagogickú mala sama všetky predpoklady. 
V prvom rade bola v)·bornou klavíristkou, 
poznala veľmi dobre klavírnu pedagogiku a 
svetovú literatúru, dokázala riešiť slohové 
problémy, podrobne sa zaoberala historic
k )-m vývojom lda"\-ira a dokázala sa tešiť 
z úspechov všetk)'eh žiakov - teda nielen 
svojich, a. to b y sa od nej mali naučiť i tí, 
ktorí sa rukdy v živote s ňou n estretli ! 

H. Kurzová nenapísala u celenú knihu pe· 
dagogick ého rázu ako jej manžel V. Kurz 
" Technické základy klav írnej hry". Obyčaj
ne písala len príležitostné článkv do odbor· 
n ého · časopisu Hudební \')'cho.;,a. V samo
statnú knihu pr_epracovala a mnohý mi po
známka~i doplnila príručku V. Kurza "Po· 
stup pri vyučovaní hry na kla"\-ir". 

Z ďalšej pedagogickej práce H. Kurzovej 
upozorňujem na Album II od Zd. Fibicha, 
l<torý vyšiel v jej revízii. Má v ňom veľmi 
zaujímavé poznámky o pedalizácii. Sama n a 
hodine povedala, že je to vlastne škola 
praktického používania pedálu. 

Nechcime opakovať všetko to. čo nám 
prof. Kurzová vydobyla, nechcime' napodob· 
niť jej štýl! Napokon, kto by to dokázal? 
Inšpirujme sa však je j vzťahom k hudobn ej 
pedagogike a umeniu a uskutočňujme z jej 
skúseností a snov o umení všetko to čo 
dnes nestratilo životnosť! Antonín Doli~ský 

l 

PROFESOR J AN STHELEC 65-HOCNY 

Sesťdesiatpäť rokov v živote je doba, 
z k torej sa už jasne črtá jub ilantov prínos 
a postavenie v ľudskej spoločnosti, dáva 
možnosti pokusom o zh odn otenie jeho dote· 
rajšej činnosti. Sesdesiatpäť rokov p rofesora 
Jána Strelca nebolo chudob n),ch na príspev 
k y do mladého slovenského hudobného ume· 
nia. V osobe jubilan ta máme možnosť dnes 
pozdraviť m noh ostranne úspešn ého pokroko· 
vého hudobníka, v osobe ktorého sa spája 
skvel)· umelec interpret, úspešn)· kr itik, za
slúžilý pracovník v odbore hudob no-peda
gogickom a organizátor slovenského hudob
.ného školstva. 

V obdob í, keď J án Strelec p richádza n a 
novozaloženú H udobnú škol u . ore Sloven
sko, neskôr na Hudobnú a dra~atickú aka
démiu, je jedným z mála slov enských hu
dobníkov, disponujúcich patričným hudob· 
noteoretický m vzdelaním. Praha, kde roku 
1919-1922 študoval, dostatočne ho vy zbro· 
jila do boja za nový typ hudobnéh o školstva. 
Profesor Strelec zastával n ázor, podľa ktoré
ho je výchova mladých hudobi}íkov so za· 
mera~m čiste praktickým neúplná a nedo· 
stačuJÚCa. Túto m yšlienk u sa mu p odarilo 

TIENE: IV. OBRAZ 

realizovať v učebných osnovách pre naše 
hudobné učilištia a v tomto zmysle prispel 
roku 1949 k založeniu Vysokej školy mú
zických u mení. Zúčastiiuje sa v edenia školy, 
p~sobí ako p rofesor sólového spevu, hlavne 
vsak ~ko pedagóg v odbore sborového diri
govania . 

Najzávažnejšou súčasťou pedagogického a 
nmclecko-inter·pretačného pôsobenia J ána 
S<relca je sb orový spev. Spolupracoval 
s mnohými slovenský1ni sborov)'mi telesa
mi, najplodnejšia v šalc zostala práca so 
Speváckym sborom slovenských učiteľ ov, 
7. k torého vytvoril teleso schopné adekvátne 
interpretovať diela slovenskej sborovej tvor
by . Ocen ením činnosti SSSU a jeho d irigen
ta b ola štátna eena za h udobnú reprodUkciu 
roku 1949. Umelecké kvality p rof. Jána 
Strelca potvr dzuje aj jeh o nedávne úspešné 
pohostinné dirigovanie v Maďarsku. 

Dnes zastáva Ján Strelec miesto riaditeľa 
Slovenskej filharmónie, kde sa mu n askytá 
nové široké pole pôsobnosti a možnos-l' 
uplatnenia dlhoročných a bohat<·ch skúse· 
n ostí. < 

Zeláme nášmu jubilantovi úspech v ďal
ších rok och tv orivej práce! Z. Marczellov á 

Jubilantovi k 16. decembru 1958 
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MILOSLAV KABELÁC 50 ROCNÝ. 

Skladateľ Miloslav Kabeláč, ktorý sa do
žil 1. augusta 50 rokov, patrí k najvyhra
nenejšim umeleckým osobnostiam súčasnej 
-českej hudby. Pred druhou svetovou vojnou 
sa umelecky uplatňoval viac ako dirigent. 
Vý znamne obohacoval koncertný repertoár 
súčasnou tvorbou avantgardného zamerania 
a starou hudbou. Touto činnosťou a tiež 
prácou v rozhlase získal široký rozhľad po 
novodobej hudobnej t vorbe, s ostrým kri
tickým zmyslom vnikal do problémov mo
·derného umenia a utváral si svoj osobitý, 
pevne fundovaný postoj. 
~:P;;j~:ho~lašm"'ií -tvorb-;:;'"t;;""~)~';;rký 
v)·znam. Vedel sa pomerne veľmi skoro vy
rovnať nielen s veľkými zjavmi minulosti, 
rue i s umeleckými a myšlienkovými prúdmi 
súčasnosti, so smermi dnešnej hudby. S jas
nou orientáciou v zložitom a pestrom ume
l eckom živote našich dní našiel si priamu 
-cestu, po ktorej sa uberal jeho umelecký 
vývoj. Plne vyzrelým dielom je jeho kan
táta Neustupujte, ktorú zložil v pohnutých 
časoch r. 1939. V nej smele reagoval na 
vtedajšie otrasné udalosti a vyzý-val k od
poru. 

V Kabeláčovej tvorbe znamená kantáta 
Neustupujte . dôležitý medzník. Jeho ume-. 
l ecká dráha, ktorá spočiatku bola zameraná 
k dirigentskej činnosti, sa obracia: smerom 
ku kompozícii. Neopúšťa síce dirigentský 
pult definitívne, ale čím ďalej viac sa sú· 
streďuje na skladbu. Námet kantáty mu 
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dovolil plne uplatniť slohové prvky, ktoré 
sa stali osobitnými znakmi jeho hudobnej 
reči. Prostá a strohá, ale v)·razne pôsobivá 
melódia a harmónia, útočný, dôrazný ry t
mus a najmä .dôsledná gradačná stavba, 
ktorými sa kantáta vyznačuje, sú typic1.-ý
mi znakmi všetkej Kabeláčovej hudby. 

Za vojny, keď väčšina jeho n ·orby bola 
inšpirovaná vtedajšími pomermi, napísal 
ešte medzi inými dychový sextet a dve 
symfónie. Druhá predohra a Drul1á symfó
nia, dokončená až po vojne, uzavierajú 
skupinu diel tejto inšpiračnej oblasti. Dru
há symfónia napokon je mohutn)•m synte
tickým súhrnom celej Kabeláčovej tvorby 
do tých čias . 

Hoci po druhej symfónii Kabeláč pred
kladá verejnosti sprvu početný rad skladieb 
drobných žánrov, z ktor)•ch pripomíname 
aspoň Milostné piesne a l.:spúvanky na 
slová ľudovej poézie, ncch)·bajú v posled
ných rokoch ani náročnejšie skladby sólové 
a komorné, ako Sonatina pre hoboj a kla
vír, cyklus klavírnych prelúdií a najnovšie 
vzletné organové fantázie. Symfonické pre· 
miéry posledných rokov tiež ukázali, že za 
celý ten čas Kabeláč sa neprestal zaoberať 
veľkými orchestrálnymi formami , lebo Mys
térium času a Tretia symfónia sú plodmi 
tvorivej práce mnohých rokov. Ešte ďalšie 
diela, medzi inými v tejto koncertnej sezóne 
očakávaná premiéra Stvrtej symfónie, do
kladajú mohutný rozvoj tvorivých síl Ka
beláčových okolo jeho päťdesiatin. 

Dnes stoji pred nami majster Kabeláč 
ako tvorca rozsiahl1;1ho a vynikajúceho diela, 
ktorý skvele splňa nádeje do neho vkladané 
pri jeho prvých medzinárodných úspechoch, 
najmä Druhej symfónie. Veľké technické 
majstrovstvo a prisna slohová čistota slúžia 
umeleckému stvárneniu hlboko a opravdive 
prežitých idei, ktoré vyjadruje s úchvatnou 
presvedčivosťou. V tom je hlavný cieľ jeho 
umeleckého snaženia, či už vyviera zo žriedla 
meditácií nad odvekými otázkami, ako 
v mohutnej orchestrálnej passacaglii .Mysté· 
rium času, alebo sa tlmočí bezprostredne 
poslucháčovi v lesklom zvuku plechového 
orchestra s organom v rázovitej Tretej sym
fónii. Eduard Herzog 

BRATISLAVA. 29. septembra nahral v bra
tislavskom rozhlase Ladislav Holásek nové 
dielo Ilju. Zeljenku., jeho Klav írntt suitu. 
Dielo, napísané v prehľadnej, temer až as
ketickej nástrojovej faktú1·e, zaujme svojimi 
sviežimi nápadmi. 

MÍS TO ZDRAVICE ... 

JA.V SEIDEL PADESATILETÝ 

Byla by to dlou.há, pŕedlou.há epištola, 
kdybych dnes vtjjev il, co vím a co bych 
chtel, abych jínak, než se pŕi techto tak 
trochu pohnutých a trochu povinných pŕí
ležitostech deje, pŕiblížil skladatele a občana 
Jana Seidla. On sám miluie pú.vab životn ích 
memoárit a vitbec bych se nedivil, kdyby 
jeho romantický temperament, jímž se od
ráže! od každého prosti·edí, v nemž se ocitl, 
nevynechal tak mnohý konsonantní i zaií
mave disonantní doklad prósy a poesie dnit, 
které mu počínaly rannými jitry a končily .. . i' 

Ne, nezmýlim se : 25. prosince si jiste za· 
v::pomíná na delnichou kolonii v Nymburce. 
Casta, uprostŕed náhodných hovoru o ko· 
ních (zbožňoval ie pŕímo alšovsky !) nebo 
filosofii Tylova Strakonického dudáka, se 
tam z ničeho nic ::atoulal. K máme, tátovi, 
k žalostným pohŕbum proletáŕit z perijerie. 
Realistické detaily vyŕe::ával do krajností. 
Ale v jakém prostoru a v zletu fantasie! Ne
opouštela ho nikdy a nikde. Proto za sebou 
zanechával sam é nápady a projehty. Jaký 
gigantický štáb hlav a rukou by se jimi bý
val musel zabýv at, aby je promenil v sku
tek .' 

Seznámíla nás bez setkání kniha: Národ 
v písní. Tisíc národních písní vybral, upra
vil a zharmonisoval Jan Seidel. V dobe, ltdy 
se nechtelo zph,at, neboť bylo zakázáno 
i plakat, kdy však - jal~ napsal - bylo 
jak.o soli zapoti'ebí té " dobré snahy probu· 

diti v lidu novou láskou k národní písni a 
k vlastí" . Bylo to v roce 1941. 

Po::déji jsem se setkal se skladatelem . To 
tenkrát, po provedení Odkaz tt Júlia Fučí~a, 
když se sborem odešlo do Klubu. Na dts
kusi. Nikdy nezapomenu, s jak zdánlivým 
klidem bránil své " prvorozen.é díté", aby 
nm " nevypíchali oči". Tenkrát jsme stáli za 
Tv ým Fučíkem. Sahal k srdci, do sv edomi, 
prodiral se k tomu, co v naši mladé hudbe 
mela být nové a budoucí. Dnes ho ::kouší 
čas. 

Tv oje státní cena zní v písních Ku.pŕedu 
levá a Zpév svobody. Snad to jsoa večné 
fialhy a snad večne čer.~tvé vonící. Pro né 
čas jahoby neplatil. 

Ctv rttónm•ou minulost v ynechávám. Aé
koliv jsem nikdy neslyšel, že Seidel by ji 
rlnes zapíral. Ostatne, byl prece žákem de
miurga čtvrtt.ónu - Aloise Háb y. 

A honečne jsem poznáva! človeka. Jaké
hosi Všudybyla. Z bywstného nutkání an
gažoval .~e, kde se neco chystalo či ŕešílo. 
Rxístuje-li mezi námi l<ronikáŕ, jeho slou
pec funkcí dobro'<'olných i " :: poveŕení" bu
de bezpochyby nejdelší. Vím, že nelituješ, 
i.. .když Ti mnohdy o tom uklouzlo ne zro':
na u š1echtilé slovo. A všude -tam, kam pn
.šel, z anechával povestné "serv isy". Kritiky, 
rady, pŕipomínky, návrhy. K omunisty! 

Naposledy byl povolán do Národního di
<>adla. Nový šéf opery. A a ž se hovoŕí o je
ho zásluhách: v dubnu b ttde v Národním 
dáván Berguv Vojcek. Pro nehoho sensace, 
pro jiné - k nimž se rád hlásim - promlče
ný, leč nezahladitelný dluh z e slavné ostrči
lo vské éry, který se po 32 let neodvážil 
nikdo čestne a statečne zapravit, vyrovnat. 
Až teď! 

A pŕece se nevyhnu obligátnímu pŕání 
<' této i<tbílejní chvíli, kdy se smí víc než 
z ítra. Nedočkave oéekáváme Tv oje nové 
dílo! Od poslední premiéry uplynulo . . . ni· 
kolív, data a počty nejsou všechno. Bude to 
opera Viktorkai' Af je to cokoliv, v tvorbe 
- a odpusť tu otevŕenou starostlivost mlad
šího pokolení - neseš pochodeň nejen za 
sebe, ale za celou svou generaci, o níž se 
nyní mezi námi hodne hovorí. Tak také 
rozumím pozadí hesla, které jsi nedávno 
razil : Umením k životu - životem k člove
ku. A k tomu Tí ze srdce pŕejí náruč vol-
ného času. 

Jar o mír Pa c lt 

22. decembra uplynie 100 rokov od naro· 
denia najvýznamnejšieho predstaviteľa ta
lianske.ho verizmu, Giacoma Pucciniho. 
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3. decembra toho roku b y sa bol dožil 
75 rokov rakúsk y skladateľ Anton Webern, 
spolu s Arnoldom Schonbergom a Albanom 
Bergom tvoriaci vedúcu trojicu " novej vie
denskej školy". 

L. S. GINZDURG: PABLO CASALS 

V lete t. r. vyšla v Gosudarstvennom mu
zykaľnom izdateľstve kniha Pablo Casals, 
ktorej autorom je znalec Casalsovho diela a 
jeho osobný priateľ l-ev So/omonovič Gin~
burg. 

Literatúra, týkajúca sa Casalsa - či už sú 
to časopiseck(• články a kritiky koncertov, 
monografické diela alebo úzko odborné štú
die, zamerané n n mektoré špeciálne otázky 
- je pomerne d osC bohatá, tak ako je jej 
zoznam uved en)· v dodatku knihy. Dve z ci
tovaných diel, ktoré patria medzi na jdóle
žitejšie a ktoré a j najväčšmi poslúžili Ginz
burgori ako p ramenn)r materiál, boli aj 
u nás vydané v českom preklade. S ú to 
" Pablo Casals" od Rudolfa Tobela (Casal
sov žiak) , ktorá vyšla r. 1946 v nakladateľ
stve F. Kosek, Praha a " Hovory s Pablern 
Casalsem" od J. J\la. Con·edora, Casalsovho 
tajomníka, SNKLilU 1958 (vyšlo tiež v ne
meckom, anglickom n rumunskom preklade). 

Ginzburgova knižka, rozsahom neveľká, je 
rozvrhnutá do troch hlavných častí. Prvá 
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z nich obsahuje biografické údaje, popis ži
votnej a wneleckej cesty Pablo Casalsa. Dru
há časť má názov "Interpretačný štýl a 
umelecké a metodické názory Casalsove", 
kým tretia sa zaoberá Casalso~'llli koncer

'tami v Rusku (v r. 1905- 1913 pravidelne 
každ ý rok) a jeho Y?.ťahrni k ruský m a so
vietskym. skladateľom a interpretom. Pr,·é 
d,·e ka pitoly prinášajú väčšinou známe veci, 
čo však neznamená zníženie ich hodnot.-. 
Osobitne treba vyzdvihnúť proti iný m prá
cam širšie rozpracovanie a ideový pohľad 
na politické udalosti okolo španielskej ob
čianskej vojny a nastolenia Francovej dik
tatúry, ktoré donútili Casalsa k dobrovoľ
nému exilu do Prades, a na ktoré odpove
dal, ako je známe, protestom v podobe ume
leckého odmlčania n zrieknutia sa všetkej 
koncertnej činnosti i hmotnou a inou pomo
cou tým, ktor)·ch prenasledoval fašistický 
režim v Spanielsku. Taktiež zaujímavým 
momentom, spomenutým v knihe, je pria
teľstvo dvoch veľk)·clt um.elcóv-humanistov, 
pútanýeh veľmi príbuzným svetonáhľadom 
- Pablo Casnlsa a Charlie Chaplina. Tretia 
knpitola, ako už bolo spomenuté, je vypl
nená obdivuhodne bohnlým a rozmanitým 
materiálom, dokumentujúcim C-.salsove sty 
ky s Ruskom. Publikácia je ·doplnená mno
h)'mi originálnymi fotograFiami. V dodatku 
je oboha tená ešte súpisom Casalsových gra
mofónových nahrávok. Skoda len, že nie sú 
uvedené bližšie údaje o snímkach, aspoň fir
ma výrobcu. 

Na knižke nie je ťažké zbadať, že je pí
saná s pocitmi úprimného priateľstva a hl
bokého obdiv u nielen ku Casalsovi-umeleovi, 
interpretovi jednému z najväčších, ale osla
vuje aj Casalsn-člo.-el<a, ktorý jasne videl 
svoje miesto na strane pokroku, pravdy a 
boja za mier. i'iie nadarmo kladie Ginzburg 
ako motto v čelo svojho dielka Casalsov vý
rok: ,1 ... ~1me~ie a život sú pre mi'ía ne
rozde!Jtt>ľnc . .. 

Miroslav Filip 

s,·äz nemcrk)·ch skladateľo.- a hudobných 
vedcov udelil z príld itosti 9. výročia vzniku 
:\'DR piatim skladatt'ľom prémie za diela, 
.-:miklé ,. poslednom čase. Odmenení holi 

Kurt Schwaen za hudbu k Brechtovej hre 
"H orácio\·ci a Kuriáriovci" , Leo Spies za 
kantá tu "Cervené námestie" (na slová ::Vfa
jakovského) , Gerhard Wohlgemuth za Con
certino pre hoboj, Paul Dessau za hudbu 
k filmu " Akcia Teutonský meč" a Siegfried 
Stolte za "Kantátu o kukurici" . 

Prehľad zahraničných časopisov 

S o v ie t s k aj a: mu z y k a (r. 1958/10.) 

V úvodnom rozsiahlom článku " Cesty sú
časného novátorstva" reaguje J . Keľdyš na 
zaujímavú anketu časopisu "Les lettres fran
~ais", k torá predložila čitateľom otázku, oo 
znamená pojem "avantgardizmus" v r . 1958. 
Táto anketa, ktorej sa zúčastruli mnohí po
prední umelci, spisovatelia, hudobníci, dra
maturgovia, filmoví režiséri atď ., ukázala 
v plnej šírke rôznosť ich názorov. Mnolú" 
autori poukázali vo svojich príspevkoch na 
neplodnosť a bezperspel<tívnosť väčšiny ume
leckých smero,·, vystupujúcich pod zástavou 
"avantgardizmu" . ?llnohi vôbec pochybujú 
o možnosti hovoriť o "súčasnom avantgar
dizme" ; nie náhodou sa v ysk y tujú a j prit·ov
nania "avant:gardistov" so sy mbolistami Jas
nej, pozitívnej odpovede na otázku, čo mož· 
no pokladať za skutočn)' umeleck ý avant
gardizmus dneška, aké sú základné p rincí
p y pokrokového umenia, čo nového prinúsa 
v porovnaní s minulými epochami, nená jde
me, ako konštatu je Kcľdyš, ani v jednom 
príspevku. Ani spisovateľka-komunistka El· 
sa Trioletová nedáva správnu odpoveď; no
vosť socialistického realizmu vidi v n eh-s·· 
valosti formy (dans ľinédit de la forme) . 

Kei'dyš sa pokúša dať odpoveď na otáz
ku, čo znamená pokrok v umení, zdôrazňuje 
nutnosť spojenia novátorstva s tradíciou. 
Poukazuje na to, kam vedie odtrhnutosť od 
tradície, zahodenie všetkého, čo priniesol 
predchádzajúci vývoj . Keľdyš nepokladá do
deknfonizmus - produkt _laboratórneho ex
perimentu za zákonitý, nutný stupeň vý
voja hudby pri obohacovaní výrazových 
}Jrostriedkov. Všíma si spoločného základné
ho nedosta tku impresionizmu a eJ~."J>resioniz
mu, ktorý je vlastný v menšej alebo väč
šej miere všetk)'rn rôznym odrodám hudob
ného modernizmu: je to jednostrannosť ich 
metódy a pohľadu na svet ; vydeľujú len j e· 
den moment z celkovej spojitosti, ochudob
ňujú umelecké dielo o osta tné bohats tvo rôz
norodosti reálnej skutočnosti. Každ á jedno
strannosť - konš tatuje Keľdyš -, dovedená 
do krajnosti, plodí nepravdivosť, lož . 

Clánok ;,Wagnerov vokálny štýl" od A. 
Kenigsbcrga si všíma vokáln ych partov 
Wagnerových opier. Autor článku sa snaží 
naznačiť, v čom nadviazal vVagner nn svo
jich predchodcov, ako sa ovplyvňovali jeho 
vokálne a inštrumentálne melódie, ako uplat
ľíoval deklamačný princíp. 

Dirigent K. Kondrašin píše o svojich skú
senostiach v článku: "Práca s orchestrom na 

skúskach." Tento článok, písan)· na zákla
de bohatej praxe autora a jeho psychologic
kého postreh u pri práci s orchestrom, dá ve· 
ľa poznatkov mladý m dirigentom; poučí ich , 
ako úcelne skúšať, ako si rozdeliť prácu pri 
hosťovaní a aké povinnosti má dirigent, ve
dúci kolektívu, ktorý musí robiť a j výchov
nú prácu v orchestri. 

K päťdesiatim narodeninám E. Sucho1"1a 
u vercinjla Sovietskaja muzyka článok E. Za
varského " Tvorba Eugena Suchoňa", ktorý 
, . krátkosti oboznamuje sovietskych čitate· 
rov s dielom tohto skladateľa. Krátky ne
krológ " Pamiatke M. Schneidra-Trnavského·' 
napísal I. Belza. V. V. 

Ruch muzyczuy 

Rozsiahle prípravy na veľkolepé osJay~
tisíeročia Poľska sa robia a j v muzikológii. 
Z rozhovoru s prof. dr. J . Chorniňským. 
v 17. čísle Ruchu muzyczr.ego sa dozved á
mc, že z tejto prílezitosti sa chystá vyd a
nie hudobných pamiatok od 12. do 18. s to
ročia, tzv. " '\·Ionwnenta musicae in Polo
nia" , nad ktorými sa už dlhší čas usilovne 
pracuje. Takisto sa pripravuje vyda nie "Poi
skej ľudovej hudby" - materiálov z poľské
ho hudobného folklóru. Siroko poňatá je a j 
inven tarizácia a katalogizácia hudobných pa
mia tok od na jdávnejších čias do 19. sto
ročia. - J eden zo znalcoY starej poľskej 
h udby, Z. H. Szweykowski, uverejňuje za
ujímaYú štúdiu o canzonoch M. l\{ielczew
ského. Vďačne tu spomína nášho prom. hist. 
Ladislava Mokrého, ktorý mu pomohol J)rÍ 
objavovaní materiálov v Levoči. - B. Pilar
ski podáva zprávu o programe a účinkujú
cich tohoro~nej Pražskej jari. O oboch, ako 
aj o organizácii festivalu, hovori veľmi po
chvalne. - Z biografických článkov je po
zoruhodná zasvätená štúdia J. Ekierta o J. 
Fran~aixovi a zaujímavé sú spomienky na 
Artura Hubinsteina, ktoré napísal jeho pria
teľ A. Goldenweiser. 

Témou 18. čísla Huchu muzycznego je 
Y aršavská ieseň 1958. 

19. číslo -Ruchu muzycznego uverejňuje 
'" sérii štúdií o starej poľskej hudbe článok 
A. Sutkowského o organe Surrexit Christus 
Hodie a iných pamiatkach stTedovekej viac
hlasej hudby a poznámku A. Cieehanowiec
kého o orchestri kTáľa Stanislava Augusta. 
v k torom bolo aj veľa Cechov. - Pre nás 
by bol veľmi zaujímav)' rozhovor s riadite
ľom hudobných programov poľského roz
hlasu H. Jasió.ským, v ktorom hovorí na 
tému dobre známu a aktuálnu aj u nás: 
skvalitnenie hudobných programov. Hovorí 
o zaujímavom pokuse : odlíšení troch vysie-
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lačov Varšavy, počuteľn)'ch po celom Poľ
sku, podľa charakteru : Varšava L - hudba 
populárno-zábavná, "ľahká", V. II. - ume
lecky náročnejšia, určená pre priemyselné 
strediská a pracujúcu inteligenciu a koneč
ne V. III. - vybraný program na najvyššej 
úrovni. Koncepcia zaiste zaujímavá. 

Alena Bugárov á 

• • • 
Hakúsky štvrťročník " lllusikerziehung" 

venovaný otázkam " obrody pestovania hud
by" pr ináša· v prvom čísle nového (v poradí 
už 12.) ročníka tri dôležité príspevky k otáz
kam hudobnej výchovy na stredných ško
lách a k organizácii hudobného školstva od 
H. Wien ingera, F. Blasla a E. Marckhla, 
svedčiace o veľkej vážnosti, s akou sa v lh
kúsku tieto otázky riešia. Bohaté číslo ob
sahuje okrem toho mnoho praktických po
známok o aktuálnych otázkach hudobnej i 
estetickej výchovy, referáty o hudobnom ži
vote, nových knihách, hudobninách a gra
modoskách, ako aj stálu p rílohu rakúskej 
":\fozartovskej obce" . 

• • • 
V 10 čísle časopisu "Sehweizerisehe lllu

sikzeitung" porovnáYa A. Briner sn·árnenie 
postavy J. C. Beissela, nemeckého novokrste
neckého hudobníka 18. storočia v Manno
vom románe "Dok tor Faustus" s faktmi, 
ktoré sa o živote tohto podivného z javu za
chovali. K. Pringsheim podrobne analyzuje 
Helmholtzov výklad arabského hudobného 
systému . a ukazuje, kde sa tento dopustil 
mylného výklad u, ktorý smeroval k abso
lutizovaniu tro jzvukov a veľkej tercie v hu
dobnej teórii. W. R eich komentujúc vydanie 
nemeckého prekladu spomienkovej knihy J. 
R ussela o Erichovi Kleiberov i odtláča tri 
neznáme listy A1bnna Berga Kleiberovi, 
z k torých sa zrači čistý a ušľachtilý cha
rakter tohto veľkého skladateľa. J . Matter 
p rmasa úryvok zo svoJeJ vacseJ p ráce 
o :VIahlerovi, v ktorom sa zaoberá reminis
cenciou v Mahlerových symfóniách ako 
stmeľujúcim činiteľom. 

• • • 
Kurt Honolka, zn ámy u nás ako propa

gátor ·českej a slovenskej operneJ tvorby 
v Nemecku, kriticky zvažuje v ok tóbrovom 
čísle časopisu " l'llusica" bilanciu západone
meckého hudobného života a upozorňuje o. 
i. na mnohé jeho negatívne stránky, súvisia
ce s jeho komercializáciou. (Honolkov člá
nok prinesieme v preklade v niektorom 
z nasledujúcich čísel nášho časopisu.) Ber
línsky ordinár ius hudobnej ved y, p rof. dr. 
W . Vetter, v článku Antická hudba z nášho 
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hľadiska na rozdiel od prof. Sachsa zdôraz
ňuje tie momen ty, ktoré sa v antickej hud
be zjavujú po prvý raz a ktoré tvoria du
chovné dedičstvo európskej hudobnej kultú
ry (zameranie na človeka n na muzičnosť). 
F. Oeser rozoberá Janáčkovu operu .,Osud" 
a komentu.ie je j IIonolkovu dramaturgickú 
úpra,·u, v ktorej bolo dielo predvedené deň 
po brnenskej svetovej premiére v Stuttgar te. 
Súdiac podľa Oeserov)·ch poznámok je Ho
nolkova úprava dramntickv životnejšia než 
p remiérová !'1pravn brnenského dramaturga 
Noskn. P rof. dr. P. Xettl od tláča zaujimavý 
list Gustáva :Mnhle!'a, sved čiaci o dôklad
ných Mahlerových hudobnohistorických zna
lost iach. Z Nettlovho komentára sa o. i. do
n ·edáme, že Mahler sa dostal do konfliktu 
so svojím niekdajším priateľom, vieden
ským profesorom hudobne! vedy Q. Adle
rom, pre svoj k ladný pomer k tvorbe mla
dého Schonberga. - Za širšie a životnejšie 
chápanie hudobnej teórie a za všestranné 
muzikálne vzdelanie všetkých hudobnikov 
sn prihovára H. J. :\[oser v i'lánku " H udob
ná teória ako hudobná prax" . 

• • • 
Jadro októbrového čísla časopisu "l'llusik 

und Gesellsch a ft" t\'oria rozbory nových 
~kladieb. Známy kritik E . Krause v článku 
,.:\fax Butting 1958" (z p ríležitosti 70. naro
dc-nin toh to významného skladateľa) analy
zuje jedno z posledných Buttingových diel, 
8. sláčikové kvarteto. Butting v ľiom voľne 
pracuje s dvanásťtón<:vými témami, pričom 
celé dielo má mladistvú pohyblivosť a na
pätie. - \V. Felix pod robne hcrmeneuticky 
skúma IV. symfóniu J . Cilenseka, ktorú 
označuje za dôležitý stupeľí vo vývoji skla
dateľa, smerujúcom k p lastickému vyjadre
niu veľl,ých ideí doby. - Osobitne musíme 
vvzdvihnúť článok ~Iila Samku o E. Su
choňovi, približujúci Such~ňovu osobnosť a 
jej v)·znam vo vývoji slovenskej modernej 
hudby nemeckému čitateľovi. Z ostatných 
príspevkov S!Jomeňme článok E. Reblinga, 
šéfredaktora časopisu, o výstave "V ústrety 
ús">-itu", inštalovanej z príležitosti odhalenia 
pamätníka obetiam koncentračného t ábora 
v Buchenwalde. Spomínaná výstava, inšta
lovaná yo Weimare, dokumentovala účasť 
hudby v boji proti fašizmu a militarizmu. 
Vystavené boli mnohé piesne, vzniklé v Bu
chenwalde, medzi nimi i dokumenty býva
l)·ch československých väzňov. 

• • • 
V no vembri hosťoval v Berlíne, Lipsku, 

Halle a Drážďanoch Dimitrij Sostakovič a 
moskovské Beethovenova kvarteto. 

.. 

OSTIL<\. VA: 24. septembra vystúpili v Bo
humínskej hudobnej škole manželia Syh-ia 
a Rudolf Macudzuhki. V celovečernom kon
certe z diel p re dva kla..-íre predniesli va
riácie a fúgy na Beethovenove témy od 
Georga Schumanna, Camila Saint-Saensa a 
Maxa R egera. ~asledujúci deň spoluúčin
kovali na koncerte komorn~ho orchestra 
Ostravskej hudobnej školy. Za dirigovania 
Sylvie Macudzinňskej zahrali Mozartov 
koncer t Es-dur pre dva klavire (Kochelov 
zoznam č. 365) . Y ten istý večer odznelo aj 
Concertino p re violu a orchester od Miloša 
Kofínka. Sólový párt predniesol koncertný 
ma jster Ostravského symfonického orches
tra Alois Kempný. Dirigoval J án Pešat. 

* 
NITRA. V Krajskom , nitrianskom divadle 

mala 6. septembra premiéru hra Ilannsa 
Pfeifera Lampiónové svetlá. Pôsobivú scé
nickú hudbu napísal mladý slovensk)' skla
dateľ Jo::.ef Malovec. 

* 
Dva neznáme dvojsborové žalmy Heinri

cha Schiitza, veľkého nemeckého barokové
ho majstra, predviedli po prvý raz v Kas
seli na hudobnom festivale, k torý sa konal 
v októbri t. r . 

* 
Gerd Puls, dirigent divadelného orchestra 

v Rostocku (NDR), zaradil do repertoáru ve
rejných koncertov svojho orchestra a j Balet
nú suitu P avla Simaiho. 

* 
Budapeštianske hudobné vydavateľstvo 

pripravuje nové vydanie Dejín hudby od 
akademika Bence Szabolcsiho. Pracuje sa a j 
na novom, p repracovanom a doplnenom 
znení hudobného slovníka, ktorý v tridsia
tych rokoch vydali prof. Szaholcsi a Tóth. 

· * 
Sibeliova cena v hodnote 8 miliónov fín

skych mariek bola pred nedávnom udelená 
DmitrijO\-i Sostakovičovi. Sostakovič je treti 
skladateľ odmenený touto cenou. Pred ním 
ju dostali Jean Sibelius (1953) a Paul Hin
demith (1955). 

* 
Nakladateľstvo Breitkopf a Härtel vo Wies-

badene vydáva edíciu Collegium musicae no
vae, v ktorej vychádza jú diela súčasných 
skladateľov, · ktoré môžu hrať aj menej vy
spelé orchestre (najmä ochotnícke a školské). 
Doteraz tu vyšlo vyše 40 skladieb. 

V Liege sa konala 11. konferencia Medzi
národnej rady pre ľudovú hudbu (IFMC) 
za účasti významných hudobných folkloris
tov z celého sveta (žiaľbohu medzi nimi 
chýbali naši vedeckí pracovníci) . Konferen
cia bola venovaná 3 komplexom otázok. Pri 
prvom z nich , zameranom na otázku stabi
lity a premeny ľudovej hudobnej tradície, 
vyzneli referáty v konštatovanie, že ľudová 
h udba i v nových podmienkach, nastolených 
spoločenským a technick)'m v),vojom, žije 
a premicľíajúc sa cľalej sa roz\·íja. Tento po
znatok je v rozpore s predpokladom, z k to
rého sn vychádzalo pri zakladaní IFMC pred 
desiatimi rokmi - v tedy sa totiž súdilo, že 
ľudová hudba postupne všade odumrie. -
V poslednom čase, ako o tom svedčili refe
ráty k drul1 ej téme, vzbud zu je veľkí1 pozor
nosť bádateľov hudobný folklór Afriky, kde 
tiež začína byť problémom ďalší jej osuď 
tváro u v t vár novej civilizácii. - V sekcii, 
venovanej problémom záznamu ľudovéh(} 
tanca, vzbudili najväčší záujem referáty A. 
Knustn a maďarskej bádateľky l\1. Szent
pálovej, ktorí prepracovali a prakticky apli
kovali Labanovo tanečné písmo. 

* 
V Tirane mala v tejto sezóne premiéru 

prvá albánska opera " Mrike", ktorej auto
rom je P . J akova. - Státnu opera v So
fii uvedie novú operu známeho bulharskéh(} 
skladateľa Marina Goleminova "Ivailo". -
Balzacov román "Sagr{•nová koža" je pred
lohou roYnomennej opery Giselhera Klebe
ho, k torú študuie l'i'emecká opera na Rýne 
v Dusseldorfe. 

* 
Y Cheltenhnme sa uskutočnil už 14. festi

val sú<:Usnej britskej h udby. Zo šty roch (!) 
noviniek - festival totiž uozostáva iha zo· 
štyroch koncertov manchesterského orches
tra Hallé, na ktor)cch odznie vždy len jedno 
nové dielo - vzbudili najväčší ohlas "Tre 
pezzi" pre violončelo a orchester od v An
glii nntÍu-alizovaného :\laďara Mátyása Sei
hera. V Seiberovej skladbe, podľa mienky 
kritikov, bol poznateľný vplyv Bartóka. 

* 
:.Iax Butting, jeden z vedúcich skladate-

ľ ov ~emeckej demokratickej republiky, sa 
6. októbra t. r. dožil sedemdesiatky. V čase 
svojich narodenín dokončil Butting svoju 
prvú operu na veseloherný námet (libreto· 
podľa hry K. F . 2\1.eyera " Plautus v kláštore
mníšok" spracovala TT. Zinnerová). 
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SLOVENSKÄ FILHARMONIA DO KRA
KOVA- KRAKOVSKÄ DO BRATISLAVY 

Začiatkom budúceho roku dôjde k vý
menným koncertom medzi Slovenskou a 
Krakovskou filharmóniou. Slovenská filhar
mónia spolu so svojím Speváckym sborom 
vystúpi v Krakove 9. a 10. januára a Kra
kovská filharmónia (tiež so svojím miéša
n)'m sborom) zavíta do Bratislavy 15. a 16. 
januára. Na programe koncertov Slovenskej 
filharmónie je Janáčkovu Symfonietta, Moy
zesov H usľ ov)· l<oncert, ktorý mal v tieto 
dni•: premiéru v ,Bratislave a v druhej časti 
koncertu Suchoňova kantáta Zahn zeme 
Podkarpatskej. Koncerty · diriguje Ľudovít 
Rajter a ako sólista odchúdza so SF do Kra· 
kova Tibor Gašparek · 

Na koncertoch Krakovskej filharmónie 
v Bratislave počujeme tri závažné diela vý
znamného poľského skladateľa Karola Szy
manowského: III. symfóniu (so sborom), 
oratórium Stabat Mater a suitu z baletu 
"Harnaši". Koncerty diriguje aj u nás zná
my -vynikajúci dirigent \Vitold Rowicki. 

KONK URZ 
Riaditeľstvo Státneho divadla v Ko

šiciach vypisuje konkurz na tieto 
miesta v · ooernom orchestri: 

1 miesto- I. huslí 
1 miesto violončelo 
1 miesto flauty (piccoly) 
1 miesto kontrabas 
Prihlášky prosíme zaslať najneskor

šie do 15. decembra 1958 a adresovať 
na riaditel'stvo Státneho divadla v Ko
šiciach, Srobárova č. 14. 

Riaditeľstvo Státneho divadla 
v Košiciach 

KO:'{KĽRZ 

Riaditeľstvo Základnej hudobnej 
školy v Novej Bani so súhlasom 
Odboru školstva a kultúry rady ONY 
a rady MNV v Novej Bani prijme 
ihneď do svoiich služieb 

1. kvalifiko""vaného učiteľa (ut:iteľ
ku) hry na husle, 

1. kvalifikovaného učiteľ a (učiteľ
ku) hry na klavír, 

1. kvalifikovaného učiteľa (učiteľ
ku) hry na dychové nástroje. · 

Ziadosti s pripojenými dokladmi 
treba !Wdať na riaditeľstvo Zt!kladnej 
hudobnej školy v Novej Bani na jne
skoršie do 1. februára 1959. 

Riaditeľstvo Základnej hudobnej 
školy v Novej Bani 
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SDOlOtHLYMI MERACiMI PRi.STROdAMI-ODIORIH -RYCHlO 
A K VAŠEd SPOKOJMDHI! 

PRIHLÁŠKA 

OsvedČUJem sa, že poznám podmtenky členstva v edícii Sf'KK a prihlasujem s a záväzne za jej člena. 
Súčasne sa zavazujem okrem štyroch členských kníh Zák ladného radu odobfať tieto knihy 

z Výbtrovéli..o radu: 

kusov 
kusov 
ku :sov 
kusov 
ku sov 
kusov 

Leonid Leonov: ,,Jazveci'' 
Arnold Zweig : .,Spor o seržanta Gríšu" 
John Galsworthy: ,,Sága rodu Forsytovcov .. 
Upt on Sincleir : .. PetrolejH 
Anatolij Vinogradov: .. Tri far by času .. 
Ray Bradbury: .,Zlaté slnečné jablká" 

v rihláške treba vyznačiť počet objednávanýc h k usov - t úto prihlášku použivaj~ len no~í čle~ovia -
stari č1enovia si o bjednávajú knihy Výberového radu na osobitnej objednävke , ktoru dostah s listovnou 
výzvou. 

Men o 

Zamestnanie 

Dátum narodenia 

Bydlisko 

Ulica, č. domu ........ . 

Pošta okres .................................... .. ......... . 

Zamestná.vateľ a jeho adresa 

Dá tum 

Prihlášku prosíme vyplniť čitateľne! vlastnoručný podpis 
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