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Gramofonové závody~ n. p. 
Prinášime výher nove vydaných dlouhohrajicich desek: 

Or c hestrálni hudba 

Klasická díla české symfonické hudby: 
Antonín Dvoi'ák: Múj domov. Pfedehra ke 
hre F. F. Samberka " J. K. Tyl". Ceskou 
filharmonii i'ídí Alois Klíma. - Antonín 
Dvoŕák: V prírode. Predehra z cyklu "PH
roda, život a láska. Ceskou filharmonii rídí 
Karel Sejna. - Josef Suk: Fantasie - po
lonaise. Sukovo páté dílo, brilantní klavír:ní 
skladba v instrumentaci Václava Smetáčka. 
Symfonický orchestr 'Cs. rozhlasu i'ídí Alois 
Klíma. - Zdenek Fibich: Smuteční pochod 
z 3. dejství opery Nevesta messinská. Or
chestr Národního divadla v Praze fidí za
sloužilý umelec Jaroslav Krombholc. 
Zdenel~ Fibich: Noc na Karlštejne. Pi'edehra 
k veselohre J aroslava Vrchlického. Symfo
nický orchestr hl. mesta Prahy (FOK) i'ídí 
Václav Smetáček. (Jedna velká dlouhohra
jící deska č. DV 5518.) 

Bohuslav Mart inú: Symfonie č. 5. Velké 
tfíveté symfonické dílo mistra moderní čes
ké hudby, venované Ceské filharmonii a jí 
také nahrané za fízení Karla Ančerla. (Jed
na malá dlouhohrající deska č. DM 5599.) 
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Vok á lni hudba 

Vítezslav ·Nová/,: Bouŕe. Morská fantazie
na text Svatopluka Cecha, op. 42. Jeden 
z vrcholú české novodobé hudby, mohutná 
kantáta, konfrontující prírodu s človekem. 
Zpívaji: zasloužilí umelci Maria Tauberová, 
Drahomíra Tikalová a Beno Blachut, dále· 
Ladislav Mráz, Vladimír J edenáctík, J aro
slav Veverka a Ceský pčvecký sbor (sbor
rnistr Jan Kiihn). Hraje Ceská filharmonie, 
i'ídí zasloužilý umelec Jaroslav Krombholc .. 
(Vydáno nyní ve zvláštním dvoudeskovém 
albu s pi'ílohou pro členy Gramofonov~ho· 
klubu pod čísly DV 5553/54.) 

Sborový koncert Pé·veckého sdružení mo
ravských učitelú, který rídí sbormistr, za
sloužilý umelec J an Soupal. Koncert prináší 
klenoty české moderní sborové tvorby: 
shory náro'dního umelec Josefa BohuslaVIL 
Foerstra na slova Josefa Václava Sládka: 
Skl'ivánkovi, V elké, širé, rodné lány, Polní 
cestou a Hrdlička, shory Leoše Janáčka na 
slova Petra Bezruče : Kantor H(tlfar, Maryč
ka Magdonova a Sedmdesát tisíc, mužský 
sbor se sopránovým sól cm Leo še Janáčka 

f 

na slova Rahíndranátha Thákm·a Potul,ný 
šílenec, sbor p.árodného. umélce Otakara Je
remiáše: na .siova '·Petra Bezruče Ostrava a 
mužský ,.sbpr Vá,elava' ICálika na slova Jose
fa Václava ,Sládka ' Večer. Sóla zpívají La
dislav Vrtal a Jarmila · Bičišťová. (Jedna 
vel~á dlouhohrající deska č. DV 5466.) 

Ko 'morni hudba 

Zíidka slýchaná, z hlediska zvláštností Mo
zartovy hudební reči ve varhann.i literatufe 
ojedinelá díla v podání mladého .pražského 
varha:níka Milana Slechty . . (Jedna malá 
dlouhohra jici des'lm č. DM 5627.) 

Klavírni sonáty Ludwiga van Beethovena: 
Sonáta d-rnoll, op. 31, č. 2, boui'livá i 
moudrá, o níž sám skladatel uvedi, že hyla 
inspirována Shakespearovou Boufí. Hraje 
sovčtská klavíristka M11-rgareta Fjodorova. 
- Sonáta As-dur " Se .•mutéčním p'ochodem", 

Antonin Dvbfák : Terzetto pro dvoie housle op. 26, · kter~ pa~ľí do okruhu re:iroluč:ních 
a violu C-dur, ,op. 74, Dvoŕ:lkova mistrovská skladeb jako Eroíca. Tretí včtu tvoľf pro
komorní skladba, bohate rozezpívaná a slulý smuteční pochod "Na smrt hrdiny". 
skvele využivající zvukových možností tf í Hraje slovenský klavírista Michal Karin. 
sól~»vých nástroju. Hrají členové Vlachova (Jedna velkä dlouhohrajicí deska č. DV 
kv~teta J . Vlach, V. Sníúl a J . Koďouselc. .5}96.) 
-Emil Hlobil: Kv artet pro cembalo, housle, Franz Schubert: Sonáta ll-dur pro klavír, 
violu ·a violoncello, op. 23. J edna z Hlohi- op. 147. · ,Málo hrané, ačkoliv velkolepé dílo 
lových nejosohitejších skladeb , která má z posledniho období skladatelovy tvorby, 
za sebou i mezinárodní úspech. Podnčtným velkoryse koncipované a -. hluboké. - Ro
;.;pô.sobem ' fesi využití cembala v moder:ním' bert Schumarm: l)etslté scény. Ve skladate
huďebním slohu. Hraje Zuzana Ružičková., love jubilejnínr roce · .(15(); let od naroze:ní) 
a členo vé Vlachova kvarteta V. Snítil, J. je na této desc6. Vy-dáno jeb.o ·nejmilovanejší 
Koďo~sek a V. l\Ioučka. (Jedna velká dlou- · dílo, cy klQ.S kla)rú:ních skladeb z detského 
horhaj~ci deska č. DV 5544.) . sveta~ O., cizích zemích a häech - Zvláštní 
Ottórino Respighi: Sonáta h-moll pro housle p"'ibeh ..._. Hra na J;lepou' bábu - Díte prosí 
a kÍai>lr. 1J nás málo známé, ale znamenit( __) · Dokqnal~ štestí' - Dú.Ieži.tá ttdálos t -
dilO: ' moderního italsMho skladatele, po}y: , Snecl ~·- · U krbu :-:- · Rytil' na drevéném 
íonní .a vášnivé. - Jose( Sult: Cwŕi· •sklad· •. ,koni - Skoro príliš v!).žne.,_;_ Bubák - Díte 
by 'pro housle a klavír, op.~17. ·Názvy jeq- usíná - 1\-:(lllvf<básnik. ·pbe·s)dadby nahrála 
notlivých částí suity; I. Qi.ías,i ~a,Iatiá .-: ·• · francoíizská kta~ristka ... f.ermaine Leroux. 
II. Appassiorurto. - III. Un,po,co ' tris~~ - IV. (Jedtla velká qlouhohrajíci' deska č. DV 
Budesl_<a: ' Dílo ·~vetové p~vesti, v,. pi'íznač- . · 5342.). . · , 
ném .sukovsk&nf·; dramatisJ;Ilu; ' hrirvQsti i · Klavírni_ 're.cital Fra.ruiška .Raucha: César 
zpevném, lyrismu..~ .. ~e~ícl .m4:ľderní cykÍ.ickou . Franck: l?reludi~m,- chorál a ' fttga - Anto
houslóv.oU: · fo).·n.l'IJ..•'- - Jo.sef Suk: :f!ouslové · JÚb. Dvoi'ák: Na starém hrade: a Furiant z 
sólo z -pohádky_'!ladúz a-Mahulena v úpt:a- Poetických ' nálaa, , op. 85 . - .Franz Liszt: 
ve skladátelova'' vuuka, Josefa Suka ml., Poloné7.a č. 2 E-dur- Karol Szymanowski : 
který také' ť:elou'·il.esku nahr~l s klavíristm~ M:;t~ID?ky č. 1 a -2; op. 50 - Sérgej Serge
Janem··Paiierikóu.: tJedna y~lká_ dlouli.ohra- jevič :Prokofjev: Preludiwn C-dur, op. 12, 
jící deská č. -.DV ·5537.).: : , č. 7 - Toccata, op. 11. Recital prináší tedy 
Ludwig van' Bliethoveni. Sonáta č. 3 A-dur významná klavír:ní dila od vrcholícího ro
pro violoqcellp ' a '·kla:vír; op. 69. -Klasické · manúsmu do současnosti, v jejichž prednesu 
dílo svetového cellového repertoáru, v-itální je v)Tazne postižen Rauchúv umčl~cký pro
a duchaplné. - Sergej S(lrgejevič Prokofjev : fil. (Jedna velká dlouhohrajíc~ .deska č. DV 
Sonáta C-dur pro ~•ioloň.cella a klavír, op. · 5324.) . · 
119. Komppsice, ' náležejkí k vrchohim Pro- Houslový recital Valeriie ·Klimova: Mladý 
kofjevova tvúrčího odkazu, strohá, vniti'ne sovétský houslista, Oistrachuv Žák a vítez 
bohatá práce z r. 1949. Obč díla nahrál Cajkovského houslové ~outeže, hraje vy
cellista syetové .pnvčst,i,:· André Navím:a s braná čísla svého repertóáru: 'Sergej Serge
Alfredem Hdlečkem tddavíru. (Jedna velká jevič Prokofjev: Sonáta- č. 2 D-dur pro 
dlouhohrající . deska č .. DV 5438.) housle a klavír, op. 94, ·úsmevné dílo kla-

Instrumentální, ·só.l a 

Varha~ní díla Wolfganga A"!-lrdea Mozqr.
ta: 'Adagio a Alfegro f-moll, K. 594, Andan
te F -dur, K. 616 a Fantasie I-moll, K. 608. 

sicky čistých linií, znárrié též ve flétnové 
verzi. - Eugen Ysaye: Sonáta č. 6, E-dur 
pro sólové housle, vzrušená hudba vrcholné 
houslové virtuozity -·- Dimitrij Sostakovič : 
Prelmlja č. 1 a 4 ze Ctyi' preludií, op. 34. 
Na klavír hraje Inna Kaleiorskaja. (J edna 
malá dlouhohrající deska č. DM 5541.} 
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SLOVENSKA HUDBA 
ROčNII< III. .JANUÁR 1959 čiSLO l 

Z:OE NK A BO KESOYA 

O problémoch hudobného ži v ota na Slovensku 
v terajšej etape kultúrnej revolúcie 

Y uzneseniach XI. sjazdu KSC sa zdôrazňuje, že neodlučnú časť víťazstva 
socializmu tvorí aj kultúrna revolúcia, ktorá v terajšom období vystup uje do 
popredia ako potreba prekonania všetkých vplyvov buržoáznej ideológie, roz
šírenia kultúry do najširších n stiev ľudu a pôsobenia komunistických ideí. 

Pre oblasť umenia predpokladá splnenie tejto úloh y ďalej rozvíjať socia
listické a realistické umenie, bojovať proti cudzím, protisocialistickým a proti
realistickým tendenciám a starať sa, aby vzrástla výchovná sila umenia 
v duchu komunizmu a aby umenie naozaj pôsobilo na najširšie vrstvy 
nasich spoluobčanov. Ide teda o to, aby sme sa na jednej strane zamerali na 
výchovu a dvíhanie kultúrnej úrovne našich pracujúcich umením a na druhej 
strane zase o to, aby sme súčasne mali na mysli sústavné zvyšovánie ideolo
gickej a odborn ej úrovne našich umelcov a teoretikov umenia a tým aj umenia 
samého. Bez nájomnej snahy a vzájomného približovania sa tých, ktorí 
umenie robia a t)rch, pre ktor)rch sa tvorí a ktorí ho prijímajú, nedostaneme 
sa k vytýčenén:.. u ci eľu. 

J e fakt, že nn poli kultúry a umenia dosiahli sa proti. minulosti už doteraz 
veľké výsledky. Stačí spomenúť ako rastie záujem o kultúru, ako sa vytvárajú 
mnelecké inštitú ,__ie a umelecké telesá a ako sa zvyšuje ich pôsobnosť. Je fakt, 
7e stúpa záujem verejnosti o umelecké hodnoty a že stúpa aj náročnosť n a 
Ú!'Oveň umeleckéh o prejavu. Zvyšuje sa priemer všeobecného umeleckého 
vkusu. Je našou ďalšou povinnosťou, aby sme sa starali o výchovu pracujúcieh 
a najmä mlndeže k chápaniu umenia, ako aj o tvorbu takého umenia, ktoré 
má nášmu ľudu čo povedať. 

\' oblasti hudobného umenia v dnešnej etape doVÍ·šenia kultúrnej revo
lúcie je potrebné zamerať pozornosť jednak na hudobnú výchovu najmä mlá
d eže. Okrem tejto sústavnej prípravy mladých pre vnímanie hudobného· 
umenia treba sa zamerať na umelecky vysoko hodnotnú produkciu toho hu
dobného umenia, k toré denne bezprostredne vplýva na každého človeka 
a ktoré sa stalo nielen jeho p otrebou, ale aj usmerňovateľom jeho hudobného 
vkusu. Prichádzame do obdobia, keď prestáva byť v našom hudobnom živote 
mjesto pre diletantizmus a keď na celom úseku hudobného frontu musíme 
?as.tú.piť s vysoko zodpovednou, majstrovsky tvorenou, ale i majstrovsky 
mterpretovanou hudobnou tvorbou všetkého drulm. 

Pri umeleckej výchove, konkrétne hudobnej výchove, dnes nám už nejde 
len o výchovu hudobného obecenstva, ale pomocou hudby o výchovu citove 
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. ' vl k v cele. mnohotvárnosti jeho vlastností. 
a duchovne plne rozvn~~teho d r:iaa okren! výchovy polytechnickej, ktorá 
Preto okrem všeobe~ne o vz ~ a d ednosti treba vychovávať mladých 
vštepuje úctu k prá~l .f k :oClt\ zo ľ~~šľachť~je. Takáto Výchova vyžaduje, 
ľudí aj umením, k~ore ~ ~e a v:S~o~:ľi schopnosť poznať silu umeleckého zá: 
aby sme ~ mladY:ch Iu vY? . Takáto v' chova v hudobnom .~mem 
žitku, poCit ~a~ostl z umnke~eckeh~ p~~b~:~ činnosťo~, s hrou na nástrOJI a .so 
síce úzko suvlSÍ . s ~o re~J?OU u . oznávaním významných diel 
speYom i s ochotmckou cmno.sťou, al~ aJ ~ :~.om s umelecky hodnotnou 
hudobnej literatúry a s kazdodennymk s )mierou zodpovednosti pracovní
hudbou. Táto práca dottkav sabted~ ro;n~ ou mladých ľudí ako pracovnikov, 
kov majúcich na starosti vseo ecnu vyc ovu d týka sa ;j ďalšieho rozvoja 
ktorí vychovávajú .hudobný?h o?bor~~ov~ ~fnn~o-sti a umelcov interpretov, 
a zamerania vývoJa ochotmckeJ hu ? ~eJ, . ktorí sa starajú o distribúciu 

·nik . umelecko-orgamzacnyml, . , . 
spolu s pracov nn . .. d t 'k hudobnej tvorby či už plsaneJ pre 
hudobných prejav<?v a naJma sa ·~~ ~ela alebo pre p; ba venie sa. 
potreby započúvama sa ~o hudo~n~ ' nim je na hudobnom poli zvlášť 

Zdá sa mi, že okrem ~lo~y vyc 
0~~t~:j re~olúcie vyriešenie všetkých 

dôležitou úlohou v ~esneJ . eta~~ T to dôležitý úsek sme doteraz zane~
problémov na úse~u zabavn~J hu v y. en období bolo potrebné riešiť tte 
bávali: Súvi~ív·to, ]edn_ak \ t~n\ z\:J:vao~~ bolo treba zásobiť náš hudo~ný 
najnahehaveJSle ulohy huc o ~e o z . t b aby sme dohonili čo v mmu-
život takmer vš~t~ými druhmt hu~~~~~~o~rži~~te dosiahnuť. No je pravda a) 
losti nebolo mozne v slovenskom 'b . hudby v buržoáznej spoločnosti, 
to, že v dôsledku neblahého stavu ~ail av.r:~J prejav oval úpadok. a snaha po 
keď práve na tomto úseku .sa naJS I?-eJS~vali sme sa na tento úsek ako na 
skomercionalizov~mí hud~bne] 6Jro~uk~~e,, · hudby je tým druhom hudby, 
druhoradt· A prito~. pr~ve 0., .ast za a;e~~stí . ako je rozhlas, gramofónové 
ktorá naJmä pov r~zsiren~ ~k) ch, v~~ človeka bezprostredne. Má byť ted~ 
platne a dnes uz aJ teleVIzial vtlyvda konalou po všetkých stránkach, teda aJ 
zábavná hudba hudbou u:ne ec y o ' 'le ším umelcom. Treba si uve
v interpretácii má byť ~rav~ tak, z~e:lin: naJpr~ každé estetické hodn otenie 
domiť , že predstavia .~;asy J~ l "l~ ~o~n=ejši prejav nás denne obklopuje, 
a teda.' čím dokona eJ. l a u~e ec nnom živote spojení s umením, ktoré nám 
čím vmc sme vo svoJom ~a~do~e , v s ele'ší 'e náš umelecký vkus a po
spôsobuje radosť a ?spokoJu~~ nas, ty~ Y :P t ~ehl umeleckých diel , ktoré už 
sluch~č sa. ~táva P~1praven1eJbSl p~e P:I_J;ým:_~~/ stav, ale zložitý myšlienkový 
nevy]adruJU len naladu, a e o o amzl 

proce~. , . db dn už takmer sploštil na poj em taneč~ej hudby. 
PoJem zabavneJ hu Y sa es , v •• A ob u stretávama sa mia-

Vyplýva to iste aj z charakteru nasho. ztv?ta, zo ~~os ie a nov ' druh hudby, 
dých ľudí. Vyrástla vša~~ n?vá forma J?Ie~l :pr~~;~~~=d hudba: rozhlasových 
vyslovene pre počúvame aJ zameraneJ{ .a o ~ e l tne Spolu s nimi vyrástla 
vysielaniach a nahrávky d~ gr.amo. onove vp ~in~losti bola však zábavná 
aj túžba počúvať takú hu u l . prla~o. , druhe. strane do tejto 
hudba na jednej strane skom.ercwnahzovana ~ na trebné J aby zodpovední 
oblasti najviac ~nikol dile~~tlz;d.t A pr;~~ú~:J~ čím ~äčšiu starostlivosť 
činitelia veno:'ah probl~matl ~ Tu by n~ a o tento úsek hudobnej tvorby 
a práve tak aJ hudbe zabavneJ. re a, a y s 
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zainte1·esovali dnes viac ako hocikedy 'predt)·m tí najlepší umelci, skladatelia 
i interpreti a aby nielen novou tYorbou, ale aj vhodn)rm, umelecky vysoko zod· 
povedným výberom zo starej tv orby sústavne obohacovali repertoár zábavnej 
hudby, ktorý musí byť aj rôznorodý a mnohostranný a musí vyhovov~ť 
záujmom našej mládeže, no pritom si musí súčasne zacho\:ať všetky kritén á 
umeleckého prejavu. A tu sa vyskytujú úlohy pre všetkých umelcov i orga
nizátorov hudobného života, ale vari najväčšie úlohy sú tu pre rozhlas a tele
víziu, nakoľko umenie, ktoré sa produkuje touto cestou, dostane sa všade 
medzi náš ľud, t eda aj do takých prostredí, kde umelec osobne nepríde. 

S dobudovaním socializmu u nás súvisí ďalej dokončenie socialistickej v)·
slavbv na dedine a preto také inštitúcie, ako rozhlas a televízia, musia si 
uved~miť aj svoje povinnosti v oblasti hudobnej výchovy voči dedine. Na 
dedine sa nám doteraz najviac rozvíja ľudová umelecká tvorivosľ a preto treba, 
aby sa našli spoločné styčné body aj s ľudovou umeleckou tvorivosťou pri 
v)·chove hudobným umením. Táto cesta ku spoločnému cieľu vedie teda cez 
hudobné ochotníctvo a výchovu v škole na jednej strane a prostredníctvom roz
hlasu, televízie, filmu a umeleckých zájazdov na strane druhej . Dnes už aj 
ua tomto úseku presláYa byť dedina pasívnym činiteľom. Decentralizácia 
umožnila rozvíjať umelecký život na vidieku podľa jeho potrieb, a nie z hľa
diska potrieb mesta, konkrétnejšie povedané z hľadiska potrieb hlavného 
m esta. Cieľ je, prirodzene, dostať sa na rovnakú úroveň. A keď sú dnes ešte 
ťazko~fi na tomto úseku, že sa dosiaľ táto práca nerozvíja v zmysle kultúrnych 
potrieb, znamená to, že treba vidieku pomáhať a skladatelia, interpretační 
umelci a rozhlas musia na umelecké potreby vidieka pamätať. Skúsenosti uka
zujú, že náš ľud má vyspelý umelecký vkus, že však treba hľadať formy, 
ak)rmi priviesť ľudí na umelecké podujatia. A toto je jednou z ďalších úloh, 
ktoré na nás čakajú. Tu už nestačí len vzájomné porozumenie a túžba poznať 
sa, v tej to práci treba takých umelecko-organizačných pracovníkov, ktorí svoju. 
často ťažkú prácu majú radi, sú jej oddaní a presvedčení o jej správnosti. 

Na XI. sjazde KSC sa jasne hovorilo o tom, že aktívnu spoločenskú úlohu. 
môžu zohrať iba Laké umelecké diela, tvorcovia ktorých sú úzko spätí so živo
tom svojho ľudu a ktorí pravdivo a s umeleckou presvedčivosťou zobrazujú 
jeho reYolučný zápas a perspektívy. Toto hlboké poznanie neplatí však len 
pre skladateľov, ale aj pre výkonných umelcov, pre organizačných pracovní
kov a vôbec pre všetkých, ktorí si vzali za úlohu zoznámiť ľud s hudobný m 
umením. Toto si treba uvedomiť každému, kto v našom hudobnom živote 
pracuje, a to najmä preto, že boj za citove bohatého socialistického človeka 
predpokladá v · umení boj s meštiactvom, ktoré vnieslo do umenia namiesto 
umeleckého zážitku túžbu za senzáciou a namiesto oddaného vzťahu k umeniu 
vvhľadáYanie zárobkových možností v umení. Nesmieme však zabúdať, že 
kapitalistický svet jestvuje a že jestvuje aj snaha preniknúť z týchto častí 
sveta do vedomia ľudi žijúcich v krajinách socializmu. Nie je nič ľahšieho ako 
použiť za jr den z bojových prostriedkov vplývanie nic hovoreným slovom, 
ale hudbou. V oblasti hudobnej je možné rozvinúť formy boja dvojak)'m sme
rom: jednak tvrdením o slobode tvorby zameriavajúc ju na bezúčelné expe
rimentovanie v hudbe, a tak odťahujúc ju od jej vlastného poslania vyjadrovať 
emócie; iným prostriedkom boja je majstrovská interpretácia zábavnej hudby, 
nájmä tanečnej, vplývajúcej najviac na mládež, čoho sme svedkami najmä 
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. blasti hudby džezovej, v tomto prípade už v:.rne vy~a~rujúccj a .. o~zrka~-

~~rt~:~,a~~~n~ea ~~~~~~!e ž;~~:~:n~K;~0afe ~!!~o~~~~~~:,~~š}:~I~é~~t a ci~~:t; 
d ' t · ' l 

0 
Preto úlohou v období dovŕšenia kultúrneJ revoluc1e J C zap~Jlť 

osdOJtn:olrb.y na všetky' ch úsekoch hudobného života a šíriť všetky žánre násh:: 
sa o ,. . 'hl. d i t die v akom nasl socialistického hudobného umerna s pn ta nut m na pros re , 

profj~c~ ž~ú. eľa a sami ich nebudem e môcť zvládnuť . Preto b~de j~dnot; 
d ' lO •. tJ ~ hUúlVoh aby pracovnici V hudobnom živote vymieňali Sl vzáJOIDlle 

z o ez1 yc ' · , h k ·· b · ieňali nielen 
skúsenosti zo všetkých ľudovodemokratlckyc. raJI~, ~ y st vytd . . . n -
hudbu, ale aj notové materiály a zoznamovali _sa s mmt, l.e?o me z~ -~tm~ rrd ~
hé diela, najmä z oblasti zábavnej hudby, môzu sa stať sucasťou nas o u o 

ného života. 

J OZEF KRESÁNEK 

N iekoľko poznámok 
k mimoškolskej hudobn e j vý cho ve 

Nemalo by zmyslu hudobníkom ";' hudoh: 
nom časopise dokazovať potrelm ~seo~ecneJ 
hudobnej výchovy. Ale v poslednych casoch 
sa aj inde začalo. o .n~j písať :- ~0 XI. 
sjazde KSC sa v ramc1 úloh k.ul~~neJ re~o
lúcie stalo pr.iam.o heslom; priblíz1~ kultur~ 
širokým masám ľudu, - a pr~to l t~, ~oc~ 
sa chceme zaoberať niekoľkýnu praku ckynu 
otázkatni, začneme v podobnom tóne. Zn?va 
upozorňujeme, že socializácia a den;okran.zá
cia všetkých výdobytkov ľudskeJ kultury 
musí patriť medzi naše. prvoradé úl?~Y: Zá
ujem o otázky tvorby JC v konečneJ mstan
cii závislý na talentoch, n~ s~la~ateľsk~ch 
indiY:idualitá ch, no pre priblizeme kultu;y 
širokým vrstvám ľudu dáva prá:'e _s~Cla
lizmus také podmienky, ak~ k~p~talisuck~ 
zriadenie konkrétne povedane zaVlslosť pri
stupu k~ kultúrnym vymoženostiam na 
mešci peňazi, nikdy nemôže dať. N_epreša· 
fárme pr eto tieto jedinečné I?ožnostl.,. ktoré 
nám tu objektívne dáva nase spolocenské 
zriadenie·! 
Kultúrnosťou sa líšime od zvierat a ume: 

nie je jedinečným rudským P?kladom. -qz 
K. Marx na to poukázal: "ZViera for~uJe 
podľa miery a potreby . druhu, ku ktoremu 
patrí, zatiaľ čo človek Vle produkovať. podľa 
lni.ery každého druhu a. vi': všad; prispôso
biť predmetu inherentnu rrueru ; clove~ teda 
formuje aj podľa zákonov krásy. ·: . P~e 
prax to znamená toľ~o, že. nám ne~rrue stač1~ 
starostlivosť len o biOlogiCké hybe, keď a] 
na vyššej úrovni, než u zvierat, že neslo-
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hodno zabúdať na človel'a v celej integrite. 
Každý člen našej , s?.oločnosti . má p:áv~ na 
takvto celý ľudsky z1vot , na vsetky kulturne 
v<rdobytky, ku l>torým ·dospelo ľudstvo vo 
s,;ojom vývoji. 

Prístup k praktick_ým . otázk~m ni~ je 
možn)' bez vysvetlema m ektorych zá~ad· 
n{cch teoretických otázok. Na prvé rruest~ 
kÍadieme potrebu uvedomenia s~, že v rámci 
hudobnej výchovy ide o dialekticky na seb~ 
viazané dve výchovy: o výchovu hu~obnos_h 
a 0 umeleckú výchovu. Obid~e, hoe1 to.;?na 
dialektickú jednotu, sú dialekucky navzaJom 
späté, musíme navzájom rozoznávať .. Tal~ 
evidentná hudobnosť ešte nezaručuJe a] 
umeleckú výšku a n~opak; .môžu jestvovať 
ľudia s umeleckým JemnoC1toill: a s~ zna: 
menitými umeleck),mi postrehim, hoc1 san;u 
nie sú schopní prevádzať hudbu. Vcelku Je 
však umelecká výška viac závislá na h~
dobnosti, ako naopak, pretože predstavuJe 
vyšši stupeň. . 

Rozdiel medzi hudobnosťou a .umeleckym 
jemnocitom markantne vystupuJe, keď . po
stavíme proti sebe. ni~ktorý~h hudobruk.ov 
z povolania oproU mektor~. h'!-do~nym 
kritikom. Máme hudobníkov cl uz vyko.n: 
nvch, či skladateľov, ktorí sú re~~seln;e1 
a · nič viac. Výkonní umelci sa staraJu o m
tonačné a technické problémy (prstoklady, 
frázovanie) a tým konči ich vzťah k hudb~. 
Skladatelia zas občas špekulujú o harmó~u, 
o systémoch (či dod~kafónia .~e~o mý 
systém) bez toho, aby Sl uvedotnih, ze všet· 

ko toto mä zmysel len ako adekvátny ume
lecký vi'raz čohosi, čo je vyššie. Od hudob
ného kritika naproti tomu sa nežiada, aby 
bol dokonalým skladateľom, dokonalým hrá
čom na všetkých nástrojoch, dokonalým spe
;-ákom atď.> (čas_to to od neho žiadajú práve 
ú muzikanti, čo nevidia ďalej od svojho 
remesla), no musí byť umelecky vysoko 
vzdelaný, musí poznať množstvo hudobnej 
literatúry, najrozmanitejšie spôsoby inter· 
pretácií. Nestačí mu powať len hudbu, ale 
a .i iné umeniu, filozofické prúdy a pod. 
Pravda, t)·m nie je povedané, že by hudob 
ný kritik nemal poznať a j podrobné problé· 
my výkonného umenia, že by mu uškodilo 
bližšie oboznámenie sa s tajomstvatni hu
dobnej kompozície a pod., hoci by to mohlf• 
byť niekedy aj nebezpečné (príliš subjek· 
th.-ne pohľady a pod.). 

V mimoškolskej hudobnovýchovnej praxi 
bude teda potrebné zaoberať sa aj vý
chovou hudobnosti - bez k torej lo jedno
ducho nejde, no ešte viac bude potrebné 
venovať sa výchove umeleckej, nakoľko 
laický milovník hudby je z tohto hľadiska 
bližšie práve spomínanému kritikovi, ako 
hudobníkovi z povolania. Potrebujeme čím 
viac takých poslucháčov hudby, ktorým 
hudba prinesie umelecké zážitky, ktorých 
povzbudí, zušľachtí , posilní, i keď sami 
budú v iných povolaniach, nie hudobníc
kych. Výchove hudobnosti sa musí veno
vať pozornosť v prvom rade na hudobn)'ch 
školách a vôbec vo vyučovacej praxi hu
dobnej výchovy na školách literných. 

Ako vieme z hudobnopsych ologických 
skúmaní u zvierat a u ľudí, my ľudia sa 
lišime od zvierat pri počúvaní hudobných 
prvlwv v pn·om rade t)'ID, že zatiaľ, čo 
zvieratá chápu tieto zvuky iba senzualisticky 
(zmyslove), človek k tomu ešte ako plus 
aj hudobne myslí. J e zistené, že zvieratá 
obľubujú niektoré zvuky (predovšetkým 
zvuky niektorých píšťal) a naopak iné zvuky 
im vedia spôsobiť bolesť. Ide tu len o p o
sudzovanie zvukov a nie hudby - ak napr. 
pes nemá rád zvuk huslí, nezáleží na tom, 
či mu hráme Corelliho, Bacha, Mozarta, či 
Bartóka, v každom prípade zavýja a snaží 
sa ujsť z dosahu týchto zvukov. Clovek pri
márne tiež posudzuje hudobné zvuky senzu
ulisticky a triedi si ich podľa toho na zvuky 
príjemne a nepríjemne znejúce; ba čo viac, 
príjemne znejúce konzonancie sa mu stali 
hlavným materiálom, z ],torého si budoval 
základy polylónneho i har monického hu
dobného myslerúa. Lenže človek ide nad 
toto senzualistické chápanie. Vývoj hudob
ného myslenia vedie tak ďaleko, že dnes až 

na1·úša primárne iba senzualistické chápanie 
a hodnotenie. V harmónii sa napr. dospelo 
")•vojom ku zložitým súzvukom, ktoré v 
značnej miet·e vytlačili a vytláčajú konzo
nantne znejúce akordy. Tomu, kto je schop
n)' v zmysle v)-voja hudobného myslenia 
chápať logiku týchto disonancií, kto dokáže 
tak to hudobne myslieť, sú tieto nové zvuky 
zdrojom bohatých emócií. No ten, kto t o 
nestačí chápať v zmysle hudobného mysle
nia, je odl;.ázaný iba na senzualistické vní
mmlie. Tento potom nemôže počuť v dnešnej 
hudbe nič v-iac, iba samé disonancie. Z ce· 
lého, čo sme povedali v-idno, že zásadne niet 
rozdielu medzi zvieracím a ľudským chápa
ním hudobných zvukov. V oboch pripadoch 
sa stretáme so senzualistickým cl1ápanim, no 
u človeka pristupuje k tomu ako veľké plus: 
hudobné myslenie. No nie u každého člo
veku pristupuje hudobné myslenie, aspoň 
nie v rovnakej miere. 

Vyvinuté hudobné myslenie sa najmar
kantnejšie prejaYuje v tzv. tematickom chá
paní hudby. Tematické chápanie hudby 
spočíva v tom, že si dokážeme zapamätať 
základné témy a v priebehu skladby d oká
žeme sledovať nielen každé ich nové obja
venie sa, ale aj všetky obmeny (variácie, 
transpozície), ktoré skladateľ vložil do sklad
by; že jednoducho stačíme sledovať celý te
matický vývoj hudby . Tematické chápanie 
je emocionálne ďaleko účinnejšie ako bez
prostredné pôsobenie zvukov, ako senzu
alistické vnímanie. Vieme, že človek s väč
ším záujmom počúva skladbu, ktorú už 
trochu pozná, ako neznáme dielo. V známom 
diele si už pamätá čo len markantnejšie 
témy a môže teda skladbu sledovať už aj 
tematicky. Keď sa napr. na koncerte hrá 
Beethovenova V. symfónia alebo Cajkov
ského symfónia lľ mol, je o koncert veľký 
záujem najmä u tých, ktorí diela počuli. 
Naším výchovným ideálom musí byť preto 
umožniť ľuďom a pripraviť ľudí maximálne 
chápať hudbu tematicky a nielen senzualis
tieky. 

Hlavnou schopnosťou, potrebnou pre te
matické chápanie hudby je, ako už vyplýva 
z predošlého odstavca, hudobná pamäť. 
Ľudia sa spravidla nerodia na svet s takou 
zázračnou hudobnou pamäťou akú mal Mo
zart, a preto vo všeobecnosti treba hudobnú 
pamäť u ľudí pestovať. Hudobná pamäť 
sa dá vychovať podobne, ako sa vychová
vajú iné druhy pamätí : najprv niekoľko
násobným opal<ovaním jednoduchýrll me
lódii, neskôr stupňovaním i komplikova
nosťou hudby i z.menšovaním potrebných 
opakovaní. .Te všeobecne známe, že o hudbu 
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maJU záujem najmä ti, čo buď s~mi hraj~ 
na nejaký nástroj alebo pochádzaJÚ z .rod~
nv kde sa hráva. Je to preto, lebo pn CVl

Ú~í na nástroji treba skladbu pre notoricko
technické zvládnutie často opakovať - nuž 
a takto sa cvičí aj hudobná pamäť. 

V každej inej disciplíne je samozrejmos-

návať hudobné vzdelávanie na v yšších 
slupiioch. Pre najnižšie formy nemožn? však 
rozhlasom nahradiť školu, vyučovame hu
dobnej v ýchovy na školách všeobecnovzd~
lávacích. Deti samy musia spievať čo naJ· 
viac pesničiek, a to pod kontrolou u~ite~a, 
ktorý sa presvedčí podľa toho, ako deti sp1e-

Ziaci Hudobne; školy '' Piešťanoch na koncerte k päťdesiatke národného umelca 
Eugena Suchoľía 

ťou že poznatk,- treba vtlkať do hláv mno
ho~ásolmým opakovaním. Veď si le:.: spo
meňme ako sme sa učili v prvých triedach 
národných škôl elementárnym početnýn: 
úkonom, násobilke a pod. Ako sa musel! 
pilnos{ou vyvažovať nedostatky našej pa
mäti. No v hudobnej výchove ako keby to 
neplatilo. :Myslí sa, že dnes môže rozbia~ 
nahradiť funkciu a j elementárnej hudob neJ 
výchovy. Ako keb y sa dala naučiť v druhej 
triede národnej školy násobilka tak, že by 
sa deťom z ampliónu prečítala - a to iba 
raz! V rozhlase sa zahrá skladba totiž iba 
raz a opakuje sa lén po určitom čase, keď 
sa už poväčšine na ňu zabudlo, takže vy
znieva opäť ako nová. Preto rozhlas 
v štruktúre, v akej teraz vysiela hudbu -
nie je schopný vykonávať funkciu elemen
tárnej hudobnej výchovy. Dokáže azda vy
pestovať schopnosť pre chápanie ldasi~kej 
i romantickej harmónie, nakoľko tieto sa 
často opakujú v rôznych skladbách, ale pre 
tematické chápanie a vý-chovu toh to chápa
nia tu niet predpokladov. To pravda nezna· 
mená, že b y rozhlas nemohol úspešne vyko· 
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vajú, či pieseň treba ešte opakovať a čo na 
nej treba opraviť - to amplión nikdy ne
dokáže, učiteľa nenahradi. 
Vedľa prvoradej požiadavky, ktorou ~e 

hudobná pamäť, žiada si tematické chápame 
h udbv sústredené koncentrovanie sa na te
mati; kú výstavbu. Tematick)' vývoj treba 
ustavične sledovať, ináč ho nepochopíme 
a trpí . t)'m aj emocionálny účin~~ ~t;d_b~· 
Sústredene počúvať hudbu, nerob1t ruc me, 
nemyslieť na iné, len pozorne počúvať. A tu 
sme v dnešnom živote postaveni do značne 
nepriaznivých okolností. Hudba z rozhlasu 
sa počúva najčastejšie v domácnostiach , kde 
sa pritom rozpráva, zabáva, chodí von 
z miestnosti a pod. Nuž takto sa nedá hudba 
koncentrovane sledovať. Rozhlas našťastie 
v tomto prípade nie je príčinou zla, lebo ak 
chceme sústredene počúvať, môžeme si 
k tomu upraviť podmienky a keď nie sú 
podmienky pre t akéto p~~úv:an.ie, m~žno 
rozhlas ,,ypnúť. Oveľ a hors1e Je to s nuest
nymi rozhlasmi na uliciach, v mnohých 
obchodoch a najnovšie aj vo vlakoch. Ťažko 
vysvetliť, prečo hlult, ktorý je už sám osebP 

na týchto miestach problémom pre lekárov
neurológov, sa ešte zvyšuje hudbou. Ako sa 
tu koncentrovať na počúvanie hudby, keď 
je tu dôležité v prvom rade sledovať vý
stražné signály áut a električiek. Hudba sa 
takto znižuje na sprievod k veciam jej dia
metrálne cudzím; v najlepšom prípade sa 
stáva sprievodcom ku konverzácii, ako napr. 
v kaviarni. Najhoršie je, že si na podobný 
spôsob nesústredeného počúvania možno na· 
vyknúť: ako si mlynár zvylme na klepot 
mlyna, že ho síce počuje, ale nevníma, tak 
si možno zvyknúť počúvať a nevnímať 
v každých okolnostiach i hudbu. Každý 
z nás sa už iste prichytil pri počúvaní hud
b y, ako myslel na všetko iné, len sa nevedel 
sústrediť na počutú hudbu. Môže to, prav
da, mať rôzne príčiny, ale roztrieštená po
zornosť, ako zvyk, býva jednou z hlavných. 
Je dobré, keď sa styk s umením spája s mo
mentom nevšednosti, prípadne slávnostnosti. 
Keby sa napr. na dedinách ozvala hudba 
z miestneho rozhlasu iba na 1. mája alebo 
len v iné slávnostné chvíle, o čo pôsobi
vejšie by to bolo, ako keď hrá niekde celé 
dni, hoci sa nik nemôže venovať jej po
čúvaniu, lebq sa musí sústreďovať na iné 
práce .. Miestne rozhlasy na mišom vidieku 
sú jedným z najvplyvnejších činiteľov na
mierených proti ľudovej tvorivosti. Potom 
ale načo je ná.m samostatná tvorivosť, keď 
sa tu človek bez pričinenia až presycuje 
hudbou? A ešte akou hudbou! Ziaľ, v Iniest
n ych rozhlasoch na dedinách i v mestách nás 
celé dni vtieravo prenasleduje ten najhorší 
brak, tie najhoršie šlágre. Toto je na našu 
ľudovú tvorivosť najzákernej ší útok, a tiež 
najhrubšie zneužitie nových výdobytkov 
elektrotechniky . 

Akou ohromnou vymoženosťou je rozhlas 
pre hudbu! Možno v ňom zachytiť vrcholné 
výkony festivalov celého sveta - a nie ones
korene, ale priamo v momente, keď. sa odo
hrávajú! Možno zachytiť svetové premiéry 
najnovších diel a možno teda byť svetove 
orientovaný m vo všetkom, čo sa v hudbe 
deje. Aké je to obrovské plus oproti stavu, 
~ký bol pred zavedením rozhlasových vy
Sielaní! Len že akým obrovským výdobytkom 
p re nášho prarodiča bolo vynájdenia ohňa 
a aký ešte dnes môže byť nebezpečný oheň 
v rukách dieťaťa! A v menšej Iniere to 
platí i o spomínanej vymoženosti, akou je 
rozhlas. V roku 1938 vyšla v brnenskej 
Musikologii veľmi zaujímavá štúdia dr. 
Karla Vetterla "K sociológii hudobného roz
hlasu", kde sa možno dozvedieť, že ani v ro
dinách (v Nemecku), kde už mali rozhlasové 
prijímače 6 rokov, sa ešte nenaučili počúvať 

vážnejšie hudobné prejavy, ak sa ieh nena
učili počúvať inou cestou. Ak by mal byť 
rozhlas ešte pritom všetkom šíriteľ om hu
dobného braku, potom sa stáva výstižným 
i prirovnanie k ohňu v rukách detí. 

Tematické chápanie hudby ďaleko pre
vyšuje len senzualistické, len na príjemnosť, 
resp. nepríjemnosť zvukov zamerané · chá
panie. Je tým veľkým plus, ktoré charak
terizuje človeka a najmä človeka s vysokým 
stupňom hudobnosti. z toho však, čo sme 
povedali, vidieť, že si tematické chápanie 
žiada od človeka koncentrovanosť, veľa psy
chickej energie, vedomé úsilie spojené aj 
so sebazapieraním. A tu sa iste mnohým 
vynorí otázka, či pôžitok z tematického chá
pania vyváži toľké úsilie? V mene celého 
umenia nemožno na to dať inú, ako kladnú 
odpoveď - veď prečo by skladatelia práve 
v tomto zmysle v kladali do komponovania 
toľko úsilia, ak b y to nemalo byť koruno
vané výrazom tých hlbokých emócii, ktoré 
sledujú zvýrazniť svojím umením. V mene 
·celého umenia a umelcov si možno preto 
len priať, aby sa čím viac ľudí mohlo po
~dvihnúť k nevšedjl.ým umeleckým zážit
kom z celých diel a v . mene socializácie a 
demokratizácie kultúry treba preto všetkým 
otvárať v tomto zmysle dvere. 

Po týchto niekoľkých poznámkach, veno
vaných hudobnosti, obraciame sa k niekto
rým otázkam umeleckej výchovy. Zatiaľ, čo 
pri hudobnosti išlo o výchovu ľudských 
psychických schopností, potrebných pre 
?hápa~e hudby {schopnosti od zmyslu pre 
mtenzltu, farbu zvuku atď. až po nami tu 
spomínané otázky pamäti a pozornosti), teda 
zatiaľ čo tu išlo o faktory takmer až antro
pologické, zatiaľ umelecká vých ova bude 
počítať viac s faktormi povahy spoločenskej. 
Na prvom mieste tu stojí otázka konvenč
nosti a konvencie .vôbec. Strukturalistická 
es tetika b udovala takmer všetko na kon
vencii a, i keď uznávala tzv. konštitutívne 
princípy antropologickej p ovahy, všímala si 
v iac porušovania l)'chto princípov, n ež ich 
plamé využitie. Strukturalistická estetika 
takto sankcionovala tvorivé snahy začiatku 
20. stor ., keď bolo ideálom tvorcov J?ráve 
porušovanie konvencie (nekonvenčnosť). Na 
jednej strane nám táto črta preceňovania 
a zároveň boja proti konvenčnosti robí tento 
estetický smer - špeciálne v hudbe -
neprijateľným, no nebolo by správne ani 
upadať do opačnej krajnosti a nedoceniť 
v)·znam konvenčnosti práve v týchto otáz
kach umeleckého vkusu. Jej úloha je pozo
rovateľ ná v štý lovo rozmanitej tvárnosti 
hudby u rôznych národov, v rôzn ych obdo-
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biach, i keď pri fo1'movaní rôznych štýlov 
hrajú úlohu a j iní činitelia. 

Pre umeleckú výchovu má veľký význam 
uvedomenie si dôležitosti konvencie pre ume
lecký vkus. Pomôže nám nájsť správnu 
orientáciu proti takým nesprávnym náhla
dom, ako je napr. názor, že rozhlas v ychová
va vnímanie hudby už aj tý-m, že reprodu
kuje veľa hudby, i keď akejkoľvek. Ba 
vyskytli sa dokonca náhľady, že kvôli pro
gresivnosti vo výchove je dobre začínaf kon
certm:rii. dychovej hudby, potom džezu a pod. 
a tak sa až postupne prepracovať k chá
paníu symfonickej hudby . Iskierka pravdy 
v tom je, pokiaľ sa v rámci výchovy_ hu
dobnosti vychová niečo v chápaní klasicko
l'Omantických harmónií - ako sme to už 
spomínali; no pri výchove vkusu sa, takt~ 
nedá postupovať. Uvediem tu zo spommaneJ 
Vetterlovej štúdie odpov~ď na __ dotazní~ 
z Dedova na PodkarpatskeJ UkraJme, ktoru 
písal istý úradník. Citujem ju, lebo je napí
saná ·neobyčajne v)rstižne : "Som spokojný 
s vysielaním dedinskej dychovej hudby, lebo 
ťažkej opernej a syr~~oni0ej ~u~e ne
rozumiem. Nemám voci neJ anupatm, ale 
nemal som príležitosť naučif sa ju počúvať. 
Hudbu mám však veľmi rád, a preto som 
nútený počúvať - ak chcem ~ať z t?ho 
pôžitok - takú hudbu, ktorej rozurmem 
a ktorá mi hovorí priamo z duše . . . a to 
je dychová hudba. Ak niekto žije celý život 
na dedine, resp. v dielni a podobnom za
mestnaní, nemá príležitosť hudobne sa vzde
lať. Ale to sa mu nemôže vytýkať ako ned?
statok vkusu. J e predsa známe, že vkus Je 
treba pestovať , že nie je vrodený ... " Vs~ut
ku kto počúva len dychovku, zvykne Sl na 
te~to zvuk na formy a žánre hudby, ktoré 
d~ovka 'zvykne interpretovať, obľúbi si 
dychovku a tým sa to končí. Podobne ten, 
kto sa naučí počúvať džezové koncerty, 
môže sa vyvinúť až vo vášnivého poslu
cháča džezu, a práve preto ostane potom 
netečný k symfonickej hudbe. 

Niekomu by sa mohlo zd~ť, že bojujem~ 
proti dychovej a zábavneJ hudbe, prou 
džezu že chceme nanútiť každému symfo
nick~ komornú a opernú hudblL Az~a na: 
nútiť nie ale rozhodne hy sme veľnn radi 
priviedli 'čo najviac ľudí k chápaniu toh_? 
najlepšieho, čo vytvorili gener~cie . tých _nar 
vynikajúcejších tvorcov .. A pn_znaJme SI, z~ 
to najlepšie sa nevytvor1lo ~ru ': dychoveJ! 
ani v džezovej, ale v symfomckeJ, komornej 
a opernej hudbe. Tanečnú hudbu nemož~o 
chcieť odstrániť, tak ako nemožno chcre~ 
odstrániť tance. Symfonická, komorná Čl 
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operná hudba nen;ôže p~ť f~kciu ta~eč
nej hudby a pret_o J~ nen;toze aru n~hra~~-

Iná vec ale rue Je prave zdrava - :aaľ, 
má ju v dnešnvch časoch na svedomí v 
pn·om rade rozhlas, g~amofón, film, ~estuy 
rozhlas a pod. - a to 1e zmena funkCie spo
mínanej hudby; totiž, že sa tanečná hudba 
hrá ako hudba na počúvanie a takto vytláča 
vo veľkej miere symfonickú, komornú ~ 
opernú hudbu. V tanci sa mládež ohoznáiJU 
s tanečnou hudbou. zvykne si na ňu a osvojí 
si jej charakteristické zvraty. Džezová hudba 
okrem toho musí zaujať poslucháča s menej 
I'Ozvinutou hudobnosťou svojou senzualis· 
tickou zvukovosťou (sordinované trúbky, 
plačlivé saxofóny, ·vibrafóny a pod.), senzu
alistick<rm motorickým rytmom, sladkobôľ
nou ai" zmyslovo dráždivou sentimentálnos
ťou. To všetko vedie k tomu, že si ľudia, 
obzvlášť mládež, obľubujú túto hudbu, žia
dajú ju listovne od rozhlasu a kde len môžu 
zostavovať repertoár, tam ju uprednost
iíujú. Rozumný rodič nedá deťo?: na hra~e 
zápalb.-y, i keby sa pre ne pustili do placu. 
A podobne je otázne, či v .rozhlase . treb? 
tak až vulgárne chápať službu verejnosu, 
že sa treba nechať niesť na vlnách záujmu 
a ,rvchovávať umelecký vkus jednostranne, 
zväČša v prospech umeleckého braku; alebo 
jasnejšie p~vedané : či máme :r:o~hlas - a 
ešte viac miestne rozhlasy na VIdieku ( !) -
na to, aby ničili umeleck)' vkus ľudi? 

Výchovný postoj v tomto zmysle má zá
klad mravno-politický : mravný voči umeniu 
a politický voči spoločnosti. Proti tomut~ 
si nemôže dovoľovať prehrešovať sa aru 
jednotlivec a tobôž štátom zriadené a udr
žiavané inštitúcie! Hudobný redaktor roz
hlasových programov sa nemôže podobať 
bielej myške ťahajúcej planéty (ako sa to 
niekedy s posmechom vraví), ktorému by 
pri zostavovaní programu boli minutáže 
jedinými kritériami. Naopak, základným 
kritériom musi byť umelecká hodnota pro
gramovaných diel, (čo, pravda, predpokladá 
od redaktorov schopnosť · umeleckého hod
notenia). Radšej nech sa štyrikrát zahrá 
dobrá skladba, než by sa vedľa jednej dob
rej mali hrať tri slabé -:- to platí_ a~o pre 
hudbu zábavnú, tak aJ symforucku, ko
mornú a pod. (totiž aj medzi symfonicko~ 
komornou a opernou hudbou je veľa braku!) 
Ak sa totiž dobrá skladba zopakuje viac ráz, 
pGslucháči si zapamätajú témy, začnú te: 
maticky chápať a to je to, čo hy sme st 
priali. Vtedy bude rozhlas vychovávať hu
dobnosť a umelecký vkus. Toto sú, pravda, 
nepopulárne rady rozhla~ovým, yracov?_í
kom, lebo zaiste skladatelia poc1tia mens1e 

hodnotenie ich diel ako osobnú urážku. Ziaľ, 
v živote o všetko dobré treba bojovať. Po· 
stupom času i tak odpadnú slabé veci a roz
hodne patrí medzi prvoradé úlohy ako hu
dobného k ritika, tak aj rozhlasového pra
covníka napomáhať k životu dobrým dielam 
a odstraňovať z cesty nepodarky. 

Poukázali sme Iia to, ako je chybné vy
svetľovať si progresívnosť vo výchove tak, 
že by sa začalo s dychovou hudbou, prešlo 
sa na džez a odtiaľ až na synúonickú a ko
mornú hudbu. Tento náhľad je pomýlený 
ako teoreticky, tak aj ' prakticky - na toto 
pekne poukazuje spomínaná Vetterlova štú
dia. Ináč povedané, ak chceme vychovať 
poslucháča symfonickej alebo komornej hud
by, je potrebné začať hneď symfonickou 
a komomou hudbou. P rogresivitu treba 
uplatľíoval od začiatku hneď v týchto žán
roch. 

A teraz ako je to s tou progresivnosťou 
hudobnej v)·chovy? Elementárnu hudobnú 
výchovu, ako sme už ukázali, nemôže ob
starávať rozhlas; rozhlas nikdy nenahradi 
učiteľa a h udobnú výchovu v škole. V za
čiatkoch hudobnej výchovy je 'oddávna v 
pedagogickej praxi zaužívané spievanie ľu
dov),ch piesní a a j dnes ťažko nájsť lepšiu 
cestu, - nie preto, že hy sme ešte stále 
videli obrodenským spôsobom v ľudovej 
piesni prejav "ducha národa" ako pred 150 
rokmi, ale preto, že medzi ľudovými pies
ňami nachádzame umelecké diela súce pre 
výchovu vkusu v najjednoduchšej forme. 
Vo forme blízkej detskej duši a aj rozsahom 
hlas tt prístupnej. Zároveň s touto výchovou 
aktívnej hudobnosti začína sa a j výchova 
hudobnosti receptívnej a oboznamovanie sa 
so základrni hudobnej teórie. Posledné dve 
prechádzajú aj do vyšších stupľíov výchovy 
a a j na mimoškolskú pôdu výchovy poslu
cháča symfonickej, komornej a opernej hud
by a preto im chceme v tomto článku veno
vať tiež pozornosť . Avšak ako prv, i tu skôr 
než začneme problémy rozvádzať prakticky, 
predošleme niekoľko teoretických poznámok. 

Pred koncertanri a pred jednotlivými čís
lami koncertov sa vo výchovných koncer
toch pravidelne robievajú úvodné slová. 
Z d,idaktického hľadiska je to chvályhodný 
prístup, je to známe vzbudenie Záujmu o vec. 
Nic _však vždy sa tu udiera na správnu 
strunu. V úvodných slovách sa poslucháč 
má dozvedieť: kto, kedy a za akých okol
ností písal skladbu (v akej dobe, pod vply
vom akých ideológií, pod vplyvom akých 
ťažkosti či radostných momentov), aký bol 
skladateľov zámer (akú funkciu mala hud
ba). :Dalej treba upozorniť na charakteristic-

ké zvláštnosti tektonického charakteru, prav
da, záleží na vyspelosti publika. V prípade, 
že ide o dielo komponované podľa literárnej 
alebo inej predlohy, treba citovať - i keď 
len stručne - a j túto predlohu, nakoľko 
sa v skladbe pravdepodobne objavujú (v 
hudobnej dikcii) zvláštnosti zamerané k zvý
razneniu, pr ípadne až k zvukomaľbe tam 
sa nachádzajúcich daností. No neslobodno 
stupňovať toto až do "pseudoobsahizmu", 
v ktorom hy sa úvodné slová k skladbám 
vyčerpávali ex p ost vykonštruovanými pro
g r·amami. V žiadnom prípade sa literárny 
program - a obzvlášť nie vymyslený -
nesmie podávať tak, aby vznikal dojem, že 
je to obsah hudobného diela ... Ten, kto by 
to takto urobil, vulgarizoval by marxisticko
leninskú teóriu odrazu, lebo by nerozoznával 
obsah od látky (sujetu) - mimo hudobný 
sujet by stotožňoval s obsahom hudby a 
tento by nedialekticky spájal s hudobnou 
l:ítkou. Takéto, t eoreticky zlé "pseudoob
sahové" výklady majú tým neblahejšie 
praktické dôsledky a až opačný účinok než 
správne zostavené úvodné slová. Ony nie
lenže nevzbudia záujem o samotnú hudbu, 
ale odpútavajú pozornosť od nej a zame
riavajú ju na vš~lijaké vymysleniny. Pri 
počúvaní Smetanovej Vltavy, kde sa podob
né v)•klady najčastejšie uplatňujú, pozornosť 
poslucháčov sa zameriava napr. na tie vše
lijaké rusalb.·y, svit mesiaca, lesnú honbu 
a pod., takže na samotnú hudbu už ani čas 
nezostane. Ak S;J. takto nahovorí posluchá
•''ovi, že obsah skladieb je vždy mimo hudby 
v podobných pohádkach, aká to bude este
tika? Všade, kde sa s pimi nes.tretne - a to 
je takmer vo všetkých symfóniách, kvar
tetách, kvintetách, sonátach a pod. - všade 
Imele presvedčený, že ide o bezobsažné diela. 

Na počúvaníe symfonickej, komornej a 
opernej hudby sa treba - ako sme už uká
zali - sústrediť a počúvanie týchto žánrov 
si žiada v~ľké psychické vypätie. Dôsledky 
tohto obmedzujú hudobno-výchovnú činnost 
a rozhlasu vytŕhajú z rúk nielen elementár
nu v)'chovu, ale z veľkej časti . aj výchovu 
na strednom stupni. Už sme spomínali, ako 
(ažko sn možno sústrediť na pozorné počú
vanie rozhlasu v domácnostiach a a j inde 
vo verejných miestnostiach (v kultúrnych 
strediskách, klubovniach a pod.). Stači v 
tomto zmysle pozrieť do dejin .. V šľachtic
kých operách baroka sa sústavne nesedelo 
na predstaveniach, pozorne sa nepočuvalo, 
poslucháči sa zabávali, odchádzali, prichá
dzali. Nuž a to sa jasne zračí na celkovej 
stavbe a úrovni operných predstavení, ktoré 
mali skôr charakter kabaretu a stáli v nich 
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v popredí až skoro cirkusové výkonr spk
vákov kastrátov, neobyčajné výpradbvne ef; h 
ty a ~od. Ba chove chrámove skla. y ~yc. 
čias n aproti tomu si mohli dovoliť nar: 

.•. tva'rnosť lebo ľudia v kostole mus 
neJSlU ' • , •· l k • · ticho a pozorne počuvat. V naslc l aVla; 
iíach sa počúva len na pol . ucha, _hudba. te 
tam sp rievodom konverzácie, nuz ~emou. 
ináč vyzerať než aká je; ak hy _kladla na 
p~sl~cháčov väčšie nároky, pôsobi!N ~ ru· 
šivo. A podobne je to s rozhlasom .. e vru~ 
sa tomu, že je tam _to~k?. zábavneJ hudb?. 
Ak hv sa veci vyvíJali Zlvelne, .roz~as y 
jej zrriesol ešte viac. Iha potrebne ':Ycho~~~ 

oslanie rozhlasu, na ~tor~ sme ~ pou . 
Pal. sí vedieť t úto žtvelnosť sputať a dať z :t, mu • . • 
vysielaniu hudby - pokiaľ mozno - mu 
t . nost' P ravda pokiaľ možno. R ozhlas var . ' . . • "kd 
však nikdy nenahradí J:.once:tnu ~Jen, ru ~ 

epripúta poslucháča k JedneJ stohčke. od za 
~atku do konca a nikdy nedodá ta~y neru: 
· en • . ha masovou sugesciou pnamo az 
~m~~nený záujem 0 hranú hudbu a_ko ko~; 
certná sieň. V koncertnej sieni prlstupuJ.u 
k sluchovým zmyslovým vne.mo~ zr?kove; 
človek počuje určitý hudohny nas~~-J a zá
roveň ho vidí. Vzniká _tak uceler:e)sl ~cm 
a tak aj hlbšie vniknutie na koren veci ako 
jedným zmyslom. . • • .. d 
Veľké psychické vypätie, _ktor~. sa zla a 

pri počúvaní nami sledovanych. ~anro~,- ve
die k tomu, že poslucháč nemoz~ pocuv:ať 
unavený, na jmä nie po ~am.áhaveJ psycluc
kej p ráci. Priznám sa, ze l ked' sam som 
hudobníkom často uvažujem, keď som usta
tý či mám ;šte ísť večer na koncert ; často, 
ked v takom stave predsa len idem, nemám. 
zážitok, aký hy som mal mať._ Dohre Sl 
preto treba uvážiť, kedy usportadať ~on
.ccrt y, obzvlášť výchovné kon~er~. o~
cer vo večerných hodiná~h m~ su do~re, 
naj%ä nie pre mládež. NaJlepŠie sa zruste 
hodia nedeľné matiné, nuž ale ak b~ to 
nešlo z technických príčin, tak ·treba I v_o 
všedné dni nájsť príhodnejši čas ·- len me 
· d k" J' ·e každy' uoavený. S veľkou vte y, eu J . • • • 
nádejou sledujeme ďalš~e s!u'acova~e p:a 
covného času, ktoré pnnesJe rozVOJ s~~Ja
lizmu. Až sa uskutoční tent~ zásah d? nas,h~ 
'spôsobu života, veríme, ze umeme tyl 
ziska najviac. • · h 

Záverom možno zhrnúť nase uva Y 
0 umeleckej v-ýchove takto : 

1. Elementárnu hudob~ú výchovu. mt~sí 
uskutočľíovať škola ~ všeobecn~vzdelavacia, 
v lepších prípadoch aJ hudobna). . 
. 2. Od začiatku treba začať ~chova va~ 
v .žánroch symfonickej, komorneJ a operneJ 
tvorby. 

.. 
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3. Výchovné koncerty .tre_ba vyzbrojiť 
dobre zostavenými úvodnyrm a sprievod-
n ý-mi textami. . k • h 

4. Koncerty treba robiť v ~ncerm:yc 
. • h alebo k tomu vyhradenych rmests1enac , 

nostiach. . • k ď o-
5. Treba ich usponadať ;' case, e P 

slucháči ešte nie sú unav':m. . 
V• t1·' týmto podrmenkam vyh OVUJe se ),.ym , . ~· , 

jedinečné podujatie, k toré začali roZVlJat v 
Prahe pod názvom Hudobná mládež. UJ?o: 

•. . v tomto zmysle na znamewty ZOl'nUJeiD . • · • dvoJ· 
článoček Ilju Hurníka, uvereJneny _v -
čísle júl-august II. ročníka SlovenskeJ h_r:dby, 
str. 327 a n. Všetko to, čo sa tu pokusame 
zdôvodniť teoretick~, ~e ~m uve~@é ~~ 
živá p rax, ktorá sa JedineCJ?e osve a. . Y 
sledok hol ako udáva Hurmk, 2000 mlady~h 
abonentm; štyroch koi?orných cyklov .. I . e 
teraz o to, ako to urobiť u nás; a to ~n~ m e 
tak v Bratislave, ale na slovenskom Vldieku, 
kde je žalostný stav. . , 
Organizačnú časť tohto problému maJU 

u nás zvládnuť krajské agentúry pr': kon
certy. Nepoznám celkom problematiku v 
praxi, nevien:t, čo sa robi a čo _hy sa v h!_l· 
dúcnosti chcelo robiť, no do~evam_ sa, ze 
b sa tu, podobne ako pn ~rgaruzov_aní 
Hy d b . mládeže malo vyuzlť orgamzo

u o neJ ' 1 • d á ·ta 
vanie idúce zdola a nie en ura. ~- ces 

tury. zhora Patrím ku generacu, ktorá agen · k' · · 
zažila ešte staré ochotnícke spol are~e a JC 

ám • lky vedeli v minulosti veľa zn e, ze spo d b 
vykonať. Myslím, že aj teraz by holo o re, 
keby krajské agentúry pre koncerty ~rga
nizovali podobné hnutie (či by sa nazyv~o 
tiež Hudobná mládež, či ináč, na tom .:~rh 
leží), ktoré hy aspoň v o~esných s~ ac 
malo členov a títo členoVla hy mali ako 
llavnú úlohu získať ďalšieh. Pre naš~ podu
-~tia treba získavať priaznivcov a ~nateľov, 
J to sa vždy skôr dá prevádzať pnateľskou 
~es tou ("po známos~" ), ?~o úradno~ cesto~ 
Netreba sa toho hát, na]du ~a _ľudia, ~or 
• d" chotníČÍa najmä keď VIdia, že O ot• 
ra 1 o ' • . ľ Lebo ak sa len níčia pre šľachetny c1e · . . . h . 
vyvesia plagáty na koncert, ľudia Sl I? • UJ 
rečítajú ale ak nemajú už predt)•m mym 

p • b ' k hudbe vypestovaný vzťah, zdá sposo om • h b 
sa im, že sa ich to netýka. T:y~ tre a na 
niekoľko koncer tov priamo pntlahn~ť . 

Výchovné koncerty nemožn~ pon~c na-
hode naopak je potrebné v ruch domyselne 
uplatniť vých~vné metódy ~ ~oment progre
sivity na prvom mieste .. Nie Je rozumné ;:
čínať súčasnými dielarm, lebo sa n~m moze 
stať že poslucháčov skôr odr~díme ako 
získame: Zo začiatku treba . hr~ť . hlavne ba
rokovú, klasickú a romanticku hudbu, len 

nesl>ôr postupne do programov j e po trebné 
"prepašovávať" aj novšie skla dby. Z hľa
diska finančnýcJ:t nákladov hy mohli byť 
najvýhodnejšie lwncerty z gramofónových 
platní. No reprodukcia nikdy nenahradí 
živý zvuk a tiež odpadajú v izuálne dojmy, 
preto odsuňme gramofónové koncerty až do 
ďalších fáz 1mdohnej v)·chovy; zato v.~ak 
z" gramofónových koncertov urobme pred
stupeň rozhlasových koncertov. Na získava
nie ľudí je potrebné využiť pokiaľ možno 
živú hudbu. Nepoznám situáciu a možnosti, 
ale p rihováral hy som sa za vytvorenie pu
tovného komorného orchestra, niečoho po-

. dobného, ako je Declinské divadlo. Až na 
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dvadsiatich miestach hy sa dal uspor1adat 
mesačne jeden koncert; hola by to síce pre 
jeden súbor práca až na roztrhanie, keď sa 
počíta s cestovaním, študovaním nového 
repertoáru atď. , ale oplatila by sa. 
Ľuďom, k torí ma jú záujem o hudobno

v-ýchovn é problémy a tým, ktorých povo
lanie núti sústavne uvažovať o všeobecnej 
hudobnej výchove, t ento článok priniesol 
azda len málo nového. No treba si uvedo
movať znova a znova i veci samozrejmé a 
lmždodenné. Týmto článkom sa obraciame 
najmä na široké vrstvy v snahe zaintereso
vať do problematiky čo najviac ľudí. Je už. 
na čase rozhýbať stojaté vody ! 

K estetike dodekafónie a elektronickej hudby 

Clánok Ladislava Mokrého v n ovembrovom čísle Slovenskej hudby (1958) 
ukázal, ako sa stavajú niektorí súčasní skladatelia Západu k problémom hu
dobnej tvorby. Nebolo by od veci vrátiť sa občas k niektorým zásadným 
otázkam estetiky, aby sme mohli zaujať kritický postoj k najnovším javom 
na západnom hudobnom fronte. Citovaný článok prináša skladby v prehľad
nom triedení podľa kompozičných princípov, ktoré nám dáva možnosť zaujať 
stanovisko k otázke zákonitosti. 

Príčinu k polemike dáva sporný estetický efekt mnohých skladieb "dvanásť
tóncov" a zástancov elektronickej hudby. 

Ako vieme, je veľký r ozdiel v tom, či rozumieme dielu, ktoré odmietame, 
alebo či mu nerozumieme. To j e však veľmi zlá pôda pre výmenu názorov, 
lebo každý, kto niektorému dielu nerozumie, myslí si, že h o chápe, ale napriek 
tomu ho zamieta. J ediná možná argumentácia vyrastá zo správneho chápania 
umeleckého diela. Kde však tieto premisy nie sú splnené, tam ich n emôže 
nahradiť alebo vytvoriť estetický rozbor, ani diskusia. Niet takého dokazo
vania, ktoré hy mohol jeden z polemizujúcich uzavrieť presvedčivým eukli
dovským "quod erat demonstrandum" . Estetika môže vychovávať a usmer
ňovať, priamu metódu dôkazov nemá však poruke. V tomto článku usilujeme 
sa pohybovať na exaktnej pôde. 

Vychádzajúc zo skúsenostÍ konštatujeme, že sa priepasť medzi producentami 
a konzui)lentami určitého druhu súčasného umenia zväčšuje. Vieme, že sa 
konzervatívne obecenstvo v histórii často blamovalo ; pre ilustráciU" stačí uvies( 
meno VVagnel_'a. Ukázalo sa, že skeptici nemali pravdu ani v tomto prípade, 
ani v mnohých iných. Možno azda z toho vyvodzovať obecné pravidlo, že ne
dôverčiv)' konzument nikdy nemôže mať pravdu so svojím váhavým pastu
jom ? Myslíme, že zovšeobecnenie taký ch javov musí vždy viesť k absurdností,. 
lebo novota nezahŕňa v sebe automaticky aj hodnotu. Aj keď sa občas črtá 
nový prejav ako nieča neprijateľné, za určitý čas si predsa vybajuje svoje 
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. . .. · ... ú toho dokladom. Popri nich však 
miesto. Mnohé diela na~ho storocta s darilo nastúpiť triumfálnu cestu 
existuje rad takých .:k~adle~, ktorý~ d: ~:ľío hraničná čiara, ktorá označuje 
popularity. Keď bh~ŠI~ slu~~?"a:ľoe~h;dzame k uzáveru, že táto demarkačná 
a~ýsi "~rah. zr?zu~mtfnos~~ 'k dodekafónie až po Stockhausena, Boul:za 
Čiara khesm vyvoJ. o . p~clat u 1 f . sto v. ako aj posledne menovanych 
a Nona. Skladobue prmclhPY d~de.>-la o~tiosti . . Preto sa chceme v tomto článku 

. . . " l ~ného v c apam za wm . "'l' maJu meco spo oc · . ·vode uz" c"I'a>:točne naznac1 L ·. · · ť k ako sme JU v u " -trocha zastavit. pn .te]tO .. ?. az e, . l ·. l k Preto nie je a nemôže byť plodom 
Umelecké d1clo J<: vyssl or~~mc.~y ckelod~lm<' proc~s _ i napriek tomu, že 

l 'h z t ho vsak yvph'\ a ze s a " . ' l v• t' o ;:ami u. '"' o . . J • .' t ' e 1·ednol1·ate - nie Je za ez1tos ou · b' .. ·š Yeľmt sp on ann a • v\,sledok poso l Yac mou hl . s"li'enkovy' materiál vyznel poso-. . " ľ t nu aby avny my • . 
p~odn~ho "mome.ntu . \. o~ 'k 'l diela hola dôsledne premyslena. Dielo 
bl\·o, JC potrebne, aby r;ela te t_,om ~a , ozumových zásahov. Možno teda 
podľa tohto predpoklad~ nespoc~~~e-~elal~nu zladenie detailov atď . je špe
hovoriC , že premysle!lost kompozl~~~ lO pť skladby? Kde' je teda kritérium, 
kuláciou, k_eď zv?'~uJe pod~ta~~ťu ~~~~:v skladbe 0 špekuláciu alebo nie? 
podľa ktoreho ~ozeme roz o . . u ' dieb klasikov ! Skoro na každom ta.lzte 
Pozrime sa napnklad na pahrtttur?'l skl la . dce" ale a )· rozum"! J e to chyba? 

d k . ť " t 1Cpre ovon o en ,.sr ' . " C . možno o ·az~ ' ze .. u J v " . h .hudba je matematikou. uduJe~e s~, 
Dodckafomstom casto vyctta~1e, ze.lC . " . žívame ich vedu k diskri-

'k · tes•ovah proti tomu ze zneu · . . . l že matematt ·ovm n epro ' · l l\1 tik má ďaleko ušľachtileJŠie c1e e, 
minácii hud~bný~~ nepodar~o-v_ · ' .;te~: m~ numerick}rn11 postupmi skl~ da~ 
než pomáhat manedn?duch~lllll ~.1 .m ·tyo nt' ec"o pravdivého, avšak v m e) 

· · l · práci Nuz Je v m .. teľ om pn JC 1 umorne) . . . ! . . . • . opods· tatnenosť v tom. ze sa . , f . } ; ' V '·ČJtkv ma)U SVOJU ' . 
rovmc. f akto ormu 0" an; .. -~ ·i: . . . . . dn ej disciplíny do druheJ bez 
v takých prípadoch prcnasaJ~ z~ ~.<:mto~t~ z JC iv. 'Ch odborov. 
toho, ~e by s~ re~p:kt~'~l~~peci~t~~~\.~~!~o;~ís~e formy , ktorých stav~bný 

~Jozno namietat , ze ' u e exls kl . fu' ga passacaglia atď. VnucuJe sa 
. . . ľ . á očn{· ako napr. . anon, ' . k 

prmclp Je ve .. ~m .n r J ' • ' • · Y t ; ch formách špekuláciou. Do onca 
nám otázka, .cl su skladby ~o~ClPO' an'e k ') 'kladoch extrémnych. Napríklad 
nemusíme hľadať tento. racwnalny pn o ~ p:I Skoro každý formový útvar, 
Beethovenove sonáty me.~ú _sta~t~tmene~ľ~IS~ä svoj prísny súvis s celkom 
ktor)'m Beethoven v urciteJ s a e ?ra ' , a neodvoditeľn)· zo susedných 
skladby . JYlateriál, kt~I·t je\' ~ano_m d~. eQ~::né úseky skladby SÚ ': u:čitom 
utvarov, JC len veľmi. s~t~e za~~~~~~·'už vyslovených myšlienok. _Nie J~ te~~ 
zmysle len o~~e;10U ~n) .c ' ~ s •. ' ' keď.že n echáva, umeniu "mveme.ndi 
tak)' kompoz1cn_Y P.rmcip') p~my 1: n. 'snáď skladobné zásady dodekafomsto": 
taký obmedzeny ~rl es to\ ľ ~~~?~~o rincípov klasikov? Prečo , sme teda pro~l 
priamo od":odzovat. Z? _sk a o ,? k ~ chvaľujeme prácu klasikov? Kde Je 
Tigoróznos~l "dvana~ltonovc?v ' . e. e szás~dy od nesprávnych ? . 
hraničn~ čtara, kt~ra odd~ľuJe.Jprav i; len.' rozpor ťažko rozriešiteľný, preds~ 

Napnek tomu, ze sa nam vl l nasč.ok' y .lo Zodpovedáme nastolením noveJ 
l' h •. d d ť ako by sa o a ava · možno a sie o po.ve a ~ . kladobná ,logika" klasik ov, J.i.torá sa pre-

otázky: akú funkcm splnala pnsna hs. ' k 't s't·l 'J Skladobné zásady klasikov . t 1 ní prísnvc za :oni o , · · . . . javovala pra ve v nas o e . • l . h . ď el do hudby ale op1CraJU sa 
nie sú vnášaním. ľubovoľne .vymys ehn.Yck .Plra'7kyi Skra.'tka s~ psychologicky 

d ť b . kť · a psvc IC eJ ogi · ' · · · l -o reálnu anos o Je tvneJ , 'l:' " k t . mu aby vedeli stavať rozsiah e 
pravdivé. Klasikovia presne Clti J, ze . o ' . . , 
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súvislé plochy, nemozu stále exponovať nové myšlienky, ktor{• ani tvarove 
a ani ináč nesúvisia s ostatným celkom. Prikláňali sa preto k variačnému prin
cípu v najširšom slova zmysle. J ednotlivé úseky tým nadobudli nielen lokálny 
význam, ale ·súc variantami: dostávali súvis so susednými Út\·armi. Táto 
dvojitá funkčnosť - "lokálna" a "tektonická" - umožnila tesnejší stavebný· 
súvis diela'tým, že určité prvky prinášali nový obsah len modifikáciou daných 
prvkov. 

Možno to tvrdi ť o takom princípe, ktorý zabezpečuje organizáciu skladby 
odhaliteľnú len rozborom? Je možné oddeľovať logičnosť v umení od psy· 
chi ena, keď má byť umenie subjektíYnym odrazom ? Subjektívny odraz je· 
viazan): na odrážajúci subjekt. Mohlo by sa namietať ešte toto: rozbor skla
dobnej práce odhaľuje tiež subjekt, ktorému je dielo adresované. J e to síce 
pravda, ale rozbor a apercepcia diela sú v takom prípade od seba úplne odde
lenými procesmi. 'Cmenie, ktoré odráža, je svetom uzavretým a zakľúčeným 
(aj keď nie izolovaným). Prijímané umelecké dielo si vyžaduje, aby všetko, 
čo prináša, bolo prijateľné súčasne v j ednoliatom súv ise, aby všetko bolo 
exponované a vysvetlené dielom samotným. V opačnom prípade by strácalo 
dielo svoju integrilu. Lež vnášať do uceleného sveta umeleckého diela princípy, 
zákony a dogmy , ktoré nie sú ani opodstatnené v)astn)'m materiálom ani slm
točnosťou, ktorú odrážajú, ani psychičnom, ktorá odráža alebo apercepuje,. 
znamená zaťažovať umenie bremenami, dusiacimi svojou váhou samotný 
umeleck)· prejav. Tu je práve spomínaná hraničná čiara medzi tvorivou racio
náhlOU zložkou umeleckej produkcie a medzi špekuláciou: racionálny momenl. 
v umení možno teda definovať ako rozumovú činnosť, ktorá po1náha stupi'íovať 
účinnosť diela. Spekulácia je taká rozumová činnosť, ktorá vnáša do umenia 
heterogénne stavebné princípy a ktorá sa usiluje rozširovať účinok materiálu 
a rozsah prostriedkov bez prihliadnutia na obsahovú, námetovú a psychickú 
opodstatnenosť. 

So špekuláciou v umení úzko súvisí aj otázka námetu. K tomu, aby sme 
našli spojujúci článok medzi špekuláciou a jej vplyvom na námetovú stránku 
umenia, pýtame sa ešte na cieľ šp ekulácie v súčasnom umení. Nemôžeme po
chybovať o tom, že špekulácia sleduje cieľ zaručiť umeniu väčší úspech -
i keď pochybujeme o možnosti takýmto spôsobom stupňovať .iej účinnosť. 
To nad každú pochybnosť dokazuj e aj prax. Spekulácia slúžila skoro výhradne 
tomu, aby umenie mohlo viac ako doteraz frapovať obecenstvo nezvyklými 
postupmi, zvukovými účinkami. Hľadali sa nové spoje, nové súzvuky a nové 
postupy vyhýbaníiD: sa tradovnným a zažitým. Spekulácia v súčasnej dobe 
abstrahuje v)-·vojový proces, ktorý najčastejšie viedol od jednoduchších útvarov 
k zložitejším, (čo platí v podstate od raného klasicizmu až do dnešného dňa). 
Najčastejšie sa zabúdalo pritom na to - pridržiavajúc sa zásad, vyslovených 
E. Simúnkom v jeho článku O modernosti (Slovenská hudba č. 10/1958) -
že novota a pravdivosť stoja v dialektickom vzťahu. Iba tú novosť možno· 
považovať skutočne za takú, ktorá je pravdivá, ináč stráca aj novota svoj 
zmysel. Casto sa argumentuje, že súčasná hudobná predstavivosť nevyspela· 
ešte k prijímaniu niektorý ch priekopníckych zvratov a zvukov. Keď sa ale· 
vývojov)' moment takto abstrahuje, nie je povedané, že bol vývojový postup· 
správne vytušený, lebo nie každý nov)' útvar je schopný rozširovať hudobnú 
predstavivosť. Príčina je veľmi zrejmá už preto, lebo každý vývoj nutne vy-
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žaduje nadväzovanie na minulos ť. Modifikácia zažitých postupov rozširuje 
hudobné myslenie len vtedy, ak táto umocňuje hudbu k novému pravdivému 
výroku, ktorý je pochopiteľný len na základe pevného tradovaného kmeňa, 
-zakotveného v našom vedomí. ·To však platí aj ria hudobnú predstavivosť 
samotných autorov! Dospeli sme t)rm k ďalšej otázke, k problému námetového 
-prvku v umení a špeciálne v hudbe: čo sa deje pri ľubovoľnom rozširovaní 
h udobn ej matérie? Je každé nové zoskupenie m ateriálu schopné umeleckého 
výroku ? Mohli by sme takto uvažovať: každý tón, každá melódia, každý 
akord, každý rytmus p ôsobí na nás určitým účinkom. Pokusme sa o to zostaviť 
sled ľubovoľných tónov a akordov v hocijakej rytmickej postupnosti! Je to 
h udba alebo nie? Pravdepodobne to nebude hudba i keď sa hudbe podobá. 
Iný pr íklad: zhrávajme magnetofónový pás obrátene. J e to hudba? Nemožno 
popierať, že zvuky v rytmickom pohybe nebudú nám úplne ľahostajné ; určitý 
účinok iste vyvolajú. Prečo ale nemôžeme nazvať tento účinok umeleckým 
a hudobným? Nemôžeme vynechať z nášho zreteľa, že hudba, i keď stavia na 
senzuálnych zvukových účinkoch sa nimi nevyčerpáva. Hudba je súčasne aj 
rečou, ktorá má svoje zákonitosti. Pri počúvaní nejakej témy nemôžem e pove
dať, že to, čo nám táto melódia hovorí, je púhym zmyslovým účinkom jej 
tónov. Priebeh témy akoby zobrazoval naše pohyby, náš hlasový prejav, "von
kajšie gesto našich vnútorných pohnútok", skrátka niečo, čo prerastá rámec 
čisto zmyslového účinku tónov. Práve to, čo hudba vyvoláva a čo rozhodne 
prerastá zmyslov)• dosah materiálu, nazývame - aspoň na tomto mieste -
námetovou zložkou hudby . Námetový prvok, i keď nie je totožný so senzuál
nym materiálovým účinkom, je predsa viazaný na hudobný materiál, ktorý 
je jeho nositeľom. O tomto sa tu nemôžeme viac rozširovať . Nech nám postačí 
zmienka, že námetový prvok sa vypestuje dlhotrvajúcim vývojom. J eho 
viazanosť na tradíciu, na vývin determinuje zákonitosti ďalšieho vývojového 
pohybu, ktorý vylučuje ľubovôľu. Bez tejto zložky hudba nemôže byť hudbou, 
nemôže byť sociálne platným prejavom. Preto každá hudba, ktorá popiera 
nutnosť vývojovej kontinuity, rozbíja práve námetový prvok. Taká hudba sa 
redukuje na plochu elementárneho senzuálneho účinku. Hudba týmto spôso
bom ochudobnená o najzávažnej ší vyj adrovací prostriedok nie je schopná 
hlbšie zasahovať do ľudského psychického života. Frapantné a nezvyklé zmy s
lové útoky - i keď možno zarážajú človeka, -· predsa nezapôsobia hudobnými 
efektami, ktoré by vedeli zapustiť hlbšie, trvanlivejšie k orene do ľudského 
psychična, lebo nie sú jazykom vytríbeným vývojom, ktorý vie zasahovať 
do hlbšej podstaty ľudskej bytosti. Senzuálne účinky zostávajú pri svojej 
veľkej útočnosti len povrchovými, mimoumeleckými, psychologickými šokmi. 
Hudba, ktorá otrocky sleduje :povely mimoumeleckej dogmy, musí zdecimovať 
námetóvý výrok, lebo taký "zákon" predpisuje postupy, ktoré nevyplývajú 
z nutnosti h udobnej predstavivosti, ale z mimoumeleckej zákonitosti. J ej me
chanické transplantovanie do hudby neodráža umeleckú nutnosť a zákonitosť, 
ale naopak, plodí dezorganizáciu a ľubovôľu. 
· Týmto kľúčom môžeme azda generálne zaujať stanovisko k tým prúdom 
súčasnej hudobnej tvorby. ktoré sa datujú od vzniku dodekafónie po Stock
hausena, líšia sa navzájom len individuálnym spôsobom riešenia. Podstata je 
všade tá istá : degradácia hudby na čiste senzuálnu sféru. 
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JOZEF SAMKO 

Dramatická fantázia Jána Cikkera 

. Po dvoch ~udohnodramatických 
drelach J ána C1kkera, t . j. J uro Já
nošíl~ (1953) a .. Beg Bajazid (1956), 
ktore znamena]u veľký prínos v sú
časnej československej hudobnej tvor
be, skladateľ nástojčivo hľadal libreto 
pre svoju ďalšiu operu. Kým sa ale 
definitívne rozhodol pre spracovanie 
n?metu P?dľa Dickensovej Vianočnej ' 
piesne (libreto napísal skladateľ v 
spolupráci s básnikom Jánom Smre
kom ) vo svojej tretej opere Tiene 
akoby jedný m dychom napísal15 roz: 
košných klavírnych skladieb - akva
relov pod názvom Co mi deti rozprá
vali (vyšli tlačou v SVKL, Bratislava 
1958). No už predtým - v obdobÍ 
spomenutého hľadania vhodného 
ope.rného ~ibr.eta - ako rodený sym
fonik zvohl SI opäť kompozičný spô
sob práce, v ktorom by nebol natoľko 
podriadený tradičnému vokálnemu 
charakteru dramatického diela. Bolo Ján Cikker 
pre~ho p~ia.m nevyhnuteľné vybiť 
svoJG. ~an.taz,m a obrazotvornosť v skladbe symfonického charakteru p ' ' h 
pre velky orchester. Isane o 

. P~i tvorbe pra.matickej fantázie (1957 ) mal skladateľ zaiste na m sli ma-
XImalne rozvm utle hudobných myšlienok vo veľmi zhustene· f \ , · o . J orme. v o svo-
Jo,m zamere vy~vori~ vr?holne dramatické dielo, plné napätých hudohn ·ch 
=m, .skla~atel vohl prave formu fantázie, ktorej najlepšie zodpovedá nal:nä 

l 
ov.ah stranka. skladby, v~rastajúca z dramaticky funkčne veľmi vy' stižne 

zvo ene o tematlCkého matenálu. 

Dôle~itým prvkom v stavbe tém je útočný bodkovaný rytm ktorý sa 
exponuJe už v úvode, pravda, s iným charakterovým významom~s, 

ba Úv~~! t~kty (Mh olto moderato, con trístezza) uvádzajú čelá kontrabasy 
so;y a~me~ a arfa (neskôr sa pripojí hlbok o t m án) ~ • ·o ' 

chmurnu az stiesnenú atmosféru. Nad vydržaný~ ~sti~átoma dJ!:ý.~~\~~= 
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trabasov skupina drevených dychových nástrojov (flauty, klarinety, angl. roh) , 
ďalej tympánu a harfy, prináša jednoliatu dvojhlasovú tému, ktorá svojou 
jednoduchou sadzbou - vo dvoch oktávach zdvojená - túto pochmúrnu 
a napätú náladu ešte stupňuj e : 

(Hrajú čelá, sord. trombóny, klarinety a flauty.) 
Pozoruhodný je tu sled intervalov. Náladu tohto úseku ešte viac stupňuje 

častý vý skyt prázdnych kvínt a kvart a zaujímavé je rozvedenie septimy 
cis-h na a-c (z piateho na šiesty takt). V kontrabasoch znie držané Ges a proti 
spomínanej melodickej línii ostinátne zaznieva motív úvodu (príkl. č. 1) , 
v zaujímavej kompinácii tympánu a harfy . 

Druhý diel (Agitato, molto inquieto) je tempove r)·chla, búrlid, dramaticky 
až do extrému vybičovaná časť, ktorá sa len ku koncu vo svojom údernom 
a dopredu sa rútiacom toku utišuje tklivým vzlykom v drevách (str. par t. 
25-28). To je už vlastne príprava ďalšieho úseku (Moderato), ovládaného
širokou kontrastujúcou myšlienkou. No víť9zstvo tejto pokojne.i a ľudskej 
myšlienky nie je však ešte definitívne a orch estrálny prúd sa opäť rozvíri 
a speje k ďalším a cľal ším dramatický-m výbuchom. 

Nástup tretieho dielu (Agitato, molto inquieto) je veľmi markantný a tak 
ako prvý diel, začína bezprípravným, mocným orchestrálnym zdvihom a pre
chodí v cľalší príval vysoko dramatickej hudby, v ktorom sa objavuje moti
vický materiál časti predchádzajúcej. Podobne ako prvý, tak aj tretí diel 
prechádza do kľudnej k ódy (str. 73) utvorenej zo spevnej, tklivej vedľajše.i 
myšlienky. · 

Plné vyznenie - ako sme už uviedli - dostáva Fantázia v úsekoch Agitata 
I. a II. Veľkú úlohu hrá tu jednak rytinus témy a j ednak rytmus sprievodnej 
figúry, objavujúci sa väčšinou v hlavných hlasoch aj synkopicky. V úsekoch 
Agitata pri zvukovej realizácii t ém i sprievodných motívov (figúr) sú plechové 
nástroje, ktoré najlepšie tlmočia útočný a ostr)' charakter témy (motívu). J e 
to ďalej klavír, ktorý sa používa v diele vo dvojakej funkcii. V úsekoch Agi
tata podporuje a zvýrazňuje priebojnosť zvuku, obyčajne v kombinácii s hlbo
kými sláčikmi (part. str. 7, 12- 13, 17, 18), ktorým dodáva konkrétnejší 
zvuk. Druhá funkcia klavíra je celkom opačná. Spolu s h arfou a celestou v o
výrazove jemnom diele (Molto moderato) vytvára čarokrásne farbisté pozadie 
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Ján Cikker: Dramatická fantázia, 55. strana partitúry 



Ján Cikker: Dramatická jantázia, 66. strana partitúr y 

(pravda, aj s inými nástrojmi) lyrickej téme, prednášanej sólovými husľami 
a pikolou (part. str. 72). V miestach, kde chce skJadateľ dosiahnúť maximálnu 
priebojnosť zvuku trúbok, pridáva xylofon (str. 19- 20, 22). Vo funkcii. slá
čikov a driev v miestach, kde sa spoluúčastnia na vytváraní dramaticky vzru
šeného pozadia, treba vyzdvihnúť skvelý spôsob prekomponovávania vnútor
nÝch hlasov· (part. str. 15- 17, 20- pasáže sláčikov, fláut a pikoly sa doplňajú, 
v" druhom prípade stoja v protiklade). · 

Dsek Moderato poskytuje skladateľovi ešte väčšie možnosti prejaviť svoju 
fantáziu v bohatšej zvukovej a farbistej diferenciácii. Celý zvuk orchestra je 
podriadený ly rickej téme sólových husli (spolu so sordínovanými prímami 
o oktávu nižšie), znejúcej v širokých notový ch h odnotách: . 

V1olm o sath 

Charakteristickým obratom kantabilnej témy je triolový zostupný motívok. 
V sprievode tejto témy farbisté orchestrálne pozadie vytvára dva náladove 
jasne ohraničené úseky. Prvý je jemný, podporujúci lyrické vyznenie, druh)' 
so scherzovým nádychom (od str. 34 part.) . Téma, ktorá sa klenie nad týmito 
obidvoma náladove odlišnými úsekmi, vnútorne ich sklbuje. Popri nástrojoch 
použitých zväčša v polohách znejúcich jemne a ušľachtilo (stredný register 
klarinetu, nízka flauta a pikola, sordínované trubky v pianissime v strednej 
polohe a jemne použitého sláčikového aparátu), poetický zvuk pomáha vytvá
rať harfa a celesta. Sprievodná figúra hraná dvoma sórdinovanými trúbkami, 
striedajúcimi sa s drevenými nástrojmi a s dvoma sordínovanými lesnými 
rohmi, je motivi ckv odvodená zo sprievodnej figúry úseku Agitata : ---------,~ F ;p F :f 1•:§ !F Ftfs ~· 3 
Ct ar. P CtJr. mg/. 

l • ~ 

Samozrejme, v pomalom tempe má celkom odlišný charakter, napriek tomu 
však prispieva k vnútornému stmeleniu úsekov náladove tak silne protiklad
n}·ch. Stredný diel skladby (Moderato) je ukončený náladovým doznením. 

Prudký nástup dramatickej hudby po odsadení (lungou) otvára rozsiahle 
dramatické pásmo (Agitato, molto inquieto) vybudované obdobne ako cha
rakterove podobný úsek na začiatku skladby. Tematicky je rozšírené, inštru
mentačne ešte vystupňované až do mohutného vyvrcholenia (part. str. 66), 
kde v orchestrálnom pléne zaznie široká majestátna téma úvodu v drsnom 
bi chromatickom znení: 

(Príklad na 2. strane obrazovej prílohy) 
Bezprostredne po tomto vyvr ch olení hudobný prúd prechodí diminuendom 

a nadväzuje na záverečný diel Fantázie. Diminuendo nedocieľuje sa iba ube
raním dynamiky, ale rieši sa inštrumentačne. Molto moderato má už charakter 
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kódy alebo skôr dospevu, ktorý po predchádzajúcej silne vzrušenej a zdrvujú
cej hudbe pôsobí ako zamyslenie sa a zmierenie. Tichý durový akord v pia
nissime napokon zakončuje toto monumentálne a hlboko meditatívne dielo. 

Cikkerov spôsob užívania kontrapunktickej sadzby je veľmi osobitý a vždy 
funkčný. Umocňuje dramatický účinok jeho hudby. Casto imituje vnútorné 
hlasy alebo protimelódie, nad ktorými necháva ešte znieť hlavnú myšlienku. 
Tak na niektorých miestach vzniká i viachlasá sadzba, v ktorej sa stretáva 
niekoľko tematicky významných, polyfonicky spoluznejúcich myšlienok. Napr. 
na 55. str. part. vzniká päť osobitne vedených línií, z ktorých tri tvoria tema
tické úryvky (z úvodu a dva z hlavnej témy) a zbývajúce dve línie tvoria 
vnútorné hlasy, vedené v protipohybe. Podobná sadzba sa vyskytuje aj na 
iných miestach skladby (i v iných dielach, napr. v IV. obraze opery Juro 
Jánošík a v III. dejstve Bega Bajazida) a svedčí o veľkom kompozičnom maj
strovstve Jána Cikkera. 

(Príklad na 1. strane obrazovej prílohy) 
Cikkerova Dramatická fantázia vznikla bezprostredne predtým, než začali 

rásť v tvorivej fantázii skladateľa jednotlivé obrazy opery Tiene. Je preto 
pochopiteľné, že i hudba je do istej miery akosi spriaznená a invenčne ťaží 
z rovnakej alebo približnej atmosféry rozporov a napätí, pri ktorých u Cikkera 
aj po najotrasnejších zápasoch (napr. v symfonický ch básňach Vojak a matka, 
Ráno, hlavné postavy v operách Juro Jánošík, Bajazid, Scrooge) napokon 
všetko víťazí jasnými a často mocnými víziami lepšieho žitia, krajšieho sveta, 
pokoja na zemi ľudí dobrej vôle, ak nie priam lapidárnym víťazstvom spra
vodlivosti, pravdy a krásy (Jánošík, Bajazid). 

Vyhranená individualita a subjektívnosť Cikkerovej hudby je všeobecne 
známa. Prínos Dramatickej fantázie je hlavne v tom, že ešte viac prehlbuje 
tieto charakteristické črty. Vnútorné zápasy skladateľa a jeho citová intimita 
sú hudbou tlmočené v najpriliehavejšej a najexpresívnejšej zvukovej podobe 
bez toho,-že by sa podstata tohto diela strácala v samoúčelnom subjektivizme. 
VzhľadoiQ. na spomenuté časové rozpätie vzniku Dram·atickej fantázie v dote
rajšej Cikkerovej tvorbe. dielo možno charakterizovať ako závažnú myšlien
kovú a technickú prípravu k novej skladateľ ovej opere. No len po odznení 
opery budú sa môcť vystopovať vzájomné vzťahy oboch diel, z ktorých práve 
Dramatická fantázia svojimi myšlienkovými a umeleckými kvalitami znamená 
nesporne nový prekvapujúci moment v celej Cikkerovej tvorbe. 

JAROM1R PACLT 

Nad tvorbou Karola Szymanowského 
(Tradícia a súčasnosť) 

Tvorba a umelecké snaženie Karola Szy
manowského je neobyčajným príkladom per
manentných svárov "absolútne slobodnej" 
tvorivej osobnosti s "neľútostnými vlnami 
neustále nového utvárajúceho sa života".1 ) 

Faustovské hľadanie estetickej konštanty, 
ktorá by v iedla k dosiahnutiu a naplneniu 
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syntézy nahromadene.i hudobnej minulosti 
a prudko kypiacej súčasnosti, tradície a no
vátorstva, národnosti a svetovosti, bol onen 
Spiritus agens, ktorý Szymanowského nutka! 
prechádzať všetkými dostupnými kompo
zičnými dielňami a estetickými sférami, kto
ré sa od začiatku nášho storočia rýchlo vy-

~várali v európskej hudbe. Je to dlhý rad 
Impulzov, kto~é l!rijal a samostatne zhod· 
no~oval : Chopm I Felix Blumenfeld (jeho 
strýc, autor 24 prelúdii pre klaVÍr) B h 
Beethoven, Schumann Liszt B hm' Wac ' 

Skr. b' • , ra s ag· ner, la m, Strauss, Reger D b, 

~r-t~ m~že byť, pravda, dlhÝm, niekedy až 
p e vapiv? ~ym procesom a to nielen 
v t~orbe )edmeho skladateľa, ale v tv-orbe: 
?eleJ skladateľskej generácie. Taký p roces 
Je ~Ik?m ľahko vysvetliteľný tam kde
kon tm mta tradicie sa pretrhla Táto ·'t , . 
sa vytvoril p · . Sl uaCia 

Havel, Schonherg, Stravinský' . Be uóssky a 
a C"-· . I art znova ,nopm. Ano u neho začal l ... 

XIX. St .~ v oľsku v druheJ poloviá · k čil' · - ' a v astne 
I s o~ ' maJuc za sebou pohnutú sklada-
teľsku parabolu učeníctva . 

• OľOCia. 

p t . ď 
kf d · h , . a maJstrovstva 

ne Odu Cnyc. vyboj ov a cieľavedomej tvorb/ 
k ~e 0

. me k 1:"'• že Szymanowského vzťah 
z c opmovs ·eJ tl'adícii bol sp rvu v istom:. 

. hopm~ ~päť k Chopinovi, alebo ináČ 
rečeno: chopm1zmus (u nás k d . 

.mysle pasívny a konvenčny' Hľa • , 
o tom ' dz · · · , co nonl' . . e ys1 wagne-

namzmus, dnes smetanizmus) . . k 
preZľa a Jeho hlizky druh L d . R" ki K u omn:· 

klozyc : " eď písal svoju prvú sonátu pre d · . ep1gons -y a 
mo er~y - to Je ':' umeni námet večne živý -k~VÍrh (op .. 8), niekoľko ráz som Szymanow-a aktualny, rozumie sa vo všeobecnej pod~-
bc, ako problém t r a d í cic a , č s . e o zastihol pri klaVÍri ako . . 

c~er~e št'!dhoval štruktúru !daví~~;:,o p:~ťí · d s u as -
n o s t I, na väzovania a rozvíjania staréh 'dopi movyc a Skriabinových. V ich hu db u nového. A každý skladateľ kto' "h 0 

· ·' d .. • re o po· 
znaJu eJmy, sa mu nevyhol a každy' sa . 
zaob · 1 č' • · mm . cia ' I uz vmc smerom k tradicii tradí-

"' e a vedel - · ť · e 
štýlu ... '") na] s taJomstvo klavírneho 

Prvorný prednostn • · · 
Cie alebo naopak: svojsky, objavne p kr • 
k~ve._ Je to - pre históriu, t. j . nepret~žit~ 
' ')'VOJ hudby - vždy tiež otázka mi e r 
skla~ateľovbo prínosu, Jeho tradicia nikdy 
ll:e~yv~ k tvor~e ktoréhokoľvek skladateľ~ 
nese~a a o neJaká "vec o sebe", doslovne 
pr~Lo~; umelcovo vedomie nie je nikd ' 
"čisté ' holé, nezávislé na b . • Y 
~o~krétne historické): nie ie :tie~': 'Tdy 
n vy po;mer napr. takého Sebora kue. S vo
tanoVI Je . - 1 d me-

ť. , S " 0 vyse koch celkom in-<>- než 
V?. ".1) metanu k Ch · · J 

rovi, Dvo.ľáka k Bra~mo~ alďeho Wagne
obídeme di' · so':'l at · Ak však 
veľkí medz'! hlnores ~entium, potom ani 
v d í l s ~ďateľmi a dokonca s plnym' 

e orn: m sa pr1 vyt ' ni • · 
formovýdh a š 1 v;tra 01 napodohovaní 
ších) odliatkov'fÝ o~ch tradičných (stal' 
. " , noriem kon ·· h 
1 slohov nevyhli · h '. . vencn, se ém 
dop!n.eniu umeie~~ý:g~:::_mu naruše~u, 
s~oJeJ do_hy. Analýza "klasickéh:,;m{sl~mm 
n~h~ hhoci v Prolrofievovej KlasickeJ· sysučúa~= 
nn " aydnovskom št ·1 b n ° 
potvrdiť. Miera , ~ Y e .Y ná~ to m usela 
tr d ' . . sucasnosti, prmosu nad" 
v at~~1:n:\~~::O':zíejke oveľa menšÍ~ než 
a orchester alebo v Sk, kn~r~ pre klavír 
umeleckému eklekticiz~~ ~l s;::J.te. ~oj proti 
vždy sa viedol t' • . e o epigónstvu 

lez p roti PO Str h t ' 

techniku 0 jedn ti' Y. z; uJem o " remeslo'·, 
pinovej hudby V:s:~~u. ormo"~é čr~y- Cho-
nosu k zav" . . . Je, Preco miera pri 

aZUJUCej tradícii -
opusoch Szymanowského st v Prvých 
ne zdať nie prí] '• muse a nevyhnut-
priliš b • Is znateľnou a naoza . . 

nevy ocovala zo vš h J am 
poľskej hudobnej tvorb eo ecného .stavu 
l1o romantický ekl I . . Y· Charakterizoval 
o'!>med~~ný, š~sáck; ':c~~ ~ kelecky 
pma. N1e náhodou sk !'- Y ~t Cho
a kritik Adolf Chyb .• hlY hddobny vedec 
razňoval a pripomínmals B .. vt

1 
e Y toľko zdô-

ch . u owov vyr' ok .• 
opmov štýl má všetk d l ' ze 

ďalšiu evolúciu. Táto ev~ _P:e po~ a~y pr: 
(nov' ) ,. · . UCJa. t. J. sučasnEl 

. e rozviJarue chopmovskej t dí . 
stavala v l k . . ra c1e, zo-• ume ec eJ praXI i v teó .. dlh 
nepoc~opená a strnulá. ru 0 

. Do IStej miery to pozorujeme i v r 
~Iele Szymanowského. Jeho. , anom 
Je Deväť prelúdií pre kla , ~r-ryS m ~pus~m 
lo ' • · ll nr· tvrtym d1e m su styr~ ' avírne Etudv Tre•:a . l -17 I b 1 · , · w z niC 1 mo, o a a Je najpopul' ·• ' 
Szymanowského p arne]so?- skladbou 
vedení napisal . o ~rvom vereJnom pred-
hudobný kritik ~ ~oJI.i.ú;vkilr~ý hvaršavský 
• • S • ze y sa d nu_ mohol podpísať sám C . ~o 
Pravom J · l · hopm. Pln....-m · eJ c lopmovský · k · l J 

nedostatl<u tvo · "h e nu emu h rivc o, samostatného novéh 
PI:e odnocovania dosiaľ užívaného' h d bo 
neho t · 'I u o -

ristické into , · . Jazy - I c larak te
"ť 1. • n~c~.: a vyraznosť sú neobyčajne 
s ast Ive a V'í.>'s iJzné takmer 
nie. Etuda h. 1 ~ • . na nerozpozna-

. mo SI nasla ihneď vý • 
ma ena u, teclmík, foriem atď T k • 

.D0~1er k tradícii sa musel ne k a y 
JaVIť ako z jaVIl' ~· . vy uteľne 
cie na " . e _cl vycJťované "reminiscen· 

. . . , prctoze nedefinov t ľ ' • 
ná, bezmenná hudba h dba e na, neurce
predkov d f ' . ~ a proste bez 
dávanie sk. act~ neeXJ.stuJ.e. Tvorivé ohľa-

. umarue nosnosti a skúšanie tra-

nues~ v repertoári Paderewského k~na:nne· 
o neJ tak isto . d l , . , ory sa 
' . Z h "YJa rova s uprJmným nad
serum. ac oval sa o tom (z roku 1910) 
S~ymanowského komentár: Je f táin 
p1sať už v tak 1 d " a e na-· 
svmf' . "') S ~a om veku svoju IX. 
: omu . . --:-edcl okrem iného o tom • 
~zyman~~sk! SI našťastie zavčasu uvedo~r 
ze "udrziavať sín-islosť tradíCI' " : · e znamena· 

' 1.1') 



Karol Szy manowski 

nutný ba zákonitý boj starého s nový~n, 
minul~sti s prítomnosťou, v kton~m k_valit~ 
osvojenej n·adície je nepreds~aYite~na b_ez 
určitého koeficientu súča.snostl, . t; l; ak~Jv-

J • sallu - do tradicle (a tJez, ze se>~-ne 10 za . erue 
väčší verejný úspech nemusi pre ~- 1_ 

dajší pomer k domácej tra~cii. Te:az ho 
·e al'O prežitok" a priamU zábranu 

neguJ ' " · ľ k · ďalšej evolúcie (sie !) a svetov~s~ po ; ;1 
h dby z te]'to doby sa zach ovali J~h~ z atl: 

u · · · · A mu akosi čuJ'úce výroky o ChopmoVl. skn . • v 
. . · 1 · kladby tore mozu 

korešponduJU me .tore s · '- ' h sklada
·}' , .. ,, ako memento kde 1 veľke o 
s uzh ' · · .. k tra
teľa môže zav;esť rozdvo}erue z;az .u . 

1 l • , ' lučne zdoraznovana 
dície a po uo m! ze "f • ' lučne tech-

s2~~ysn)ops~d~~~~~sl~h~~a~~~et~é vlast1no1~t~ I ľ ď už na to, ze ume ecKy 
hud.by, neďh ľa ?ac demolcratické spoločenské 
pre1av vz a uJe 
základne. . 

V k 1920 sa Szymanowski zoznámil 
ro u .. 1 . vvrtika júcim znalcom 

s IJrof. Ch ybJns nm, • r-; f ll-l ' V ed ec 
ľ dl aľanskebo o 'oru. 

a zberate om/\ 
1 

kladatefa 5 bohatstvom 
vtedy obozn lDJ .. ~ zasvätil ho do ich his
ľudových medlódiíb . • ecifil' ·v O rok neskôr 

· k · hu o neJ sp ' · · 
tone eJ a - wski vo Varšave J; Iwasz-
s~ret?l Sz)man~ d dobrý ch priateľov
kiewicza a M. y~r h, , teni a plní najhlb-

~i~háJ~jt'n~~o~i #:ľh~~'\:ska, odlúa[ 1s~hprte . 't'li Vted y vznikol plán gora s •e oak a
' ra l • h J · š'k A t sa letu , budúceho poľské ? an~.' a. h db 
už Szymanowski ponoril _d~ .Zl:O{;ko~ y 
svojich budúcich dramanc ·yc . 

. . b ásnik a žurnalista, vo svo-
I waskiew1cz, k · pestro .. - 1 Szyrnanows ym 

JICh StretnutlaC 1 so k 1922 v'l skladateľ 
k f . e ako od ro U Zl 

' ry res UJ , k l' u st aTého gazdu, ako 
v Zakopanom a o 0 1 

• 1 · h 
vil S rodinami horalov, poznava lC 

~~e~ý i sviatočný život (~ábavy, ~;a~by): 
ako h orlivo zapisoval a zbieral sl~va l. m~ 
lódie ľudových tanečných, svets~Jch S~ab:~ 

veľa znmnenať; lebo - dodávan" -: P_o ,~ol 
" hudbe netvorili H umoresky, .P oem) '.So 
vPj"inc p iesne, teda ho netvorila a aru ne
n~7:ai·ova\a Szyroanowskéh.o Etuda. ?"mol). 
T\,mto osol)itn)'lll mneleckym ko~fJctentom 
.: l débo Szvmanowského stan.lo čim 

Su U 111 a ·' •v • · h l 
~· l . ty' m J·asnejšie a výrazne)Sle Je o .tar~ 
u a CJ •v· l ·fon1cl-e · ké a ešte presne)Sle - P0 ·Y · ' 

boženských piesní (tie poto:n pouz. ~ č. _ 
~ ~ t 1 S na)'väčším vzrusenim vsa po u :v a er J· • h 'h Bart- l hoci neskoro do nom, ru stare o 

nwruc . a· b S L ·~ussa va , k ·t K arol sa vo 
l · p dnetv štú 1a tvor v 1 ~ mvs en1e. o .. • . . . . 

" "R " era nezostali p re novo sa ut\•ara)UCJ 
o eg . ž pokroko''Ý vzťah Szymanow· a teraz u .. · a 
skbho k rhopinoYskej tradícu tvor~vo a s • 
mosla tne nevyužité a nedonwslenc. á 

k Obrochta a jeho varte o. " _ . 
a • h 1 uhl'udniť. T1e me· 

svojom nadsení nemo ? . .. ho b -
lódie a harmónie prenika~' celou le . y 

- • do konca Žlvota sa od ruch 
tostou a az . k .• l ''"'""a
n mohol odpútať, ho cl sa po usa o • J · - • 

Tak su v Szymanovského t\·orb~ vy~v · 
ra la umelecky (esteticky)_ ~lodnotn;\. a a:· 

. . l : liatina" tradicle a sucdsnostl. 
moruc <a "_z b h ( 'blížne do roku 
Tak sa v Jeho r oz e u pn , . . 
1909) začala poľská hudba uberat novym 

Om ktory' odrazu vytváral ďaleké a ra· s1ner , . 
dostné perspektívy. 

E urópanstvo" Karoln Szymanowského 
zl;r~a 1909- 1921.) sústreďovalo skladateľa 

l ~ednostne, často i výh radne (napr . . v Il!· 
ľonáte pre klavír) na racionálne usponad~Pfe 

. _,_ vého materiálu. J eho konštnlktl~'l?· 
zv Lu.. O . \ :r • h často priVa-
t ické schopnosti a za ozeru~ o .1 d· l k absolutizácii prostnedkov, techni •y, 

f 
za o č' m sa »o maly menil i jeho do v te· orn1y, 1 ,, . 
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c · z podmaňuJ'úceho kúzla BartkoveJ neroe sa , 
hudby."') , 

A vtedy začal Szymanowski . komponovaJ 
svoje Mazúrky op. .50. _c'.iusun tu hn~. 
uviesť vvznamnú súvislost a skutoč~osť, ze 
ešte pred komponoYaním tohto diela do· 
končil Szyman owski v Za~opanom v ro~~ 
1923 ďalšiu stať , nazvanú Fryderyk ~oph· 
Táto stať už zrelého urn~lca . ~~rnu]e le ~ 
osobné vyznanie o deJmne) úlohe Ch? 

. •ho odkazu" v novej dobe (vyznanle 
plllO' " . v . • Sey-
celkom revidu joi ce dotera]Sl~ nazory, , 
manowského), ale súčasne ~ nevyhlaseny, 
zato p rezieravý a pokrokovy program po-

vojnovej súčasnej poľskej hudby. V 20. 
rokoch bol takýto h las uznávaného sklada
teľa obzvlášť dôležitý. Esteticky a smerove 
sa poľská hudobná kultúra rozvíjala v ne
urovnanej a spletitej situácii, i keď jej 
historické podmienky sa pods tatne zlepšili. 
Vtedajší stav čiastočne vysvetľuje M. Glúí
ski v článku z r oku 1927: "Výnimočné histo
rické okolnosti znemožnili vytvorenie jed
noliateho smeru v poľskej hudbe . . . dlhé 
roky sa poľský hudobný rast drob il medzi 
jednotlivými prekážkami. Za niekoľko rokov 
nemohol sa ešte medzi skladateľmi vytvoriť 
živý kontald a tá solidárnosť ideálov, 1.-toré 
tvoria nevyhnutné ()Odmienky pre vytvo
renie tzv. školy .. . " 0

) 

Takáto "solidárnosť ideálov" sa mohla 
tvoriť práve na platforme chopinovskej state 
Szymanovského, lebo sa podnetne a sme
rodatne zaoberá najaktuálnejšími a praktic
kými problémami dedičstva a umeleckej sú
časnosti, novátorstva. Na jednom mieste 
autor p íše : "Nepochybne najdôležitejšou úlo
hou budíoreho Mladého Poľska v hudbe . .. 
je nové ,objavenie' Chopina . . . reálne a 
prak tické uvedomenie si ciest, vedúcich 
k nezávislosti hudby, po ktorých ni k t o 
za ním nechcel alebo nedokázal ísť ... "6

) 

A na inom mieste: " Chopin je večným prí
kladom, čím m ôže b,y ť poľská hudba 
a rovnako najvyšším symbolom poeuróp
štelého Poľska, ktoré nič nestráca zo svojich 
národných zvláštnosti a p ritom stojí na naj
vyššej úrovhi európskej kultúry".' ) 

Co Szymanowski presvedčivo nadhodil a 
vysvetlil vo svojej prvej chopinovskej stati, 
to sám vo svojej tvorbe uskutočňoval, od 
Slopiewnie op. 46 do dvoch posledných 
Mazúrok op. 62. 
Opäť v nej narazime na nové poňatie 

a riešen ie trad ície a novátorstva, tentokrát 
spätých najmä s problémami národnosti a 
svetovosti, ľudskosti a všeľudskosti hudby, 
ktorými sa Szymanowski horlivo zaoberal 
aj literárne a je zasa príznačné, že najmä 
v článkoch a p rednáškach o Chopinovi. 
Oproti nedávnej minulosti sa však do popre
dia dostávajú teraz problémy hudobného 
obsahu. Ak Szym anowski považoval Cho
pinovu hudbu za " hru čistých a dokonalých 
Ioriern, ktoré vyjadrujú predovšetkým s a -
m y s e ba""), teraz si ujasňuje 'Jo č om" 
Chopin vo svojej hudbe hovoril. ) V jeho 
litel'árnych prejavoch sa tak tiež objavujú 
dosiaľ neformulované, pretože v tvorbe za
búdané a nesledované sldadateľove principy; 
jeho uvedomelý odpor k umeniu p re ume
nie, umelcova služba Judskej spoločnosti, 
demokratičnosť, životná pravdivosť a ousa
hovosť umenia atď. Z Poľska nám v tejto 

j 

dobe dochádzajú zprávy o premiérach no
vých diel Szymanowského, v ktorých je te
raz jedno spoločné: všetky zdôrazňujú 
modernosť a súčasnosť skladateľovho hu
dobného myslenia a jazyka, všetky však 
hovoria i o pôsobivosti, jasnosti a jednodu
chosti hudobného vyjadreilia. Vzťahuje sa 
to na jeho drultú operu Kráľ R oger i na 
Piesne na slová Jamesa Joycea alebo Stabat 
Ma ter atď. · 

Tak sa zistilo a bolo hodnotené cľ alšie, 
nové obdobie v tvorbe Karola Szymanow
ského. 

~lazúrky pre klayír op. 50 v ňom za
ujímaj ú zvláštne miesto a poskytujú zauj í
mavý materiál osobitného rozriešenia tra· 
dicie a novátorstva. Vieme už, že SzyilJ.a
nowski sa krátko po vojne o brátil k pod ha
ľanskej hudbe. J ej svojrázne melódie vyd
time v Slopiewnie, v Detských piesňach, 
Zbojníkoch, v Mazúrkach a inde. Abý sme 
najprv urobili aspoi'l základnú predstavu 
o zyláštnostiach podhaľanskej ľudovej hud
by, citujem tu slová A. Chybhíského : "Naj~ 
viac medzi nimi (t. j. melódiami - J. P .) 
p rekvapuje stupnica, ktorú som pre jej od
lišnosť medzi tóninami poľského ľudu na
zval tóninou podhaľanskou ... je to stupnica 
mixolydická s alterovanou kvartou a tak 
v transpozícii o kvintu nižšie predstavuje sa 
nám t«to stupnica takto; · c-d-e-fis-g-a-b. Za 
tú to septimu b nesiahajú tieto melódie hore. 
Niekedy, ale veľmi zriedkavo, b~rva pridaný 
,citlivý tón' (h ) pod tônil< ou (eJ. Táto sep· 
tima je vôbec problémom, podobne ako al
terovaná kvarta. Obidve nikdy nié sú ,čisté', 
·skôr ,prirodzené'."'0 ) 

Podhaľanskú tóninu nachádzame melo
dicky rozprestrenú hneď v p~vých taktoch 
Mazúrky op. 50. Najprv je melódia harmo· 
nizovaná čistou kvintou. Touto kyjntou 
(v strednom dieli tvori statické ostinato) 
Szymanowski akoby chcel podporiť názor, 
že podhaľanské melódie maj ú svoj pôvod 
v inštrumentálnej hudbe a medzi iným v 
hudbe dudáckej. Takýchto určitých i vzdia
lenejších dokladov o skladateľovom tvori~ 
vom vzľahu k podhaľanskej hudbe by sme 
v Mazúrkach op. 50 našli nespočetné mÍwž
stvo. Jeh vyhľadávanie a popisovanie ni.c 
je však pre nás tak dôležité. Dôležitejšie 
je, 'že Chopin vo svojich mazúrkach štyli
zoval ľudovú hudbu z !\fazowska, kdežto 
Szy rnanowslú v nich "kríži" tance z nížiny 
(mazúrky, ku jawijaky a obel'ky) s horalskou 
ľudovou melodikou. Rovnako zaujímavý je 
ich programov)• zámer. Tak o Mazúrke 
č. 14 Yieme, že Szymanowski ju na:r.ýval 
"šľachtickou" a jej dvojhlasnosť a kontrast
nosť tém mala podľa jeho slov zobrazovať 
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tanec obhruhlého šľachtica s tlstým bru· 
choro s m ladou a pôvabnou šľachtičnou.11 ) 
Túto 'programovosť vyciťujeme i v iných 
-.: týchto tanečných' básní. 

V ich forme prebieha slohotvorný pohyb, 
proces, ktorý je akosi snätý s " no v ý m 
ž i v ot om" K. Szymanowského," ) od hus· 
tej kontrapunkticko-harmonickej faktúry k 
zjasnenej a skondenzovanej štylizácii ľudo· 
vej hudby. Zjednodušenie prebieha verti· 
kálnym i horizontálnym smerom a nie vý· 

razove. Maximálna expresívnosť výrazu je 
zachovaná. Tonalita sa stáva nepevnou, čas· 
to prechádza v bitonalitu a dokonca i v po· 
lytonalitu. Vplyv Bartókových Bagatel je tu 
- popri vplyve Stravinského - zrejmý. 
Stručne povedané: návrat k Ch op in o
vi, k n a jv äČše j domácej hudob
n e j t r a d í c i i, s p á j a s a v M a z ú r • 
k a ch op. 50 s ne k o mp r o mi s n ý m 
p o ň a t í m s ú č a s n o s t i v obdivuhod· 
nom a osobitnom umeleckom prejave. 

1) Droga 192.9, ~. 1-2. Szymanowski: O rcmantyzmie w muzyce. 
'l St. Golachowski: KIU'ol Szymanowski. PWM 1956, str. 14-15. 
') Tamtiež, str. 18'. . 
' ) Jaroslav lwaszkiewicz : Spotkania s Szymanowskim. PWM 1947, str. 121-2. 
•> Listy Hudebn! Matice ro . Vl. č . 8. 
') Karol Szymanowski: O Chopinie. PWM 19 ~9. str. 18. 
T) Tamtiež, str. 36. 
') Tamtiež, str. 27. 
'l Tamtiež, st r. 42. 
") Lis ty Hudebnf Matic.e roč. VI. č. 8. 

") Zb. Drzewieck i v predhovore l< vydaniu Mazúrok op. 50 v PWM 1954. • 
"J lwaszkiewicz charakterizuje týmto výrokom onen hlboký prevrat v fudskom k onani . a v umeleckom tVQ· 
ren! od Slopiewnle. keď Szymanowski pociťoval l značný odpor k ďalšiemu komponovamu l\:r6fa Regera a to 
pre jeho .,abstraktný estetlzmus", Spotkania, _.tr. 102. 
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JAN FISER - KVET0N 

Hudobné školstvo v Maďarsku 

Úroveň umeleckého a: tým aj hudobného 
školstva je dobrým ukazovateľom kultúr· 
neho života. Môžeme zaznamenať radostnú 
skutočnosť, že naše vedenie vedelo dobre 
vystihnúť túžbu najširších vrstiev po kul
túrnom vzdelaní a zabezpečuje vznik a účin· 
kovanie všetkých druhov hudobných škôl. 
Sieť hudobných škôl sa stále viac a viac 
rozrastá. Na Slovensku máme vyše 70 hu· 
dobných škôl a nie je ďaleko doba, keď 
bude mať hudobnú školu každý okres, mes· 
tečko, ba aj väčšia obec. Podobné perspektí· 
vy sa rysujú aj pri budovaní hudobného 
školstva stredného stupňa, ktoré vychováva 
odborné sily pre orchestrálne telesá a di
vadlá a ďalej učiteľské sily pre spomenuté 
hudobné školy. Pravda, vrcholom hudob· 
ného školstva je u nás Vysoká škola mú· 
zických umení, povolaná dodávať hudob· 
ným inštitúciám na slovo vzatých umelcov 
.a špecialistov. Naše hudobné školstvo ešte 
zďaleka nie je tak dokonalé, aby sme mohli 
byť s ním úplne spokojní. Bude potrebné 
vynaložiť ešte veľa síl na jeho dobudovanie. 
Nikdy nezaškodí pozrieť sa ako to robia 
v susedných kra jinách, najmä ľudovode· 
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mokratických, s podobnými budovateľskými 
perspektívami. Preto ďalej podávam pre
hľad hudobného školstva v Maďarsku. 

Bývalý uhorský štát mal len jeden ve· 
rejný hudobný ústav, a to Hudobnú akadé· 
miu v Budapešti. Ostatné hudobné ústavy 
zriaďovali mestá, spolky alebo súkromné 
osoby. Na Hudobnej akadémii vyučovali 
umelci najzvučnejšieho mena ako napr. Fr. 
Liszt, Fr. Erkel, Jeno Huhay, Béla Bartók, 
Zoltán Kodály a iní. Hudobná výchova spo
čívala v zásade na osobnosti. Túto črtu si 
podržala hudobná výchova v Maďarsku až 
dodnes. Na všetkých stupňoch hudobných 
škôl majú hudobní pedagógovia takú auto· 
ritu akú si .vydoby jú svojou osobnosťou 
a U:dividuálnymi umeleckými schopnosťami. 
Pedagógom je ponechaná osobná voľba me· 
todického postupu i rozsahu a výberu vy· 
učovacej látky. Dobre volené umelecké osob· 
nosti zaručujú ústavu dobré meno. 

Hudobné školstvo v Maďarsku má po· 
dobile ako u nás tri stupne: vysoký, stred· 
ný a nižší. Prvému zodpovedá Hudobno· 
umelecká vysoká škola (Zenemiivészeti 
fOiskola) Františka Liszta, bývalá Hudobná 

akadémia (Zeneakadémia). Stúdium na vy
sokej škole trvá 4-5 rokov. Uchádzači na 
túto školu musia splniť dve podmienky: 
úplne stredoškolské vzdelanie a skončenú 
hudobnú školu stredného stupňa. Nemôže 
sa stať, že hy na vysokú školu bol prijatý 
stredoškolák-maturant. bez absolutória hu· 
dobnej školy stredného stupňa. Počet po· 
slucháčov na vysokej škole je okolo 250. 
Vysoká škola dáva najvyššie umelecké vzde· 
lanie a súčasne pripravuje poslucháčov a j 
pre pedagogickú dráhu. Poslucháči musia 
absolvovať obidve tieto odvetvia. 

Hudobnoumeleckých stredných škôl je 
v Mad'arsku šesť (Budapešť, Szeged, Pécs, 
Gyor, Debrecen a Miskolc). Sú tiež 4-5 
ročné. 

Nižším stupňom sú sedemročné hudobné 
školy. Stúdium podľa veku zodpovedá vše· 
obecnej škole. Od siedmeho roku žiak na· 
vštevuje hodiny prípravnej hudobnej vý
chovy, od ôsmeho roku sa vzdeláva na 
zvolenom hudobnom nástroji (je to podobné 
ako u nás). 

Ked'že u nás práve prebieha no~á úprava 
konzervatórií a vyšších hudobných škôl pre 
prípravu učiteľ ov, nebude od veci ked' sa 
pozrieme na systém týchto škôl v Maďarsku. 
Od našich konzervatórií a vyšších hudob
ných škôl sa značne líšia. V tejto súvislosti 
o .hudobných školách nižšieho typu treba· 
poznamenať, že hudobné školy posielajú na 
hudobné učilištia stredného stupňa žiakov 
prvotriedne pripravených. Toto potom za· 
ručuje veľmi úspešnú prácu aj na učilištiach 
stredného stupňa. Najpriaznivejší je v t.~m
to o~ade stav pri Hudobnoumeleckej od
~orneJ š~ole Bélu Bartóka v Budapešti, lebo 
Je tu aJ najväčší príval žiakov a .tak a j 
najväčší výher. 

V Maďarsku dôsledne dbajú na to, aby 
z hudobných škôl stredného stupňa vychá· 
dzali do života absolventi aj všeobecne ná
ležite vzdelaní. Z tejto príčiny vydávajú 
absolutórium len tým žiakom, ktorí nado· 
budli aj úplné stredoškolské vzdelanie. T<r 
umožňujú tým spôsobom, že žÍaci hudobno· 
umeleckej odbornej školy, ak nemajú pri 
nastúpení štúdia stredoškolskú maturitu 
chodia súčasne· aj do štvorročného hudob: 
ného gymnázia, ktoré tvorí organický do· 
plnok hudobnoumeleckej odbornej školy a 
ktoré slúži výlučne len pre žiakov tohto 
hudobného ústavu. Pre ilustráciu skutoč· 
ného stavu uvádzam niektoré dáta z Hu· 
dobnoumeleckej odbornej školy Bélu Bartó· 
ka v Budapešti. Táto škola máva okolo 680 
žiakov. Z týchto je 60% stredoškolákov, 
úplné stredoškolské vzdelanie má 30 % žia· 

kov a 10 % nemá maturitu. V hudobnom 
gymnáziu vyučujú sa len predmety vše· 
obecne vzdelávacie, na hudobnoumeleckej 
odbornej škole len predmety hudobné. Za· 
ťaženosť žiakov, navštevujúcich súčasne dve 
školy, vyvažujú tým, že na hudobnom 
gymnáziu sa žiaci vyučujú v menších sku· 
pinách (15- 18 žiakov v jednej triede), čo 
umožňuje intenzívnejšie zaoberanie sa s kaž· 
dým žiakom. Aj vyučovacia hodina je skrá
tená na 40 minút. Týmto spôsobom je 
umožnené, že vyučovanie žiakov hudobno
umeleckej odbornej školy sa končí dopo
ludnia o pol 12. až o pol 13. hod. a žiaci 
majú takto dostatok času na cvičenie. V spo· 
mínanej budapeštianskej škole majú v hu· 
dobn1;1m gymnáziu vyše 200 žiakov. Ziaci 
počas štúdia bývajú v hudobnom internáte, 
kde domáce prípravy a cvičenia konajú pod 
odborným dozorom. Pri tomto systéme sú 
žiaci síce dosť preťažení - týždenne majú 
30-34 vyučovacích hodín -, no niekoľko· 
ročné skúsenosti dokazujú veľké výhody 
tejto výchovy. Myslím, že u nás sa prešlo 
nad týmito otázkami nie dosť rozvážne. 
v minulosti sa u nás v tomto smere robili 
tiež pokt,Isy, avšak len v Bratislave, ale 
nedokonale, bez hudobného internátu. J e 
isté, že o pár rokov, keď bude zavedené 
úplné všeobecné vzdelanie stredoškolské, 
vynorí sa potreba reorganizovať naše hu
dobné školy stredného stupňa doplňovaním 
hudobnoodborného štúdia štúdiom úplne 
stredoškolským, čo si vynúti aj zriadenie 
hudobn~ho internátu s odborným dozorom. 
Toto opatrenie je potrebné ak chceme, aby 
nadaní ži~.tci mohli pokračovať vo svojich 
štúdiách na hudobnoumeleckej odbornej 
škole vo veku od 14-19 rokov. 

Tam, kde niet hudobnoumeleckej odbor· 
nej školy, tam aj v nižšej hudobnej škole 
je zavedené vyučovanie hudobné stredného 
stupňa (teda 7-ročná nižšia hudobná škola 
a potom vyučovanie strednéhó stupňa). 
Avšak žiaci po ukončení štúdia nedostávajú 
stredoškolské absolutórium. Takéto hudobné 
školy so stredoškolskými triedami majú 
napr. v Székesfehérvári, v Czegléde, v So· 
pro ni. 

Každá hudobnoumelecká odborná škola 
má pričlenené oddelenie vysokoškolského 
charakteru, a to oddelenie pre vzdelávanie 
odborných profesorov. Toto oddelenie má 
tú istú úroveň ako Vysoká škola pedagogic· 
ká. Stúdium je trojročné a predpokladá 
stredoškolskú maturitu. Po absolutóriu žiaci 
môžu vyučovať na hudobných školách. Ah· 
solventi ostatných oddelení hudobnoumelec
kej odbornej školy dostávajú umiestenky 
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do profesionálnych orchestrov alebo shorov. 
Oddelenie p,re vzdelanie profes.orov pri 

všetkých šiestich hudobnoumedeckých od
borných školách má dva odbory: odbor pre 
nástroje a spev a odbor pre solféžiu. V bu
dapeštianskej odborne j škole na t omto od
bore študuje asi 30 kandidátov podľa plánu 
ministerstva. Všetci absolventi oddelenia 
dostávajú hneď umiestenky na hudobné 
školy, kde je nedostatok odborne vzdela
ných učiteľských síl. 

V Maďarsku je dnes 40 hudobných škôl 
No okrem týchto sú ešte -tzv, družstevné 
hudobné . učilištia. Tieto vznikajú tak, že 
4- 5- 10 hudobných pedagógov utvorí druž
stvo. Je zaujímavé, .že tieto družstevné uči
liš tia aj hospodársky pr!Jsperujú. Tu však 
účinkujú a j sily nekvalifikované. Dnes už 
aj títo nekvalifikovaní učitelia sú nútení 
robiť skúšky. U nás tento typ hudobného 
učilišťa je neznámy. 

Plat profesorov na nižšej hudobnej škole 
začína sumou 1150 forintov mesačne. Na 
hudobnoumeleckej odbornej škole sú 'tri 
platové kategórie. Platové postupy sa pri
znávajú vždy po troch rokoch. V I. kate
górii sa plat pohybuje medzi 1500-2330 
for-., v. II. kategórii 1370- 2150 for. a v III. 
kategórii 1240-2050 for. Po 36- 40 rokoch 
penzijný nárok činí 50 % platu. . 

·Pedagogický dozor vykonávajú profesori 
školy vyššieho typu, teda profe_sori vysokej 

·školy (ustanovuje . ich minister s titulom od
horný inšpektor) na hudobnoumeleckých 
odborných školách a profesori hudohnoume
leckých odborných škôl na nižších hudo~
ných školách. Na jednu hudohnoumeleckú 
odbornú školu pripadá dozor :pad 6-8 niž
šími hudobnými školami. Do vyučovacieho 
procesu sa inšpektori nemiešajú, chodia oh
čas na nižšiu školu vyučovať, aby ukázali 
vzory. Podobne ani profesori vysokej školy 
sa nemiešajú do pedagogickej práce hudob
noumeleckej odbornej školy, každý si ctí 
individualitu iného. H udobnoumelecká od-

b01·ná škola je úplne autonómna, adminis
trath-ne podlieha priamo ministerstvu. Slu
žobný vyučovací úväzok p~ofesqrov tejto 
školy je týždenne 20 hodín. Absencia žiakov 
je veľmi _níz1;a, pretože' po troch neospra
vedlnených h odinách žiakov defiilltívne vy
lučujú. Vylúčenie predkladajú nadriadené· 
mu orgánu - ministerstvu - len vtedy , ak 
žiaka treba vylúčiť zo všetkých odborných 
škôl. 

Chovanie sa na hudobných a odborných 
školách neklasifikuje, usilovnosť sa hodnoti 
len na hudobných školách. Pre, klasifikáciu 
používa jú 5 .známok, no v opačnom poradí 
ako u nás. · 

Do budapeštianskej hudohnoumeleckej od
bornej školy, ktorá zodpovedá nášmu kon
zervatóriu, sa každoročne hlási okolo 400 
uchádzačov. Z týchto . prijjma jú podľa sta
noveného p lánu 70-80, teda asi pätinu 
prihlásených. Výher je prísny, ale i ' ťažký, 
lebo. ako sme už spomenuli, žiaci z hudob
ných škôl prichádzajú neobyčajne dôkladne 
pripraverú. Bývajú dve prijímacie skúšky, 
jedna v apríli pre hu~obné gymnázium a 
druhá v septembri pre ostatných uchádza
čov. Na citovanej odbornej škole v · Buda
peši:i so 700 žiakmi _účinkuje dnes skoro 100 
pedagógov, z nich 60 interných. Mávajú aj 
extern)'ch profesorov s plným úväzkom. 
V speváckom odbore býva okolo 90-100 
Žiakov, k torí sú väčšinou už po maturite. 

H udohnoumelecká odborná škola iná 
v hudobnoškolskom oddelení 10 odborov. 
Stúdiuln v šiestich odboroch trvá 4 · roky, 
sú to odbory : teoretický (kompozícia), mie
šana teoretický (organ a kompozícia), dy
chovo-kontrabasový, úderový, cimbalový, 
a solféžny ( sbormajstrovský ). V 4 odboroch 
trvá štúdium 5 rokov, a to: v klaVírnom, 
husťovom-čelovom, speváckom a harfovom. 
V jednotlivých odboroch - okrem kompo
zičného a solféžneho - môžu absolventi 
pokračovať v štúdiu tzv. pokračovacieho 
roč1úka v tom prípade, ak na vysokej škole 

Prehlad odborov a týždenných hodín 

Odbor 
klavírny 

.Počet ročrúkov (a pokrač. roč.) 

husľ ovo-čelový 
spevácky 
kompozičný 
organový 
dychovo-kontrabasov)' 
úderový 
harfový 
cimbalový 
soHéžny 
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5 + pokrač. roč. 
5 + pokrač. roč. 
5 1- pokrač. roč. 
4 
r, 1- pokrač. roč. 
4 1- pokrač. roč. 
4 1- pokrač. roč. 
5 + pokrač. roč. 
4 + pokra č. roč. 
4 

Tý ždenný počet hodin 
v L-V. roč. (v pokrač. roč. ) 
6,30-10,30 (5,30) 
6,30- 12,00 (5,30) 
6-14 (4 ,30) 
9-11 
11,15- -11,15 
4,50- 11 
4 ,50- 10 
7-10 
5-8 
9- 11 

(6,15) 
(5,30) 
(4,30) 
(4) 
(1,30) 

A. oddelenie odborno-školské 

Hlavný predmet 
Solféžia 

I. 
1,30 
2 

Klavírny 

II. 
odbor 

III. 
1,30 

IV. 
1,30 
2 

v. 
1,30 
2 

Pokrač. roč_ 
1,30 

H udobná teória 
H udobná literatúra 
Ľudová hudba 
Komorná hudba 
Sborový spev 

Hlavný predmet 
Solféžia 
H udobná teória 
Hudobná literatúra 
Ľudová hudba 
Povinný klavír 
Viola 
Komorná hudba 
Sláčikové kvarteto 
Orchester. 

1 
-x 
-2+ 
6,30 

I. 
1,30 
2 

1 

1,30 
2 

1 

6,30 

Husľový a 

II. 
1,30 
2 

1 

0,20 

6,30 6,50 

~ebolo už pre nich miesto. Je len p rirodzené 
ze pokra?>vací ročník, u nás neznámy spô~ 
sob ďa~šwho štúdia, prispieva k vyššej od
born~stl. Počet hodín je v tomto ročníku 
menšt. 

V solféžnom odbore sa v minulých rokoch 
v~?,?.ne vzdelávala mlád_ež, pochádzajúca 
vacsmou z. rohotníckY.ch a roľníckych rodín, 
pr; vedem e speváckych sborov, k toré sa 
v .nO-ty ch r~~oc;n rad-radom zakladali v pod
mkoch. Ro1ceme za sborovú kultúru v po
sl~dnom čase ustalo, no na tento odbor 
~r1chá~~a ve~mi nadaná mládež, takže 
m·oven Je ozaJ vysoká. Tento odbor je teraz 
prlpravkou p re prijatie na vysokoškolský 
odbor pre vzdelanie stredoškolských profe
sorov s~:vu a sborových dirigentov. Plánuje 
sa solfezny odbor vybudovať na 3-ročné 
preparandium pre odborných profesorov 
s.borového spevu. Ziaci v hlavnom odboro
v?rn pre~el:e dostávajú vo všetk)rch toč
ruk?ch ~zdenne 1 1f2 vyučovacej hodiny. 

V maďarskom hudobnom školstve vše
obecn~ vzde~ávajú hudobnosť žiakov spe
~om, mto,náciOu,. s_olféžiou. Preto solféžía sa 
vo _vš.e tkyc~ . rocmkoch vyučuje vo dvoch 
hodmach týzden.ne, v speváckom odbore 
4, 4, 2, 2, 2, hod., v solféžnom (sbormaj
stmv~~om) odbore najviac: 4, 4, 3, 3 hod. 

DeJmám hudby (hudobná literatúra) ve-

2 
1 
1 

1+ 
2+ 

2 
1 

1 
2 

2 
1 
1 
1 
2 

- - - --- -
8,30 9,30 10,30 5,30 

čelový odbor 

III. IV. v. Pokra č. 
1,30 1,30 1,30 1,30 
2 2 2 
1 2 2 
1 1 1 '1+ 

1 
0,20 0,30 0,30 
1 
1+ 1 1 1+ 
1+ 1+ 1+ i 
2 2 2 2 

10,50 11 12 5,30 

roč_ 

n~jú _tiež veľkú pozornosť, vyučujú sa vO> 
vsetkych. r?~ufkoch v 1-2 hodinách týžden-
ne: ~yucuJu. lC~ 3:-4. p~ofesori, pričom sa 
kazdy venuJe mel vývOJovej epoche. 

Sborový spev je predpísaný pre odbory: 
kla':Írn_y, spevácky, (pomocný sbor), kom·
po~Jčny, organový, harfový a sbormajstrov-
sky a to po dve hodiny týždenne. 

V povinnom klavíri dostávajú žiaci po
merne menej vyučovacích hodín t}-ždenne · 
v husľovo-čelovom 20-30 minú t počnúc od 
druhého ročníka, v speváckom odbore 30, 
~inút od . prvého ročníka, v kompozičnom 
Jedna hodma, v organovom 45 minút, v dy
chovo-kontr~basovom 20-30 minú_t, y úde-
rov oii_l tak Isto, v harfovom a cimhalovom 
30 nunút a v solféžnom jednu hodinu. 

Harmónia a hudobné formy sa učia v tre
ťom až piatom ročníku 1--2 hod. týždenne. 

O kontakt s ľudovou umeleckou tvori
vosťou je postarané tým, že žiaci dostávajú 
v po~lednom ročníku štúdia1 poznatky o ľu
doveJ. h~dbe (1 h odina týždenne) a to
pr?-kttckym poznávaním, solmizovaním a. 
sptevarúm ľudových piesrú. 

Počet žiak~v ; solféžii je 10-12, pri 
hudobnoteoretlckych predmetoch (harmónia 
formy ) 10- 12, pri dejinách h udby 20- 24' 
pri ľudovej hudbe 14-18. . ,. 
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Spev ácky odbor 

I. II. III. IV. v. Pokrač. roč. 

Hlavný predmet 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 
Solléžia 4 4 2 2 2 
Hudobná teória 2 2 2 
Dejiny hudby 2 2 2 
Ľudová hudba 1 
Korepetícia 0,30 1 1 1 1 
Povinný klavír 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Taliančina 2 
'Cvičenie hovoru 2 
Komorný sbor 2b 2 2 2 

- ---
6 8,30 11 11 14 4,30 

Kompoziéno-prípravný odbor 

L II. III. IV. 
Hudobná teória 2 2 2 2 
Kompozičné cvičenie 1 1 
Solléžia 2 2 2 2 
Hudobná literatúra 2 2 2 2 
Ľudová hudba 1 
Povinný klavír 1 1 1 1 
Sborový spev 2 2 2 2 

9 9 10 11 

Dychový a kontrabasový odbor 

I. Il. 
Hlavný predmet 1,30 1,30 
Solléžia 2 2 
Hudobná teória 
Hudobná literatúra 1 1 
Ľudová hudba 
Povinný klavír 0,20 0,20 
Komorná hudba 
Orchester 2+ 

4,50 6,50 

Odbory úderových nástrojov, ďalej har
-fový a cimbalový odbor majú podobný' 
hodinevý plán ako dychový a kontrabasový 
-odbor. Organový odbor sa svojou štruktúrou 
predmetov blíži odboru kompozičnému. 

V učebnom pláne odborno-školského od
·delenia figurujú výlučne hudobné predmety. 

Všetky predmety sa vyučujú s rovnakou 
·starostlivosťou a prísnosťou. Ustavný spe
vácky sbor má pomerne peknú úroveň, cho
dí vystupovať aj na vidiek. Ziacky orches
ter nesprevádza sólistov, ale vystupuje 
srunostatne. 
Predmety všeobecnovzdelávacie - maďar
čina, ruština, zemepis, dejepis, prírodné ve-
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III. IV. pokra č. roč. 
1,30 1,30 1,30 
2 2 
2 2 
1 1 1+ 

1 
0,30 0,30 
1 1 1+ 
2+ 2+ 2+ 

10 11 5,30 

dy atď. sú zahrnuté v učebnom pláne hu
dobného gymnázia. 

Dôležitou časťou maďarských hudobno
umeleckých odborných škôl j e oddelenie pre 
vzdelanie odborných profesorov, ktoré má 
4 odbory a to pre prípravu profesorov ná
strojov a solféžie, ďalej profesorov sólového 
spevu a solléžie, profesorov pre solléžiu a 
spev na všeobecnovzdelávacích školách a 
konečne profesorov pre hudobnú teóriu a 
solléžiu. Všetky tieto preparandie sú troj
ročné. Ako sme už uviedli, na tieto odbory 
sa prijímajú len maturanti. 

Táto organizácia je najnovšieho dáta a 
predstavuje dnešný názor kompetentných 
činiteľov umeleckého života, vyzretý podľa 

Solféžny ( sbormaistro'l'ský) odbor 

I. 
Solléžia 4 
Hudobná teória 
Klavír 1 
Hudobná literatúra 2 
Ľudová hudba 
Sborový spev 2 

9 

II, 
4 
1 
1 
2 

2 

10 

III. 
3 
2 
1 
2 

2 

10 

lV. 
3 
2 
1 
2 
1 
2 

11 

Odbor pre prípravu profesorov nástroiov a solféžie*) 

Solléžia 
Hudobná teória 
Hlavný nástroj 
Metodika solféžie a prakt. cvičenie 
Metodika nástroja a prakt. cvičenie 
Teória tvorenia hlasu · 
Dejjny hudby 
Ľudová hudba 
Prax v shore - vedenie sboru 
Komorná hudba 
Povinný klnv'.r 
Sólový sp'ev 
Marxizmus-leninizmus 
Pedagogika 
Ruský jazyk 
Cudzí jazyk 

získaných dobrých skúseností. Do popredia 
vstupuje menovite skutočnosť, aký veľký 
význam pripisujú v Maďarsku pri vých()ve 
hudobnosti solféžii, sborovému spevu a ľu
dovej hudbe. V našich učebných plánoch 
sa venuje týmto disciplínam nepomerne 

+ = fakultatívne 
X = z toho 1 hodina hospitovanie 
§ = z toho 1 hodina praktické vyučova

nie 
0 = z toho v prvom polroku 1 hodina 

hospitovanie, v druhom polroku 1 hodina 
praktické vyučovanie 

+ + = z toho dve hodiny praktické vyučo· 
vanie 

Podobný plán s istými odchylkami 
majú odbory pre prípravu profesorov 
sólového sp_evu a solféžie ako aj odbory 
pre prípravu profesorov solféžie a spevu 
na všeobecnovzdelávacích školäch. 

I. 
2 
2 
1,30 

3X 

1 
1--
2 
1 
1 
0,45 
0,30 

2 
1 
1+ 

21,45 

II. 
2 
2 
1,30 

3§ 

30 

2 
1 
1 
0,45 
0,30 
2 
2 
1 
1+ 

24,,45 

III. 
2 
2 
1,30 

2§ 

4++ 

2 

1 
0,45 
0,30+ 
2 

1 
1+ 

21,45 

menej miesta, solféžia sa u nás vo vyšších 
ročníkoch vôbec nepestuje a ľudová hudba 
ako vyučovací predmet u nás v ôbec ne
existuje, nad čím sa nám treba naozaj za
myslieť. O presadenie a úspešné používanie 
spevu pri výchove hudobnosti a potom 
o dosiahnutie vysokej úrovne sborového 
spevu v Maďarsku majú zásluhy najpo
prednejší maďarskí skladatelia na čele so 
Zoltánom Kodályom. 

U nás je na konzervatóriách vyučovanie 
bezplatné, v Maďarsku na hudobnoumelec
kých odborných školách sa školné ešte 
plati. Je viac kategórii. Ziaci vo veku do 
20 rokov platia menej a to podľa rodinných 
a sociálnych pomerov mesačne 10, 15, 25, 
45, 70 forintov, vo veku nad 20 rokov 15, 
25, 45, 70, 80 forintov. Stvrtina žiakov do
stáva štipendium, preparandisti skoro všetci 
a to od 100 do 300 forintov mesačne. O výš
ke štipendií v rámci kvóty rozhoduje škola 
sama autonomne. 

O organizáciu maďarského hudobného 
školstva sa v cudzine prejavuje veľký zá
ujem. 
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O výchove speváka v Taliansku 
Skolst.Yo operno.reprodukčného smeru 

v Taliansku je organizované približne ako 
u nás. Po základnom speváckom školení, 
v ktorom ·si spevák osvojí základy bel 
canta dostane sa po úspešnom zložení prís
nej prijímacej skúšky pred komisiou na aka
démiu. Konkrétne na Akadémiu Santa Ce
cilia v Ríme sa hlásia mladí speváci z ce
lého sveta. Tu sa už neučia speváckej tech
nike ale u jednotlivÝch profesorov sa delia 
na s~evákov koncert~ých a operných. Všet: 
ci profesori sú dobrí klaviristi, kt~rí sarm 
študujú so spevákmi. Ich úlohou 1e clo~o
nale naučiť svojich zverencov hudobnym 
štýlom, chápaniu diela, preclne~u, j_edným 
slovom správnemu intei·pretovaniu diel sve
tovej hudobnej tvo1·by. Toto spevácke ško· 
lenie na akadémii má oficiálny názov: Cor
so di perfezionamento - deľbell canto, čo 
znamená: zdokonaľovací kurz krásneho spe
vu. Do kurzu každoročne prijímajú nie viac 
ako dvadsať poslucháčov, s podlnienkou, že 
sú absolvéntlni konzervatória alebo päťroč
nej hudobnej školy v speve. Kurz je dv~j
až trojročný. Do dvojročného kurzu priJ~
majú poslucháčov pre ope:rný spev, do trOJ· 
ročného pre spev koncertný (druhých je 
vždy oveľa menej). 

Všetci poslucháči prvého ročníka. sú po
vinní byť prítomní na všetkých lekciách. 
Profesor pracuje len s jedným, ostatní po
čúvajú. Napr. na lekciách komorného ·spev~ 
sa preberá štýl a prednes po.stUJ?ne od n,\1)" 
starších čias teda od Caccirnho, Scarlattllio 
cez "olfa, 'Debussyho až · po ·súčasníkov. 
Látka je predpísanú pre celý kurz. Takéto 
lekcie sú trikrát do týždňa pó štyroch ho
dinách. Skladby sa ··študujú prísne v origi
nále (preklady sú prípustné ' len v treťom 
ročníkú kurzu). Profesori dodržujú zásadu: 
najprv originál, potom preklad. Týždenne 
jedna štvorhodinovka je spoločná, dve štvor
hodinovk y zvlášť (operní speváci študujú 
spoločne s koncertnými, raz študujú nový 
operný repertoár a raz ensemblujú opery . 
Podobne aj koncertní speváci). Okrem tých
to študijných pov inností majú len sólové 
korepetície, a to podľa potreby . . 

Speváci sa delia prísne podľa prirodze
nosti hlasov na jednotlivé hlasové · odbory 
a podľa toho tiež študujú repe.·toár. Je úpl~ 
ne vylúčené, aby poslucháč mohol študovat 
Werthera napr. spoločne s Othellom. Každý 
poslucháč operného sp CVll má za jeden rok 
naštudovať niekoľko celovečern)•ch hlavn)·ch 
úloh. Podobné nároky sa kladú aj na kon
certn ých spevákov. 
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Bol som prítomný aj na lekciách komor
ného spevu, aj na . operných ensemblovkác~. 
Studujú vždy určité dejstvo opery a pri
tom ostatní prítomní počúvajú. Pre lmždého 
speváka účasť na takejto lel,cii je veľlni po
učná a cenná. Pre každý hlasový odbor je 
v kurze aj zvláštny profesor. Poslucháči s~ 
tu z celého sveta a i napriek veľkým kvah
tám sa ich sem dostane len veľmi málo. 
V prvom ročníku bolo šesť poslucháčov pre 
koncertný spev a štrnásť pre operný spev. 

Podobný kurz má aj Rímska opera pre 
svojich elévov. Tu sa však učia i maskova
niu a hraniu (na akadémii vystupujú len 
jednotlivci, cez leto zdarma, ak. si ic~ vy~ 
berie nejaký agent, ktorý pre mch objeclna 
kostýmy, posky~ne im cestovné, stravné,. 
sám organizuje predstavenia, z ktorých má: 
potom zisk) . 

Bol som prítomný tiež na hodine líčenia. 
Na rozdiel od nás veľmi zvýrazľmjú oči a 
všetci sa líčia oveľ a tJTiavšie. Vysvetľujú to 
tým, že každá talianska. oper?' je d~jove 
vsadená do slnečného prostredia, ktore vy
žaduie líčením vyjadriť farbu pleti. U k~•ž
dého• účinkujúceho sa využívajú predovšet
kým vlastné vlasy (na dižke nezáleží), pa
rochne len pre zvláštne charaktery, prípad
ne pre zachovanie štýlu, doby. 

1: ľviedzi absolventlni kurzov ~ie je J?O 

skončení závideniahodná situácia. Musla 
bvť veľmi zdatní v speváckej technike, bez
p~drnienečne dobre vyzerať, aby si ich .v Ta-. 
liansku všimli a angažovali. Mladí tahanskí 
speváci začínajú väčšinou .na cudzích scé
nach. o mladých spevákov nie je tu núdza. 
Za mojej prftomnosti v Ríme · sa stal takýto 
prípad: súčasný slávny tenorist~ Giuseppe 
di Stefano mal päťkrát vystúprť v opere 
l3ohéma. Tri predstavenia odspieval, štvrté 
odriekol. Miesto neho pohotove zaskočil 
mladý študent kurzu Antonio Galie, ktorý 
sa uviedol s veľkým úspechom a hneď bol 
aj angažovaný. 

Studenti spevu chodia väčši~ou v úlohe 
" tlieskačov" - na predstavema zadarmo. 
Na poslednej galérii majú miesta, ktoré ~ú 
vybavené pultami pre noty, na nich malé 
lampičky pre sledovanie partitúr, klavír
n vch v)-ťahov alebo libriet. Tento záujem 
o· operu prechádza z generácie ~a generáciu: 
Talianske operné obecenstvo Je v ohlasU 
opernej tvorby vysoko vyspelé, hudba je 
jeho potrebou ako soľ pre život. Do opery 
ísť, znamená sviatok. 

A.ndrej Kucharslcý 

Niekoľko dojmov z cesty po SSSR 

Sväz slovenských skladateľov vyslal do Sovietskeho sväz'u skupinu skladateľov: a muzi
k ológov, ktorí na tejto ceste navštívili Kijev, Leningrad a Moskvu. Bohat.Wvo dojmov z vel
kej krajiny komunizmu zachytil režisér opery ND Stefan Hoza vo svojich zápiskoch, z kto
rých vynímame niekoľko postrehov. 

Najmocnejším dojmom na mňa zapôsobili 
sovietski ľudia, hrdí na svoju prácu, národ
nú minulosť i prítomnosť. Celá krajina je 
v stave horúčkovitého budovania krajšej 
krajiny ako bola v dobe cárizmu alebo v ob
dobí vojny. Sovietsky človek nehľadí na 
ešte nedokončenú prítomnosť, ale na radost
nú budúcnosť; je zdvorilý, ochotný, disci
plinovaný a dychtivo túžiaci dobehnúť, čo 
zameškal. JavÍ sa to na každom kroku, áno, 
i pl'Í nastupovaní do autobusu či električky. 
Pozoruješ ich pred historickými pamiatka
mi, v múzeách, obrazárňach, v divadlách, . 
kladú desiatky otázok sprievodcom v Krem
li, Erlnitáži, v Tretiakovskej galérii, Puški
noYom múzeu, na _Hospodársko-technickej 
výstave a všade inde. Ruského človeka mož· 
no charakterizovať jedným slovom: vpred! 

Naša republika má v Sovietskom sväze 
veľmi dobrý "zvuk". Vysoko si cenia našu 
technickú vyspelosť, našu kultúru, preto ne
žiadajú od nás iba nekritický obdiv voči 
svojej práci, ale striedme ocenenie a pravdi
vé hodnotenie, 

Na vidieku sme neboli. No veľa sme vi
deli aj cestou. Keby som bol básnikom, 
ospieval by som ruské brezy, ktoré v šíro
šil·ych lesoch stoja ako biele mníšky v kos
toloch. 

V čase našej návštevy v Leningrade hos
ťoval tu v rámci sovietsko-americkej dohody 
Filadelfsk)' symfonický orchester. Na svojom 
zájazde v SSSR usporiadal 12 symfonických 
koncertov s dirigentom Eugenom Grman
dy m. Aby sa niektorí milovníci koncertov 
dostali len na skúšku tohto telesa, čakali 
v· dll~ých radoch už od druhej hodiny v no
ci pred koncertnou sieňou. Po večernom 
koncerte v preplnenej sieni vznikla priam 
manifestácia, ktorá zastavila premávku vozi
diel. Hudobníkov a dirigenta oslavujúci vy
nášali na pleciach so slovami chvály za pre
krásny program a umelecl<é v)•kony . Také 
oduševnené obecenstvo som za svojho život.."!. 
nevidel. Ale nielen preto, že to b oli cudzinci. 
Neutíchajúce nadšenie je i v divadlách , 
v cirkusoch atď. J e to najmä mládež, ktorá 
tento entuziazmus pre umenie prejavuje 
zvlášť radostne 

V divadle operety sme videli Miľutinove 
Lampáše, lampášiky. Obsah diela je čerpa-

ný zo života na kolchoze s radostnými i tie
nistými stránkami nového, rodiaceho sa so
vietsl<eho života. Predvedení;;, hoci v réžii 
staršieho slohu, malo peknú úroveľi. Pekné 
výkony hercov v prepychovej výprave, svet
lá nielen doplľiujúce náladu,' ale ·funkčne 
umocľíujúce celý dej v operetnom štýle. 
Zvlášť baletná zložka je na vysokej úrovni, 
ale svojím predvedením sa smelo mohla 
zrovnávať s tým, čo sa l<edysi v operetách 
1·obilo u nás. Bola to zmes rev uálnych vý
konov, zabiehajúcich až clo estrádnosti. To 
p reto - ako 'ltyplýva z nášho rozhovoru 
s hlavným režisérom Kandelakim a dirigen
tom Stoliarovom -, že v SSSR hľadia na 
operetu ako na masové umenie. 

N evšedn)• umelecký zážitok sme mali 
z Chačaturianovho baletu Spartakus v Le
ningradskom divadle. :\'aprick miestami 
roztiahnutému deju sledovali sme predsta
venie s obdivom a úžasom. SQloyé i sboro
vé v:ýstupy boli na vysokej umeleckej úrov
ni. Orc.hestrálne naštudov_ariie sa vyznačo
valo dôslednou precíznosťou po všetkých 
stránkach, no javiskoyá. inscenácia prevyšo
vala všetko do teraz videné v oblast! balet
ného prejavu. V SSSR si rýchle zvykneš 
vnímať okolo se.ba monumentálnosť, no jed
nako v javiskovom umení nás .táto inscená
cia priamo ~ohromila. Taký istý dojem člo
vek získá:va na obrovských športových šta
diónoch, na Hospodársko-technickej výstave, 
okrieva ' unavený veľkosťou sovietskeho ži
vota v prekrásnyéh parkoch, ktorým sa 
v čistote a úhľadnosti naše ani nepribližujú. 
Bolo by sa treba zlnieniť ešte o mnohych 
veciach; o svetoznámom :VIe tre, o podzel'!1-
nej dráhe v Leningrade, o nápadnej ' čistote 
a estetickom vkuse, s ktor)'m sa stretávaš na 
každom kroku, počínajúc-, prvým stykom 
so sov-ietsky m vlakom až po grandiózne či
ny sovietskych ľudi. Zamýšľaš sa nad 
ruinami Pečorskej lavry v Kijeve a nevieš 
pochopiť, že potomci. Hay dna, Mozarta, 
Goetheho, Beethovena a ostatných veľdu
chov barbarsky zničili palniatky neslniernej 
historickej ceny pre nič a za nič. Ale soviet
sky. človek sa aj s touto skutoČnosťou zmie
ril. No nikdy nedopustí návrat lninulosti, le
bo neslnierne lniluj e a hlboko si ctí svoj inu. 

Stefan Roza 
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ANDREJ ANDREJEV 

Päťdesiat rokov bulharskej opery 
(Písané pre Slovenskú hudbu) 

Bulharsko hneď po svojom oslobodení spod tureckého jarma (1877-1878) 
pociťovalo potrebu vlastnej opery. Bulharský hudobne hlboko založený ľud, 
známy svojím hudobným nadaním a najmä hlasovým bohatstvom, rozhodol 
sa vytvoriť si stredisko operného umenia. 

Roku 1891 bol urobený neúspešný pokus o založenie· bulharskej opery. Pod 
vedením prvých priekopníkov Dragomira Kazakova a Ivana Slavkova, odcho
vancov Pivodovej školy v Prahe a klaviristu Angela BukorešlieÝa, absolventa 
Pražskej organo:vej školy boli v Bulharsku inscenované Troubadour a Veselé 
ženy Windsorské. Ale upevneniu prvého bulharského operného divadla v Sofii 
sa postavili do cesty prekážky nevyhnutne vyplývajúce z vtedajších podmie
nok, ťažkosti finančné a najmä návštevy hosťujúcich talianskych skupín. 

Po rozpustení tohto operného divadla podujali sa na túto úlohu ochotnícki 
hudobníci v neveľkom mestečku Kazanlaku na úpätí Starej Planiny, kde do 
svojej smrti pracoval prvý bulharský skladateľ Emanuil Manolov. Manolov 

napísal r. 1900 prvú bulharskú operu 
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Národná opera a pomník 
Alex. Stambolyského 

"Chudobná", ktorú ešte tohto istého 
roku uviedli tamojší ochotníci. Ale to 
bol iba pokus o operu, ktorý sa ne
dočkal svojho zakončenia pre nečaka
nú Manolovovu smrť. 

Približne v tom istom čase, keď 
l\fanolov pracoval na "Chudobnej", 
prichádza do Bulharska český kapel
ník a muzikológ Karel Mahan. Nie
koľko mesiacov po napísaní "Chudob
nej" K. ~Jahan dokončuje svoju one··u 
"Choro" na libreto básnika Kirila 
Christova. Mahan, ktorý veľmi dobre 
poznal bulharskú ľudovú pieseň, ju 
v svojej opere všestranne použil, za
tiaľ čo Manolov napísal "Chudobnú" 
vo všeobecnom tóne. 

Roku 1907 začínajú v Bulharsku 
znova uvažovať o. založení opery. 
V tom čase pricestovali do Bulharska 
slávni ruskí o-perní umelci, t enorista 
Konstantin Michailov-Stojan a basista 
Ivan Vulpe. Za spolupráce predsedu 
Bulharského sväzu hudobných umel
cov "Nikolaja Nikolajeva, skladateľa 
Petka N aumanova, klavírneho peda
góga Henricha \Vieznera, .operného 

sp~váka Dt•agomira Kazakova, Ivana Slavkova, Dimitra Ivanova, tak isto 
ži::tka Pivodovho a ešte iných je napokon založená bulharská opera. Prvé 
predstavenie bolo 18. októbra 1908. Tento dátum sa nap9spol uvádza ako 
začhtok bulharskej opery. Nasledovalo päť predstavení za sebou. V prvom 
herci uviedli prvé, tretie a štvrté dejstvo Fausta a dva obrazy z Troubadoura. 
V druhom predstavení päť výstupov z "Eugena Onegina" a tretie dejs tvo 
Dargomyzského "Rusalky", atď. Obecenstvo bolo získané, očarené. 

BU;lliarské operné umenie vyznačuje sa už od svojich začiatkov ľudovým 
charakterom. Badať to i v troch ďalších bulharských operách "Kameu a Cena", 
podľa poémy Ivana Vazova "Hromada" a na libreto Ivana D. Ivanova, zhu
dobnené českým kapelníkom Venceslavom Kauckým, v opere "Borislav" 
od majstra Georgiho Atanasova a "?ena bega Tachira" od Dimitra Chadžigeor
gieva. Opery "Kameu a Cena" a "Zena bega Tachira" boli dlho na repertoári 
mladej bulharskej opery. 

Ivan Vulpe napomáha vývoju a rozkvetu mladej bulharskej opery nielen 
ako dobrý spevák, ale i ako vokálny pedagóg svojou dobrou speváckou školou. 
Touto školou prechádzajú takmer všetci vynikajúci bulharskí operní umelci 
a herci prvej generácie: Peter Rajčev, Michail Popov, Christo Brmbarov, Anna 
Todorovova1 Cvetana Tabakovova, Ilka Popovova, Konstancia Kirovova, 
Elena Nikolajevova, Naďa Svilarovova, Elena Doskovova a iné. Takýmto či
nom si bulharská opera už od prvých r okov svojho jestvovania zabezpečuje 
príliv dobrých, sviežich, plnohodnotných hlasov. 

Naj plodnejší a najvýznamnejší predstaviteľ bulharskej opery na začiatku 
XX. storočia je hudobný skladateľ Georgi Atanasov, žiak Pietra Mascagniho. 
Jeho Úrorba zaplňa prvé tri desaťročia nášho storočia. Atanasov mal . operu 
rád. Odchovaný tradíciami Verdiho, Pucciniho, Leoncavalla a :vfascagniho 
ostal presvedčeným prívržencom talianskej opery z konca XIX. storočia, s jej 
áriami, ensemblami, tancami a s ucelenosťou jednotlivých v-ýstupov. V tomto 
štýle sú stavané najúspešnejšie opery G. Atanasova .. Atanasovove recitatívy 
spočívajú na piesňove sa rozvíjajúcom orchestri. Bohatstvo bulharských ľudo
vých piesní, ktoré hľadali svojh o majstra, ·abv dostali nový obsah v tvorbe 
Atanasovovej na je'dnej strane a potreba, aby ľud počul svoje obľúbené meló
die v umeleckom spracovaní na strane druhej , nútili maestra, aby sa pevne 
primkol k svojmu ľudu a všestranne čerpal z prebohatej klenotnice ľudových 
piesní a tancov v svojich operách "Gergana", "Cveta" a "Opusten)r mlyn" . 

Symbolizmus, individualizmus a úplne odtrhnutie sa od sociálno-ľudového 
prostredia našli -svoj výraz v hudbe dvoch posledn)' ch opier Atanasova: "Ko
sara" a "Alcek" s námetmi z bulharského stredoveku. Jeho ambícia dokázať, 
že i on môže tvoriť moderne, stavať dej na ľahkých motívoch, vzdať sa pie
SI'í.ovej melodickej zaokrúhlenosti klasickej talianskej opery a prejsť na recita
tívno-deklamačný štýl podzemnej romantickej opery boli príčinou toho, že 
v svojich dvoch posledných operách upotrebil moderné operné smery . No 
jednako má jeho hudobná tvorba pre vývoj bulharskej opery hi~torický vý-
znam. 

Jeho opery sú prv)'m významným pokusom v tomto hudobnom žánri, pev
ným základom bulharskej opernej tvorby. 
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Spolu so spomenutými vynikajúcimi opernými spevákmi účinkujú v bul
barskej opere známi umeťci ako Kristina Morfova, Stefan Makedonský, Georgi 
Dončev, Penka Todorovova, Mara Vasilievova, Zľatka Kurtevova a íní. . 

Dôležitým medzníkom vo v),..voji bulharskej ope ry j e jej poštátnenie r. 1922. 
V)rznamm) úlohu pri jej 'upevňovaní hrá i celý ntd ruský ch dirigentov, 

Težisérov a hercov, ktorí boli prizvaní spoluuivárať život bulharskej opery. 
'Sponiedzi nich treba spomenú( dirigentov Isaja Dobrqven_a, Mojseja Zlagina, 
Jurija Pomeranceva, režiséra Nikolaja Vekova, Sergeja Ivancova· a hercov 
Evgenija Zdanovského, Konstantína Karenina atď. · 

Obdobie po prvej svetovej vojne dodnes je obdobím ďalšieho prehlbo
vania a veľkých úspechov bulharského operného umenia. Spolu s inscenova
ním celého radu klasických a súčasných opier vznikajú významné operné 
diela bulharských hudobných skladateľov ako "Car Kalojan" od Panča Vladi
.gerova, "Kráľovstvo žien" a "Salambo" od Veselina Stojanova, "Janiných 
-deväť bratov" od Ľubomíra Pipkova, "Pustovník" od Benedikta Bobčevského, 
"Ivanko" od Borisa Kňazeva, "Krali Marko" od Ivana Kavaldžieva a iné; 
])alety "Drak a Jana" od Christa Manolova, "Nestinarka" od l\11. Golemanova. 

Po Deviatom septembri vznikli opery "Momčil" od Ľubomíra Pipkova (uve
·dená v Bratislave), " Ivajlo" od Marina Goleminova," balet "Zbojnícka pieseň" 
od Alexandra R.ajčeva a iné. 

Po revolučnom 9. septembri 1944 vstupuje bulharská opera do epochy 
svojho najväčšieho rozkvetu. Vedľa sofij skej opery sa zakladajú opery vo 
Varne, v Ruse, v Plovdive a v Starej ~agore. V nich účinkujú mladí operní 
u melci, dirigenti a režiséri. 

Zaujímavým prejavom ľudovej umeleckej tvorivosti je ochotnícka opera 
v továrenskom meste Slivene. Táto opera, v ktorej pôsobia speváci robotníci, 
teší sa už desaťročnému tvorivému životu. Podľa jej vzoru boli vytvorené 
i opery ľudovej umeleckej tvorivosti v mestách Vraci a Burgase. 

Potreba mladých speváckych kádrov pre bulharské operné scény si vy
n (rtila zriadenie Opernej skoly pri Bulharskom štátnom konzervatóriu v Sofii. 

Inscenácie bulharsk~'cb opier v posledn)·ch rokoch sú charakterizované 
realizmom, hlbkou a veľkoleposťou. Každá nóvá opera znamená nezadržateľné 
napredovanie. Za to nesporne vďačíme cennej pomoci sovietskych režisérov, 
umelcov a baletných majstrov, Evg. Sokovninovi, N. Rumjancevovi, V. Lu
.že~kému, N. Anisimovej, K. Belinovi, K Holfinovi a iným. Ich pomoc v ope
rách "Piková dáma", "Staničný dozorca", "Tarasova rodina", "Boris Godu
nov", " Ivan Susanin" a v baletoch "Cervený mak", "Bachčisarajská fontána" 
:a iných , tvorí dôležitú etapu v širokých možnostiach bulharskej opery. Inter
preti ako sú národní umelci Michail Popov, Christo Brmbarov, Ilka Popovova, 
Neli Karova, zaslúžili umelci Ilija Josifov, Dimitr Uzunov atď. dosahujú veľké 
ú spechy v speváckom umení a interpretovaní. 

Bulharská opera bola vždy v kontakte s českým operným repertoárom. 
Na bulharskej scéne s veľkým úspechom uvádzajú "Predanú nevestu", "Dali
bora", "V studni". Teraz sa študuje "Cert a Kača". Opera je obľúbeným ·ume
ním ľudu. J ej realistick)· prístup a neohraničené možnosti jej zabezpečujú jed
no z p opredných miest v Európe. 

· Z bulharčiny preložila Mária Topoľsluí 
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Líška Bystrouška v brati s la vs kom SND 

Prvou premiérou opernej sezóny 1958/59, 
ktorá sa konala dňa 15. a 16. novembra 
1958, bolo. uvedenie Janáčkovej Líšky Bys
troušky pri príležitosti tridsiateho výročia 
skladateľovej smrti. Samotné dielo má v ce
lom majstrovom skladateľskom odkaze dosť 
výnimočné miesto - je to jediná Janáčkova 
javisková práca, ktorá je apoteózou prirody . 
Predt)·m Janáček síce používal líčenie pri· 
rodných úkazov, ale len funkčne (víchrica 
v J ej pastorkyni, búrka v Káti Kabanovej 
a Osude). Až vo vysokom veku, v rozma
chu svojich tvorivých síl vyspieval v tónoch 
svoju lásku k prírode a jej tvorstvu (je za· 
njímavé, že hoci detstvo prežil v hornatom 
Valašsku, v jeho raných skladbách nena
chádzame Učenie prírody). Ušku Bystrouš
ku robia zaujímav)'lni najmä analógi~ 
medzi postavami ľudskými a zvieracími 
(pohodlný, usedený farár-jazvec, záletný a 
v láskach ustavične neúspešný rechtor-ko· 
már, revírniková-klebetná sova), z ktorých 
najdôležitejšia je paralela medzi Bystrouš· 
kou a akousi Terinkou, v lu·e priamo ne
vystupujúcou . Všetky mužské postavy zo 
sveta ľudí majú alebo mali ľúbostný vzťah 
k Terinke. Opera okrem týchto spomínaných 
paralel je zároveň i obrazom protikladu 
1nedzi ľudsk)•m a zvieracím -svetom: proti 
p rostému zemitému ovzdušiu prírody stoja 
ľudia, spútaní konvenciami a nezdravými 
návyknú.; takou je postava nalomcného fa
rára (sám vraví "stojím tu ako m etla v kú
le . .. "), ktor)' už nemá žiadneho životného 
cieľa a utešuje sa len spomienkami na svoje 
na učené vedomosti (citovanie klasikov), no 
a ktu-tami a vínkom; taký je i rechtor, po 
láske ustavične túžiaci človek, pritom h lboko 
nešťastný·. Spojivom med7:i týmito dvomi 
svetmi je bodrý dobrácky revírnik. Takto 
dielo zároveli vyznieva ako vyzn anie sa
motnej majstrovej filozofie. 

Predstavenie Líšky Bystroušky radím 
k veľmi úspešným inscenačným činom bra
tislavskej opery v poslednom čase. Réžia 
Miloša Wasserbauera kládla dôraz na vý
raznú hereckú akciu, rozohrala javisko na
jmä vo "zvieracích" scénach (zásluhu na 
tom má iste i pohybová spolupráca M. 
Mrázkovej). Nebila príliš do očí, čo je práve 
dôkaz jej pôsobivosti. Veľmi pekne pôsobilo 
rozvitie scény "Bystrouškin dievči zjav" 
vizuálnym stvárnením revírnikovej spo
mienl<y na roky lásky vyvolanej pohľadom 
na dospievajúcu Bystroušku (dievča čaka-

Bystrot<-~ka a. lišiak (A. MarL•,oňová 
a M. KišOIÍOvá ) 

Foto: Podhorský 

júce na milého); nejde síce o o1·iginúlny ná
pad ' Vasserbauet·ov. Nemôžem však súhlasiť 
s poňatím záveru. Snaha po apoteóze brat· 
stva obyvateľov lesa s ľucľmi (uvedenie te
mer vše tk)·ch obyvateľov lesa znova na scé· 
nu). viedla k porušeniu logiky posledných 
výstupov; sotva zodpovedala Janáčkovým 
zámerom , ktor)' i v tejto svojej najpoetic
kejšej opere ostal Yždy sám sebou, t . j. 
zdrav)·m realistom. 

Dobrou režisérskou prácou bol pozna·· 
čený výkon temer všetk)•ch účinkujúcich. 

Všetky dôležitejšie úlohy boli naštudo'' ané
dvojmo. Revírnika skvele hral i spieval Ján 
Hadraba. Podáva suverénny výkon po všet
kých stránkach. Vyzdvihnúť treba najmä 
jeho veľmi dobrú artikuláciu a b ezprostred-
nosť prejavu. Gejza Zelenay v tej istej úlo
he po dosť strnulom úvodnom výstupe sa 
rozohral tiež k peknému výkonu, herecky 
však Hadrabovej úrovne nedosiahol, lež
svojím mäkším hlasom účinnejšie pôsobil 
v záverečných partiách opery. Anna Hor
nungová-Martvoňová je ideálna Bystroušk& 
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-svojou postavou sviežim sopránom; vý
borne podala celý rast Bystroušky od na
ivného lišťata cez dospievajúce dievča v 
·huncútsku, prefíkanú, no i vrúcne milujú
cu ženu a nežnú matku. Výkon jej alter
nantky Anny Hrušovskej prezrádzal sice 
vysokú hlasovú kultivovanosť, no sviežos
ťou hlasu i hereckým prejavom nebol na 
úrovni podania Martvoňovej. Obidve pred
·staviteľky lišiaka sa zhostili svojej úlohy 
veľmi dobre: Mária Kišoňová-Hubová na
jmä svojim uvoľneným hereck)rm prejavom 
(škoda, že vysoký register bol nepríjemne 
úzky a lišil sa znateľne od lrižších polôh), 
Zita Frešová-Hudcová zas vo všetkých po
lohách vyrovnaným hlasom. Stanislav Be
iíacka v oboch svojich úlohách (farár, jaz
vec) predčil alternujúceho F. Krčmára, 
u ktorého sa popri nie práve najkultivova
nejšcj technike tvorenia tónu prejavujú he
recké maniery vedúce až k V)iadrovaciemu 
klišé (mimochodom : prečo v jednom pred
stavení nespieva obe postavy ten istý herec, 
keď je medzi nimi paralela?!). Krásne, s ma
ximálnou úspornosťou gest vypracoval dr. 
Ján Blaho svojho rechtora, ktorý ~ i vďaka 
jeho kvalitnému speváckemu výkonu -
ostane divákom iste dlho v pamäti. O rech
torovi Alexandra Baránka to už nemožno 
povedať. Helena Bartošová uspokojila len 
ako sova, kým jej alternantka Marta Meie
rová rovnako účinne zaspievala revírnikovú 
i sovu (tieto úlohy by tiež mohli byť v jeden 
večer obsadené tou istou herečkou!) . Z ostat
n)·ch predstaviteľov menších úloh treba vy
zdvihnúť veľmi p ekný výkon Juraja Mart-

voňa, Borisa Simanovského (Harašta), Niny 
Hazuchovej a začínajúcej Ľuby Baricovej 
[Lapaj) a, hoci tu šlo len o herecký výkon, 
rozkošnú líštičku malej Katky Kľačanske"j. 

Na dokonalom výkone súboru má do
zaista veľkú zásluhu dirigent Ladislav Ho
ioubek, k torý sa po šiestich rokoch opäť 
vrátil do bratislavskej opery. Orchester p od 
jeho vedením, i napriek krátkej dobe (od 
premiéry Kamenného kvietka, po premiéru 
Líšky Bystroušky uplynulo len dva a pol 
týždňa), dosiahol pomerne slušnej úrovne, 
ktorá - súdiac podľa prvých predstavení
ďalej vzrastá (v bratislavskej opere to bol 
v posledných rokoch dosť nezvyklý zjav). 
i.\a prvej premiére sa vysky tli síce nejed
notné nástupy najmä v introdukcii a sláčiky 
mali by znieť aj sýtejšie; príjemne prekva
pil výkon dychových nástrojov (až na nie
koľko už tradičných nečistých tónov v les
ných rohoch, najmä na druhej premiére). 
Sbory neboli vždy presné (shormajster J . 
Petr); Pôsobivá scéna Fr. Trôstra navodila 
svojím jednotným farebným ladením pôso
bivú lesnú náladu; podarilo sa jej vytvoriť 
i dostatočnú ilúziu javiskovej hThky. Vtipné 
kost)-my Ľudmily Purkyňovej iste nemalou 
mierou prispeli .k veľkému úspechu pred
stavenia. Treba sa však zamyslieť nad jed
nou skutočnosťou: už druhá premiéra bola 
pomerne slabo navštívená a na treťom pred
stavení to tiež nebolo s návštevnosťou lepšie. 
Kde je príčina, že bratislavské obecenstvo 
sa tak nevší.mavo správa k svojej opernej 
scéne? 

Igor Vaida 

Nový bal et Radovana F. Spišiaka v Košiciach 
za,-rela sa opona za posledným obrazom 

_premiérového predstavenia baletu "Kat•pat
ská rapsódia". Autor, dlhoročný dirigent 
Státneho divadla v Košiciach, Radovan Fest 
Spišiak odovzdal verejnosti nový slovenský 
·balet so súčasnou tematikou. Pôvodná ver
zia, známa pod názvom " Marijka", bola 
celkom prepracovaná podľa nového libreta 
t•ežiséra Kornela H ájka. 

V prvej vete obsahu baletu, l-torý je 
uverejnený v bulletine, čítame: " J e krás
ny, augustový podvečer r. 1942." Ovzdušie 
neskorého letného popoludnia nám navodí 
scéna; no o vojnových štyridsiatych rokoch 
sa dozvedáme len po treťom obraze, náhle 
a so značným prekvapením. Tak sa nám 
rozpadá dejová linia na dve časti - prvú, 
príbeh dedinského dievčaťa a druhú, boje 
par tizánov proti okupantom. Možno, že by 
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bol stačil mal)- inscenačný zásah, aby sme 
prežívali dejové napätie v plnom rozsahu 
už od samého začiatku. Zaujímavým sp/i
sobom je vyriešený prológ, ktorého funkciu 
prevzal veľmi vydarene réžijne i choreogra
ficky riešený sen Valy vo väzení, ktorému 
hy azda prospelo účelné skrátenie, podohne 
ako aj záverečnému obrazu. Moderná, veľmi 
vkusne náznakom riešená scéna hy rovnako 
získala, keby sa tvorcovia inscenácie baletu 
Karpatská rapsódia ešte raz zamysleli nad 
množstvom premietaných obrazov, z kto
rých nie všetky splňajú svoju funkciu. 

Hudba baletu je rozhodne najlepším die
lom Radovana F . Spišiaka. Po kompozičnej 
stránke je najpútavejší prvý obraz. V ďal
ších obrazoch sa striedajú účinné dramatické 
gradácie s tniestami invenčnej, no oveľa 
jednoduchšie komponovanej lyriky , k torým 

h y niekedy patril skôr iný scénický žáner 
(opereta - 2. obraz) a s viacerými prekom
ponovanými citátmi zakarpatskej ľudovej 
piesne a tanca. Balet hudobne naštudoval 
dirigent Boris V elat. 

Choreograf Stanislav Remar, ktorý vyko
náva veľmi záslužnú umeleckú prácu t:}"'lil, 
že inscenoval už viac nových. alebo menej 
známych baletov, presvedčil aj tentoraz 
o svojej choreografickej fantázii. Nereaguje 
len na povrchnú zvukovosť hudobného prú
du, ale usiluje sa choreograficky stvárňovať 
vnútorné napätie, nielen dejové, ale aj ci
toYé k <;>nflikty. V priestore plne uplatňuje 
dramallckú dynamičnosť. J e to aj zásluha 
autora libreta, režiséra Kornela Hájka. Cho
reograf Remar vyriešil tiež zaujímavým 

spôsobom prechody z ľudových tanečných 
prvkov do prvkov klasickéh o baletu. PoJ
statnú zásluhu na úspechu baletu Karpatská 
rapsódia má obrodený baletný súbor, v kto
rom sa dostalo zaslúženéh o miesta mnohým 
mladým, talentovaným a kvalifikovaným 
umelcom. Nikto ani n etušil, že sa ovocie 
úspechu zrodí tak skoro. J e to príklad h odný 
nasledovmlia. Svoju veľkú úlohu vytvorila 
pr·edstaviteľka Valy - A. Hoppeová spolu 
so svojím partnerom I. Mičolom. Potlesk 
obecenstva teda patril skladateľ ovi a diri
gentovi R . F. Spišiakovi za predvedené dielo 
n dlhoročnú záslužnú umeleckú prácu, 1..-to
rú vykonal pre košické divadlo i všetkým 
umelcom, ktorí balet inscenovali. 

Ľubomír Cížek 

Kon certy Slo ve nskej fi lharm ónie 

Novembrové koncerty SF konali s&. 
v rámci Mesiaca CSP. Preto nás zaráža 
program, ktorý odznel pri tejto príležitosti 
na pódiu nášho najreprezentačnejšieho hu
dobného telesa. Keby neboli prišli sovietski 
hostia-sólisti, nepočujeme ani jedno dielo 
sovietskeho skladateľa . Vypočuli sme si 
síce dve skladby od Sergeja Rachmaninova 
pre klavír s orchestrom; sú to však diel,;. 
ruského skladateľa, ktorý žil po revolí1cii 
mimo SSSR. 

Skutočnosť . že na každom koncerte no
vemhrového .cyklu SF účinkoval klavirista, 
môžeme využiť k porovnávaniu. Z klavír
ll)~ch výkonov stojí bezpečne na prvom 
lllleste koncert svetoznámeho Emila Gilelsa, 
nár. umelca SSSR. J eho geniálne umenie 
poznali sme doteraz iba z nahrávok. No žh -ý 
posluch jeho priam démonickej hry presah u
je všetky naše očakávania. Na koncerte ko
n?nom diía 26. novembra uviedol tento pia
msta naprosto nekonvenčný program (málo 
hrané diela Bacha, Schuberta, Schumanna 
Prokofieva a Stravinského). Už tento faki 
treba vyzdvihnúť a vysoko hodnotiť. Keď 
klavírny umelec s takým eruptívnym tem
peramentom a s takou dokonalou t echnikou 
ako je Gilels, prednesie Prokofievovu sonát~ 
ao mol a suitu zo Stravinského ,Petrušku" 
v>:niká zážitok slovami sotva vyp~vedateľný: 
Gilelsove prsty znejú dokonale čisto ako 
zvončeky i v tých najrýchlejších pasážach 
alebo oktávových a akordických behoch . 
Tot o, hranice ľudských možností presahujú-

ce, technické majstrovstvo nie j e však úče
lom, ale prostriedlwm k čo najdokonalejšie
mu vystilmutiu ideového obsahu interpreto
vaných skladieb. Gilels je j edným z mála 
umelcov, ktorí geniálne dotvárajú a umoc
nuJ u obsah prednášaného diela. 

Dokonalé rozlíšenie jednotlivých štýlov 
čo do techniky, zvukovej intenzity i čo do 
celkového podania je u tohto pianistu na
prostou samozrejmosťou. Vysoko treba hod
notiť Gilelsovo podanie Bacha (Aria variata 
alla maniera italiana). Dokázal sa udivujúco 
pohotove preorientovať na štýlovú oblasť 
odlišnú od vlastného, prírodou daného n.a
turelu. Vzorné a štýlové bolo i podanie 
lmpromptu op . .1.42 od Schuberta a veľko
lepej Sonáty fis·mol op. 11. od R. Sohu
manna. Osobnosť umelca ustúpila do p ozadia 
a iba v dynamicky vypätejších miestach 
občas prehleskovala na povrch. Vo výbere 
z P rokofievových "Visions fugitives" ukázal 
tento. pianista, že i menšie fo rmy a vysti
hnutie rozmanitých nálad sú jeho doménou. 

Vynikajúci výkon podal i laureát medzi
národnej súťaže o cenu J. S. Bacha, nemec
ký pianista Dieter Zechlin. Jeho výkonv 
charakterizu je predovšetkým ·prísny prístup 
k interpretácii ako i podčiarkovanie no 
i hľadanie nových ciest v štýlovom pred~ese 
pričom nikdy neprekročí daný rámec toho: 
~torého s~eru. Nezabudnuteľné sú najmä 
]eho podarua Brahmsových klaviŕnych kon
cer tov. V dňoch 20. a 21. novembra vystúpil 
so SF ako -sólista v 2 klavírnych koncertoch 
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- v Bacl•o,·om A dur: a v iVIozartovom Es 
dur (Kijchel č. 271). Tým, že Zechlin, ako 
aj Gilels interpretovali Bacha - dokonca 
obidve diela ovplyvnené talianskym štýlom, 
- máme možnosť porovnať si ich výkony. 
Gilcls, ako nadmieru v)·bušn)' typ, musí 
sa pá interpretúcii Bacha a klasiky brzdiť, 
Nm vzniká dojem napätia, ktoré drží po
slucháča od prvého až po posledný takt. 
:.'1'aprot.i Lomu Zechlinovo interpretovanie 
týchLo smerov (súdiac podľa koncertu 21. 
novembra ) nesie v sebe črty kľudu a muž
nej jenmosti temer romantického razenia. 
Táto črta Zechlinovho naturelu sa prejavila 
najmä pri vzornej interpretácii druhého kon
certu. Bol to skutočný, jemný, v y rovnaný, 
prežitý, no vonkoncorn nepresentimentali
zovan~· :\fo za rt. Je to jedna z najlepšieh 
klavírnych interpr·etácii 3-Iozarla, aké sme 
v Bratislave v poslednej dobe počuli. 

Vynikajúci v),kon podala v dňoch 11. a 
'12. novembra aj Maria Grinbergová, sólistka 
:\ foskovskej štátnej filharmónie, ktorá spolu
(H"inkovala na večere husľov{·ch sonát s 
:\" ell.i SJ,olnikovovou. Zatiaľ Čo techni~ké 
zvládnutie lt Gilelsa i Zeehlina stálo úplne 
v pozadí a podriaď oval o sa eelkovej kon
ccpe.ii preclnášaných skladieb, n Grinber
govej si poslucháč uvedomoval - toto, alebo 
ono je ťúké miesto a iste stálo ldavióstku 
hodne ná mahy a nervového vypätia, aby ho 
bezpečne Lechnicky zvládla. No vysoko kul
tivovaná mm:ikalita tejto pianistky sa vhod
ne uplatľiovala najmä v Partite e mol pre 
husle a klavír od J. S. Bacha. v spevavom 
Adagiu Beethovenovej husľovej sonáty op. 
:30, č. 2 a konečne i v impresíoni~tick;( lade
n ých úsekoch Prokofie ,·ovej hllSľ ovej sonáty 
f moll. P1·i tejto prlležitosti spomen\eme i v)-
kon lameátky medzinárodnej husľovej súť:cJ.· 
že .J. Thibnuda v Paríži Nelli Skolnikovovcj, 
reprezentujúcej vynikajúci priemer soviet
skej husľovej školy . Co sa t)·ka technického 
zvlád_nutia plati u huslistky v podstate to 
isté, ,;o sme povedali u G.rinbergovej. Pri 
tempove i d yn amicky v-y pätej ších miestach, 
pri obt:ažn)·el1 hma toch dochádzalo miestami 
k m(' iwj Cn žkopáclnosti. U obidvoch unwl
k;i·ii prev ládali kvality muzikantské nad 
virtuúznote<"bnick)cmi. 

Benjamínkom novembrov)·ch koncertov 
bol víťa z tohoročnej medzinárodnei súťaže 
klaviristov o cenu G. Enescu v Bukurešti 
22-ročn)' čínsky klav irista Li-Ming-Čchiang. 
:\'a slávnostnvch koneertoch 6. a 7. noveJil
bm, pot·iada ,;_ý ch z príležitosti 41. výročia 
VOSR a 65. vý-ročia úmrtia P. L Caikov
ského, účiuJwval ako sólista v R apsódii na 
Paganiniho tému pre klavír a orchester od 
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S. Rachmaninova. Na jeho výkone bolo 
'badať typické známky čínskej dôkladnosti, 
vybrúsenosti i húževnatosti. Každ)• tón i po
hyb pri svojej hre mal Li Ming-Cchiang do
konale premyslený, čo si musíme zvlášť 
ceniť najmä pri jeho mladosti. Jeho tech
nická, výrazová i farebná škála je vynika
júca. Hru Li Ming-Čchianga je plastická aj 
pri tých najväčších vrcholoch a gradáciách 
a čo do súhry s orchesiTom dokonale vyvú
žená. Pianista t akejto kvality má všetky 
predpoklady, že V)' l'astie raz v umelca sve· 
tového formátu. 

S orchestrom SF, pod taktovkou Zdet•iw 
Bílka, účinkoval český klavirista .liH Hu
bička v Rachmaninovom TT. koncerte c mol. 
Vzhľadom na predchádzajúce špičkové vý
kony podal Hubička len priemern)· výkon. 
Zameral sa na virtuózne partie tohto skôr 
poetického koncertu, ktoré síce zahral b1·i
lantne, no miestami bolo by sa žiadalo i tu 
väčšej ľahkosti a pestrejšej palety dyna
mických odtienkov. Spevné m iesta podal 
nelyricky, tv1·clo a najmä v 2. časti, kde 
klavír s orchestrom sa striedavo S!)I'eviiclza
jú, sólový nástroj stále clomino;;,al a to 
i vtedy, keď vedúcu melódiu mal zahrať 
orchester. I súhra s orchestrom nebola cel
kom dokonalá. V Hubičkovcj hre chýbalo 
nám predovšetk)·m ono romantické odhmot
nenie sa a hlboká lyričnosf spojená s jemne 
diferencovaným úderom, ktoré sme obdi
vovali najmä u amerického pianistu Ka
tehena. 

Co sa týka výkonov a úrovne orchestra 
~F, môžeme s potešením konštatovať, že 
-~:na j ú ·neustále vzostupnú tendenciu. Na sláv
nostnom koncerte v d·ňoch 6. a 7. novembra 
spoluúčinkoval - ako v ždy spoľahlivo -
-aj · Spevácky sbor SF (sbormajster .J. )..f. 
Dob rodinský) pri predvedení kantáty "Po
z'dl'av veľkej zemi" ocl Dezidera Kardoša, 
laureáta štát~~ej"ceny: S~pránové s,ólo poho
tov o " zaskocila za 1ncl1sponovanu T. Kre
sákovú členka sboru Cecilia Lévayová, ktorá 
podala vcelku uspokojiv)' výkon až na nie
ktoré miesta, kde ju kry l orchester. Nebola 
to v šak vina dr. Rajtera, ale málo p ricbojného 
hlasu speváčky. Okrem už spomínanej H.ach
maninovej "Rapsódie" odznela na tomto 
koncerte i IV. symfónia Petra Iľjiča Caj
ko vského. H.ajterova koncepcia tejto skladby 
zamerala sa na podčiarknutie osudového tra
gizmu, dramatizmu a n esentimentálnej lyri
ky a zaradila sa tak medzi najlepšie výkony 
SF v tohoročnej sezóne. 

Do 2. polovice koncertu v ch'íoch 20. a 21. 
novembra zaradil I:udov ít Rajter 2 diela 
L. van Beethovena - VIII. sy mfóniu a ob-

ľúbenú ouvertúru Leonoru III. Je síce prav
da, že v prvej polovici tohto večera odzneli 
Jiela Bacha a Mozarta, takže voľba Beetho
vena štýlove vhodne uzatvárala program. 
určite však . nebolo by bývalo nevhodným 
alebo násilným zoznámiť obecenstvo s nie
ktorým z modernejších symfonických diel, 
napr. so sovietskym. l!ž viac rá7. sa vytýka! 
dr. Rajterovi určitý akademizmus, no posu
dzujúc posledné vystúpenia musíme kvitovať 
jeho hlboko ľudský a citliv)• prístup ku 
každej skladbe, ktor)- sa v plnej miere 
uplatňoval i pri prednese spomínaných 
dvoch Beethovenov)-ch diel. Táto symfónia 
svojim intímno hlbavým a duchaplným ob· 
sahom nckládla dr. Rajterovi pri interpre
tácii nijaké problémy, ba možno pove
dať, že pre sYoj noblesn)- a ušľachtilý rámec 
výborne zodpovedala prirodzenému natu
relu tohto dirigenta. l: predohry, ktorá bola 
posledným bodom tohto; pre dirigenta 
i orchester nanajv)'š vyčerpávajúceho pro
gramu, bolo badať už určitú ncsústredenosť 
na strane dil'igenta ako aj pomalšie reago· 
vanie zo strany orchestrálnych hráčov. 

Rozhodne, i keď krátko, musíme vysoko 
hodnotiť všeobecne známe, pohotovo sa 
prispôsobují1ce spreváclzačské umenie Raj
terovo, najmä pri často sa meniacich tem· 
pách vo variáciách Rachmaninovej RapsódÍ<\ 

Zdenčk Bílek dirigoval orchester SF v 
dňoch 13. a 14. novembra. Jeho koncepcia 
"Dramatickej preclohry" mladého talento· 
vaného Ilju Zeljenku, v porovnaní s \'Ý
·stavbou tohto diela na jeho premiére ná.s 
plne neuspokojila, pretože nedokázal vyvo
lať dramatické, napäté ovzdušie, aké sme 
počuli na premiére. T)·m sa clo značnej 
miery skreslil celkový dojem z ináč pozoru
hodného diela. Na druhej strane treba zas 
vyzdvihnúť zaradenie tejto skladby , pre
tože okrem Kardošov ej Kantáty, už viac ráz 
predvádzanej, bola to jediná slovenská 
skladba, ktorá mala u orchestra SF vlastne 
premiéru. Ako sprevádzač Hubičku v Rach
maninovom koncerte sa Bílek slušne uplat· 
ni!, no v tutti medzihrách orchestra žiadalo 
by sa menej ohňa a v súhre väčšej vyváže
nosti so sólovým nástrojom. 

Prog1·am tohto koncertu uzatvárala Dvoi'á
kova VII. sy mfónia. Dirigent znamenite vy
stihol zdravú, zemitú, mužnú silu, ohni\1" 
temperament a radosť zo života, ktoré cha
rakterizujú Dvo:fákov sloh. Orchester svojím 
elánom a pohotovým reagovaním na dirigen
tove gestá sa vo veľkej miere zaslúžil 
o úspešné prijatie tohto diela u obecenstva. 

- žik. 

Koncerty z príležitosti 75. narodenín 
F. Kafendu 

K oslave 75. výročia narodenia prof. Ka
fendu, nositeľa Radu práce, pripravil Sväz 
slovenských skladateľov spolu s Koncertnou 
a divadelnou kanceláriou koncert zo skladieb 
~najstra dňa 5. novembra v koncertnej sieni 
Cs. rozhlasu. Program bol uvedený prejavom 
a zdravicou národného umelca prof. Eugena 
Suchoňa, jeho žiaka v kompozícii. Pr'cf. 
Suchoň vyzdvihol najmä Kafenclovu tvori
Yosť posledných rokov, v ktorých ako kebv 
chcel majster dohoniť aj v skladbe, čo m ;, 
bolo znemožnené v rokoch zaťaženia peda
gogickou a organizačnou činnosťou. Hneď 
prvá skladba "Vaáácie a fuga pre klavír" 
bola dôkazom te:jto tvorivosti - bola to 
pre•niéra opravdu zaujímavej a dôvtipne hu
dovanej skládby veľkej koncepcie. V podaní 
Evy Fischerovej-Martvoúovej sa tento jej 
rys aj náležite uplatnil. Živelne s•ieže tri 
piesne [Listy, Okúzlenie, Pieseú) na slová 
.lána Smreka podal s priliehavým tempe
ramentom clr. Gustáv Papp. Prof. Rudolf 
Macudzinski predniesol dve staršie majstro
ve skladby (Amulet a Večerná pieseú), vy
pii\ajúce medzeru nám inak temer chvba
júcich romantických náladových ·klavír~ych 
skladieb. Po prestávke zaznelo K varte to 
G dur v podaní Slovenského kvarteta - !ms 
spomienky na Kafenclovu mladosť a zú
roveň .dolmment rodeniu sa slovenskej ná
rodnej hudby na umeleckej úrovni ešte pred 
podmienkami, ktoré priniesol rok 1918. Cez 
prestávku obstúpili majstra Kafenclu viacerí 
gratulanti, čo dodalo koncertu intímriu ~· 
radostnú patinu. -k 

Aj VS~IU spomenula koncertom z diel 
Frica Kafenclu (12. 11. 1958) majstrovo 
'"Ýročie. Po úvodný ch spomienkach odb. a s. 
Evy Fišerovej-1V1artvoňovej zazneli klavil'ne 
skladby Amulet a Večerná pieseň v podani 
Valérie Puškášovej. Pieseň Nápis na dome 
zaspieval Juraj Sarmoray (klavírny sprievod 
K. Nemčovská) a Suitu v starom slohu za
hrala Kveta Sladká. V druhej polovici večera 
zaspieval Pavol Mauréry za doprovodu Te
rézie Horákovej Listy a Pieseň a L. Kup
kovič s H. Gáfforovou predniesli Sonátu 
D dur pre husle a klavír. · S. 

MOSKVA. 21. decembra 1958 bol k oncert 
z diel československých skladateľov. Na 
programe boli skladby D. Kardoša, P. Boi'
kovca, K. Slavického, V. Trojana. Dirigoval 
aj u nás známy N. An osov. Koncert mal 
srdečn)- ohlas. 
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Štátny akademický mužský sbor 

Estónskej SSR 

V sobotu 8. novembra naplnilo bratislav
ské obecenstvo takmer do posledného miesta 
koncertnú sieň Slovenskej filharmónie (hoci 
koncert nebol skoro Yôbec propagovaný), 
aby si vypočulo po dlhšej prestávke koncert 
mužského sboru. Tento raz to bolo repre
zentačné teleso Estónskej SSR, krajiny zná
mej bohatou tradíciou sborového spevu. Pod 
vedením svojho hlavného dirigenta, prof. 
Gustáva Emesaksa, pripravil bratislavskému 
publiku pelcný hudobný zážitok. Státnv 
akademický mužský sbor sa vyznačuje vzá~
nou vvrovnanosťou, zvučnými hlas1ni (79 
členov J, >: ktorých nad vysoký priemer vy
niká skupina hlbokých basov veľkvm inten
zitným rozpätim, tvárnou dynamikou ako 
aj dobrými sólistami. Po štát . hymnách CSR, 
SSSR a Estónskej SSR, ktoré sbor zaspieval 
v národných jazykoch, v prvej polovici 
večera zazneli skladby romantických a sú
časných autorov (výnimku tvorilo len Echo 
od Orlanda di Lasso a Mozar tova Uspávan
ka), v druhej úpravy ľudových piesní. 
Z rozsiahleho programu precízne naštudo
vaného najviac sa nám vryli do pamäti pie
seň Mesiac od estónskeho klasika Tudura 
V etika (krásne pianá!), Griegova kantáta 
Nová otčina (R. Vahisalu - sólo, Elza Ave
son - klavír a prof. Hugo Lepnurm -
organ), pomerne málo známe dielo nórskeho 
klasika s účinným použitím organa v stred
nom diele i v hymnickom závere a dve 
diela českých skladateľov, Dvoi'ákova Hos· 
tina, no najmä prekrásny Foerstrov sbor 
Veľké šíre rodné lány, vyznanie skladate
ľovej lásky k svojmu rodnému kraju (obe 
museli hyf pre veľký úspech zopakované). 
Skoda len, že ~i sbor nevybral do programu 
viac diel starej vokálnej polyfónie (Lasso, 
Palestrina a i.), lebo sa veľlni zriedka obja
vujú na našich koncertoch a na ich inter
pretáciu má sbor najlepšie predpoklady. 
Trochu nezvykle zapôsobilo zaradenie samo
statného organového čísla, hoci sme boli radi, 
že môžeme poznať skladby Estóncov P. 
Siidu (Pastorále) a A. Kappa (Toccata). 

V druhej polovici programu vystúpilo dvo
jité vokálne kvarteto sboru. Z jeho štyroch 
čísel (dve boli prídavkové) zaujala ruská 
národná pieseň Trojka a estónska žartovná 
pieseň Anna bola hrdá, z piesni upravených 
pre sbor Ernesaksova veselá Novoročná a 
Moyzesove Tri panenky, zaspievané na ?..á
ver. Po skončení programu pripravilo obe
censtvo sboru hotové ovácie, takže bol nú
tený znova pridávať - tento raz to bol náš 
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Boleráz, boleráz a majestátny sbor pútnikov 
z .opery Tannhäuser od R. vVagnera, pred
vedený za sprievodu organa. (ra) 

Borodinovci opäť v BraÚslave 

Na ceste do vlas!i, po úspešnom zájazde 
v NSR a NDR, absolvovalo štátne sovietske 
Borodinovo kvarteto v novembri ro. r. 5 
koncertov aj v CSR (Trenčín, Praha, Brati
slava, Karlove Vary a Mariánske Lázne). 

Bratislavskému publiku sa toto mladé, 
no neobyčajne talentované teleso predsta
vilo prvý raz r. 1955. Založené r. 1947, 
združujúce dnes ešte sotva tridsaťročných 
odchovancov Moskovského konzervatória, sa 
už dopracovalo k pozoruhodným úspechom 
doma i v zahranič! (Nemecko, Poľsko, Ru
munsko, Bulharsko; Taliansko, Svédsko, Fín
sko a Ceskoslovensko ). 

Sovietski hostia predviedli 9. novembra 
v Koncertnej sieni Poverenictva vnútra ne
obyčajne náročný a rôznorodý program. 
V úvode koncertu odznelo Sláčikové kvar
teto č. 3 F dur op. 73 (z r . 1947) D. Sos
takoviča, emocionálne veľmi silne pôsobiace 
dielo s veľmi bohatou dynalnickou paletou, 
plnokrvnou invenciou a nemalýlni technic
kými nárokmi. Borodinovci, ktorí sú známi 
ako oduševnení propagátori súčasnej so
vietskej komornej hudby (na svojich kon
certoch uviedli celý rad svetových premiér 
sovietsk-ych komorných diel neraz im ve
novaných), docielili pri jeho interpretácii vo 
všetkých smeroch reprodukčnú úroveň hod
nú mena veľkého sovietskeho majstra a 
strhli prítomných k úprimným prejavom 
nadšenia. Pravda, v stredobode záujmu bolo 
známe Sláčikové kvarteto č. 5 D dur op. 64 
zvané "Skovrančie" J. Haydna. Viedenská 
klasika býva totiž skúšobným kameňom aj 
pre tie najvynikajúcejšie komorné telesá, 
pretože svojou priezračnosťou a prísnymi 
štýlovými nárokmi podáva najlepšiu vizitku 
ich skutočných kvalít. A tu treba . zdôrazniť, 
že mladí sovietski umelci podali výkon smelo 
znášajúci kritériá zrelých komorných telies 
svetového mena. Prejaviac vysoký zmysel 
pre ušľachtilosť zvnku, jednoliatosť súhry 
i neobyčajnú inteligenciu štýlového prejavu 
až po všetky nuanse frázovania, predviedli 
Haydna, akého sme v Bratislave už dávno 
nepočuli. 

Po prestávke odznelo Sláčikové kvarteto 
F dur (1904) M. Ravela, typické dielo jed
ného z čelných predstaviteľov francúzskeho 
impresionizmu. Striedajúc melancholický 
sentimentalizmus s dravým románskym tem
peramentom poskytovalo interpretom dosta-

tok možností k skutočným muzikálnym 
bacchanáliám i najnežnejším prejavom ľJid
ských citov, ako ich možno vyjadriť len 
prostredníctvom h udby. Tvoriac protipól 
i po stránke štýlovej k Haydnovi i Sostako
vičovi, šťastne uzatváralo celý komorný ve
čer aj po stránke programovej. 

Tažko hodnotiť Borodinovcov ako jedno
tlivcov: R. Dubinskij, I. Alexandrov, D. Se
balin, ísyn skladateľa V. J. Sebalina) a V. 
Berlinskij. Každý člen kvarteta skrýva v se
be vlastnosti, ktorých syntéza, umocnená 
l,lsilovným dvanásťročným štúdiom i nád
hernými talianskylni nástrojmi, vytvára ozaj 
reprezentačné komorné teleso. No Borodi
novci sú a j štátnym telesom, čo znamená, 
že sa zapodievajú len komornou hudbou za 
plného existenčného zabezpečenia. Ich do· 
siahnuté umelecké výsledky sú podmienené 
aj touto stránkou veci a keď uvážime, že 11 a 
tomto ozaj vysokohodnotnom komornom 
večeri bolo v hlavnom meste Slovenska opäť 
sotva 80-90 poslucháčov, čo si s nepocho
pením všimli aj naši hostia, prichodí sa nám 
znovu nevdojak zamvslieť. 

Slovenská filharmÓnia vychovala za svoj
ho sotva desaťročného pôsobenia taký káder 
stáleho koncertného publika, aké nám môžu 
závidieť mnohé mestá so značne väčším 
počtom obyvateľstva. Nepodarilo by sa niečo 
podobné aj na poli komornej hudby vytvo
rením štátneho komorného telesa na Sloven
sku ? (Fii.) 

ll. medzinárodný festival súčasnej 

hudby - Varšava 1958 

Pomerne oneskorene hovoríme o festivale, 
ktorý v dňoch od 27. septembra do 5. októbra 
1958 prebiehal vo varšavských koncertných 
sálach. Pozostával z 8 orchestrálnych, 4 ko· 
morných (ohlásené Avramovo kvarteto z 
Bulharska nemohlo prísť) a 3 operných 
podujatí. Na programoch boli popri počet
ných skladbách žijúcich autorov (Sostako
vič, liindemith, Britten, Martin, Poulenc, 
Milhaud, Dessau, Cilenšek, Nono, Beriot, 
Stockhausen, Baird, Lutoslawski, Baczewicz, 
Spisak, Sikorski, Malawski a i.) aj diela 
Prokofieva, Honeggera, Bartóka, Schonber
ga, Weberna, Berga. N-a orchestrálnej re
produkcii sa popri poľských orchestroch 
(Národná filharmónia, Veľký symfonický 
orchester poľského rozhlasu, Komorný or
chester Sliezskej filharmónie) podieľala Le· 
níngradská filharmónia a Symfonický or· 
chester . Lipského rozhlasu. Dirigovali W. 
Rowicki, J. Krenz (Talian B. Maderna ne
prišiel), St. Skrowaczewski, K. Sanderling, 

J. Mravinskij a II. Kege!. Z komorných 
telies účinkovalo J uillardovo kvarteto (USA) 
a Dychové k vinteto z Toulouse· okrem· 
toho na samostatnom recitale vysulpil bas· 
baryton Heinz Rehfuss (Svajčiarsko) a jeden 
~omorný koncert pripravili poľskí sólisti. 
Uroveň podujatí bola nerovnaká - zväčša 
v závislosti od skladieb, k toré boli hrané na 
~om-ktorom . koncer~e. Nesporne najväčšf 
l!spech mali Prokofievove skladby, najmä 
Jeho .v. klavú·ny koncert, dielo doposiaľ' 
veľnn málo hrané, hoci patrí k najvynika
júcejším svojho druhu v svetovej literatúre. 
Predniesol ho Sviatoslav Rich ter, ktorý -
ak by sa tak mohlo povedať - temer 
prekonal sám seba. Bolo to suverénne 
zvládnutie diela po stránke technickej 
i. výrazovej , Podobný úspech mali i 
diela Sostakoviča (X I. symfónia) a Bélu 
Bartóka (Suita z Podivuhodného mandarína 
IV. sláčikové kvarteto). Mocným zážitko~ 
bola i Scheringova interpretácia Bergovho 
Husľového koncertu, ú spešné holo tiež pred
vedenie Schonbergovho I. žalmu z Moder· 
ných žalmov (skladba pre orchester, ku 
ktorému sa v závere pripája sbor) a jeho 
kantáty Ten, ktorý prežil Varšavu (svojským 
spôsobom precítené ukrutnosti Nemcov pá
chané vo .Varšavskom gete; tragizmus od 
začiatku do konca - samá smrť). Príjem
ným prekvapením bola Lutoslawského Smú
točná hudba, prekrásna skladba postavená 
na základnom melodickom vzorci, ktorý je 
neustále hudobno-logicky vnútorne rozví
janý. Je to dielo skutočne moderné, dôkaz· 
správneho hľadania, neopúšťajúceho pôdu 
hudby a neutiekajúceho sa k abstraktným 
konštrukciám. O zdravej muzikalite nás pre·· 
svedčili Styri esej e pre orchester od T. 
Bairda, i keď sú písané seriálnou t echnikou; 
tento kompozičný spôsob v skladateľovom 
vývoji je pravdepodobne len prechodným 
štádiom. N ovink~u bola pre nás i opera 
Kr~katuk T. Sze.hgowského (okrem nej dá
vah v opere Br1ttenovho Petra Grimesa a 
Ravelov balet Dafnis a Chloe). Opera má 
r'?zprávkový vianočný námet: figúrky pod 
VIanočným stromkom ožijú. Ako detské 
predstavenie má svoje kúzlo. Hudba je málo 
osobitná, i keď prezrádza technicky rutino
vaného tvorcu. 

Nemožno zaprieť, že na festivale odznelo 
mn~ho priemernej, ba priamo problematickej 
hudby. Samostatný koncert bol venovaný 
prehrávkam elektronickej hudby a klavír
nym skladbám K. Stockhausena v podaní 
Davida Tudora z USA (okrem iného bol 
reprodukovaný aj Gesang der Jiinglinge). 
Tu už sotva možno hovoriť o hudbe. Ko-
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niec koncov sám Stockhausen (povedal úvod
né slovo) netvrdí, že je to hudba budúcnosti, 
.a!e. vraj je to určite hudba XX. storočia. 
Nuz . .. 

Návštevník zo Slovenska sa musel poza
staviť nad jednou skutočnosťou: v progra
moch sa vôbec nevyskytlo meno Karola 
'Szymanowského, zakladateľa poľskej mo
derny. l..Isporiadatelia festivalu by sa mohli 
podučiť vlasteneckému cíteniu od svojho 
rodáka, v ?lf exiku pôsobiaceho huslistu H. 
Szerynga, ktorý celý výnos svojich koncez·
tov venoval poľskej hudbu študujúcej mlá
deži... O. 

:Kongres medzinárodnej hudby v Paríží 

Od 23. do 30. októbra konal sa v Paríži 
Kongres medzinárodnej hudby za účasti 
všetkých ~tátov .organizovaných v UNESCO. 
Za Ceskoslovensko boli prítomní p rof. Jr. 
A. Sychra a skladatelia Alois Hába a Andrej 
Očenáš. Na 6. pracovný ch zasadnutiach 
(v nedeľu 27. októbra bolo voľno - konal 
sa koncert ázijskej hudby) odznelo viacero· 
podnetných a zaujímavých referátov. Uvod
nú prednášku na tému Pramene hudby po
vedal Georges Duhamel, Paul Collaer ho vo
ril o národnom hudobnom prejave. Na neho 
nadviazal prof. Sychra prednáškou Národné 
znaky v hudbe Antorúna Dvofáka. Týmto 
vystúpením získal dr. Sychra . pre uašu 
vedu vysoké uznanie. Druhý deň zasadnutia 
bol v znaméni problematiky eÍU'ópskej a 
·ázijskej hudby, nakoľko po úvodnom refe
ráte Mehcli Ba rkehlicha (Irán) "Použiteľnosť 
stuprúc vo východnej a západnej hudbe" 
sa rozvinula živá diskusia, v ktorej sa hovo
rilo popri pentatonike a j o kvártovom a 
rlodekafonickom systéme vrátane najnov
ších extrémov. z referátov, ktoré odzneli 
v nasledujúcich dňoch, vyb eráme: Jacques 
Chailley (Francúzsko) : Existujú spoločné 
melodicko-harm0 nické princípy v rôzny ch 
hudobných jazykoch?, Constatin Brailoiu 
(RumUilsko) : Analýzy r ytmických systémov, 
'Olivier Messiaen (Francúzsko)': Užitie zloži
tých ·rytm ov v umelej hudbe, Marius Schnei
der (záp. Nemecko): Prindpy polyfónie mi
mo klasického západného systému, Shinichi 
Yuize (J aponsko) : Nástroje a ľudský hlas. 
O hudbe africkej a európskej hovoril Klaus 
Wachsmann (Veľká Británia); Alois Hába 
(prednášku v jeho neprítomnosti prečítal 
·prof: A. Sychra)- hovoril o .možnosti· včlene
nia nových intervalov. (štvrťtóny) do nášho 
hudobného systému: Diskusia na túto tému 
- ako· temer .každá na tomto kongrese , -
neviedla k žiadnym uzáverom. 
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Nedostatkom tohto pracovného sústrede
nia bola neúčasť zástupcov SSSR a malé 
zastúpenie ľudových demokracií. 

A. O. 

List z Paríža 

Par!.ž, 16. novembra 1958 

Oficiálna hudobná sezóna sa začala tohto 
roku mimoriadne skvelým spôsobom a zdá 
sa, že ešte nikdy sme nemali mesiac október 
natoľko obsadený. Bolo by sa bývalo treba 
premeniť na "čistého ducha", obdareného 
darom všadeprítomnosti, aby sa nič nevy
meškalo, alebo jednoducho cez tri týždne 
ani nespala. 

Veľkou udalosťou boli Medzinárodné hu
dobné týždne, organizované v Paríži pod 
patronátom UNESCO. Takáto udalosť, ktorá 
sa opakuje takmer tým istým spôsobom 
každý tretí alebo štvrtý rok, vzbudzuje tie 
najväčšie nádeje, no žiaľ, najčastejšie tieto 
nádeje bývajú pre opravdivých hudobníkov 
sklamaním. Vo Francúzsku často sa kriti
zuje anglický hudobný život pre jeho "kon
zervativizmus", avšak treba uznať, že hoci 
sa v Anglicku tvori málo skladieb, jednako 
takmer vždy ide o pozoruhodnú · tvorbu. 
prijímanú obecenstvom a mimoriadne nad
šenou kritikou. Vo Francúzsku sme priam 
zaplavení nov)·mi dielami, o·ktorých sa pre
stane vážne rozprávaC osem · drú po pred
vedeni, a žiaľ i dobré diela sa strácajú 
s nimi. 

Napriek tomu netreba zaznávať chvály
hodné. úsilie organizátoro:v, koncertov, uspo
riadaných pre rozšírenie nášho hudobného 
horizontu, na ktoré povolávajú najznámejšie 
orchestre a sólistov z druhý~ krajin. Napo
kon ich úsilie im muselo štedro zaplatiť veľ
mi rôznorodé a kozmopolitné obecenstvo, 
ktoré priam útokom vykupovalo vstupenky 
už tri týždne vopre d (cena lístku až 2500 
frankov ) na tri koncerty Oistrachove a 
jeden Stravinského. Záujem o tieto podujatia 
sa ešte znásobil zasadarúm Medzinárodného 
hudobnovedeckého kongresu, ktorý sa konal 
v nových. budovách UNESCO, doteraz ešte 
celkom nedokončených (čo zavinilo niekoľko 
"technických incidentov"). Hlavnou témou 
kongresu holi Vzťahy me.dú východnou a 
západnou hudbou. Takto otvoril teoreticky 
veľmi široké a plodné pole výskumu a po
skytol možnosť urobiť si predstavu o hudob
ných kultúrach, k torých základy sú celkom 
odlišné od našich. Napriek úsiliu oživovate
ľov, snažiacich sa usporiadať problémy -
predovšetkým Jacques Chailley sa niekolko
krát pokúsil obnoviť jednotu ,diskusie, na-

rušenú ~osť rôznorodými zásahmi - často 
nám pr~c-~odilo . zažiť pocit váhania, rozpa
ko,·, neucm~osti. Jednako sme vypočuli viac 
pozo!·uhodny ch referátov, napr. Angadiho 
(Ind1a) .a ~ram Van Kheho (Vietnam), aby 
sme UVIedh aspoň orientálcov. Tri ukážkové 
koncerty úspešne doplnili teoretické disku
sie, no nevyriešili otázku, či spolupráca 
Onentu a Západu môže obohatiť a obnoviť 
hudbu. (Hudba predvádzaná na "sitari", 
strunovom hudobnom nástroji, Ravim Shan
k~om z In_díe, ~anech~a s~ný dojem.) Naj
VIac sa zda byt posnhnute touto nákazou 
Japonsko. - Jacques Chailley zakončil de
batu podčiarknutím-" zlého svedomia" hu
dobrúkov dvoch strún vzhľadom na ich 
vl~st~~ hud~u: Orientálci zaznávajú svoju, 
usllUJUC sa Jedným úderom asimilovať hu
dobnú kuhúru, k torej vytvorenie vyžadovalo 
stáročia - a západniarov reprezentoval" 
na ukážkov),ch koncertoch "Pierre Boulez 
skladateľ, ktorý najmenej reprezentuje zá: 
padnú tradíciu. 

Vráťme sa k druhým koncertom Hudob
ných týždňov. Medzi najvýznamnejšie diela 
ktoré mali vo Francúzsku premiéru treb~ 
zaradiť Concerto pre orchester č. 4 'od Pe
trassiho (zato Canti di Liberazione od Dal
lapiccolu, predvedené na tom istom kon
ce~te, boli do istej mier-y sklamarúm); Car
nurra Burana od Carla Orffa - veľká freska 
kto~á u!o~l!-a. hlbo1.--ý dojem, ale ktorej štý: 
lovy prurubVIzmus pôsobí napokon rozpaky. 
Nas~edoval skvelý Oistrachov prednes Sosta
~OVI~ovho ~usľového koncertu, ktorý na
sťastJe pozname už dva roky, vďaka pred
n~su toho istého Oistracha a napokon Stra
vmského Threni, dirigované autorom (ino
k~dy poho:vorím o tom obšírnej šie). Vo 
vse.obecnosti v)'ber diel a kvalita interpre
tácie hola oveľa lepšia ako roku 1952 na 
Festivale hudby XX. storočia, ale jednako 
tre_ba ľu~ovať, že niektorí významní sklada· 
telia bo~ zle predvádzaní (napr. Messiaen, 
skladatelia anglickí a americkí skladatelia 
z Východu) a že na pokyny usporiadateľov 
mu&el Karel Anče:d, ktorý prišiel do Paríža 
s Ceskou filharmóniou, dirigovať Novosvet
skú symfóniu a Vltavu, namiesto veľkého 
súčasného diela, ktoré sme právom očakávali 
(Serenádu od Išu Krejčího, ktorá doplnila 
progr~m, bolo milé vypočuť, no v súčasnej 
českeJ h udbe sú aj závažnejšie diela ktoré 
by sme mali poznať). ' 

Popri Hudobných týždňoch mali sme 
našťastie možnosť zúčastniť sa na očarujú
co~ koncerte dvojice kla·viristov Redinga 

pred~edli Koncer t pre dva klavire od B_ 
:\Iartmu. Francúzska premiéra tohto kon
•·ert~l (s t}~ istými in terpretmi) bola roku 
l95o na festivale v Bešan.;:one. Toto dielo. 
yyznai:ujúce sa mimoriadne zložitou klavír::.. 
no.u fa~t~rou, ale vo svojej koncepcii veľmi 
pr1ezraene (dve rýchle časti tvoria ráme~ 
? ruhej .č~s~i, akejsi pomalej rapsódie, quasi 
unprovizac!e), považujeme za .iedno z naj-
lepšieh .~klnda~eľových diel popri jeho Tretej 
sy:mlónn, DvoJkoncerte alebo Sinfoniette . La 
J olla" .. Treba si ž-elať, aby ho čím skôr 
nahrali. 

Túto stručnú panorámu parížskeho hu
dobného života zakončím pocľčiarknutím do
teraz nezná~·nej činnosti Gramofónových klu
bov, l<torá Je naoko bez sem:ácií zato veľmi 
pôsobivá. Dva z nich, a to Klub troch stre
dov a Klub spoločnosti Antona Brucknera 
org?JlÍzujú . naozaj iniciatívni kompetentnÍ 
ľudia, ktorych hlavn)·m cieľom je obozná.Jniť 
I'Ôznorodé obecenstvo s Yefkými skladbami . 
predovšetkým obdobia romantizmu a mo: 
derny, ~·o Francúzsku dosiať nenahran)'Il1i 
a francuzskemu obecenstvu takmer nezná-· 
mymi. Skoro ,-šetky symfónie 1\fahlerove 
Brucknerove, Sibeliove, V flnghana-·william: 
sa, opery a symfonické básne R. Straussa 
nahrané ·diela Prokofieva, Sostakoviča. Ja: 
náčlm a mnohých ďalších skladateľov· boli 
talrto predvedené. V Paríži sa najmä tu 
stretávajú opravdi•i milovrúci hudby . 

.\taryse Poulette 

Orgánové dni v Lemgo 1958 

Staré severonemecké hansové mesto Lem
go (NSR) poriada už po niekoľko r okov 
festivaly organovej hudby, k torých náphi 
a mnelecká úrovet"1 im dala vyrásť v uda
losť medzinárodného významu. P odnetom 
k tomuto podujatiu bolo objavenie a rekon
štrukcia starého organa, postaveného k~n
c~m 16. storočia známym organovým sta
viteľom H~JJsom Schererom. Tento nástroj 
p~tri k naJstarším hudobnohistorickým pa
Jru~~au~ v Nemecku a pre svoju charak
tens tlcku zvukoyosť sa stal stredobodom 
záujm u priateľov organovej hudby i umel
cov, ktorí sa každoročne v čase festi valu 
pric~ádzajír kochať v jeho zvukovej krá3e .. 

a P1~tteho (s . orche~trom Koncertnej spoloč
nosti za dmgovarua A. Cluytensa), ktorí 

.:\l m ulého roku (30. X.- 3. XI.) tu odznelo 
spolu 1·2 koncertov a 5 prednášok. V hu
dob~ej č_as t! o.krem organovej hudby boli 
zastupene UJ diela vokálnej a oratórnej lite
ratúry _(Händlova Acis a Galathea, Brahm
sovo ::.\emecké reqtúem, Burkhardovo ora
tórium Das Gesicht J esaias). Prof. Hans. 
Heintze (~SR) a Hans Otto (NDR) hrali 

. organo,·é skladby nemeckých majstrov, oba-
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.]a technicky a štý love čisto, v intenciách 
nemeckého, pre nás vo výraze trocha stro
hého, organového ideálu. K oncert Luigi F er
dinando Tagliaviniho (Bologna) sa stal jed
ným z vrcholov festivalu: priam s jedineč
-ným pôvabom a muzikalitou tu ožili diela 
starých talianskych majstrov. Dr. Jii'í Re.in
berger (CSR ) mal veľký úspech s dielami 
s tarých českých majs trov, s vynikajúcim 
predvedením Bachovej Passacaglie a Bri
xiho Organovým koncertom. Dalším silným 
zážitkom bol koncer t André Marchala (Pa
ríž) z diel starej a súčasnej francúzskej 
b udby. Veľká muzikantskú osobnosť tohto 
nestora francúzskych organistov sa preja
vuje v plnom lesku ešte i v jeho sedem
desiatke, nič nestrácajúc na teclmickej i vý
l'azovej presvedčivosti. Janine Corajod, lau
r eátka súťaží v Gente a v Prahe, potvrdila 
svoje umelecké meno 'najmä interpretáciou 
organového koncertu švajčiarskeho súčasní
ka Bernarda R eichela. Ako organista medzi
národnej úrovne sa predstavil ďalej profesor 
ženevského konzervatória Pierre SegonJ, 
Juajúci diela francúzskych majstrov a .J. S. 
Bacha. 

Na záver odznelo oratórium súčasného 
švajčiarskeho skladateľa, pred nedávnom 
zomrelého, Willy Burkharda Das Gesich t 
Jesaias. V monumentálnej stavbe diela sa 
striedajú časti hlboko cítené s úsekmi, v kto
rých zrejme prevláda konštrukcia. Mimo
riadne ťažkú úlohu naštudovania a p redve
denia s úspechom zvládli hosťujúci sólisti, 
sbor i orchester. Dirigentovi Waltherovi 
Schmidtovi, ktorý dirigoval toto aj ostatné 
sborové a orchestrálne podujatia a na kto
rom spočívala celá ťarcha umeleckého ve
denia organových dni, patrí veľké uznanie 
ako p rvotriednemu umelcovi i p rezieravému 
organizátorovi. Treba si pritom· uvedomiť, 
že i festivaly takého významu ako sú Orga
nové dni v Lemgo, sú udržiavané · chvály
hodným úsilím hudobných nadšeneov a 
nepožívajú takých veľkorysých štá tnyeh 
podpôr ako podobné podujatia u nás. 

Ferdinand K linda 

Zo života Sväzu slovenských skladate rov 

Výbor Sväzu slovenských skladateľov na 
svojom riadnom zasadnutí dňa 20. októh ra 
.sa po schválení zprávy o činnosti za treti 
štvrťrok zameral hlavne na tvorivé a este
tieké problémy zábavnej a tanečnej hudby. 
.Clenovia výboru SSS poukazovali na ne
Bprávny postoj niektorých členov hudob
novedeckej tvor ivej komisie v hodnotení 
zábavnej a tanečnej hudby. Keďže tomuto 
žánru sa v našej súčasnosti aj v zmy sle 
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uznesení Xl. sjazdu KSC p rikladá veľký 
význam, navrhlo sa prizývať na p racovné 
sehôdzky estrádnej tvorivej komisie aj hu
dobných vedcov, aby sa bližšie oboznamo
vali s celkovou p roblematikou. 

Do tohto štvrťroku spadá aj niekoľlto 
významných akcií. Predovšetkým to bolo 
75. ·vÝročie narodenín Frica Kafendu, nosi
teľa R adu práce. Delegácia Sväzu, Sloven
ského hudobného fondu a Slovenského au
torského sväzu pozdravila nášho nestora 
v predvečer narodenín na byte a dňa 4. 
novembra usporiadal SSS za spolupráce 
Koncertnej a divadelnej kancelárie koncert 
z tvorby jubilan ta. Význam Friea Kafendu 
p re rozvoj slovenskej hudobnej kultúry 
zhodnotil národný umelec, prof. Eugen Su· 
ch oň. 

Dalšou závažn ou akciou, s k torou s& 
zaoberá hudobnovedecká tvorivá komisia, 
je príprava na Haydnovskú konferenciu. 
Táto sa uskutoční v septembri 1959 
roku, no už teraz príp ravný výbor, pozo· 
stávajúci z členov tejto komisie, si vytýčil. 
mnohé úlohy , aby sa priebeh konferencie 
p lne vydaril. Na konferencii, ktorá bude 
prebiehať vo Viedni, Bratislave a Budapešti, 
odznejú v iaceré referáty, týkajúce sa Hayd
novho vzťahu k Bratislave a významu jeho 
tvorby pre rozmach hudobného života na 
Slovensku v minulýeh storočiach. 

Na osobitnom zasadnu tí zaoberala sa hu
dobnovedecká komisia s problémami a úlo
hami v oblasti hudobného života v . období 
dovŕšenia kultúrnej revolúcie . . Cenné p r i
pomienky, ktoré sa vynorili v diskusii, budú 
autormi týchto p ripqmienok publikované. 

Z našich krajov 

20". číslo II. ročníka časopisu Svermovýeh 
7.eleziarní, Podbrezovan, prinieslo zaujímavý 
článok o problémoch podbrezovskej hudby, 
k torá má už dlhoročnú tradíeiu. Popri ~pe
ciálnyeh po!j.brezovskýeh problémoeh (rast 
hudby od roku 1951, úspeehy v súťaži ĽU'ľ, 
stagnácia v poslednom čase a jej príčiny, 
vytýčenie potreby zriadenia hudobného vý
boru ) pisateľ vyslovuje názory i širšej plat
nosti, svedčiace o tom, že v P odbrezovej sú 
si vedomí dôležitosti hudby pr i rozširovani 
k ultúrneho obzoru pracujúcich. Tak sa napr. 
o tzv. ľahkej hudbe píše: " . .. Nechceme . .. 
povedať, že si neceníme takýto druh hudby. 
Aj takáto je potrebná, zbytočne by sme 
chceli nad ňou mávať rukami. Na druhej 
strane však nemožno povedať, že to postačí 
pre lwltúru človeka." 

Clánok ďalej analyzuje príčiny klesania 
ohlasu účinkovania podbrezovskej hudby 

~zaneprázdnenie členov orchestra, spolieha
nie sa na r utinu) a dospieva k názoru, že by 
t u veľmi pomohla spolupráca so SSS: 

"Nedávny pobyt hudobného sklada teľa 
J. Grešáka, ktorého k nám vyslal Sväz 
slovensk)·ch skladateľov, nám ukázal, že sa 
nesmieme zatvárať pred takýmito návšteva
mi. Spolupráca so Sväzom skladateľov nám 
môže predovšet1.-ým prospieť. Návšteva via
eerýeh hudobných skladateľov i dirigentov 
priamo na koncertoeh by povzniesla nagu 
prácu. 

Ak Slovenská filharmónia rastie napr. 
t)·m, že jej koncerty dirigujú často sveto
známi d irigenti, prečo by sme nemali vítať 
ochotu SSS vysielať k nám častejšie našich 
domácieh skladateľov a dirigen tov? 

Takéto návštevy by zaiste obohatili aj náš 
repertoár o súčasnú slovenskú i svetovú 
hudobnú tvorbu. Nesmieme a nemôžeme 
ostať stáť, nemôžeme stále oprašovať staré 
archívy. Hudobný vývoj ide vpred. My ho 
svojou konzervatívnosťou nezastavíme. A ak 
sa naši skladatelia dostali na nesprá vnu 
cestu , p ráve pobytom med zi nami majú 
najlepšiu možnosť si ovel'iť, či idú k srdcu 
ľudu alebo do zaprášených vitrín." 

Poznamenávame, že p redsedníctvo SSS sa 
zaoberalo touto žiadosťou a rozhodlo že 
j eden z najbližšíeh koncertov z diel českvch 
a slovenských skladateľov sa uskutočnÍ v 
Podbrezovej. 

V závere článku sa píše: 
". .. nestačí nám len dobre hrať. Treba 

ešte niečo viac: nám treba ai ludí hudobne 
1•ychovávať .. . " R. 

SSSU v Banskej Bystrici a okolí ... 

Pri príležitosti ukončenia Mesjaca česko
slovensko-sovietskeho priateľstva Spevácky 
sbor slovenských učiteľov vystupoval na 
niekoľkých koncer toch v Banskobystrickom 
kraji. Na koncer toeh v Banskej Bystrici, 
llrezne nad Hronom a Ľubietovej SSSU 
pod vedením J ána Valaeha interpretoval 
diela sovietskych a slovenských skladateľov 
i úpravy ľudových piesní oboch národov. 
Všetky koncer ty mali u publika srdečný 
ohlas. 

Tak to SSSĽ dôstojne zakončil svoju Jni
nuloročnú koncertnú sezónu a zároveň za
yfšil oslavy Mesiaca CSP . 

Koncom októbra a začiatkom novembra 
bratislavskí umelci Sylvia a Rudolf Macu
dzinski usporiadali koncert pre dva klavh·e 
v Ceských Budejoviciach a v Beroune. Pro· 
gram ieh koncer tov p ozostával z diel sveto
vých, českých a slovens~ých skladateľov. 

Zo svetovej literatúry pre dva klavíre inter
pretovali Variácie a fúgy na témy L. van 
Beethovena od Saint-Saensa a Maxa Re
g-era, Rachmaninovu Suitu op. 17, ďalej 
Tri sklad by Jii'íh o Challuppera, diela S. 
Vorlovej, Jána Cikkera a Rudolfa Macu· 
rl z.i:óského. 

O SKOLENt PEDAGOGOV 
PoveJ•eníctvo školstva a kultúry usporia

dalo pre profesorov štátneho konzervatória 
a Vyšších hudobnýeh škôl v Bratislave, Ko
siciaeh a Ziline štrnásťdňové odborno-poli
tické školenie v Trenčianskyeh Tepliciach. 
Skolenie malo vysokú odbornú úroveň. P red
nášateľ mi boli: odb. asistent dr. Jozef Fišer, 
námestník poverenika školstva a kultúry 
prof. dr. Miehal Topoľskt..__profesor UK 
Dalibor Krno, p racovník U\1 I<SS J uraj 
i\lllynárik, riaditeľ čsl. rozhlasu v Brne dr. 
J ozef Burjanek, vooúci kabinetu ústavu pre 
ďalšie vzdelávanie učiteľov v Bratislave dr. 
Emil Stračár, riaditeľ Státneho konzervatór ia 
v Prahe dr. Václav Holzknecht, ústredný in
špektor Povereníctva školstva a kultúry Mi· 
kulúš Strausz a vedúca hudobného odd~lenia 
Poverenfctva školstva a kultúry "'<k. Zdenka 
13okesová. 

Okrem prednášok v oblasti politickej, 
lmdobno-estetiekej a hudobno-pedagogickej 
a diskusných seminárov dôležitou súčasťou 
školenia boli prehrávky vzáenych domácich 
a zahraničných platni s interpretáeiami Gie
sekinga, Backhausa, Rubinsteina, Kempffa, 
Brailowského, Horotowitza, Oistracha, Szi
gettiho, Lipattiho, Casalsa, Roztropoviča, 
Guldu a inýeh svetov)rch umelcov. ,Reper
toár pre tieto prehrávky svetovej a domácej 
literatúry zaobstarali a na školeni predviedli 
Gramofónové závody n. p., Bratislava. 
Účas tníei školenia mali takto možnosť pod 

vynikajúcim vooením najlepšieh odborníkov 
prehlbiť svoje vedomosti a riešiť zásadné 
problémy pedagogického procesu na stred
ných hudobno·umeleckýeh školách. Súčasťou 
školenia bola aj revízia učebných osnov a ich 
úprava pre nový školský rok. 

Skolenic m alo ešte i ďalší veľký význam 
na jmä v tom, že sa na iiom po prvý raz 
.- dejinách nášho hudobného školstva stretli 
význační pedagógovia z celého Slovenska, 
vzájomne sa hlbšie poznali a vvmenili si 
svcje skúsenosti. Boio to potreb~é najmä 
teraz, keď v prebiehajúcom školskom roku 
pristup~jeme k reorganizácii umeleckých škôl 
a stavJam.e pevné základy pre ich ďal;í 
i 'OZVOi. 

Sk~lenie sa hodnotilo vel'mi kladne. Učast
lúci vyslovili želanie, aby sa školenie každo
ročne opakovalo. Roman Ry chlo 
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Pred d<wäťdesiatimi rokmi, 17. januára 
1869, zomrel uprostred práce na opere 
,,Kamenný hosť" rusk ý skladateľ Alexander 
Sergejevič Dargomyžskij, popri M . I. Glin
kovi najvýznamnejší zo zahladateíov rus(tej 
národnej hudby 19. storočia. Dttrgomyžskij 
patri k umelcom-reformátorom. J eho dielo 
tvorí významný krok smerom h realistic
kému opernému a piesňovému slohu. 

Pamiatke B. V. Asafieva 

27. jamtára t. r. uplynie desať rokov od 
smrti sov ietsheho muzihológa a shladateľu, 
ahademiha Borisa Vladimiroviča Asafieva 
(Igorn Glebova). A safiev (nar. 1884 v Petro
hrade) v y rastal pod vplyvom najvýz•u,m
nejších predstaviteľov ruskej hudby nn pre
lome storočia: Rimského-Korsakova, Ľadova 
{ieho učitela kompoz ície na konzer·vatóriu), 
Glazunova a i. V. V. Stasov ho už ako štrL
denta zoznámil aj s Gorkým, R iepino:n 
i Salapinom. Pod vplyvom Stasova sa tiež 
formovali Asa[ie1•ove estetické názory a jeho 
vzťah Im kla.~ickej rusltei hudbe, z ktorej 
Glinlw, Musorgskij a Cajkovskij sa st~tli 
tal~rečeno ústrednými témami jeho celo
životného vedeckého diela. No i Asa/ievo1•e 
práce o ostatných ruských skladateľoch a 
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o h istoriclwm vývoji ruskej hudby vo v se
ubecnosti vytvorili bá::;u pre ich nao::;aj 
v edecká skúmanie -., súčasnosti. Asafiev mal 
-... etmi blízl<y '>>::;ľah aj h modernej so'l-·iet
.<hej hudbe; s Prolw fievom a Miaskovský;n 
ho spájalo intím ne priateľstvo ešte zo štu
dentsl<ých čias. Jelw postoj k m odernej 
httdbe 11šak nebol bez protirečení. V 20. 
rohoch bol ako teoretik prívržencom Stra
t•inského a západoeurópskeho nwdemizm u 
ltd ov~em nemalo odraz v jeho skladbách ), 
neshc)r dak Im nim zaujímal čoraz kritic
kejšie ,,tcmo•·i.~ho. 

i lsafiev, vedec mimoriadneho rozhľadu a 
originality ( dvoj::;,,ii:;ková pr·áca o hudobnej 
forme ako procese) ct autor veľmi bystrých 
.~tädii i o zcthraničnej (najmä francúz shei) 
T.udbe, bol tiež významným organizátorom 
hudobného života a lwdobnovednej činnosti. 
Nim -. ·edené Hudobnohistorické oddelenie 
ú stavu dejín umeni v Leningrade nemalo 
pred voinou takrečeno obdoby v celom sve
te. Pod Asafiev ovým vplyvom vyrástla tiez 
celá plejáda sovietskych muzikológov a hu
dobných kritil•ov. 

Siroké ttznanie a obľubu i za hranicami 
SSSR si z!skala ai Asa/ievova hudobn4 
tvorba, najmä balety "Plamene Paríža" a 
"Bachčisarajská fontána", ktoré sú známe 
i u nás. Naproti tomu jeho 11edecký odkaz, 
k torý roku 1952 na podnet Rady ministrov 
SSSR začala v podobe Vybraných prác vy
tlávať Akadémia v ied SSSR, ie u nás veľmi 
málo známy. Stálo by preto zato oboznámiť 
i našu verejnosť aspoň s jeho najdôležitej
#rni prácami (najmä o mskei hudbe). 

lv 

Jublleum Zity Frešovej-Hudcovej 

V januári tohto roku oslávi 25. výročie 
svojho pôsobenia v opere SND Zita Frešová
Hudcová. Na bratislavskej Hudobnej a dra
matickej akadémii absolvovala spev (u prof. 
Egema) a v Rime a u prof. Straciariho a 
ldavir (u prof. Svob.odovej). Pôvodne po
mýšľala na dráhu klavírnej umelkyne. Keď 
sa však už v dobe štúdia niekoľko ráz 
úspešne uplatnila v menších úlohách na 
scéne SND a po absolutóriu jej tam ponúkli 
angažm.á, ostala natrvalo v bratislavskej 
opere. Jej prvou úlohou h ol Lišiak v Ja
náčkovej Líške Bystrouške (je zaujímavé, 
že poslednou postavou, v ktorej Zita Fre
šová-Hudcová vystupuje, je opäť Lišiak 
z Janáčkovej opery). Vytvorila desiatky po
s táv, vyše 90( l) väčšíc}} i menších. Spievala 
hlavné úlohy v celom rade našich i sveto
v)•ch opi eJ.' : v Predanej neveste (Marienka 

... 

- hola prvou Slovenkou, k torú túto úlohu 
spieYala i v pražskom Národnom divadle 
spolu s dr. Jánom Blahom), Dvoch vdovách 
(Kal'Olína), Hubičke (Yendulka), Rusalke. 
J ej pastorkyni (J enúia), Figarovej svadbe 
(Zuzanka, Grófka ), Rigolettovi (Gilda), Tru
badúrovi (Leonóra), FaustoYi a Margaréte 
Komediantoch (Nedda ), Bohéme (Mimi), , ; 
lVIadame But terfly, Tarasovej rodine (Nas
ťa), Jurovi J ánošíkovi (:\filka) a i. Svojím 
jemným, vo všetkých registroch vyrovna
ným kovovo zafarbeným mladodram a tick)•m 
sopránom ]Jola predurčená na úspešné účin
kovanie na jmä v komornejšie ladených die
lach : nie náhodou v-ytvorila svoje na jlepšie 
postavy napr. v Smetano,·)•ch ly rických ope
rách a naposledy v Debussvho P elléasovi a 
Mélisande. Muzikalita a poh~tovosť Zity Fre
šovej-Hudcovej, nadobudnutá dozaista aj 
š~údiom klavhnej hry , dovolili jej osvojiť 
Sl temer všetok slovenský piesňový reper
toár. Menovite treba spomenúť aspoií roz
hlasoYú nahrávku Macudzinského piesní a 
g ramofónovú nahrávku Bellov)•ch piesní 
Matl<a nad kolískou: l\' eraz spieYala i sóla 
v kantátových a oratórnych dielach (Bella : 
J ánošíkova svadba, Mozart: Rekviem, 
H aydn: Tohiášov návrat a i.). Pohostinsky 
vystupovala na opern}•ch scénach v Buku
rešti (Bohéma-Mimi a :\Iadame Butterflv ) 
a v o Viedni (Blodek: V studni); koncert;e 
v Berlíne a v Budapešti a zaslúžila sa tak 
o propagáciu slovenských skladieb i o dobré 
meno nášho reprodukčného umenia. Svoj 

Cellni· prínos k rozvoju slovenského operné
ho divadelníctva umocňuje v poslednej dobe 
v)·chovou nádejný ch talentov na VSMU, 
k comu j u predurčujú jej bohaté skúse
nosti i repertoár, akým sa málokto môže 
pochYáliť. Do ďalšej práce želáme jubilantke 
mnoho úspechov! (ra) 

P rezident R epubliky udelil laureátovi 
štát~l~j cen)~., Ru~olfovi Kubínovi z príleži
lostl Jeho patdes1a tych nnroderún a za jeho 
doterajšiu hudobnú tvorbu Rad práce. Ju
bilnntovi srdečne blahoželáme. 

Quo usque tande~ abu tere ... ? 

Dokedy chcú ešte zneužívať trpezlivosť 
našej hudobnej ''erejnosti nielaorí hudobní 
referenti v našich popredných denníkoch 
alebo časopisoch!! Dostatočne známy svojimi 
h.udobn~mi referá t:mi je "Večerník", lttorý 
st podr y•·al svo7e dobré meno i m eno našej 
lw cl?y viacerými periodich1fmi referátmi pod 
znackou -b-, alebo -mb-. Pisateľ týchto re
ferátov napriek m nohým omylom i trápny m 
nedo~o.::nnte1~iam prejavil v poslednej dobe 
aspon :;7avnu. snahu •·y pracova( sa -.: úsud
koch na prijateľnít, občas i dobrú tÍroveň 
1-·rcholom neserióznosti a diskredito<>ani~ 
hudo?ného referátt~ v ôbec je však " kritiha" 
premtéry Janáčkovej oper!) Liška Bystro
uška '' bratislavslw m ND {"Vydaréná R ys
trou.~ka iL A1artvoňovej", Večerníh. 17. X l. 
1958), u.r erejnená pod ;,naékou :bc-. Re
fcren_t, slirývajúci sa pod touto ::;načkott, 
nema prav depodobne o hudbe a o hodnotení 
inscenácie opery u ž •·ôbec ani potiatia. Pre
dm·šetkým : hto chce písať o premié1·e opery 
' ' htorej SIÍ role altemujúce, nwsí b e zp od: 
m i e n e č n e písať o oboch premiérach 
o ''úkonoch oboch obsadení a porovnávať 
•·~hony jednotlivcov. Jeho povinnosťou jr, 
1·rdwť obe premiéry i generálku. ohrem toho 
sa žiadCI, aby sledoval aspol"r. jédnu shúšku . 
Z referátu jasne vysvitá, že referent bol na 
pn·ej i druhej premiére (ak. si zrejme nie/tto
ré tíclaje o druhej prem iére ne::;ískal d9py
tom a nPprodulwval ich alw vlastné). V 
tomto prípade je neu-.,eritel né, priam ne
zo~po;·edné, ako mohol m' tor referátu baga
tell::. o.v~( prácn a ·výkony druhej garnitúry, 
keá JeJ okrem hró.tkej .::mienky o Zelenayovi 
neveno>•al ž iadnu pozornosť, ktorú si ne
sporne ::;aslúžila. Podla akých kritérií . -
a to by nás najv iac ::;aujímalo - a ak ý m 
právom pisateľ uprednostňuje jedných na 
tíkor druhých, hoci na nespomom úspechu 
Li.~ky Bystroušk.y podieľajú sa všetci účin
kujúci - ct to ~· pr·vej i druhej garnitúreP 
A j ~· tom prípade, keby bol ·výkon druhého 
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obsadenia. ako celku 'Veľmi mizer·ný, refe· 
rent nemá právo vykonštruovať si apriorne 
jednostranné chvály o tých, ktorí sa mu 
"páčia", druhých zatratiť alebo prejsť olwlo 
nich s povznesenou nevšímavosťou (ako sa 
to stalo v tomto prípade), ale práve naopak, 
má sa viac '\.'cnovať rozboru nedostatkov a 
chýb a hľadať nápra'Vu. Hoci treba pripustiť, 
že "Večerník" nie je miestom pre podrob
nejšie hritické- referáty, dá sa pri troške 
dobrej 'Vôle a zodpovednosti zostaviť nor
málny stručný referát tak, aby si čitateľ 
získal čo najúplnejši obraz o diele, o základ
ných pozitívach a negatívach jeho inscená
cie a výkonov. Nepochopiteľné praktiky 
"vylučovania" v tomto referáte nemajú čo 
robiť so serióznym a odborným prístupom 
k umelecl,:ému dielu, naviac znechucujú 
účinkujúcich, podrývajú ich autoritu a dis
kreditujú d' alej časopis, ktorý referát u 'Ve· 
rejnil. 

Ignorantstvo a nevšímavosť, tentoraz k sú
časnej slovenskej hudobnej tvorbe, mar
hanme prejavila vo svojom sumár·nom re
feráte o ohtóbrových koncertoch Slovenskej 
filharmónie referentka J. Hrubá ("Hudba 
a hudobníci ~· októbri", Kultúrny život č. 
45, 8. XI. 1958), hoci"' závere svojho článku 
konštatuje, že " ... Prvý mesiac novej se
zóny Slovenskej filharmónie nasadil sym
patický kurz: vy1•ážený - a uvážený -
príhlon h súčasnej hudbe ... ". Toto tvrde
nie je v priamom rozpore s postojom, ktorý 
referentka zaujala k " Dramatickej fantázii" 
Jána Cikkera, k dieltt silnému a sugestív
nemu, ktoré malo svoju premiéru na zá'Ve
rečnom októbrovom koncerte. Referentha 
nepovažovala za potrebné z rn i e ni ť s a 
č o l e n s l o v í č k o m o novej Cikkero'Vej 
skladbe, ktorá je pre snahy súčasnej slo
venskej hudby tak charakteristická a dôle
žitá. Na druhej strane je príznačné, že sa 
v referáte 'Venuje toľko nadmernej pozor
nosti sólistom, účinkujúcim na koncertoch 
SF, pričom diela symfonické, orchestrálne 
odbavujú sa niekoľkými povrchnými riad
kami. Tento typický bratislavský kult só
listov (najmä zahraničných) presahuje už 
určité medze. Niet sa čomu čudo~>ať, ked' 
ho rejerenti naďalej zveľaďujú, najmä na 
úhor propagácie a hodnotenia súčasnej slo
venskej hudby. Táto propagácia a hodnote· 
nie má byť ich prvoradou povinnosťou. Je 
zarážajúce, že nielen referát v Kultúrnom 
živote, ale i referáty v ostatnej tlači prešli 
tak ignorantsky oholo Cihkerovho diela, 
Alebo príslu.§ní referenti "nestačili" na toto 
dielo a radšej sa tahtichy vyhli hodnoteniu? 
Potom nech radšej nepíšu a prenechajú túto 

46 

funkciu tým, ktorí majú ambície, podložené 
znalosťou veci a zodpovednosťou. Takto si 
'"Šak spoluprácu hudobného referenta so 
slo·venskou hudbou nepredstavujeme. Potom 
bude v našich novinách veľa rečí okolo 
novej Cikkerovej opery "Tiene", hlavne pred 
jej premiérou, čo ie u nás ďalší zaužívaný 
"ch'Vályhodn'{j'' zvyk Ale zbytočne budeme 
očakávať od hudobného. referenta, aby si 
pozorne vypočul "Dramatichú fantáziu", 
ktorá je prípmvnou štúdiou k no'Vej Cikke
rovej opere, aby sa pohúsil o jej rozbor 
a neskôr i o hľadanie ·vzájomných súvislostí 
a nových vývino'Vých prvko,., oboch diel. 
Skôr sa dočítame, že na c e l o rn ::;ávere<:
nom októbrovom honcerte SF hral Miloš 
Sádlo D'Vofá/w,., čelový koncert a že tam _:_ 
nie náhodou? - odznela i Glazrtno'.>ova 
symfónia. 

Svojho času S'Väz slovenských skladateľov 
v snahe o zlepšenie sta'Vu hudobných refe
rátov v dennej tlači vyjadril ochotu nadvia
bať kontakt s príslušnými redakciami vo 
forme stáleho spolupracovníka, odborne 
''zdelaného člena Sväzu, ktorý by bol zodpo
vedný za periodich(i u~>erejňovanie hudob
ných r·eferáto'V. Túto ·snahu Svä.zu slo'V. 
skladateľov však naše kultúrne redakcie 
ignorovali. Za tahých okolností organizácia 
spolupráce nie je možná. Další v ývin hudob
ného refcrentsl.va, smerujúci k zja'Vnénm 
úpadku, bude pravdepodobne ži-velný ... 

I'Van Hrusovshý 

Prehľad zahraničných časopisov 

Sovietskaja muzyka (r. 1958/11) 

D. Kabalevskij v článku "Človek v ume
lú" rozoberá vzťah človeka k umeniu z troch 
aspektov: človek ako tvorca umenia, o člo
veku a pre človeka. Podtrhuje humanizmus 
umenia, ktorý v umeleckej tvorbe dneška 
a jej zameraní tak často chýba. U11'elec ne
môže stáť stranou od problémov súčasného 
.Zivota. Kabalevskij uvádza príklady, ako sa 
odzrkadlil tlak zdrvujúcich udalostí života 
(vojna) v umeleckých dielach i takých skla
dateľov, ktorí popierali spojitosť umenia so 
životom (Schonhergovo dielo "Ten, ktorý 
prežil Varšavu"). Praví umelci minulosti 
písali vždy pre človeka, pre publikum; názor 
niektor)'ch skladateľov dneška, že génius je 
tým väčší, čím jeho "umeleckým výtvorom" 
rozumie menej ľudí, je svedectvom o ich 
v:rcholnom antihumanizme, kt orý stavia 
priehrady medii nich a poslucháčske masy. 
Aj na podujatí v rámci Bruselskej vystavy, 

na troch večeroch, ktoré sa venovali o svet
leniu p roblémov súčasnej vedy a kultúry 
(jeden ",~,čer bol ; 'enova?ý té~e "~~ove~ 
v umem ) sa ukazalo Jasne, ze sucasne 
umenie Západu prežíva krízu - čo sami 
rečníci týchto krajín museli priznať - no 
hlbokej analýzy príčin tejto krízy v ich 
prednášlmch nebolo. 

Sovietskym hudobným kritikom doteraz 
akosi vypadlo súv islejšie a podrobnejšie 
zhodnotenie tvorby skladateľa V. Sebalina; 
toto si dal za úlohu Vl. Protopopov v člán· 
ku "0 hudbe Sebalina". Všíma si vývoj jeho 
hudobného štýlu; definuje jeho skladateľ
skú priródzenosť, prevahou lyrických prv· 
kov. Predovšetkým z tohto aspektu si všíma 
ústredných tém Sebalinových diel rôznych 
žánrov. 

1.25. výročiu narodenia Borodina venuje 
sa niekoľko článkov, z ktorých predovšet
kým zaujme príspevok A. Sochora "Boro
dinova estetika". Estetika skladateľov "Moc
nej hŕstky" sa obyčajne charakterizovala 
sumárne a málo zreteľa sa venovalo indi
viduálnym osobitostiam estetických názorov 
jej jednotlivých členov. Sochor si postavil 
za úlohu vydeliť osobitosti Borodinových 
estetických názorov, lišiacich sa od obyčajne 
zovšeobecňovaných estetických princípov 
"kučkistov". Opiera sa o bohatý materiál 
v)'povedí Borodina v jeho korešpondencii. 
Dotýka sa predovšetkým Borodinovho chá
pania otázok národnosti, realizmu a jeho 
vzťahu k novátorstvu v umení. 

O dojmoch z hosťovania kolektívu baletu 
Veľkého divadla vo Francii, Belgicku a zá
padnom Nemecku píše dirigent G. Roždest
venskij. Jeho "Poznámky z cesty" sú i in
formáciou o súčasnom hudobnom živote 
t)'chto krajín. ( d) 

Ruch muzyczny (20, 21/58). 

V sérii článkov, uverejňovaných z príle
žitosti Moniuszkovského roku 1958, je v 20. 
čísle Ruchu muzycznego vytlačená prvá časť 
štúdie W. Rudziúského "Stanislaw Moniusz
ko a udalosti 1860. a 1861. roku", v k torej 
sa autor obšírne zaoberá politickými a kul
túrnymi udalosťami tohto obdobia a Mo
niuszkovou účasťou v nich. - V zaujíma
vom článku ",Ženskosť' v Chopinovej hud
be" rozoberá L. Bronarski rôzne názory 
na "zženštilosť" Chopinových diel a dochá
dza k uzáveru, že p1·áve "ženská" citovosť, 
jemnosť a nežnosť j e harmonickým vyváže
ním mužnej výbušnosti, revolučnosti a úder· 
nosti jeho hudby. - V rozhovore s riadite• 
ľom dr. Zygmundom Latoszevským pod 
titulom "Mlčanie okolo opery" sa hovorí 

o najaktuálnejších problémoch poľskej ope
ry, ktorými sú najmä i nedostatok odbor
níkov (dirigentov, režisérov), malý styk so 
zahraničím, nevyhovujúce materiálne pod
mienky sólistov, otázky výchovy n ových 
kádrov a repertoárové p roblémy. - Z. Sier
piríski hodnotí pol roka "Varšavských kon-. 
certov", koncertov populárnej sy mfonickej: 
hudby v najlepšom predvedení. Varšavské
koncerty sa tešia stále rastúcej popularite 
medzi obecenstvom a dobre plnia svoju 
vzdelávaciu úlohu vďaka pochopeniu zod· 
povedných činiteľov, ktorí sa starajú o ic:b 
dobrú organizáciu, propagáciu a umeleckú 
náplň. - Problémami všeobecnej a odbornej 
hudobnej výchovy sa zaoberajú v t omto 
čísle dokonca štyri články: K a:ríského refe
rát o celoštátnej · porade vokalistov, Markie
wiczova úvaha o p rázdninovom kurze p re 
učiteľov hudobnej výchovy, výzvu Trete• 
ro•vej "Zmeňme št)·l výučby v hudobných 
šlwláeh" a poznámlm Kisera o pokusných 
všeobecnovzdelávacích školách so zvýšeným 
počtom hodín hudobnej výchovy podľa plá
nov St. Mateckého. 

21. číslo Ruchu muzycznego uverejňuje 
prvé články o tohoročnej "Varšavskej je-. 
seni." Z. !V[ycielski jej venuje všeobecne 
hodnotiaci úvodný článok, ďalej sú tu roz
hovory so zahraničnými účastníkmi tohto 
Festivalu: Miloslavom Kabeláčom, P ál Ka
dosom, p rof. Jurijom Keldyšom, Michalom 
Spisakom a Karlom 'Vornerom. Uverejnený 
je aj zoznam zahraničných hostí. - Pre čes
koslovenského čitateľa je zaujímavý rozho, 
vor B. P ilarského s Alojzom Hábom, kde 
Hába hovorí o vlastnej tvorbe a modernej 
hudbe všeobecne a spomína na Bartóka, 
' Veberna, Berga, Schonberga, Hindemitha, 
Busoniho, Szymanovského a Vítezslava No. 
váka. - O novej partitúre "Koncertu pre 
orchester" Vitolda Lutoslawského referuje 
A. Koszewski. - S temperamentom jem u 
vlastným kritizuje Lech Terpilowski v po
zoruhodnom článku, že v periodickej tlači 
sa hovori "príliš málo o hudbe". Konštatuje,. 
že vo väčšine týždenníkov a k rajský ch časo
pisov sa hudobné články takmer neobjavuj·ú, 
"JTČÍta kritikom ne"-yužité možnosti pôso
benia na širokú verejnosť , spomína na dobré 
tradície a volá po urýchlenej náprave, ku 
kt orej dáva konkrétne návrhy. Jeho hlas by 
si mala povšimnúť i naša denná tlač. 

Alena Bugárová 

Schweizerische Musikzeitung 1958/11 -

Prof. dr. H. Osthoff prenikavo osvetľuje. 
vplyv Mozartovej tvorby na operné dielo 
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Richarda Straussa, a to najmä v súvislo~ti 
so Straussovým odklonom od Wagnerovho 
<Qperného ideálu (počnúc "Gavalierom s ru
žou). - vV. Salmen píše o vzťahu J. F. 
Reichardta ku Svajčiarsku. - Pod názvom 
"Kult originality v hudbe" načrtá C. Dela· 
lwye umelecké krédo francúzskeho sklada
teľa Jeana Fran~aixa. - "Nesmrteľnú" té
mu - kto bol adresátom Beethovenovho listu 
"nesmrteľnej milenke" - znovu nastoľuje 
W. Tappolet. Po prehľade doterajších expli
kácií cituje hlavné argumenty zo štúdie S. 
Kaznelsona " Beethovens ferne und unsterb-
1iche Geliebte" (Ziirich 1954), dokazujúce, 
i e ňou bola nie Terézia, ale Jozefína Bruns
wicková - názor, ktorý sa v poslednom čase 
-stále viac ujíma. - A. Briner komentuje ná· 
'Zory v)rznamnej francúzskej hudobnej este
tičl•y G. Breletovej, ktorá propagujúc tzv. 
-estetiku času v hudbe v podstate vysvetľuje 
:a zdôvodi'íuje dynamické chápanie hudby 
(Esthétique et création musicale, Paris 1947; 
Le temps musical, essai ďune esthétique 
nouvelle de la m usique, Paris 1949 ; L'inter· 
prétation créatrice, essai sur ľexécution mu
-sicale, Paris 1951). Na druhej sh·ane Briner 
upozorňuje a j na sporné filozofické premisy 
Breletovej, 

Hudobná súťaž k 15. výročiu Slovenského 
národného povstania v kategórii 3. (sborové 
sldadby) a 4. (piesne) sa predlžuje. Zadávací 
lermín je do 28. februára 1959. 

Slovensk)' hudobný fond 

Na poz\'anie západonemeckého rozhlasu 
v Kolíne nad Rýnom slovenský organista 
d r. F erdinand K tinda usporiadal v Kolíne 
rozhlasový recitnl československej hudby 
·dňa 31. 10. t. r. Program recitatu bol zo
stavený z diel týchto skladateľov: Cerno
horský, Sceger, Kuchai, Bella, Kardoš, Ju· 
rovský, Albrecht, Wiedermann, Janáček. 

Diela československých skladateľov našli 
v kruhu nemeckých poslucháčov vrelý ohlRs, 
Slaviamký temperament predvádzaných 
skladieb bol pre nich niečím celkom novým, 
pretože súčasná organová tvorba na Západe 
sa stále komponuje v duchu Bachovho po· 
lyfonného štýlu. Ohlas i medzi odborníkmi 
bol tak veľk)', že sa zaujímali o notový 
materiál našej organovej tvorby a F. Klinrla 
d ostal už ďalšie pozvanie na budúci rok. 

(f) 
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OPRAVA. V 12. č1sle Slovenskej hudby 
sa nám vyskytla nepríjemná tlačová chyba. 
V referáte o koncerte manželov Macudziú
slúch v Ostrave správne meno dirigenta Mo
:>:artovho koncertu pre dva klavíry malo 
znieť Sylvio :Vfacudziúski. 
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Hudobniny SVKL 
Klat·írne akvarely. Ján Cikkm·, laureát 

št.átncj ceny, tvorí aj drobné skladby, akými 
sú I<hnirne akvarely, v zbieročke pomeno
vané Co mi deti rozprávali". Je v nej 22 
klavír;;_ych náladových kresiell s impre
sionistick)·m dojmovým obsahom s názv'l
mi. ako je napr.: Prosím si rozprávku, Prečo 
padá sneh? Tancuj so mnou, Yidcli sme 
srnku. Prečo je nebo belasé? :'dusí kaž,iý 
umrieť? Vypustil som motýlika, Boli srne 
v cirkuse. Skladby sú technicky dosť ná
ročné a určené pre vyspelejších klaviristov. 
- 22 s tr., Kčs 10,60. 
Tanečné m elódie. Z úrody najlepších ta

nečných piesní Karol Elbert vybral dvadsať 
a zostavil ,.Album tanečných melódií 1958". 
Tieto pies~e slovenských skladateľov sú 
v úprave pre spev a klavír. Tematika textov 
sa obmedzuje skoro výlučne len na ľúbosť 
mlad"\rch ľudí, ako sú: Xauč sa to odo mň.a, 
Magdaléna, Rojčivé sny, Hviezdy nad J a
dranom, ~fám rád len svoju ženu, J esenný 
dážď Indonézska romanca, Poľné kvety, 
Pišen'l na obálku, Dievčatá, dievčatá, Prečo 
ťa ľúbim? ~'ložno je to zvyk, Od prvého 
júla, Prečo si so mnou krátko? !\-Io je. mesto, 
Keď žena ľúbi. Nedala by sa spestrrť, roz
šíriť tematika? - 64 str., Kčs 23,80. 

Piesne :Vo1>áha. Album piesní Milana No
váka v úprave Karola Elberta pre spev 
a klavix obsahuje väčšinou skladby z ope
rety Plná poľná lásky na slová ~filana 
Ferka. Piesne zobrazujú verne dnešnú našu 
slmtočnosť. - 32 str., Kčs 12,60. 

Shola zručnosti. PredJ)ežná škola zruč· 
nosti C. Czerného, op. 849, obsahuje 30 
osvedčen)·ch klav.irnych etud pre žiakov 5. 
a 6. ročníka hudobn),ch škôl. Dalšie vydanie 
je dokladom, ako je obľúbená a potrebná. 
- 55 str., Kčs 12. 

SIJoro-vé spe-v-y. Rozvojom spevácky ch 
sborov, samostatných alebo pričlenených 
k dobrovoľn)"lll organizáciám, ukazuje sa 
potreba intenzívnejšieho vydávania piesní 
v sborovej úprave. Citeľný nedostatok ~a 
\:iastočnc odstránil zb:ier·kou "Slovenské spe
vy". 

C"ičcnia pre husle. L. Hrdinov "Usilovný 
m ttzikant" obsahuje rytmické melodické 
cviče1úa pre husle, zostavené pre začiatoč· 
rúlwv. Podkladom sú drobné slovesné útva
ry. Ide o cenný prínos pre našu pedagogicl<;l 
a inštruktívnu hudbu. - · 32 str., Kčs 7,20. 

Album pre mládež . Zostavila A. P appová 
úvodný mi poznámkami. Ľahké klavírne 

skladbičky rozličného >-.ánru, vhodné p:·e 
pr(•dnes najmenších klaviristov, pre 1. roč
ník hudobných škôl. Autormi sú domáci 
a j zalu·aniční skladatelia. - 28 sh·., Kčs 6,40. 

Etudy pre husle. \Iazasove . Mel?.dické 
etudy pre husle, opus 36, vychadzaJu pre 
s' ·oju kvali tu a potreb~t v ďalšom. vy~atú. 
Tieto prednesové melodické etudy su urcen_é 
pl'e vyššie ročníky ~udobn~ch ~~ôl. ReVI
do~·al ich a pokynrm doplrul Viliam Koi'í
Jlck. ·- 46 str., Kčs 10,60. 
Valčíhy J. W ebera. Zbieročka sa. _volá: 

Xnjkrajšie valčíky pre mladých klav1r1stov; 
Známe, obľúbené valč1ky sú pre ľahku 

úpravu určené klaviris~om-z~čiatočn_fk?m. 
Tt•eba len ľutovať, že pn rastucom zauJme 
rodičov a pedagogických kruho,· _net:vorí 
sn táto inštruktiYnn hudba vo väčšeJ mtere. 
- 16 str., Kčs 4. (ša ) 

Libreto opery Cl. De bussyho 

Slovenské vydavateľstvo krásnej litera
t(u·y vydáva p ostupne libretá _opier, kt~ré 
holi na programe Národného divadla. Tuto 
.~ny.š lienku treba privítať s _uz~aním, leb~ 
aj touto cestou sa populru•JZUJC hudobne 
u menie medzi širok)rmi vrstvami nášho fu· 
dn. V poslednom čase Vyšla ako 6. zväzok 
edície Operné libretá puhlil-.kia s názvom 
Cl. Debussy-l\f. :\facterljnck: Pelléas a 
:\félisanda. 

l;plynulo už viac ako pol storočia od 
vz1úku Debussyho jedinej opery P elléas 
a lVIélisanda, ktorú obdivujú nadšení poslu
cháči na javiskách celého sveta. _Ide o pre
krásnu básnickú d rámu, ktoreJ a:utorom 
bol impresionista Maeterlinck Postavy dra
my nie sú hluční kriči~ci ľudia, ~kôr ľ~d~a 
jcmni, akoby nezemslu,. pretože 1ch ~ec Je 
111iillá ľubozvučne zneJúca, 7-ahalena fah
kj:'lni tieňmi, stále však živá,. vlniaca sa 
a koby pod jemným vánkom. Libreto opery 
!'ozpráva o krásach nášho života, o hlbo
kých a jemných citoch ľudí. Táto dráma učí 
njs milovať život a jeho nesmierne, skryté 
krásy. Po t omto texte libret<i a po }~okej 
.~l údii. prekladateľa Jána Boora mali ~y 
siahnu:C nielen milovníci hudobného umerua, 
ale aj šíritelia poznatkov o hudbe, čo sa 
" poslednom čase zanedbá,·a v programoch 
našich osvetových zadadctú. Preložil a do
slov napísal J~n Boor. 98 strán, Kčs 5,80. 

(ša) 



Menej starostí - viac času na vzdelanie, 

návštevu koncertov a divadiel 

OBČANIA A OBčiANKY 

vyhovujeme želaniu a návrhom pracujúcich žien z vidieka, 

zmenšujeme rozdiel medzi životom v meste a na dedine zave

dením diaľkovej služby 

čistenie šatstva 

a pranie bielizne do 5 dní 

Zabalte šatstvo na čistenie a bielizeň na pranie a pošlite 

balík na adresu: 

čistiarne a práčovne 
Bratislava, Prešovská ul. č. 59 

Počínajúc prevzatím Vášho balíka pošleme 

vyčistené šatst vo a vypranú bielizeň do 

5 dní dobierkou na Vašu adresu. Za čiste

nie šatstva a pranie bielizne úqtujeme 

bežnú cenu určenú za čistenie a p1·aníe do 

5 dní. K t ejto cene prirátame manipulač

ný poplatok 3 Kčs za obal a manipuláciu . 

Do balíka priložte presný zoznam odoslaného šatstva a bielizne ! 

KOMUNÁLNE SLU2BY MESTA BRATISLAVY 

SLOVENSKA ·HUDBA 
RO~N!K III. FEBRUAR 19 59 ~ISLO 2 

ANTONIN H ORE JS 

K moskovskému stretnutiu 

Za posledných desať rokov naskytlo sa už niekol'ko príležitostí, pri ktorých 
si skladatelia a hudobní vedci ľudovodemokratických krajín vymenili skúse
nosti z hoja za socialistickú hudbu. Boli to viac-menej príležitosti náhodné 
a najviac ich doteraz poskytlo Ceskoslovensko organizovaním konferencií, 
kongresov a medzinárodných stretnutí. Je nevyhnutné, aby od náhodnosti 
stykov skladatel'ov a hudobných vedcov socialistických krajín sa prešlo k sú
stavnej výmene názorov a skúsenosti. 

V posledných rokoch sa totiž ukazuje, že proces upevňovania socialistick)rch 
výrobných vzťahov v krajinách socialistického tábora postupuje "oveľa rýchlej
sie a rovnomernejšie ako rast socialistickej kultúry. Taktiež intenzite boja za 
socialistickú hudbu chýba rovnomernosť a ukazuje sa, že sú krajiny, kde vý
voj socialistickej hudby značne zaostaL To preto, že pohl'ady tvorcov sú viac 
zamierené do oblasti kapitalistických štátov, kde sa nikdy nemôžu stretnúť 
s novými socialistick~·mí skutočnosťami, marxisticko-leninskou ideológiou ' a 
s novým životom, podmieneným socialistickými výrobnými vzťahmi. V ta
kýchto prípadoch zotrváva hudba na v-ývojove prekonanej pozícii buržoáznej 
hudby a na úrovni spoločenskej funkčnosti, lepšie bezfunkčnosti buržoáznej 
hudby. 

Možno predpokladať , že v)rvoj socialistickej kultúry a umenia, teda· aj hud
by, bude čiastočne meškať za vývojom socialistickej ekonomiky a techniky. 
Pravda, je nepredstaviteľné, aby sa hudba zámerne odkláňala od cieľa najuž
šieho spolužitia s budovanim socializmu a zaoberala sa ďalším rozvíjaním tvo
rivej problematiky buržoáznej hudby, ako sa to odráža v ambíciách niektorých 
dodekafonistov v Poľsku i v Maďarsku. 

Dostávame sa de etapy, keď osud socialistickej hudobnej kultúry musíme 
vidieť v súvisl osti s upevňovaníp1 celej socialistickej sústavy, kde si želáme, 
aby každý jej článok bol pevný z hľadiska ekonomického i ideologického. Ak 
v oblasti ekonomickej sa vyvinulo úsilie viesť všetky krajiny, i tie, ktoré sa 
historicko-spoločenskými okolnosťami omeškali vo vývoji k najvyššej výrob
nej úrovni, prečo by teda toto úsilie nemalo náj sť svoje odzrkadlenie aj v hu
dobnej oblasti. Zatiaľ sú medzi vyspelosťou hudobných kultúr krajín socia
listického tábora značné rozdiely. Ich prekonanie však znamená otvorenie 
netušen)rch možností pre rozvoj hudby všetkých krajín, nepredstaviteľne širo
kú výmenu hud obných hodnôt, s akou sa ich výmena za kapitalizmu nedá 
vóbec porovnať. 
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Odovzdávanie skúseno_sti z boja za socialistickú hudbu nemôže preto zotrva-ť 
na náhodnosti a živelnosti, ale musi vstúpiť do štádia organizovanosti. Tvorivé 
skladateľské sväzy, zodpovedné v socialistických krajinách za osud hudby 
a za jej včlenenie do socialistického života a jej spolupôsobenie v kultúrnej 
r evolúcii, sú povinné vytvárať predpoklady pre výmenu skúseností, získaných 
pri riešení základný·ch ideovo-tvorivých a estetických problémov a prejsť 
k plánovitej súčinnosti a k upevňovaniu základov socialistickej hudobnej kul
túry v celej socialistickej oblasti. Aká je takáto kolektívna a bezprostredná 
výmena skúseností užitočná, ukázali doteraz dve stretnutia vedúcich orgánov 
skladateľ sk ý ch sväzov z CSR a NDR a najmä decembrové stretnutie zástup
cov Sväzu sovietskych skladateľov a Sväzu československých skladateľov 
v Moskve. 

Počas niekoľkodenných rozhovorov v Moskve otvorila sa celá šírka proble
matiky, ktorú nemožno ponechať len náhodnému vývoju. V rozhovoroch sa 
jasne ukázalo, že by sa ďaleko nepostúpilo od nádherne formulovan)rch pro
klamácii o vernom a bojovom priateľstve československých a sovietsky ch 
skladateľov, keby skladateľské sväzy obidvoch krajin samy energicky n epotie
rali byrokratizmus niektorých zložiek , ktoré ovplyvňujú distribúciu hudobného 
materiálu, . kníh, hudobnín, gramofónových platní, výmenu umelcov, hudob
ných telies. a,.informácií. V praktickom rozvíjaní hudobných stykov, na kto
rom záleží obidvom stranám, ktoré navzájom zbližujú skladateľov a vyvolá
vajú aj zblíženie hudobných kultúr a ľudu, je konkrétne jadro spoločného 
budovania socialistickej hudobnej kultúry. 

Je samozrejmé, že rovnako dôležité, ba oveľa dôležitejšie je aj spoločné 
riešenie zložitých problémov estetických, kultúrno-politických i ideových. 
V diskusiách týždenného zasadania predstaviteľov obidvoch sväzov azda ani 
jeden z hlavných problémov sa nevynechal. Problém novej hudobnej reči, 
problém nových výrazových prostriedkov, zrozumiteľnosti, ľudovosti, národ
nosti, otázky realizmu. novátorstva, modernizmu, súčasnosti, spojenia umelcov 
s ľudom, úlohy hudby pri budovaní socializmu a mnohé iné sa objavili v se
rióznych pohovoroch, ktoré viedli zástupcovia československého i sovietskeho 
Sväzu skladateľov. Takmer všetko, čo sa tak naliehavo vynára v posledných 
rokoch, dostalo sa na pretras. Nezabudlo sa ani na vzťahy hudby k Západu, 
na hodnotenie zmyslu konkrétnej, seriálnej, elektronickej hudby, na význam 
rozvoja techniky pre oblasť hudobného umenia, ani na rast hudobnej vzdela
nosti v rôznych oblastiach sveta socializmu. Aj otázky ideovo tvorivých skla
dateľských sväzov socialistických krajín sa hodnotili ako kľúčový problém, 
ktorého vyriesením malo by sa pristúpiť k najužšej spolupráci. 

Obidve delegácie, zo strany -sovietskej Aksjuk, Dankievič, Chačaturian, Ka
balevskij, Sostakovič, Novikov, Soloducho, Taktakišvili, Ziganov a pozvaní 
hudobní vedci : Belza, Ginzburg, Keldyš, Martynov, Sabinina, na strane česko
slovenskej: Hirner, Horej š, Jiránek, Kardoš, Očenáš , Podešva, Stanislav, 
Sychra, Eckstein s vedúcim delegácie V. Dobiášom nie vždy sa ocitli na bez
spornom stanovisku k niektorým pálčivým otázkam. i"{o od stretnutia sa neoča
kávalo doriešenie problémov, najmä nie vo veciach estetických. Dôležité je, 
že na obidvoch stranách, v Sovietskom sväze i u nás, pristupuje sa k nim 
s najväčšou opravdivosťou, kde neexistujú schematické pohľady a tým menej 
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dogmatickÝ prístu· P 'fu sa nad. . . .. - -
• · mwru Jasne uk' I -názorov s cieľom rozrie~iť probl, k aza o, ako bezprostredná výmena 

k~m ~ysoko kladným ; · zabezp:~I? ~~~~1Z3af prekáž~~y m_ôže viesť k výsled-
vsetkych sväzov. Y pre ďalsm sustavnú spoluprácu 

J e celkom prirodzen' v k .. e, ze v raJIDe ktorá soci ľ 
dza do komunizmu, J·e základnou u-'loh kl'a .~~us vybudovala a prechá-

J v 1 'h ou v m1t hudb d h spo ocens {e o procesu aby tu s _ .. . il . u o to to veľkého kul , . , ' v OJlllli s ami pom , hal ab 
t?I'~eJ vyspelosti ľudu a upevnenie kom . !l .a'. Y ,P?dporovala rast 

tvonvych problémov sovietske . hudb n u~~stlckeJ I_deologie. Preto jadro 
výrazové prostriedky novu' lludJ b , ~ ~spoclva v sustredení sa na nové 
k ď v • o nu rec a Jednost ' ' ah e toto vsetko sa nevvmJ·a rov ranne uv yo forme naJ'mä · S . 'J • • nomerne s úvaha · · 1. · ' · vosti. ovwtskych skladatel'ov v . mi o SOcia lStlckej obsaho-h db . nevzrusuJe pr ob l ' · , l . 

1· u y, . tieto nedonosené deti buržoáznej h d b ; k~ ~eria DeJ a konkrétnej 
u~u .mkdy nič neprinesú. Sovietskych k~ ~ D~J tury, k~oré pracujúcemu 

zasska dekáda, poriadaná v Moskve v do~ a a:e. ov o.veľa VIac vzrušuje Ka
P?sl~ svoj operný ensemble. predviedol d~ n~seJ vná~stevy, kd~ ka~ašský ľud 
ruckych a orchestrálnych di~l v k . , e azass.ke opery, ruekolko symfo
~ocializmu, ktoré umožnilo kazaľss~é:;u ~;o~ne. ;;o ICh vzrušuje ak? víťazstvo 
Je potrebné zdôrazniť vybudoval k, ukulu, a y za 40 rokov z mčoho a to· 

' vyso u túru kt ' h ' pozoruhodné operné a symf oni ck, d' l ' oru v udbe reprezentujú T v • • e Ie a. 
o vzrus~Je l našu delegáciu. lebo to h l v . , . , 

hudby v socializme - boj o čl . k o presvedcUJUCI dokaz poslania 
oko"?' duchovného i hmotného j;;m~. uvoľnenie tvorivých síl, ktoré rozbíjajú 
, Pr~ ~vedomení si . takýchto skutočností . . 

zavaznych otázok, s ktorými sa skladateli vy;as~Il. s~ P?hľad ~:'1 bohatstvo 
stretávať, aby proces kultúrneJ· r l , . a hv sociah~uckych kra;mách musia 

evo ucw mo ol prebiehať víťazne. 
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ANTONl.N SYC HR A 

Vzťah 

k 
estetiky a hudobnej vedy 
príbuzným odborom 

Ak skúmame vzťah estetiky a hudobnej 
vedy k príbuzným odborom, musíme sa 
najprv pozastaviť pri filozofii. Nie je po
chybnosťou, že estetika - ako veda o zá
konoch krásy v umení i mimo umenia, o 
zákonoch umeleckého zobrazenia a ich vý
voji a o poslaní umenia v spoločnosti ako 
sily organizujúcej city, myšlienky a vôľu 
ľudí - je disciplína filozofichá. Filozofické 
zovšeobecňovanie a domyslenie problémov 
je práve to, čo dnes najviac chýba v jed
notlivých teóriách umenia. J edine filozofia, 
konkrétne gnozeológia, môže dať spoľahlivú 
odpoveď na otázku, či umenie je alebo nie 
Je poznaním skutočnosti alebo aspoň či mož
no poznávaciu funkciu považovať za základ
né poslanie umeleckej tvorby: bez filozo
fického domyslenia problematiky nie je 
možné vyriešiť problém, v čom spočíva 
špecifičnosť odrazu v jednotlivých umelec
k)<ch druhoch; filozofické riešenie je ne
vyhnutné pri skúmaní vzťahu obsahu a 
iormy, vzťahu základne a nadstavby a po
d.obných otázok; filozofia, konkrétne logika 
je potrebná, ak si chceme v estetike a vo 
vede· o umení objasniť otázky definície, čo 
možno a čo nemožno považovať za dôkaz, 
do akej miery je v umenovedných odboroch 
možné využívať štatistické metódy - a tak 
by som mohol menovať dlho a dlho. 

Filozofické závery sú najcennejšie a naj
spoľahlivejšie tam, kde sú pripravené sta
rostlivým monografickým bádaním. Tým už 
je odpovedané i na otázku, či môžeme ho
voriť o estetike všeobecnej, či potrebujeme 
i špeciálne estetiky jednotlivých umení; li
teratúry, hudby, výtvarníctva, divadla, ar
chitektúry. 

V histórii a teórii jednotlivých umeni má 
byť jedným z hlavných cieľov dopracovať 
sa estetických zákonitosti, ako na druhej 
strane sa estetika nezaobíde bez teoretických, 
technick),ch a historických znalostí a ana
lýz; že tomu v obidvoch prípadoch často 
tak nic je, je vážna chyba. Avšak i keď 
by tieto podmienky boli splnené, nemohli 
by sme sa s tým uspokojiť. Aby bolo možné 
dosiahnuť noetické korene toho k torého 
umenia, k tomu je potrebné a) dôkladného, 
špeciálneho filozofického školenia a b) roz
hľadu po všetkých umeniach, pretože zo
všeobecnenie nie je možné bez zrovnávacie-
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ho zreteľa. J e nevyhnutne potrebné popri 
všeobecnej estetike i špecializované, na ma
teriáli založené estetické bádanie v jedno
tlivých odboroch umenia. 

Všimnime si teraz vzťah estetiky k hi~
tórii. J e to otázka nie menej dôležitá, preto
že ak je estetika íilozofickou disciplínou, 
potom konkrétne teórie jednotlivých umeni 
patria nad všetky pochybnosti do komplexu 
historických vied. Umenie - to už je dnes 
jasné - je spoločenský fakt, je odrazom 
spoločenského diania. Pochopiť správne, 
konkrétne. odraz života v umení nie je mož
né bez dôkladných historických analýz. Bo
lo veľk)'m prínosom Zd. Nejedlého, keď 
zdôraznil už v predhovore k svojej veľkej 
monografii o husitskom speve, že história 
je len jedna, pretože život človeka je len 
jeden. Bol to veľký prinos najmä p re vedu 
o hudbe, k torá sa predtým rozpadala na rad 
nesúvislých , viac menej samostatných dis
ciplín a v pracovnej metodike eklekticky 
kolísala medzi akustikou, fyziológiou, psy
chológiou, sociológiou, dejepisom a pod. 

Zaoberajúc sa štúdiom Dvoŕákovej sym
fonickej hudby. znovu a znovu som si uve
domoval, ako i v práci, zameranej esteticky, 
že sa bez historických analýz nemožno za
obísť. 

Treba však zdôrazniť, že jednota histórie 
sa nie vždy chápe správne. Sú mnohí bá
datelia, ktorí zabúdajú na špecifičnosť jed
notliv),ch vedecký ch odborov, spada júcich 
do k omplexu historických vied. Zabúdajú, 
že nestačí len skúmať za akých okolností 
umelecké dielo vznikalo, akými podnetmi 
bolo vyvolané, akých skutočnosti je odra
zom, ale že do histórie umenia patri i ge
néza umeleckého tvaru samotného, že je 
potrebné historicky skúmať i vývoj ume
leckých slohov, foriem, vývoj verša, bás
nického jazyka, jednotlivých umeleckých 
škôl a smerov, melódie, harmónie, kontra
punktu, maliarskych technik atď. Zabúda jú, 
že obsah umeleckého diela je nesený jeho 
výstavbou, konte..~tom, že nemožno otázku 
obsahu riešiť zjednodušene v zmysle v pod
state pozitiv istickej formule post hoc, ergo 
propter h oc. Zanedbávanie špecifičnosti 
predmetu jednotlivých umení vedie k so
ciologizmu, skresľujúcemu umelecký vývoj, 
rovnako ako naproti tomu zasa zanedbáva-

nie_ sp_oločenských súvislostí, všeobecne his
toriCky ch z_reteľ ov ved.ie k imanentizmu k 
pr~ce~ovaruu samopohybu jednotlivých ' , _ 
VOJovych radov. vy 

súvislostiam kt · • 
"k . • • • ore sa vseobccnému his to-

rl ovr mozu zdať málo , zn , 
dárne, ktoré však • lk vy amne, selmn-
ak chceme rozumi:ťud~~o ovým n('ost_:ádateľné 
leckej tvorb A m orenom ume
novedných y.db tu spoh~~ráca rôznych ule-

h -; ešte je~~~ vec. Historický zreteľ veľmi 
c ) a_ v tconach a technikách j,ednotli . ch 
umeni, napr. - aby som sa ob d ilvy 
oblasť "k Ió · me z na 
k muzi o gre - v náuke o melódii 

on trapunkte a vo vy'kladoch h d b , ., 
I .· h B 'd l" o u o ny-ch ormac . a ate ra v týchto disci li . 
často neuvedomuJ·Ú že l P ~ach Sl 
h . · k ' en zrovnavacou 1stonc -ou analýzou J·e mo· . . . , k ák · · . zne zrsut tor' 
z, -omdtos~ maJÚ všeobecnú platnosť ~ ktor·: 
su P? mienené dobove alebo e . 
~z;ebl~adajúc. hist?~ické súvislosti guZ,~~=~:{; 
' ·yvoJa dosprevaJu často k dogmat · 0 

všeobecňujú nezriedka ozn . Iz~u, ;-o
platnosť je obmedzena· l'iltdt atl,yh, , k torych 
l k · · · · , o nec apu 
ec -é d1elo ako odraz života =.e.

celkom nedostatoč . , a preto venuJu 
, 1 . nu pozornosť obsahové 
zl~sľ u . naJ.ll·ôznejší~h umelccl,ých techniku 

e nu m a o rozv1nutá k · . . . · 
zatiaľ vzájom • . l ' n_eusp~ OJUJuca Je 
umeleckých od~:rosľo u~aca. Tednotliv_ých 
histórií umení h · ' JC .otlivých teórii a 

, ocr na p rvv pohľ d · 1. • tal;: nevyzerá T. . - ; a s1tuac1a 
vo všeob . . ym ~e znacne sťažená práca 

ecneJ estetike. • 
niekoľlwkrát zdôraznil' pre~ze- ako som 
využitia · zrovnávacej me~d ez výdatn.ého 
lych kompa · ·· d . . y, bez rozs,ah
leck ' . racu. me zr naJrôznejšími ume-
ľahtfvýmzru od?onm ~emož.no dospieť k spo-

vseobecnym zaverom. 
Konh-ontácia hudby s výtv . -

ním, výtvarného um . . arn;vm UJ;ne-

p ráce ak o orov moze usporiť mnoho 
' o som sa často ." d. 

výkladoch o Dvoi'ákovi _..resve coval pr" 
Domnievam sa že bv 

trebné vytv' ť k'- • pr~to bolo o-
, ara spracovamu niekt h 

~\~~ ak~1 edt~':ických tak. historickýc~r k~-
tik ' ~ a. aJuce_ sa z literárneho teore

. a, muzrkologa, historika vy' tva 'l 
ma te tik d" rue 10 urne-

' ore a Ivadla a pod. - a že hv 
to znamenalo nemalý kr 1 1 - • 
hlbšej k l . .• . 0 t ;: vytvoreniu 
kv a on 'retneJSeJ všeobecnej este ti-

• . 

tik Od~á~'na ~a veľa uvažuje o vzťahu este
Je~ ]azlyk~vedy, r esp. umenia a iazyka 
• o poc IOprteľné. I keď toti. . í . 
ze v umení · . , . z pr1pust me, 
1 . exiStUJU mektoré prejavv · 
<:amunikativneliO rázu p redsa d ľ • ~e

dorozumiev · f k . ' z e ovac1e, 
· ~cre u_n -cre -- sprostredkovať 

vym~~ť skusenosti medzi členmi k l k • , 
n?-vZaJom na seba pôsobiť - o e t_lv?, 
zakladná funkcia A tu v ~ern JC 

k · sa zrovnaruc s ja 
zy om samo ponúl,a, pretože "azvk . . -
mo prototy-pom zdeľ . h J • Je prra-. ovac1e o do · 
v?-creho systému_ Popritom niekto~~z~e-
nra, napr. hudba, sa s jazyk , . . , e
vyššie syntetické . tv o~ spaJaJu vo 

. ' - u arv a uz sa t h n1ka tohto 8 0 · · ; . . ma ec , 
kt Ý h l

P Jerua vyzaduje r1ešeníe nie-
or c spo očných hl· 

ratúry. ~ divadlom, 1~:~a li:e~t:-aC:' ~~~-
~eci~ycaJne potvr_dzuje estetickú dokmnen~ 
ako 'zh akd sledknJeme . súčasne starostlivo 

nie zhôd · di 1 pro_ emov, rešpektova-
kl , . l :o~. e ov: \VIď napr. otázku de
fo a~~c~e, zavaznosti Jazykovej fonetiky a 

no og1e pre vokálnu hudbu). 
0 y, ta - rozd1ely · t 

niekoľkokrát presvedčil l;eďo om som) sa 
val D "'k . , som ana yzo
k nf voi:a .-ove. I Smetanove skladby. Casto 

o r~n~Cia _roznych umení môže zabrániť 

kzht y t?chn)'ll_l srmplifikáciám, splošťovaniu nie-
oryc zakladných t ...: 1 • h . V ľ . li . es euc ;:yc POJmov. 

bbád:te~v nJe~:~;~vfc~'o:!::~e:oý~tá~ orov v oblasti umel k· h d ·· 0 
-

kých analy' z J á ec yc • eJin, historic-
. l . · e Spr vne zdorazňov · • 
:. ieď hiStória je len · edna · . a':'~' z~ 
zradať od k "d · . l ' me Je ucelne 

. az eJ p race z dejín mnenia ab 
sufnčasne hola i samostatn)'lll bádateľ~ky'my 
pr osom vo vš b hi . 
l , zach • eo cene stonckých ana-
y ' pretoze - dodávam - tak , , 

stup k veci často zb očn . yto pn-
bávam·u • if" k -'chyt e vedre k zaned-sp ec 1c ,, t: k 
výv · A š k • 0 azo umeleckého 

OJa. v_ a ". na. druhej strane často sa 
umenovedna historická analýza neob'd b 
samostatných materiálovy'ch ch rhie cz 
k ·· · h re erc tý 
-aJucr.c sa ~roblematiky všeobecných J .. -
pretoze neznedka J·e treba venov ~ eJin, · a, pozornosť 

ot!ľlyo byťalteda možn~ predpokladať, že sa 
vz lu un:tema a . . k 

covávajú cell,om sústa J~zy a rozpra
estetiky a ·az k '":De, ze spolupráca 
A však . .l y ovedy Je samozrejmosťou. 

v }{torý~ j~e r~tf~e!;~~~ ~~~~;~h ú;e~y: 
~na~ na mysli_ najmä štúdie o básnic{~~ 
JLazy~u, o verši a o hudobneJ· dekl ... 

1é useky · • k amacn. 
su vsa značne zanedbané u·· 

v staroveku sa uvažovalo o , . , z 
prihuznostiach hudb č.i" vyrazovych 

f Y a re · potom v a ektov),ch teóriách ' , znov~ 
estetike vo 'V ' v tzv. vyrazoveJ 
princi ~ v J • ag ne:ov?m deklamačnom 

p ' - aná.ckoveJ napevkoveJ· t . . . 
a to uvádzam 1 • eorn -
predsa mat~riálov ~nh m e.ktoré priklady. A 
týmito vzťahm · yác p rac zao~erajúcich sa 
I 

1 m me - napriek · di · . achovej š túdii Vergl . h d ..,. _napa teJ 
S l . . CJc en e .nusrk - und prac lWJssenschaft _ "al , . 
t hľ d . z ostne málo V tom 
s~ .o a. e J.~ typická česká situácia." Hostin= 
S y, opleraJu? s~ o vlastné v)'roky Bedricha 
_. me~anu, ra~il Vlac menej hypoteticl,ú tézu 
ze narodnost Smetanovho hudobného sloh~ 
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spočíva skôr v primknutí. k re~i, k nro:~ 
"mu jazyku ako v nadvmzam n~ ľu o 11

~ • ·hudbu Táto téza, veľm1 pravdeplesen a · . 1 h •• 
podobne správna, zostava dodnes en _) 
potézou, pretože hudobná v~da po _Hos~~
skom znova a znova opakuJe H~stmske . o 
názor ale konkrétne analýzy, kt?r~ by te:l.tO 
názor' dokumentovali . na n:a~erláh z • ople~ 
vokálnych skladieb 1 :;; mstr~m.entalnye n 
diel zatiaľ nenriniesla; uspokOJUJe s~ le 

. · ~ II · V "k h Va-s ilústrácJaml typu " CJ, a~ u, .eJ . 
šíčku" z Predanej nevesty. Zahaľ mal? VJC
me 0 špecifičnosti češtiny ; me~~~;~k a 
~-ytmike. Vieme len. to_ľko, ~e- ~ 0~ e ~ 
t~ho že kvan!ita me Je v cestme Vla~an~ 

' . k môžu vznikať útvary, ktore su na pr1zvw, · . · mh" k" 
kvalitou trochejské a kvantitou JU IC e; 
typu J d (viď Sládek "Velk~, šíre, ~odne 
lány jak jste krásny na vse strany, od 
, ' t• l· souvrati J"ak vás dnes to slunce souvra .e "- ' . 

zlatí") ; podobne vieme, ž~ zákon progre~ 
. ~eJ· disimilácie kvantít dava v slovenskeJ 

sn· u • h · ] "h t •pu hudbe vznik útvarom d1troc eJ S <~ ~ ) • ' 
napr. ehorijambu. To je ;šak. veľ nn. malo; 
Bolo by potrebné skúmat ake spolocen_ske 
v Ýrazové záimriitosti spájajú Smetanu s ecs-
k~ J"azykom či možno dokumentovať 

vm ' · "l k~nštantné vzťahy medz~ e~o~IOna nym 
výrazom reči a jazykovou n~~onacJ?u a pod. 
Lingvisti by mali podľa moJho nazoru .ve
novať väčšiu pozornosf .Janáčk~,'Ý~ n:p: -

om vo feuilletonoch a teoretlckych stu
~iách i v konkrétnych skladbá~h a kon!ror;
tovať ich s jazykovou intonáciO~ V: pr;slus-

. •· odn,ietanie a priori, s kto-11om narcc1 - • . . 1- · 
rým sa často stretávame, Je malo vedec ~y 
prístup k veci. Pritom si treb~ uvedo~ť.' 
že dielčí nápevok sám dostáva Jcdnoznacny 

el C"asto až v súvislosti s celkovou zvu
zmys k "·h "l -kovou , ,Ystavbou hovoTu toho tare ~ c o, 
veka ~apovedajúci charakter a dusevne 
rozp~loženie; to si nedostatočne u;'edomo
val P etrík vo svojej dozaista cenneJ a pod
netnej práci. Bolo by tiež zap.otreby ko~
krétnej. materiálove podloženeJ ~onfronta
cie reči hereckej s hudbol!, ?platilo. by s~ 
ťažiť v lingvistike z praktwkych skusenos~ 
hercov a muzikantov. Veľa by sme .sa tal, 
dozvedelí 0 národnom charaktere Jazyk~, 
0 národnosti v hudbe aj o hudo_b~om. v~
raze a obsahu, ušetrili by sme SI caste t a
pania a zbytočné, m álo podložené dohady . 

Zv<•šenú uozornosť bude potrebné ' :eno
Yať ;zťahu 'estetiky a umeno1•edy h pnrob~
~. "m v edám a k psychológii. Preber~m ,o l· 
dy a úseky - hoci vzdialené, kvalitatr-:ne 
ollišné - súčasne, pretože ich problen:atlk~ 
j e po metodologickej stránke veľnn prl
buzná. 
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Keď Nejedlý v roku 1913. písal svoju 
štúdiu Kríza estetiky, postavil sa o_krem 
iného značne skepticky ~ tzv. exp~n~en· 
t "lneJ· estetike založeneJ na akustlckych, 
a ' h 1 · k · h 'sku-fyziologických a psyc o ogiC• yc . vy .

1 moch. A plným právom. E~pernnen~a na 
estetika v diele Helmholtza, "\~undt~, Fec~
nera Zeisinga atď. priniesla doza1sta vy-

' ' vy' sledky a veľa nápadov. V roku znamne . · • • bolo 1913 bola už však na konci a tu~z uz 
. sné . že jej ťažisko spočívalo _skor v okra
~~vý~h problémo~h, ·z~stá':ajúC1ch - ako to 
výstižne vyjadruJe .N,;Jedly - "pod prahom 
umeleckého vedomia · . . . 

Dnes je situácia podstatne ma. Roz'.'OJ OID 
marxistickej filozofie bol? pr~k~na~le ,du~ 
alistické stanovisko, k tore naJma ' ucem 
o psychofyzickom paralelizme zatar~s?va~o 
experimentálnej estetike prístt~p k . nese.~u 
mnohých problémov; dnes ma~e JasneJSl~ 
predstavu o k valitatívnych roz~Ieloch medz~ 
· d tlivy" mi sférami zákorutostí, me~zi 
Je no f . l . k f yzlo oblasťou fyzikálnou a yziO oglC ou, . -
logickou a psychologickou, psychologiCko~ 
a estetickou atď.; nehrozí už tak ako v ?J-1-
nulosti atomizujúei prístup k proble~atl~e, 
pretože ďaleko hlbšie bola pochopena di~
lektická jednota celku a častr _K ton;u J~ 
potrebné pripočítať skutočnost ,_ ze nevsedne 
objavy v oblasti prírodný?~~ vied v posl~d
ných desaťročiach stavaJU p_roblematiku 
do nového svetla: mám na mysli P avlo:vo:'"o 
učenie 0 reflexoc~ a n~jmä o d,:nheJ Sit 
nálnej sústave, kJbernetik~, ;ynalezy . pr 
t . akÝmi sú harmorucke analy zatory 
~l:c:;zvtopo.scop, využitie ~agne~of~nu, ~il
mu atď. Bolo by neuvážene, naJma :V me
ktorých odboroch,---:. naľr. v ~udobneJ ~ed_: 
ale určite aj v te orn vytvarne~o ume~ua '. 
nechávať ležať ladom všetky tieto _mo; nos .l. 
Veď napr .. v muzikológii harmon1ck~ ~n~
lý za prevádzaná akustickými príst~opm,. Ie 
ovefa rýchlejšia a exaktnej~ia, lepŠie uka~e 
pra"\--idelnosť, resp . nepravidelno_sť ako • 'l" 
morné popisy súzvukov. a spoJOV; . av,sa ~ 
zákonitosť ktorá sa skryva za touto p ra. 
videlnosťo~, resp. nepravidelnosť ou , už_ musl 
d ··r t' tvor1·vy· bádateľ vysvetlerue od es1 rova ' • k · 
prístroja nemožno očakávať. Týmto vset y m 
samozrejme nechcem tvrdiť, že by sa z m ?-
zikológie alebo z teórie výtvarnél:o ?-mema 
mohla stať prírodná veda. lJmeme Je spo
ločenský fakt, j e odrazom Žlvo~a kolektlVU 
- sféra zákonitostí spoloče~sk):ch, gnozeo
logickvch a špecificky est~:·c~!.ch b ude ~ 
ňom "určite vždy najdôlezlteJsra; preto I 

vedy 0 umení nemôžu nebyť ~nes 1, v ~'t 
dúc~osti spoločenskými ve~ann. ~ste v~a 
_ podľa môjho názoru - Je t?, z; moz,no 
očakávať podstatné sprírodovedsteme a ty m 

a j zexaktnenie estetických a umenovedných 
bádateľských metód. 

Ovšem, ak má byť estetike a u menovede 
daná možnosť využívať prírodné vedy i p sy
chológiu s úspechom, je nevyhnutné mať 
stále na pamäti niek toré základné zásady, 
v yplývajúce zo skúseností a na neposled
nom lnieste i z neúspechov experimentálnej 
práce v minulosti. 

P riestor nám dovoľuje poznamenať tu len 
toľko, že experimentálne bádanie o ume
leckej tvorbe vo fy zike, fy ziológii a psy
chológii môže byť úspešné len v tedy , keď 
bude ustavične konfrontované so skúmaním 
dej episn ý m, s výsledl,ami h istorického há
dania. To p reto, že história zhŕňa - resp. 
má zhŕňať - skúsenosti umelecl,ej praxe; 
a aj v estetickej oblasti platí, že p rax je 
viac než ak)'koľvek laboratórny ex peri
men t. Chcel b y som upozorniť na jed nu 
vec, pretože experimentátor i ju spravidla 
preh liadajú. Ak sú fyzikálne, fyziologické 
a psychologické zákony slmtočne pre u me
nie podstatné, ak im v umení prináleží vy
hranená funkcia, potom m usia byť in duk
ciou zistiteľné priamo v umeleck ých vý
tvoroch , musí tu byť možnosť vyanalyzovať 
ich zrovnávacou historickou metódou. To 
sa týka napr. hudobného výrazu, psychofy 
ziologického pôsobenia hudby: ak ex istujú 
konštantné, v určitom čase a priestore pla t
né zálmnitosti hudobného výrazu, potom 
musia byť zreteľne uložené v umeleckých 
dielach, aspoň v t)·ch, o ktorých niet po
eh)'b, že svojím obsahom pôsobia, že ma jú 
spoločenský dosah. Je však iná otázka. či 
hudobná história a estetika venuje zro~ná-
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vaciemu bádaniu toh to druhu zaslúženú po
zornosť: doterajší sta v ukazuje, že nie, a 
preto ustavične zostáva na okraji tvor ivej 
umeleckej problematiky . 

J e myslím jasné, že spolupráca medzi naj
rôznejšími vednými odbor lni je nielen uži
točná, ale že je celkom nevyhnutná z hľa· 
diska pokroku vedy; je nan,ajvýš naliehavé 
vytvárať p racovn é kolektívy, v k torých b y 
sa k práci na tej istej úlohe, na riešení toho 
istého problému spojili h istor ici všeobecn í 
i historici umení, estetiei, teoretici, filozofi, 
lingvisti, fonetici, f yzici, fy ziológovia, psy
chológovia, pričom je samozrejm é, že nie 
každá úloha vyžaduje týchto všetkých špe
cialistov. 

S tým bodom sú"-isí ďalší prak tický zá· 
ver , týka júci sa výchovy. Zo všetkého, čo 
som uviedol je zrejmé, že je p r íliš úzke 
a jednostranné kombinovať umenovedné od· 
bory len a len s históriou . Samozrejme, že 
ich historid ;á or ien tácia bude vždy v po
predí. Ale je potrebné, aby sa pamätalo 
i na kombináciu umenovedných odborov 
navzájom medzi sebou a ďalej, aby neboli 
zanedbávané kombinácie s filozofiou, filo
lógiou a z času na čas i s fonetikou, psy 
cbológiou, fyziológiou, áno i s fyzikou. P o 
t om to napokon volá prax: výroba h udob
ný ch nástrojov , práca v rozh lase, gramo
fóne, filme vyžaduj e muzikológ ov - akusti
kov, v pedagogike by bolo zapotreby skú
sených h udobných vedcov, ktorí b y sa sú
časne školili v psychológii alebo vo f yzio
lógii at<ľ. Je preto našou povinnosťou teo
reticky i prak ticky domyslieť Iw ordináciu 
vedeckého bádania a jej p erspektívy. 

Otázky renesančnej hudby a súčasná hudobná 
historiografia 

Máloktorý úsek vývoja eu rópskej hudb y 
teší sa v posledných r okoch takému záuj
mu ako renesančná hudba. Hoci jej proble
matilm nebola hudobnohistorickému báda
niu nikdy cudzia, v posledných desaťro čiach, 
no najmä po druhej svetovej vojne sústre
ďuje svoju pozornosť na problémy rene
sančnej hudby veľmi veľký počet bádate· 
ľov európskych i zámorských. O intenzite 
tohto záujmu svedčí medzi iným tá slm
točnosť, že začali vychádzať dve nové pe
riodiká, zamerané . z veľkej časti na problé
my renesancie: rokn 1946 začal Americk ý 
muzikologický inštitút (t. č. v Rime) vy-

dávať J ournal of Renaissance and Baroque 
Mu sic (r. 1948 p remenovaný na Musica 
Disciplína) a od rok u 1953 publik uje fran
cúzska Sociéte de Musique d 'autrefois ro
čenku Annales Musicologiques. Moyen-age 
et Renaissance. Pritom podiel štúdií, v eno
van ých renesancii je i vo všeobecn e orien 
tovaných muzikologick ých časopisoch veľ
InÍ v ysok ý . Co do svojej povahy, sú štúdie, 
v ychádzajúce v takom hojnom počte, ve-· 
nované prevažne parciálnym problém om 
kompozičnotechnickým, notačným b io- a 
bibliografickým. To spôsob uje, že ich dosah 
je obvykle veľmi malý a na cellwvé po-
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vala Skupina pre výskum renesa~'l.čnej hud
by ustanovená na prvom kolokvm "Hudba 

' · · 16 storočí" konanom v roku a poezta v . , . , . 
1953 Odvtedy sa konali kolokVIa na tcmy 
. R~esančná inštrumentálna hudba" (1?54),: 

n.ímanie hud.obnej renes-ancie nemajú s~my 
osebe väčší vplyv. Ak sa v šak syntettck~ 
zhrnú ich prínosy, ukáže sa, že l celkovy 
obraz renesancie sa mení, a to do~·f pod
statne. V celku teda možno povedať, ze l ~~-
d bná historio.,.rafia prechádza do toho sta
dia moderných vied, keď veľké, ftmdam~n
tálne koncepcie nie sú ."Js~edkom. gemál: 
nych objavov ale~o in~u1c1e jednot~;ca, al~ 
schopnosti synteuzovat! zovš~obecmt a do 
myslieť poznatky, dosiahnute kolektívnY:m 
úsilím celého štábu bádateľov. K ~ejtO 
syntéze pravda je potrebný všestranny pre· 
hľad o výSledkoch bádania, ktoré ~a dnes, 
na rozdiel od predvojnového obdob1a, ke~y 
jeho ťažisko b?lo v N e~e~ku, !'~vnako m~ 
tenzivne roz"iJa v SpoJ~nych. statoch, An 
glicku Francúzsku, Belglcku l v. ostB;tných 
štátoch Európy . Práve ~ t<;Jm v~~k Je. ka
mei't úrazu. Ľž dávno rue Je totlz v ~ilách 
jednotlivca sledovať všetk?' prod.ukcm ': 
tejto oblasti ani v tom. p~pade, ze k n~] 
~á prístup (o čom u na~ ztaľbohu: na roz
diel od Sovietskeho svazu, Po_ľska aleb.o 
Maďarska, o NDR ani nehovorme, nemoz
no hovoriť) . Preto sa v celosvet?vom me
radle kladie čoraz väčší dôraz Jednak n.a 
organizovanie výskumných a ~okum~nta~
ných stredísk , jednak ~a koor~movam? vy
skumu a pružnú, pnamu vymenu _mfor
m ácií. V koordinácii výskumu a ~~ene 
názorov na konkrétne problémy m:obth z~
tiaľ najviac Francúzi, ktorí pod egldo.u Na
rodného strediska pre vedecký ~yskum 
(C..~RS) usporiadali viacero k_olokvn ve_no
vaných renesančnej hudbe. Tieto orgamzo-
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"Renesancia v severný ch . oblastiach 
'<'1955) . Renesančné slávnosti" (1956) a 

' ·' · · h dba" (1957) Referáty a "Lutna a JeJ u · · 1 . 
diskusné príspevky' prednesené na, tyc }to 
kolokviách boli medzičasom vydan? tlacou 
a tým sp~ístupnen~ všetkým zá?:Je_mco~~ 
Cennou č1·tou francuzskych k:~lok:vn .Je skli~1 

• ť · e na nich vvstupuJU aJ b adate a tocnos , z · J • 'k 
o renesančnej literatúre, drame. a esL":tl •. e, 
čo pomáha pochopiť skúmané Javy zo ~~.r
šieho hľadiska. Na druhej strane zara~n 
neúčasť muzikológov z ľudovode~okr~tlc
kých krajin (až na PoľkY., prof. Zofi? LJs~u 

Mgr Wilkowsku-Chommsku), v dosl~dku 
~oho prišli na pretras prevažne iba o~azky 
vývoja renesančnej hudby v západneJ Eu
ró e Okrem toho sa ešte celkom n ep?_da· 
"P · 'di podl'a publikovaného matenalu, rJ.J.o, su ac k 1 k .. k 
koordinovať a vybrať referáty o.? vu t a ' 
aby poskytli ucelený obraz o teraJsom s~ve 
našich znalostí na danú té~u. N~ napn ck 
tomu sa ukazuje, že kolokVIa takehoto cha
rakteru sú pre rozvoj vedy ďaleko . :r,ros-

ešnejšie než tradičné kongresy, hoc~_ 1 :u 
;a novšie začína presadzovať myšhenka 
tematických zhromaždení. • 

Veľini závažné sú tiež v posledno~. ca~e 
vydávané pramenné edí.cie (napr. edíCie , su-

b . h diel renesančny' ch skladateľ ov, ornyc _ -
1 

• . • · 
ktoré vydáva Americký muzikolo~Ic ty ms~
tút alebo Documenta musicologica) a s~-

isy prameňov, kde očakávame P:vý ~va
~ok nového Eitnera" , ktorý ponesie nazov 
Répertoire l~ternational des Sources l\.fu-
sicales. . 

V pomere k spomínan~j hoj_nosti .Parct~l
nych štúdii edícii a súptsov Je poce~ .• s.~ n-

' l ' Zď • vacsma tetizujúcich prác ma Y· a sa, ~e .• 
bádateľov považuje za predčasne a p~ilis 
riskantné písať ž.hrňujúce práce v oka:r:uhu, 
keď sa tak pru,dko rozvíja pramen~e bá
danie. Charakteristický je napr. pos~?J pr~f. 
Besselera, ktorý v roku ~950 oznacil svOJU 
prácu Die Musik des Mtttelalters ur~d der 
Renaissance (1931- -35), ~elo ~a ~vo~J!o: 
bu obdivuhodné, za pred~asn'!-. Na . . eJ 
strane nemožno v súčasneJ mc~t~a~keJ hlsto
riourafii nevidieť nechuť a nezauJe~ o c.~
lostný pohľad i pr~to, ž~ it.:i .rostoJJ ~eJ_l-
nám hudby, jej "flloz?fta depn hu y Je 
príliš protirečivá a neJednotná. . 
, Takto jediným povojnovým dielom, vy: 
če ávajúcim problematiku . ren~sančneJ 
h;äby "na najvyššej úrovni" Je kmha Gus· 

tava Reesea Music in the Renaissance (l.954). 
Táto tvorí súčasť série knih o dejinách 
hudby, vydaných ~ortonovým vydavateľ
stvom v New Yorku. Je to jeden z naj
väčších, najvšestrannejšich a najserióznej
ších pokusov o syntetické uchopenie istého 
hudobnohistorického obdobia v meštiackej 
muzikologickej literatúre vôbec. Súc výsled
kom mnohoročnej práce a spolupráce s ce
lým štábom špecialistov, je toto dielo ob
divuhodným súhrnom nových poznatkov 
o renesančnej hudbe, ktoré sú tu kriticky 
zvážené a zaradené do šh šieho hudobno
historickéh o kontextu. Reesemu nešlo o no
vé objavy; hlavný prínos jeho knihy j e 
v zhrnutí a zvážení toho, čo zistili iní. Ze 
všal< i z toho plynuli nové pohľady, je 
prirodzené. Charakteristick)= znakom Ree· 
seho knihy je naprostá prevaha analytic
kých partií ; zovšeobeciiujúce partie sú ob
medzené na minimum. Preto je knilia pre 
toho, kto chce získať hlavne celkovú orien
táciu, ťažko straviteľná. 

O niečo neskôr, v roku 1956 vydal lipský 
profesor Hellmuth Christian W ollf prácu 
Die Musik der alten Niederländer, ktorá ú· 
dajne (podľa slov autora) má vyjsť aj v 
českom preklade. Táto síce nepojednáva o 
renesančnej hudbe ako celku, no jej p red· 
met tvorí jeden z hlavných prúdov rene
sančnej hudby a preto ju spomenieme na 
tomto mieste. Oproti Reeseovi j e \Volif 
stručnejší, nejde tak do šírky a jeho vý
klad je subjektívnejší. I on však kladie 
veľký dôraz na analýzu a interpretáciu hu· 
dobného materiálu. 

Ešte skôr než tieto publikácie vyšla I. časť 
druhého dielu práce sovietskeho h udobné
ho historika prof. R. I. Grubera l storija 
muzykalnoj kultury, venovaná talianskej, 
francúzskej a španielskej h udbe 15. a 16. 
StQr. Gruherova kniha je doteraz najobsiah
lejším pokusom o marxistický výklad re
nesančnej hudby spomínaných krajín, no 
tým, že sa opiera iba o výsledky bádania 
do začiatku 20. rokov nášho storočia, jej 
uzávery by si vyžiadali konfrontácie s nov
šími poznatkami. Skoda tiež, že prof. Gru
ber d9teraz nevydal sľúbenú druhú časť, 
ktorá má pojednať o renesančnej hurlbe 
ostatných krajín. 

Zmienkou o Gruberovej práci uzatvára· 
me prehľad hlavných prác o renesančnej 
hudbe, aby sme mohli prikročiť k načrtnu· 
tiu niektorých aktuálnych problémov vý
skumu v tejto oblasti. 

Z množstva otázok, k toré hádanie v po
sledných rokoch vyzdvihlo, vysúva sa do 
popredia ako kľúčová otázka: aké sú zna-

ky renesančného slohu v hudbe (resp. či 
vôbec takýto jednotný sloh existuje) a z 
toho plynúce časové vymedzenie renesan
cie ako slohového obdobia. Ako je známe, 
mnohí, hlavne nemecki muzikológovia 
(Wellesz, Schering, novšie Besseler) mali 
a majú proti používaniu označenia renesan
cia pre isté hudobné javy veľké výhr ady . 
Argumentuje sa pritom napr. tým, že nemá 
zmyslu prenášať termín z oblasti výtvar
ného umenia na hudbu vtedy, keď v hudbe 
nebola analogická situácia - nešlo o zno· 
v uzrodenie a ntickej hudby . Okrem toho 
vraj tie zjavy, ktoré sa označujú za ch a
rakteristické pre renesanciu, napr. rozkvet 
sv~tskej hudby a individualizácia sklada
teľského prejavu existovali aj v ars nove 
takisto, ako na druhej strane hlavne v 
oblasti liturgickej hudby i v renesančnom 
období žili a sa rozvíjali stredoveké žánre. 
Tieto argumenty nie sú však ani pre väč
šinu meštiackych hudobných historikov 
dostatočne presvedčivé, lebo sa vo veľkej 
miere zakladajú na nepochopení podstaty 
renesančnej h udby a na nehistorickom prí
stupe k veci, Preto takmer všetci prizn á
vajú renesancii právo na život, značne sa 
však rozchádzajú pri jej slohovom a časo
vom vymedzení. Výjmuc Riemanna, ktorý 
ešte na začiatku storočia zahrnul do rene
sancie a j 14. stor., obmedzuje sa v posled
ných desaťročiach - iste plným právom -
obdobie renesancie v hudbe na 15. a 16. 
stor. Nezrovnalosti začínajú až pri p resnej
šom vymedzovaní jej trvania a priebehu. 
Tieto nezrovnalosti pramenia hlavne z rôz
neho posudzovania a zdôrazňovania tých 
istých skutočností, keďže nie sú vyjasnené 
k ritériá renesančného slohu. Situáciu totiž 
i tu (podobne ako v každom inom sloho
vom období) komplilwje to, že fakticky v 
celom období žijú popri sebe prúdy starého 
stredovekého a nového renesančného hu
dobného · umenia (nech ich už chápeme 
akokoľvek), neskôr zase renesančnej a ra
nobarokovej hudby. 

Y roku 1954 uverejnila prof. Zofia Lissa 
v ročenke Studia muzykologiczne pojedna
nie Problem Odrodzenia w buržuaz yjnei 
historiografii muzycznei, v ktorej sa snažila 
o marxistickú kritiku m eštiackeho poní
mania renesancie v hudbe, no sústredila sa 
pritom hlavne na staršie, materiálove pre
konané práce. V tejže ročenke zverejnila 
Lissa prácu Mttzyka polskíego Odrodzenia, 
na ktorej s ňou spolupracoval prof. Józef 
M. Chomiňski (táto štúdia vyšla a j v iných 
publikáciách a tiež ako samostatllá brožú
ra). Tu poľski autori nadväzujúc na Gru-
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však príliš v šeobecné na ťo, aby bo~o. ~ož
né v konkrétnych prípadoch vyhl~sit, že 
to alebo ono má znaky renesančneh? h~
dobného slohu. Kritéri~ Lissy a .Choroiňske
ho určujú hlavné lírue, obecnu charal~t~
ristiku, ktorú by bolo treba rozpracova~ ~ 
preveriť na materiáli tak, . . aby bolo_ m.o~?~ 
načrtnúť nový, z mater~álu r vychadza!u~ 
obraz hudobnej renesanc.r~. K ton: u . vsak, 
zdá sa, predbežne ch_t?aJu. dos.tatocne ~od~ 
klady. pretože dotera]sre ba~aru~, p~stovane 
revaŽne meštiackymi muzilwlognn, sa . o

~ientovalo hlavne na popisné P!áce a ma:? 
si všímalo súvisu . hudob~ých. Javov so zr
votom renesančneJ spolocnostl. 

Speváčka a lutnista. Rytina lsrahela von 
Mecltenema (Menneckema, okolo 1500) 

bera formulovali kritériá renesa~ČI_'ého . sl.o
hu v hudbe ako od.razu doboveJ ldeologle. 
Hlavné znaky renesa_nčnej .h.u:Th.Y vym~ 
dzili takto: humanizácia a la1c1zac1~ hudb), 
nový pomer k textu vo vokálneJ hudbe, 
prenikanie prebúd~ajúceho s~ närodn~h~ 
povedomia nastupuJúceho meštlansLv~, l,~o 
ré sa prejavuje precho~om k n~rod~y~l p
zylwm v textoch sklad1.eb~ vznll:' nov~J po
lv fónnej techniky (prerml~ovarue) . L1ssa a 
Čhomiiíski ďalej zdôrazrlUJÚ ako znak n~
skorej renesancie r~st~c~ úlo_hu .hom~fórue 
a s tým spojenú mdlvlduahzác~u vy~azu, 
vedúcu k zrodu opery, podľa ICh nazoru 
na jchamkteristickejšieho renesan?ného útv~
ru, založeného na sprevádz~ne_J rnonódl_l· 
Dalšou vlastnosťou renesancne~ ~udby .le 
narastanie novodobého harmomckcho a to: 
nálneho citenia, kryštalizácia samost.atneJ 
inštrumentálnej hudby, silne spoJcll.eJ. cez 
tanečnú hudbu s ľudovou. R odi s~. tie~ no
VÝ vzťah skladateľa k tvoi'be (zvyseny P?
cft zodpovednosti) i nové formy pestoYarua 

hudby. h b l . sú 
Uvedené znaky nepoc · y ne P aua, 
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V pr ípade Lissy a Cho~ského. je n~pr. 
sporné, či naozaj treba povazo':ať hc p~udy, 
ktoré vyústili v operu , za typ~cky renesan
čné. Sotva totiž možno pov~zovat za slo
hove p ribuzné um enie J?sqmna a tvo~cov 
prvých opier. Nie je pntom b e:z: zauy~n~: 
vosti že p rof. Chomiňski najnovšie v ~t~d~; 
Char~kter okresu Renesansu (v publikac~l 
z dzieiów polskiei lmltury . m~zyczneJ, 
19~8\ kde renesanciu charakteriZUJe hlav~e 

<> " h · 1 · · nódiU znakmi kompozičnotec mc tymi, mo_ . • 
do renesancie už nezahrňuje. Otázna Je tle~ 
periodizácia renesančnej . hudby, podabnúa 
Lissou a Chomiňskim. Novšie pramenné • 
danie totiž dokazuje, že kulminačným bo
dom renesancie nie je tvorba Las~a a P a
lestrinu ale J osquina des Prez a Jeho bez
prostredných nasledovníkov na • . prelome 
15/16. stor. V priebeh~. 1~. s:~rocra sa .J?O
tom rozvili a rozvetYih tie zanre,. ~tmym 
dal po p rvý raz zrelý tvar J~squm, no 
popri t om stále silnejú tendencie, smeru
júce k nástupu nového, hud?bné~o my~1~
nia a noveho slohu. Otazne Je ?:'sem, Cl JC 
oprávnené stanovisko Roberta Encha. Wolfa 
(The Aesthetic Problem of the R~natssance, 
RBM IX [1955], č. 3:-4), . kt?ry 16 .. sto
ročie označuje za manrerls~cke, vyci:adza
júc p l·itom zrejme z anal6g1e s veľm: roz-
"' ym' vy'kladom výtvarného umema 16. siren , 
stor. Manierizmus sa však . vo vytvar~om 
dejepise chápe ako obdobie rozkla~e . a 
do značnej miery reakčné (por. Vmcenc 
Kramár· Otázl~y rnodemího umení, 1958, 
str. 50.:_53), čo 0 renesančnej hudbe 16. 
stor. ako celku nemožno povedať.. Re~se, 
ktorý inak svoje ná~ory fo.rmulu~e vmc
menej medzi riadkarnt, v tejtO otazk~ za
stáva názor 0 dvoch fázach hudo~neJ re
nesancie, ranej, vrcholiac.ej Josqwnom ,a 
pozdnej, zahmujúcej vä~šmu 1~. stor. Vv_
znam 16. stor. však pntom WJ~k~ nezru· 
žuje. V Reeseho výklade renes~ncneJ hudby 
je podnetné i jeho rozčlenerue na rozbol 

hudby v " centrálnych zemiach" Nizozem
sku, Francúzsku a Taliansku (centrálne 
postavenie týchto zemi malo svoje korene 
vo vyspelosti spoločenského vývoja v tých· 
to krajinách) a oddelené sk(rmanie vývoja 
renesančnej hudby v ostatných krajinách, 
!(de najmä v 16. storočí nastupuje do znač
nej miery samostatný vývoj a to napriek 
všetkej univerzálnosti hudobného jazyka. 

Centrálne postavenie Josquina a jeho ško
ly v modernom výklade renesančnej hud
by je založené na detailných štýlovokritic
kých analý zach. Doteraz nie sú však dosta· 
točne vysvetlené príčiny, l;:toré viedli It 
tomuto slohovému vrcholu. Takisto nepo
známe uspokojivo sily, k toré boli v p ozadí 
rozvetvenia renesančn)•ch slohových zásad 
v 16. stor. Slabo je preskúmaný súvis hudby 
s novým renesančn)-m pohľadom na svet, 
spojeným do značnej miery s nástupom 
meštianstva. Vôbec otázky sociálnej funk
cie jednotlivých žánrov renesančnej hudby 
si v budúcnosti vyžiada jú väčšiu pozornosť 
než doteraz. Situáciu tu komplikuje sku· 
točnosť, že sú t u časté zmeny funkcie, 
" pereosmyslenija" mnol1ých žánrov, ako aj 
to, že spoločenské sily, ktorých výrazom 
bolo nové renesančné umenie, neboli na 
mnohých miestach natoľko silné, aby ovlád· 
li celú umeleckú oblasť a vtlačili jej svoj 
ráz. Tým sa stalo, že i v 16. stor . n ielen 
dožívajú, ale sa dokonca ďalej rozvíjajú 
p rúdy, opreté o stredoveký umelecký ná
zor a spoločenskú funkciu. 

Možno teda povedať, že k správnemu po
chopeniu a v-ýkladu renesančnej h udby bu· 
de treba ešte mnoho výskumov. Predo
všetkým však bude potrebné ujasniť si a 
na ozajstnú vedeckú bázu postaviť me
tódy a ciele skúmania. Isté je, že nevysta
číme s jedným znakom ako univerzálnym 
slohovým kritér iom, ako sa o to usiloval 
napr. van den Borren (preimitovanie) alebo 
Chomiňski (harmonické myslenie), ani s an
tinómiami medzi gotikou a renesanciou, 
ktoré formuloval H. Chr. Wolff na jprv v 
referáte na kongrese Medzinárodnej hudob
novednej spoločnosti v Utrechte roku 1952 
Wcr Stilbegriff der R enaissance in der 
Musik der alten Niederländer) a potom v 
úvode k spomínanej knihe. Tieto antinómie 
nie sú jednak dosť charakteristické (pouká· 
zal na to R . E. Wolff v R EM IX [1955], 
č. 1-2), jednak z nich dostatočne nevypl)•va 
to, čo určilo novosť renesančnej hudby. 
Pozoruhodné stanovisko vyslovil na utrecht
skom kongrese prof. Leo Sch rade. An aly zu
júc názory renesančných umelcov a vedcov 
do.spel k presvedčeniu, že im nešlo o na· 
podobenie alebo obrodu antiky, ale prosto 

o obrodu hudby po dlhých rokoch ,,hru· 
barstva", . ako označovali bezprostredne 
predchád zajúce obdobie. Schrade dôvod!, že 
renesancia je kategória viac historická než 
slohová. To p rirodzene nemôže znamenať, 
že by sme sa nemali snažiť nájsť jej pod
statné, v)•vojove rozhodu júce črty a že by 
nemalo ísť o preniknutie do podstaty tých 
javov, ktoré renesančným ľud' om samotným 
nemuseli byť jasné. 

Ostatné problémy súčasného skúmania 
renesančnej hudby, z ktorých tu môžeme 
spomenúť iba niektoré, nemajú takéto cen
trálne postavenie, i ked' svojím spôsobom 
značne prispievajú k dnešnému pohľadu 
na renesančnú hudbu. 

Nové výskumy značne prispeli k osvetle
niu vzniku a rozvoja renesančných foriem 
inštrumentálnej hudby, pričom v posled
nom čase bol ocenený význam inštrumen
tálnej tvorby a reprodukčnej praxe hlavne 
v Spanielsku a Anglicku. Hoci pozornosť 
historikov sa sústreďuje najmä na "umelú" 
inštrumentálnu hudbu, na skladby pre klá
vesové nástroje a lutnu i jej príbuzné in
štrumenty, čoraz viac pozornosti sa venuje 
aj súvisu tejto hudby s dobovou ľudovou 
inštrumen tálnou hudbou a improvizovaný
mi formami nástrojovej hudby dychovej, 
ktorá ešte v 16. stor. l<vantitatívne prevlá
dala. Napriek tomu nie sú však ešte problé
my nástrojovej hudby 16. stor. natoľko 
vyjasnené, aby sa o nich mohli vyniesť viac
menej defini tívne úsudky. Charakteristicl<é 
j e konštatovanie prof. Hansa Albrechta, 
uzatvárajúceho jeho referát o publikácii 
materiálov kolokvia o renesančnej inštru
mentálnej hudbe (Mf X [1957], str. 422), že 
ešte nemôže dať spoľahlivú odpoveď 
ani na otázku, čo všetko vlastne bolo v 16. 
stor. inštrumentálnou hudbou. 

Svojou p rácou Bourdon und Fauxbourclon 
(1950) rozvíril prof. Heinrich Besseler, je
den z najlepších znalcov renesančnej hudby 
vôbec, znovu otázku fauxbourdonovej tech
n iky. Diskusia, Jdorú táto práca, nastoľu
júca problém z veľmi širokého hľadiska a 
preklenujúca nedostatočne dokumentované 
úseky odvážnymi hypotézami, vyvolala 
(zhrnul ju sám Besseler v AM XXIX [1957] 
č. 4), prispela k oživen iu záujmu o vývoj 
harmonického myslenia v renesancii. FaiL'C
boutdon pritom predstavuje iba dosť zried
kavo použivanú kompozičnú techniku (vid' 
M. Bukofzer, Fauxbourdon revisited, l\·fQ 
X.,"L'\VIII [1952], č. 1) a iba krok k akor
dovému (terciovosextovému) chápaniu. Slm
točný prelom znamenal postupný nástup 
harmonického cítenia (najmä funkčného 
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P' 

·vzťahu dominanty a tóniky) a ~ tým spo: 
· 'h nového tonálneho citema. ?táz_k) 
Jene o . · .. k aľ Ide tonálneho cítenia prltom, naJma po 1 

1 
o 1.6. stor., kde sa nové so ~tarým ~tret.o 
v najprudšom konflikte, patri~ ~- naJpr~-~
š ie diskutovaným, dôležitým naJma pre e JC· 
notechnickú činnosť. . 

No vé skúmanie prameňov __ prlspelo ': po_s-
lednej dobe tiež k správneJSiemu chapa~lU 
otázky tzv. musica reserv ata. Tento term~n, 

b . y' po prvý raz u Adriana Peuta 
o p ven ·•· h t 
C li 'edného z najvýznamneJSlC eore· 

oc ca, l · l dokonca 
tikov renesancie, sa dlho povazovha d b ' ho 
:za synonymum renesančného ~ ? ne 
slohu, za charakteristikum renesanc~eho po-

. h dhe Takto ho napr. pouziva ešte s toJa v u · . . • . .. · • 
f Chomiúski v svoJeJ studu, uvereJne 

'Jlľ? · 1 ru' rrritický rozbor doteraz známych 
n e] v a · '- • d 1 d 
d okladov p re tento pojem, k tory po a pre 

nedávnom Bernhard Meier (AM ~ 
[19581, č. 1- 2) vedie k podstatne odltsne· 

, že sa totiž týmto termínom xnu nazoru, • •. kl db 
• ali iba kompozične zloZité s · a Y o zna cO v 

komorného charakteru, určené ("re~~~vo;a-
né") vzdelaným kniežacim a patrlCIJSkym 
kruhom. 

S omínané p roblémy, zvolené na ilustr~-
cl·u ptoho čo zamesLnáva súčasné bádandle 

' •• prav a 
0 renesančnej hud!>e, . ne~ozu, : 
dostatočne jasne zdol·azmť ~alda~~ý pozna 
tok, ktorý vyplýva čoraz Jas~eJ~le z pre· 

'kania do podstaty renesancneJ hudby. 
'l:kazuje sa, že i renesančná hu~b~ .?ola 
. 'l súčasťou toho naJVačswho 
Integra nou k· v dovtedajších 
pokrokového p revratu, a ym . . 'k 
d "nách Iudstva podľa Engelsa (Dlaleku a ep . 
prírody) bola renesancia. 

IV AN HR USO V S K~ " 

Capriccio pre klaví r a orchester 
" h Ota Ferenczy o 

CaprÍccio pre klavír a orches~er* od 
Ota Ferenczyho, kompon?vane v -~.~
k h 1956-57 dosiaľ naJvýrazneJ Sle oc , . . trét 
reprezentuje autorov tvonvy p~r , 
vyznačujúci sa už štý lov ou osobitnos
ťou invencie a vyhranenosťou -~el~?
vého hudobného prejavu. N~d~~zu~uc 
na svoje predošlé diela, naJma .vsak 
na úspešnú Serenádu pre . maly or
chester Ferenczy akcentuJ e v "Ca
pricciu:' ešte dôslednejši_e ~ež ~ ·v Se~ 
renáde tie charakteristlCke ztvotne 
pocity a nálad_Y, ~t?ré, bezprostredn~ 
formujú jeho mdtVIdualny ~elecky 
prejav a ktoré stoja v cen.tre J_eho _tvo
rivých záujmov .. Prv~_Y Citov:ho mt~~ 
lektualizmu, preJaVuJuce sa uspor~o~ 
ťou, až exaktnosť?u myšli~~ok, tro
niou, britkým vtipom, pnheh_avým 
zmyslom pre karikatúru a ost: u. pro
filovú kresbu, Ferenczy vyvazuJe n~ 
druhej stran e schopnosťou bohateJ 

--- - - - - l Sólistom bol Rudolf Macudzmski, 
• Prvé predvedenie : dňa 6., 7. III. 1958 v Bratis avc. 

Slovenskú filharmóniu dirigoval dr. Ľudovít R ajter. 
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variačnej stavby, plastičnosťou v)rr azu, zmyslom pre jemné farebné odtiene 
v inštrumentácii a harmonickej zložke, proporcionalitou stavby a účinným 
rozvrstvením svetla a tieňa vo výrazovom aparáte diela. Ferenczyho hudobný 
prejav nie je efektný, dekoratívny a patetický a už vôbec nie preromantizo
vaný . Hoci požaduje od poslucháča značnú intelektuálnu a ci tovú vyspelosť, 
jasná formulácia myšlienok, ich pevná kontúra umožňuje b ezpr ostrednejšie 
preniknúť do podstaty diela než u skladieb, ktoré svoj vnútorný zmysel za
krývajú množstvom hudobných verbalizmov. Vyhýbajúc sa sentimentalizo
vaniu (i v lyrických úsekoch). a vonkaj šiemu efektu autor n enalieha na p o
slucháča nápadnosťami , neprihovára sa mu subjektivizmami. Zdanlivý 
objektívny chlad a odťažitosť Ferenczyho inštrumentálnej formy vyžaduje od. 
poslucháča silnú apercepčnú aktivitu, vedomé dotváranie a spoluúčasť na 
procese diela hneď od začiatku. Táto vedomá, hoci nevyslovená požiadavka 
tkvie v základe nielen Serenády, ale hlavne Capriccia, diela, ktoré tak výrazne 
demonštr uje súčasné realistické tendencie modernej slovenskej hudobnej, 
kultúry. 

Celá koncepcia a charakterová oblasť Capriccia vyrastá z centrálneho myš
lienkového jadra, z pojmu "capriccia", chápaného v pôvodnom slova zmysle 
ako rozmar, hravosť, vitálny životný pocit. Autor však tento základný myš
lienkový pl"vok diferencuje a v hudobnom procese stvárňuje rozmanitým 
spôsobom, zodpovedajúcim viacznačným životným kvalitám tohto pojmu. 
Prvok "capriccia" je v diel e modifikovaný v rozličných obrazoch : ako kari
katúra, perzifláž, ironický úsmev, groteska, inde ako hravosť , prechádzajúca 
do Lanečnosti, riervná,· d~ynamická pohyblivosť, realizovaná v šumivom spáde 
brilantných figúr, dokonca ako krátka improvizačná reflexia vyslovene lyric
kého charakteru. Konkretizácia týchto rozdielnych obsahových kvalít, vzťa
hujúcich sa však na základnú predstavu "capriccia" , vynucuje si prirodzene 
i. zodpovedajúcu formu, v ktorej by vyplneni~ rozsiahlej stavby jedným obra
zom "capriccia" unavovalo a koniec-koncov i deformovalo formovú štruktúru. 
a kontúry diela. Preto stavba Capriccia je uvoľnená, až rapsodická, charakte-· 
ristická b ohatstvom variačných postupov. Nepretržitá. dynamická variačnosť, 
stelesňujúca sa v mozaikovom slede stále sa meniacich, protikladných, často· 
prudko kontrastu jú cich obrazov je v Capricciu základn)rm formotvorným 
princípom. Táto variačnosť neprejavuje sa len v celku, v tematických plochách , 
ale aj v detailnej drobnokresbe. Podmieňuje tak premenlivosť, tvárnosť roz
manitých obrazov "capricciózneho" prvku. 

Ako už bolo konštatované, variabilita, rapsodičnosť hudobného procesu. 
Capriccia determinuj e celkov)· spôsob jeho formovej a tematickej výstavby~ 
ktorá sa v nemalej miere vymyká z konvenčných formových schém. Hoci sú 
jednotlivé dielčie úseky pevne skibené, vybudované a ovládané so zreteľom 
na zákonitosť obecných formových princípov, celkové hudobné dianie je značne 
uvoľnené, individuálizované, pod vplyvom požiadavky neustále meniť situáciu 
v rozmanitých variačných pásmach. Viacčasťová forma Capriccia blíži sa síce 
v podstate stavbe cyklickej sonátovej formy (jednodielnej, spojenej), ale for
mové kontúry jednotliv)rch úsekov strácajú sa v mozaikovom slede prudko
sa meniacich obrazov, spojených attacca do jedného homogenného celku. Oso
bitne, svojrázne riešená výstavb11, diktovaná požiadavkou jednoliateho variač-
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ného prúdu v rozmanite umiestnen)·ch obrazoch a požiadavkou nutného kon
trastu medzi celkami, prejavuje sa hlavne v celkovom formovom pláne diela 
a jeho proporcionalite. Napr. sonátové Andante je kombinované s rozvedením 
pn:ej časti sonátovej formy a scherzový, tanečný prvok je vložený do variova
nej r eprízy tejto časti. Záverečné rondo je samostatné, ale spojené attacca 
s predchádzajúcou sonátovou formou krátkym intermezzom (Grave). Teda 
variačnosť sa odráža nielen v samotnom hudobnom materiáli, ale aj v kom
binácii charakteristických formových postupov. 

Prvou dielčou časťou celej formy Capriccia je Moderato. A.lleg.ro moderat o ako voľne 
koncipovaná sonátová forma, spojená s introdukciou. Introdukčná téma dosť neutrálneho, 
akoby váhavého charakteru postupne narastá v dynamickom a inštrumentálnom gradovaní. 

V tejto samostatnej, rozsiahlej introdukčnej ploche rozvíja sa základný motivický ma
teriál témy v rapsodickom dialógu klavíru s orchestrom, v ktorom klavír postupmi, pripo
minajúcimi voľné preludovanie, využíva rozmanité polohy a zvukové kombinácie. 

Charakteristický je nástup allegrovej sonátovej časti, exponu júcej na jprv kratučký, 
ustmulý, vážny motfv (chorál), briskne prerušený prudkým akordickým nástupom klavíru 
a pasážov)·m rozkladom tohto akordu, ostro ,dizonujúceno s posledným predlženým akor
dom motivu. 

f. 

P~d. • .• •• • 

Charakteristický prvok "capriccia" tu vstupuje prvý raz na scénu hudobného procesu 
ako impulz, signál k "perpetuum mobile" variačných postupov, .ťko zárodok celej koncepcie 
~iela. Efektný účinok tohto nástupu vyplýva z ostrej kontrastnej pozície oboch odlišných 
tvarov - k lavír tu neguje, kariku je chorálový motívok ako tézu, vloženú do procesu 
s tým úmyselným predpokladom, že bude antiteticky deformovaná pokriveným obrazom 
"capriccia" . Tento capric.ciový prvok vo funkcň karikatúry, reprezentujúci v hudobnom 
procese diela dynamicko-motivický impulz, v priebehu niekoľkokrát sa opakujúcej negácie 
chorálu neustále rastie, až napokon ovládne pole a súčasne sa zmeni životný výraz tohto 
prvku : .. capriccio nadobudne charakter rozmarnosti, gracióznej ľahkosti a veľkej pohybli
vosti (od Piu mosso). Kontrastný priebeh, deformujúci dialóg medzi klavírom a orchestrom 
prestáva a sólový nástroj vo funkcň medzivety preberá vedúcu úlohu bohatého variačno
figuračného rozvíjmúa v najrozmanitejších zvukový~h obrazoch, charakterizovaných strie· 
danim brilantných, chromaticky lomených pasáží a postupov s akordickou hrou. Ani 
nástup druhej capricciovej myšlienky humorného, graciózneho, takmer tanečného rázu 
s anticipovaným bodkovaným rytmom v orchestrálnom sprievode (pr íklad č. 2. na str. 63) 
neprerušuje plynulý figuračný tok procesu, keďže motivicko-figuračná štruktúra témy 
plynule nadväzuje na svoje okolie. Korešpondencia orchestra s kla,rírom v týchto neoby
čajne dyn11miekých a pohyblivých úsekoch prebieha v rovine úryvkovitého, trochu nervóz
neho a stručného dialógu niekoľkých nástrojov, s koncertantným striedaním nástrojových 
skupín v jemnom, komornom zvuku. 

2. 

Pl'vok "carniccia" nadobúd '· l T • 
plnej . i~.kr~vfho, duchaplného a t:U~r~ve~:~r~u ~odo~u ~~ vedlajš~j -~yšlienke (~llegretto) 
~tavuJe znedkavé hoci krátke •emati"ck' , . ce 0

' e~vd1y~anuckeJ forme diela pred-
"] ' · ~ . e uzavret1e na s t ·w 1 neJ ploch N · á ' n!'uru me osudu nepretržitej variačnosť h hli . ' e. o am t to terna 

vetovom úseku ústi do prevedenia. 1 a po Y vosti procesu, ktorý po kratšom medzi-
3. At/egretro 

./ 

mp 

!Joco stacc 

H.ozvedenic ~a čí;, a podobne ako nástu e .- . . . .. 
chorálu s karikujúcou pasážou klavírap Dxpôlo~.~tc;e po :ntrodul<cn - kontrastnou pozíciou 
ca . . " d b . ezr e Je ze sa tu op··e dif"k . k " pnccra a na o úda odlišnú formu!. · . l-li '., · a mo r UJe prvo 

ka~tahilnej lyričnosti. tematickej plochaCJu,H m .' hu~ucu _k nezastretej reflexívnosti, až 
z chelčícb, variovan)·ch motivických prv ki~ oci i . u obny. , proc~s tohto úseku vyrastá 
zove a formove jednoliatej tematickej plod expSz ~~e,~ceľuJI s~ ti~to f_ragmenty do výra
n<:'skôr t~to úlohu preberá zvukove plastickly . v po Ia .u me odlcku líruu vyp!ň';lje klavír, 
zadím trlOioYých f'io-úr a varia . "h ,.Y . yváženy orchester s charaktenstickvm po-

l k ' ., cne o rOZVlJama v klavíri Zasn · k b • ľOZ lO·,ror . • aYÚ'D S orchestl'álnym.i nást O. . . d l" . eny, a -o y premýšfajúci 
lizujúcom mnohými zvukovými farb:~rm v J~ no rato~ ~vukovom prúde, sýtom a opa· 
vyhrotený variačný proces. ' znacne uvolnu;e predchádzajúci, dynamicky 

Tak ako rozvedenie exponovalo kvalitatívne , - . . . . 
ploche, priná~a novú modifikáciu i repríza (All novu 'edrzru "capriccm" v jednoliatej 
variačn\>m zásahom pozmeňuJ·e záldad á t' . egdruko ~o erato), v ktorej sa hlbokým 

'h .ch d n Clna mtro Cie do form . t k "h , ne o po o u s ostro al<centovaným rytmon h úl _Y g10 es ne o, vysmeš-T. _ 1 v orc estr nom plene. 

~ ~ ~ "~ . - . . ' . 4t-
jj·~ Zhttrn ==riirl;tl ttŕŕ6tft ~~w ~ -

hen ryŕmico, morcafo - '=Th 
Takmer brutálny, tupo mechanický v· h 

postupmi dychových nástrojov a pravidel:az to .to. P?Chodu, spôsobovaný disonujúcimi 
a neočakávan)• "kontrast voči predcha' d Y!fl :r;tohtiVdhlckymOobpakovanim, opäť tvori prudký 

. • , '" . ZaJUCeJ u e sahom rep · · · · 1 v?-rracne rOZVlJaOie tejto ironicky groteskn . té k · , rrzy Je mot1v1c w -
vicltťho jadra celého diela. Celkový obraz eJ my, tora sa~a o .• ~ebe je variáciou moti
vyhudovaná na podklade k mh" : . d rheprízy Je 0 t.o zvlastn.eJsl a kompaktnejší. že 1·e 
h . . o mac1e voc samostatnvch v · • · h línii · 

aJuca v orchestrálnej zložke, rozvíja a modifik . • . . :u'lacnrc_ , : prvá, prebie-
druhá - v klavírnom parte _ . . , ll:Je t)_prcke motlVICl<e prvky pochodu 
nástroja. Súhrou tý chto dvoch p:i~rrzuJe 'ú-expozTe brilan tný figuračný rozbeh sólovéh~ 
nadobúda tento ú~ek veľkú ideovú U: fo ce 0

"_
0 n;'- d orfovoi?- a zvukovom kontexte reprízy 

Hodno je povšimmíť si, ako autor kombi;:.ovu J~ ~o Iat?st, získ~va vtznamový podtext. 
pochodový p rvok) s reprízovými po tu .Je cy~cl,:f pnncip sonatoveJ formy (scherzový 
komh~~ácie samostat11ý hudobn)· ob:az p~t!~katov~J for~~il:". ~alo~n, za~leniac d~ t~jt~ 

Urcltou výnimkou v rozmanitom slede • ycha 0 m? ~ '~cle povodneho " capricCia". 
Gra " f k · rozny capnccwvych obrazov 1· e I d · • ., ve ' s un ·cwu spojovacieho úseku sonátov . f d , . nas e UJuce 

eJ ormy s ron ovym Fmále. J e akýmsi 
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voľným interlúdiom, akordiclmu sólovou kadenciou klavíra, vychádzajúcou z rytmiclm.
!JlOtivických .impulzov hlavnej témy Capricéia. Súčasne pripravuje nasledujúce vyvrcholenie 
celého diela. 

Finále re}Jrezentuje v capricciovej forme svetlosť, optimistický rozbeh, niekde až jasavú 
tanečnosl'. Celá stavebná rondová konštrukcia tohto dielu formy ABACA kóda exponuje 
pevné rdie!né témy, ktoré na rozdiel od menlivosti, variačnosti predchádzajúcich úsekov 
sú stavebne sklbenejšie, symetrickejšie a výrazove koncíznejšie. Najmä prvá, pozoruhodná 
pregnantná téma 

so spodným tanečným pulzom, tvor.í vyhranen)• Gelok, udávajúci základný charakter 
celému rondu a rozvíjajúci zvukovc pestré, najmä rytmicky kontrastujúce plochy a obrazy 
vo variačnom procese Finále. Tanečnosť hlavnej myšlienky je využitá zvlášf v rytmicko
agogick~j zložke, zjemňuje a diferencuje sa či už v charakteristickom bodkovanom .rytme 
medzivety, alebo v tvárnom, figuračnom pravidelnom priebehu klavírnych hlasov, v kto
rých nachádzame podobn(t pohyblivú variačnú techniku. ako v sonátovej forme. V procese 
sa neustále mení tvarovosť základných tanečných motívov v rozmanitých podobách 
a súvislostiach. Sirokou kódmi, vyrastajúcou z rytmickej modifikácie hlavnej myšlienky 
ronda, dielo končí. . 

Vedúcim činiteľom vo variačnom procese Capriccia je nesporne klavír. 
Klavirna sadzba je v prevážnej miere jednoduchá, obmedzuje sa na dvojhlas, 
až na ojedinelé, akordicky koncipované úseky. Dvojhlas však zreteľne preniká 
i do štruktúry akordick)rch partií. Základom procesovosti klavírnej hry v Ca
pricciu je permanentné dvojhlasné figuračné rozvíjanie motivicko-tematických 
úsekov v brilantnej, zvukove diferencovanej a plastickej faktúre. Okrem sil
ného variačného momentu klavír sa tu javí aj ako najvhodnejší tlmočník 
premiel'íajúcich sa capricciových obrazov v štabilnejšich tematických úsekoch . 
Variačné zásahy do hudobného materiálu v klavírnom parte prejavujú sa 
vo všetkých zložkách. najmä však markantne v zložke rytmickej. Napr. 
charakteristické je variačné využitie bodkovaného rytmu v klavírnom parte 
(napr. v strednom, medzivetovom diele hlavnej myšlienky ronda i pri jej 
~epríze - s tr. 80-87 partitúry), ďalej využitie triolového pohybu či už v sprie~ 
vode alebo vo vedúcom hlase atď. Týmito malými, ale veľmi dôležitými zme
:oami proces sa ostro pointuje, rytmicky vyhraňuje (ako kontrast v horizontál
nej línii pravideln)'ch figúr) , nadobúda hravosť, tanečnosť , profilovosť . Oproti 
tcimu pre akordické úseky (napr. Grave, str. 70- 73, začiatok rozvedenia atď.) 
je príznačná nadmierna zvukovo-dynamická exponovanosť s vysokými vrchol
mi. Prevažne pravidelnú figuračnú hru klavíra, prejavujúcu sa v rovnomernom 
pohybe alebo v komplementárnom rytme, rozmanite pozmeňuj e nepravidel
nosť nástupov, triolový pohyb, výhodné rozmiestnenie pauz, časté metrické 
striedanie a kontrapunkt hlasov orchestrálnych i klavírnych, vedený na kon
certantnom základe. Bohaté je časté využitie kontrastných zvukov)rch polôh 
(krajné registre), striedajúce sa so strednou polohou v tesnom zoskupení hlasov 
napr. str. 9-11), čím dosahuje proces neustály vlnivý priebeh. 
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IJido je 1·ozdelené do troeh častí, lebo dve dejstvá, kto•·•~ sú nositeľxni vlastného deja. 
sú uYcdcné prológom, slúžiacim k lepšiemu porozumeniu deja a uzavreté epilógom, v kto-
1·om je y~·l.d,.j}mutá mravná idea diela. Do tohto n1mca sú postaYené najsilnejšie dramatick~ 
sily, ' ':''kreslené tu s inštinktívnou schopnosťou yzbudiť ozajstn)· divadeln )· zážitok, oproti 
prYkom oratórnym, v ktorých sa skladateľ usiluje v službách humánnych pohnútok dosta t 
nad púhv divodelný účinok. Podľa n{tzoru skladateľa je podkladom diania m;·a,·n)· p rincíp, 
pretože problémy súčasnosti , k riešeniu ktorých môže umenie prispieť, majú predovšetkým 

chnrnk te•· etick~·. 

Dr. Jilrgen Bc!lthíen, 
dramaturg Státnej ope1·y v Drážďanoch 
(Ur p ·ok z programoYej knižky k p remiére ,.Ftirst Da jazid" 
v Drážďanoch 18. januára 1959). ~ 

Orchester je zvukove zámerne tlmený, čím klavírny part nadobúda virtuóz
ne-sólistický charakter. Dielo je koncipované na klasickej koncertantnej su
peľ!:Íozícii sólového nástroja, hlavne vo zvuku a dynamike. J ediné tutti orches
tra na širšej ploch e - groteskná pochodová tém_a reprízy - je výnimkou 
z pravidla, lebo orchestrácia je viac komorná, sólistická i skupinová. K orešpon
dencia jednotliv~·ch orchestrálnych hlasov s klavírom je zameraná na dyna
mické vyrovnanie a plastiku farieb nástrojov s jemnou faktúrou klavírneho 
p ar tu. Vo vedení hlavných hlasov a v tematickom rozvíjaní účelne ·sa strie
dajú orchester i klavír, hoci klavíru je viac zveren)' variačno-figuračný pr o
ces, kým orchester je zúčastnený najmä na motivickom (i tematickom) prie
b ehu. 

Harmonické myslenie skladateľa v Capricciu v porovnaní s predchádzajú
cimi dielami je ešte rozYinutejšie, nekonvenčnejšie a smelšie, obohatené o nové 
výrazové prvky . Predovšetkým je to vyspelá technika chromatiky ako pri
márneho melodicko-harmonického činiteľa skladby . Nie je to konvenčná 
·chromatika romantická, ale chromatika, kombinovaná so značne uvoľnenou, 
rozšírenou tona li tou. Prejavuje sa v rozmanitých výrazových odtieňoch : v lo
m en)·ch chromatických postupoch figúr, pasáži a hlasov, v čisto disonujúcich 
akordick)·ch útvaroch, v niektorých bitonálnych úsekoch. Zasahuje rovnako 
do melodicko-intcrvalovej štruktúry . ako aj do akordickéh o procesu, podmie
iiuje bohaté modulačné dianie. Zo smelého, samostatného vedenia jednotli
vých hlasov rezultujú mnohé akordické útvary a úseky, ktoré však nie sú 
hľadané, vykonštruované, ale funkčne a obsahove opodstatnené. Vodítkom 
celého harmonického diania v Capricciu je pri všetkej zložitosti prostriedkov 
výrazová jasnosť, lapidárnosť a čo najvyššia intenzita. Podobnou mnohotvár
nosťou vyznačuje sa i ry tm icko-metrická stavba diela. Najmä metrika je 
zámerne uvoľľí ovaná (striedanie rôznych metier na úzkych plochách), aby 
sa mohla čo najlepšie uplatniť celková dynamičnosť a rytmická pohyblivosť 

skladby. 
Ferenczyho Capriccio pre klavír a orchester dôstojne sa zaraďuje k popred

ným dielam súčasnej slovenskej inštrumentálnej hudby. Vyhraňuje sa ním 
predovšetkým štýlová oscbitosť , individuálny profil skladateľa, ktorý si už 
našiel v rozmanitom sloh ovom prúdení dnešnej hudby na Slovensku svoj 
"m odus vivendi" . Hoci Capriccio nepatrí ku skladbám, ktoré svoju etnickú 
príslušnosť prejavujú zjavnou, národne koncipovanou formou, je prejavom 
skladateľa, ktorý citlivo a hlboko subjektívne reaguje na prudký pulz dnešnej 
dob~ a národnej spoločnos ti, ale v svojskej, individuálnej forme, vedenej 
špe~1fickým riešením danej problematiky . Práve v tom tkvie pravdivosť, 
svojský realizmus h udobnej reči Capriccia, že sa autor vedel vyhnúť artizmu, 
jednostrannému riešeniu technického prvku, podporovaného námetom a že 
v_edel zlúčiť a vyrovnať fak tor technicko-formový so subjektívnou formulá
CIOU a obsahovým rozvitím námetu, stojaceh o zdanlivo mimo záujmový okruh 
súčasnej reality. A v tom je i životná opodstatnenosť tohto diela. 
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JA N S I VÁCEK 

K základným otázkam džezu 

I. 

Nedávno stali sme sa svedkami zvýšené· 
ho záujmu našej verejnosti o problémy 
tanečnej hudby. Zaiste významným impul
zom tu bola skutočnosť, že v našej republi
ke (v Prahe) sa konala v októbri 1958 dô
ležitá medzinárodná konferencia členských 
štátov OIR o otázkach zábavnej a tanečnej 
hudby. Po skončení tejto konferencie, nad
väzujúc na výsledky jej rokovania predo
všetkým z hľadiska špecifických potrieb 
tejto umeleckej oblasti u nás, konalo sa 
niekoľko porád zainteresovaných pracovni
kov, vyšlo viacero článkov v odbornej i 
dennej tlači, ale predovšetkým uskutočnilo 
sa veľa neformálnych "zhromaždení" širokej 
masy ctiteľov tanečnej hudby na pracovis
kách, v školách či na rohoch ulíc - proste 
všade tam, kde sa našla príležitosť k de
bate pri stretnutí aspoň dvoch-troch mi
lovníkov tohto umeleckého žánru. Na všet
kých týchto fórach sa prikročilo k riešeniu 
i "riešeniu" problémov našej súčasnej ta
nečnej hudby . 

Specifickým znakom debát milovníkov 
ľahkej múzy, najmä z radov mladých ľudi 
na tému "tanečná hudba" býva, že sa v 
nich často nastoľujú i zložité odborné otáz
ky, vedú sa siahodlhé a vášnivé diskusie 
napr. o otázkach slohových. Logickým 
dôsledkom tejto masovej účasti je rozdielny 
stupeň odbornej vyspelosti a pripravenosti 
jednotlivých diskutujúcich, ktorá siaha od 
"človeka, ktorý má rád džez" cez zasvä
tencov rôzneho stupňa až po vzdelaných 
hudobných odborníkov. J e teda pochopi
teľné, že 1 uzávery z týchto debát b)-vajú 
veľmi rozdielne. 
Kameňom úskalia sa vo väčšine prípadov 

stane hneď základná otázka: čo to vlastne 
ten džez je? 

V celej rozsiahlej oblasti hudobnej teórie 
by sme ťažko našli ešte jeden predmet, kto
rý by bol tak nejednotne a mnohoznačne 
vysvetľovaný - tak vychvaľovaný a za· 
vrhovaný, nedocenený a preceňovaný, ide
alizovaný a zavrhovaný. Pre jedných zdroj 
blaženosti temer nadpozemskej, pre iných 
odsúdeniahodný koncentrát hystérie a cha
osu, odohrávajúci sa za vrieskania trúb a 
vírenia bubnov. 

Isteže.: ľudský vkus je individuálny a 
veľmi rozdielny . V danom prípade však ide 
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o to, že tú "džezovosť" hudby vidia obidva 
tieto protipóly po svojom. Bežným konzu
mentom tanečnej hudby je ťažko zazlievať 
prípadne medzery v teoretických znalos
tiach, je však udivujúce, koľkí i z radov 
prominentných odborníkov v tejto otázke 
tápu. V koľkých odborných článkoch, v koľ
l-ých diskusiách odborníkov stretneme sa 
s výrazmi a napokon i s uzávermi ne
klamne poukazujúcimi na nedostatočnú in· 
formovanosť dotyčného pisateľa, či pred
nášateľa. Názory na vymedzenie pojmu 
džezu, s ktor)•mi sa dnes u nás stretáme, 
možno vcelku zhrnúť do troch skupín : 

1. Najpočetnejšia skupina bežných kon
zumentov tanečnej hudby bez hlbšieho te
oretického záujmu · zahrnuje pod pojem dže
zu celú oblasť tanečnej hudby mimo fol
klóru, prípadne pod týmto rozumie i or
chestrálne zloženie určitých hudobných 
nástrojov (viď časté nápisy na plagátoch 
oznamujúcich najmä na vidieku 
miestne tanečné produkcie, napr.: do tanca 
hrá vojenský džez). Možno povedať, že sa 
nerozoznáva medzi pojmami "tanečná hud
ba" a "džez" a obidva termíny sa používajú 
promiskuitne. 

2. Okruh zasvätenejších, ktorí obmedzujú 
pojem džezu na niektorý vývojový smer 
modernej tanečnej hudby (swing, music; 
coo-jazz, be-hop, hudba Ellingtonova, Gersh
winova a pod.). Rozdiely vznikajú pri po-
7iadavke bližšieho určenia tohto smeru. Tu 
hrá v mnohých prípadoch veľkú úlohu 
osobný vkus, cit, záľuba a pod. 

3. Puristi - hnutie, ktorému ide o obr o
du pôvodného, tzv. rýdzeho džezu. 

Nazdávam sa, že pre eklatantné nedostat
ky je možno ponechať stranou názor uve
dený v bode 1., pričom sa treba vážne 
vyrovnať s obidvoma zostávajúcimi. 

Kritika uvedených názorov, resp. zauja
tie zodpovedného s tanoviska pre určenie 
podielu džezu na súčasnom stave modernej 
tanečnej hudby sa nezaobíde predovšetkým 
bez znalosti okolností a prameňov, z kto· 
rých džez vznikol. 

Obdobie vzniku džezu hudobná história 
spracovala spoľahlivo. Sú poruke autentic
ké zvukové záznamy, údaje doložené hod
novernými zprávami súčasníkov. Máme a j 
všetky príčiny uznať dnes už obecne tra· 
dovanú teóriu o vzniku džezu za historicky 
správnu a vedecky overenú. 

Tvorca bluesu William C. Handy 

~ko je .známe, táto teória označuje za 
socwlogxcky prameň vzniku d. ' f . zeztt v1 azstvo 
severu v A~erxckej občianskej vojne a z 
t?hto ~ezul t~JÚce zrušenie otroctva v .Ame
rxke (cernosx sa mohli stať vlastníkmi h 
dobných ~~strojov). Za hudobné pr<J.men: 
u~áva Spll'ltuál~, blues, pracovné a iné 
Plesne - ako naJhlavneJ"šie vokáln · h d b 'h . . e pr•.~Javy 

u o ne o cxtenxa amerx"cl·'-·ch • 1 S 1 • • '.i cernoc lOv. 
J?O ~p.osoherum tý·chto činiteľ ov vznikol 

novy m strumentálny hudobný prejav _ 
džez. • 

h Prvé hu~olJ~é D:ástroje, ktoré sa černo
c om am~rlckeho Juhu dostali do vlastn!c-
t~a (odhliadnuc od tradičného bendža . 
<>!tarv) b li · · . ' pnp. 
b J ! · o nastroJe voJenských dychoviek 
víťaznych severnvcl1 plukov kt é . d · 1. I b • , or nn o-
mes l s o odu Ako to hudob . hi . . ] b · . • lll StOrtCJ 
~~lto o d?hxa .~sto uvádzajú, tieto ligo~a
JUCe .~a nastroJe ako cenné pamiatky mali 

bodp~cxatku . vyh.rad.ené čestné miesto . v pri· 
y tl, och byvalvch otrokov kt í . l 

l . J , or 1c 1 sta-
rost n-o opatrovali a leštili v·ď k · · 
ľk · h . · a a svoJeJ 

~e eJ. udo~neJ vlohe naučili sa americki 
cerno~l na txeto nástroje čoskoro hrať -
spontánne, bez akéhokoľvek iného hudoh-

ného ~zdelania, bez znalosti nôt. (Pôvodné 
nástroJové ~!?ženie džezu : klarinet, kornet, 
trombon, b1e1e nástroje nástr · . 
sky' h d h . k - OJe voJen-

• c . yc ovxe , doplnené bendžom, ne-
skor ~ltm,:ou, k.ontrabasom, klavírom. Ne-
znalost not - unprovizačný 1 kt • 
vodného džezu.) c Iara er po-

Nová hudba si rýchle získavala široké 
~las~ poslucháčov a čosk.Q.ro nastúpila ví
taznu. c_estl;l, celým svetom. No práve v ob
do~i .. !~! vxtazného ťaženia, v období tohto 
~llJVacsieho . rozmachu džezu sa zrodili ko
t en ~ rnnohych neskorších ťažkostí a názo
rovy?h nezrovnalostí. Ak sa ktorékoľvel· 
h.nuue z ob~asti umenia dostane do situá~ 
cxe, ~ ktoreJ vyplynie J"eho veľl·y· I t dk ' roz e, 
íies~erne pru é rozšírenie, je najspoľah-
'~e~h pre~pokla~o-?1 záruky pozitívneho P:J; e ?- takc~o burlivého rozmachu aspoň 

a~e-take teoretické spracovanie a zdôvodne
~e zásad, na ktorých je budované. A toto 
dzez_ . v uv~denom období postráda!. Na
opak; ag~nti a manageri, ktori organizovali 
vystupcma če~nošských džezových súborov 
po svete, z titulu zvyšovania úspešnosti" 
(honba za maximálnym ziskod:) osobovali 
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si rozhodovanie o otázkach závažného ume
leckého dosahu. Snaha po "sprístupňovaní" 
tej to hudby najširším masám zakrátko do
korán otvorila dvere banalite, gýču, prehá
ňaniu sentimentu (smútok stupňovaný do 
beznádeje, veselosť do hystérie)_, zdôrazňo
vaniu vonkajších efektov. Nebolo pozitív
nej sily , ktorá by bola džez uch ránila. Väč
šina čiernych hudobníkov, ktorí ho inter
p retovali, nepoznala ani noty a o nejakých 
hlbšich teoretických vedomostiach nemohlo 
hyť ani reči. Hrali čo cítili tak , ako sa to 
sarn.i naučili. "Džez" sa začal sériove vyrá
bať. Jeho pôvodné charakteristické hodno
ty sa v 1•ukách hudobných diletantov a 
polovzdelancov kopírovali, rozmelňovali, 
vulgarizovali a deformovali. 

Pre vedecké zhodnotenie džezu, meritór
ne vymedzenie jeho charakteristických zna
kov treba brať do úvahy i všetky okolnosti 
jeho vývoja. Logicky vyplynie, že ako au
tentický, študijný materiál poslúži nám 
spoľahlivo iba hudba pôvodná: Ragtime, 
New O~leans a obdobie bezprostredne nad
väzujúce. Všetko ostatné a najmä tvorbu 
z obdobia posledne uvedeného t reba brať 
s rezervou pre veľkú možnos-ť nánosu cu· 
dzích, nepôvodných prvkov. Z hľadisku 
priamych poukazov na t vorbu pôvodného 
džezu treba zaujať kritický postoj k tvrrle
niu, že "rozkladu)· melodický proces, k rátke 
motivické útržky meniace sa v zhluk tónov, 
monotónne opakovanie primitivnych ry t
mických a harmonických ú tvarov, nápadné, 
výlučne na efekt vyrátan6 inštrumentácie 
a prepínanie zvukových možností hudob· 
n"5:ch _nás~~ojov sú charakteristick5-nu p rvka
nu dzezu . 

Treba súhlasiť s tvrdením, že pôvodný 
džez je syntézou dvoch umení: kompozično
tvorivého a interpretačného (taktiež v 
zmysle tvorivom!). Už i pri pozornejšom 
sledovaní pôvodnej džezovej hudby sú zis
titeľné v jeho rytmickej, harmonickej i me
lodickej výstavb e určité spoločné črty, kto
rých technika používania, resp. kvantita· 
tívne častý výskyt oprávňujú k označeniu 
za typické. Z nich najv$rrazne jšie spadajú 
do oblasti ry tmu. 

Pre pôvodný d žez sú charakteristické ja
vy bi.rytmické a polyrytmické. J e tu temer 
vždy aspoň dvojit)' ry tmus. l\'ástroje tvo
riace tzv. rytmickú skupinu džezového sú· 
boru (klavír, kontrabas, bendžo alebo gitara 
a bicie nástroje) prinášajú ostinátny ry tmic
ký základ - pravidelný železný rytmus od 
p rvého do posledného taktu skladby. Nie
ktorí teoretici označujú t ento rytmus veľ
rm priliehavo za akési metrum džezovej 
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skladby . Nad týmto rytmickým základom 
sa pohybujú nástroje melodickej skupiny 
(kol.'net - neskôr trúbka, klarinet, trom
bón a len neskôr i saxofón. Úloha posledne 
uvedeného nástroja v džeze je všeobecne 
silne nadsadzovaná, miestami je dokonca 
pokladnn)· za typický nástroj - v rozpore 
s jeho skutočnou úlohou, k torá bola v pô
vodnom džeze vcelku priam podradného 
dosahu) . Každý z týchto nástrojov si v im
provizovanej melódii vytvára svoj vlastný 
rytmus, od iných nástrojov sa líšiacim 
striedaním prízvučných a nepríz,·učn)•ch 
dôb. Dôležitú úlohu má tu i synkopa. Ryt
mické dianie neprebieha v rámci pravidel
n)•ch celých dôb. Prízvuk prichádza raz 
skôr, inokedy sa oneskoruje, veľmi prekva
pujúco a nevypočítateľne. Týmto spôsobom 
sa neomylne dosahuje v džezovej skladbe 
určité zvláštne rytmické napätie, vyvinuté 
medzi akýmsi nekľudom, náhlením melo
dickej skupiny, ktoré však nikdy nevedie 
k celkovej akcelerácii, ale vybíja sa na úse
koch minimálneho trvania, vždy ako by 
bolo brzden6 oným železným rytmom sku
piny rytmických nástrojov. Stravinský v 
súvislosti s rytmickou stránkou džezu uplat
ňuje svoju t eóriu o ontologickom a psycho
logickom čase hudobnej skladby. Je zaují
mavý i poznatok z pra.xe: hudobnik, ktorý 
neovláda dobre džezový sloh h ry, má pri 
hraní v modernom tanečnom orchestri veľ
mi často t endenciu zrýchlovať tempo. Ryt
mická zložka, ktorá vskutku p riniesla tie 
najvýznamnejšie p odnety, sn v rukách skla
dateľa-diletanta stala nesčíselnekrát zbra
ňou, k torá sa na]lokon obrátila proti sa
motnej podstate džezu. 

l'vlnohé významné typické črty nachádza
me i v stavbe džezovej melódie. Už bežné
mu poslucháčovi bude nápadný častý vý
skyt napr. intervalu veľkej tercie, a t o na 
významných miestach melódie (porovnaj 
význam tohto intervalu napr. v skladbách 
St. Louis Blues, Swing low sweet Chariot) . 
Za podrobnejšie štúdium by stál í spôsob 
používania techniky opakovania, t echniky 
využívania ostinátnych ú tvarov, techniky 
získavania melodického napätia. Zvláštnosti 
v oblasti harmonickej - typické používanie 
určitých spojov - majú svoj súvis, pochopi
teľne, s charakteristickými črtami výstavby 
melodiky. 

Tento výpočet nie je zďaleka úplný. Ide 
tu skôr o uvedenie javov, ktorých prítom
nosť je zistiteľná i bez podrobného štúdia. 

Nazdávam sa, že ďalšie spresnenie a dô
vodenie do dôsledkov by bolo užitočné nie
len pri určovaní vzťahu medzi súčasnými 

vývojo·-:>·~li smernu modernej tanečnej hud
by navzáJom, resp. vzťahu n1edzi nimi a 
pôvodným džezom, ale i pri oľientovaní sa 
v pro~lémoch, ktoré v oblasti tanečnej a zá
bavneJ hudby hýbu i naším najbližším 
svetom. 

II. 

Keď . sa _džez približne v období pn·ej 
svetoveJ VOJny, resp. tesne pred ňou objavil 
nn_ ~vetovom hudobnom fóre, mnohé vte· 
daJŠie __ ve_dúce osobnosti hudobného sveta 
ozna~1h Jeho p ríchod za známku ducha 
noveJ dohr, a z. tohto hľadiska i džez vše
ob~cne prlJ~mal•: akceptovali alebo nego
v~li. Od teJto dob~' nachádzame u počet
~ych_ sk}adat~ľov Jeho názvuky, ha často 
l ~~Ie dzezove. skladby. Boli však i mnohí 
takí, . k torí. v no?l neprestávali vidieť čosi 
cudzwho, __ co _I.mšlo z afrických pralesov, 
aby ohrozilo c1stotu umenia starého konti
nentu. 

Ak s~ však. na ~ent<? vpád d žezu pozrieme 
z h~ad1slm históne Zistime, že nebol ničím 
novym. Od nepamäti sa legitímna hudba 
o?o~a.coval? tanečnou h udbou. Hudobná 
histona ma na to dostatok príkladov od 
st~rogréckej tragédie cez balady a rondá 
SUltu dotovanú výlučne tanc-ami, po taran~ 
telu, polku, mazúrku atď. 

Z h~adiska našej témy ponecháme stra
nou_ vysle~y to~to vzájonmého pôsobenia, 
pok1aľ n~sli S":OJe tvorivé pokračovanie na 
~ôde I_egrtímneJ h~dby n zameriame sa na 
tl~ s~ranky tohto Javu, ktoré sa ďalej roz
V1Jali na pôde tanečnej hudby. 

Duhe Ellington 

činiteľov pre kvalitu dosiahnutých výsled
kov. 

Jedným. ~ p_odstatných znakov džezovej 
1~?-~Y v !eJ . povod_nom tvare hola improvi
zaCll!-• ~- l· Jednotlivé skladby nemali svoj 
stabllny >rýzor, ale menili sa v podaní rôz
nych hud_ohníkov, ba i každé jednotlivé 
P.red~edeme sa líšilo od p redchádzajúceho. 
V • teJto P?dobe nebola táto hudba naprosto 
Prlpra ven~ na z~ sa hy z oblasti legitímnej 
skladobneJ techniky. Vhodnejší moment 
nas~!ll, keď začala táto črta v súvislosti s 
rozstrovauím džezového súboru ustupovať. 

Pre každého nového člena h udobného 
spoločenstva, ktor)• ako by prichádzal zvon
l<u a _hľa?al si miesto v oblasti hudobného 
um~ma, Je veľmi dôležitý moment stret
n_utra - nárazu množstva jeho pôvodných 
črt, ~o~netov, chat·akteris tických prvkov, 
ko~emacrch povedzme v tej-k torej folklór
neJ pods~ate, s :ýdobytkami legitímnej skla
dnteľ~k~J techm~y, nastrádanými za viae
storo~n~h~ ~'ÝVOJa etu-ópskej hudby, s mo
demymr mstrumentačn)•mi prostriedkami a 
pod. 

. K ta~é~?-to. momentu zaiste muselo dôjsť 
l vo vyvOJl dzezovej hudby. 

• Situáciu ~načne skomplikovala okolnosť, 
ze sa to dralo práve v období ke(ľ džez 
kráčal po svojej víťaznej ceste s'>:etom ktorá 
s~ však vyšliapavala v znamení m~oh)•ch 
uz uvedených ~eprinznivých vplyvov. · 

• Z toh_to hľad1ska je v neskoršom vývoji 
dze~oveJ hudby ďaleko významnejšie ob
dob?e. okolo r. ~930 - obd?bie nástupu ge
ne~a~e vzdelanjc~ hudobmkov s cieľavedo
nymr refo:mnyrm snahami. Tí vidiac bez
vychodnost cesty, na ktorú sa džezová 
hmi~a dostala, hl'adali a našli správne vý
chodisko v návrate k pôvodnému klasic-

. Y ~aždom prípade bude rozhodujúcou 
mstancrou. tvorca-skladateľ. Príklad, ktorý 
sa v pra.'Q _skladateľ?v t~nečnej hudby už 
n:s~selne~rat pr~veril . l\!1era odbornej pn
PlllV~nosu ~eo~et1ck)•ch 1 praktických pra
covník~>V . črnnych v tejto oblasti umenia 
bola, Je 1 bude jedn)•m z rozhodujúcich 
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kému džezu (obdobie vzniku tzv. swingu). 
Nová hudba vznikla kladným a vyvá?eným 
rozvinutím prvkov pôvodného džezu podľa 
zákonov modernej kompozičnej techniky. 
Vznikla v duchu džezu, rešpektujúc výdo
bytky vzdelanej hudobn?sti. Ak však dô
sledne stojíme na stanoVIsku mnohých hu
dobných teoretikov, k torí vyhlasujú, že džez 
je spontánnym umení~ ľudových hudo~ní
kov umením nespocetných bezmennych 
tvo:cov-skladateľov, umením dnes už temer 
legendárnych interpretov-i~provizátoro.v, 
nemožno túto hudbu, t. j. swmg a analogrc
kv ani ďalšie vývojové stupne, ktoré prišli 
p~ ňom, nazvať d žezom. V súvis~osli. s no: 
von tvorbou vznikajúcou v teJtO oblasti 
hudby od uvedeného obdobia, počinajúc . ;ž 
po našu súčasnosť bud~ oveľa ~právneJ~l,e 
nahradiť doteraz veľnn ľubovoľne poUZl
vaný termín "džez" termínom "moderná 
tanečná hudba" s tým vedomím, že táto 
je v niektorých prípadoch veľmi podstatne, 
v iných úplne minimálne džezom ovplyv
nená. 

Vyvarujeme sa mnohých nep_;edlož.ený,ch 
súdov ak si uvedomíme stupen sub]ekttv
nej ~ubstancie, ktorý obsahuje pojem 
"ovplyvnenie" . Ovplyvnenie - vždy možné 
v zmysle pozitívnom i v zmysle negatív
nom. 

Pre hudbu ako takú zatiaľ ešte zostáva 
jednou z jej hlavnfch ~ori~~ . požia~a':'ka 
proporčného zaangaz?varua JeJ Jedno~ln7ch 
prostriedkov (melod1ckých, harmon1ckych, 
rytmických a pod.) . Táto norma pla.tí i J?re 
tvorbu tanečnej hudby s pochop1teľ~ym 
prihliadnutím na jej účelové poslani:e. C':ls
t)' problém vzniká tým, že skladatelia teJtO 
hudby nie vždy vedia túto normu vo svo
jich dielach správne vystihnúť. Pri štúdiu 
prameňov a vlastnej tvorby pôvodn~ho dže
zu sotva nájdeme príklad nn negácm mel?
dickej zložky, na neúmerné expo~?varue 
rytmu. A predsa, koľko " džezový ch skla
dieb dnes vzniká s ú tržkovitou melodikou 
rozorvanou neúmerným vyzdvihnutím ryt
mických prosú·icdkov, alebo naopak : pre
sladená kantiléna zatlačí zdravý rytmus 
úplne do pozadia. V oblasti harmonickej -
nelogické hromadenie disonanc~ a pod. Ak 
niekto chce vidieť i v týchto zpvoch vplyv 
džezu - je to 1·ozhodne jeho negatívn<~ 
stránka. I v danom prípade rozhodol postoJ 
skladateľa-tvorcu. 

Mnohí ctitelia tanečnej hudby sa dnes 
pVtajú: ktorv zo súčasných vývojových 
s~erov mod~rnej tanečnej hudby je naj
progresívnejším pokr:;čovateľom v~vojovej 
línie džezu? Vo väčšme prípadov Je takto 
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postavená otázka motivovaná túžbou .mať 
potvrdené, že dnes je povedzme cool-Jazz, 
či West-coast-jazz jediným legitímnym ná
stupcom na džezovom t róne, z čoho má 
ďalšou úvahou vyplynúť, že dotyčný, ako 
vyznavač toho-ktorého smeru stojí v naj
prednejšej línii znalcov džezu. Toto ~nob
ské stanovisko je bohužiaľ u nás veľnn roz
šírené najmä v radoch mládeže. Z nepocho
penia samotnej podstaty veci tu často d?
chádza napr. k prehnanému aplaudovan~u 
skladbám, k toré toho nie sú hodné a stoJa 
obyčajne na úplne opačnom póle, ako sa 
dotyčn\' nadšenec nazdáva .. 

Pri posudzovaní 1niery "džezovosti" u rci
tej skladby - správnejšie : stupňa jej 
ovplyvnenia pôvodnou džezovou hudbou, 
môže byf rozhodujúci jedine vlastný výzor 
posudzovanej skladby . Zaujatie zodpoved
ného stanoviska predpokladá rozbor sklad
by a jedine na základe tohto je možné 
seriózne zodpovedať takto postavcnú otáz
ku. Treba si uvedomiť, že i pri určitých 
jednotiacich činiteľoch zoraďujúcich diela 
modernej tanečnej. hudby ako prislušní~w';' 
určitých jej v<•vOJOvých smerov, estetlcke 
normy ktoréhokoľvek z nich nijako nevy
lučujú možnosť, aby sa i v rámci toho-kto
rého vývojového smeru nenašli i skladby 
s podstatnou i s minimálnou mierou dže
zových prvkov. Príslušnosť k niektorému 
súčasnému v-ý-vojovému, či slohovému sme
ru morlernej tanečnej hudby sama osebe 

nemôže byť legitimáciou akejsi " džezovosti" . 
Takéto generalizovanie vedie k splošťovaniu 
problému. 

Záverom prichodí nám stručne pojednať 
o problémoch, k toré predkladá puristické 
hnutie revivalistov, ktoré v posledných ro
koch zaznamenalo prudký vzrast počtu 
svojich prívržencov, na jmä v štátoch zá
padnej Európy. Základnou devízou tohto 
hnutia je požiadavka návratu k pôvodnému 
rýdzemu džezu. Podrobné a permanentné 
štúdium jeho kompozičnej i interpretačnej 
stránky znamená v hudbe, v ktorej sa veľa 
n často exper imentuje, akési memento -
obraz pôvodného tvaru. Z neho sa táto 
hudba vyvinula a dnes sa vyhlasuje zn jeho 
pokračovateľa. Pozitívny zmysel tohto hnu
tia najmä z hľadiska slohovej čistoty je 
teda nepopierateľný. Pozitívny však len po
tiaľ, pokiaľ sa v iíom vidí prostriedok (pre 
dosiahnutie tejto čistoty) . Ak ho však niekto 
chce vyhlásiť za cieľ, ako sa o to viacerí 
jeho teoretici usilujú, stáva sa teóriou brz
diacou - spiatpčníckou vo vývoji súčasnej 
tanei'ncj hudby. 

Niektorí estéti tohto hnutia hlásajú poti·e
bu osvojenia si najmä interpretačného u
menia rýdzeho džezu a slohové interpreto
vanie pôvodných skladieb. Novú tvorbu pr i
púš(ajú prísne v normách a v duchu pô
vodného džezu. 

S takýmto krajným chápaním, ktoré pre
chádza najmä , - oblasti kompozičnej z 
funkcie prostriedku na funkciu cieľa, by 
sme pochopiteľne z hľadiska potrieb našej 
spoločnosti nevystačili. Treba vziať do úva
hy, že jednou z najcennejších hodnôt , ktoré 
priniesol pôvodný džez, bola jeho prísna 
funkčná zdôvodnenosf. Jeho tvorba nevzni
kala samoúčelne, ale je verným obrazom 
reálneho života svojich tvorcov. J e vulga
r izáciou a nepochopením podstaty umelec-

STEFAN J AROC I ~SKI 

kej tvorby žiadať od hudby, ktorá vzniká 
za podstatne iných podmienok, aby vyja
drovala (alebo správnejšie: kopírovala) city 
jej p ôvodných tvorcov. Teda správne po
nimaný purizmus je nespornou pozitívnou 
hodnotou vo vývoji modernej tanečnej 
hudby. J eho nesprávne ponímanie, nepri
hliadajúce na vývoj a tým nedávajúce pers
pektívu, vo svojich dôsledkoch sa obráti 
priamo proti podstate d žezu. 

V súvislosti s poslaním džezovej hudby 
v našej spoločnosti, s jej zneužívaním na 
škodlivé účely a najmä v súvislosti s klad
n)'Til využitím toho nesmierneho kapitálu, 
ktorým je jej veľká obľuba u nás tak isto 
ako na celom svete, stojí pred nami potreba 
zaujať správne stanovisko k mnohým na
liehavým otázkam džezovej hudby. Od ich 
vedecky podloženého zodpovedania bude 
závisieť i správne určenie ďalšej vývojovej 
cesty p re slovenskú tanečnú hudbu. Zod
povední kultúrni p1·acovníci správne vidia 
ako závažnú politickú a umeleckú úlohu 
v rade' dielčich úloh úspešného zavŕšenia 
našej kultúrnej revolúcie, nutnosť odvrátiť 
obdivovateľov rock and rollu a podobných 
výstrelkov z ich pomýlenej cesty a získať 
ich pre pozitívne hodnoty našej tvorby. 
Dôsledné splnenie tejto úlohy predpokladá 
mať správny, vedecky podložený názor na 
základné otázky tejto hudby. 

Nie je vecou tohto článku dôsledne vy
čerpať všetky vyskytujúce sa otázky dže
zovej hudby. Treba ho považovať iba za 
načrtnutie najzávažnejších otázok, ktoré sú 
azda videné trocha z iného hľadiska, než 
sa na ne zvykneme dívať. Bolo by nesmier
ne záslu::iné, !ceby si tieto otázky povšimla 
i naša hudobná veda. V konečnom dôsledku 
je ona najpoYolanejšia túto problematiku 
vedecky spracovať z hľadiska potrieb našej 
spoločnosti. 

Benjamin Britten 
Neviem, či bv sa dalo o mnohých súčasných skladateľoch rovnako oprávne

ne povedať ak; o Brittenovi, že sa narodil v čepci. Šťastie sa naňho usmialo 
hneď na začiatku a n eopustilo ho vlastne nikdy. Príroda ho obdarila talentom 
a ľahkosťou in.\'encie, ľudia priazňou a priateľstvom, život priaznivými okol
nosťami - stal sa najslávnejším anglickým skladateľom od čias Purcella. 

Ako päťročný začal komponovať, ako štrnásťročný mal už desať klavírnych 
sonát, šesť hu sľov),ch kvartet, tri klavírne suity, oratórium a tucet piesrú. 
Plodnosť udivujúca, a1e i povážlivá. Britten by bol bezpochyby upadol do 
grafománie, keby mu láskavý osud nebol poslal v r. 1926 starostlivú dušu 
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v osobe Franka Bridgea, ktorý urobil koniec nadmernej produkcii, privedúc 
strnásťročného umelca k solídnemu štúdiu harmónie a kontrapunktu. Príleži
tostne sa mu podarilo vštepiť do svojho chránenca aj dostatok sebakritičnosti, 
takže z celej tu spomínanej tvorby iba jedna zo sonát a tri piesne si zachovali 
trvácnosť , slúžiac neskoršie ako materiál k Simple Symphony, dielo 4. Stú
dium na Royal College of Music (skladba u J. Irelanda a klavír) bolo iba 
formálnym doplnkom a skôr než ho ukončil s vyznamenaním, už počúval 
svoje prvé skladby na verejných koncertoch. Po obdržaní diplomu v r. 1933 
zabránili mu ísť do Viedne na ďalšie štúdiá u Albana Berga (správa školy 
presvedčila rodičov, že by to bol pre ich syna zhubný kontakt tak po stránke 
hudobnej ako i morálnej), ale zato osud mu žičil , že sa spoznal a spriatelil 
s dvoma ľuďmi, ktorí mali zohrať veľkú rolu v jeho hudobnej kariére : s vý
znamným básnikom \V. H. Audenom a so spolumajiteľom známeho hudob
ného vydavateľstva "Boossey and Hawkes" - H.alfom Hawkesom. 

Stretnúť básnika, ktorý sa rýchlo zmení na dodávateľa dobrých textov, 
scenárov a libriet . a vydavateľa, ktorý začínajúcemu. dvadsaťjedenročnému 
hudobníkovi začne temer z ruky trhať a publikovať všetko, čo uňho nájde, 
bolo prirodzene pre skladateľa veľmi v)'hodné, ale aby sa v tom videla hlavná 
príčina svetových úspechov a slávy Brittena - ako sa to usilujú vsugerovať 
niektorí anglickí kritici (napr. r. Demuth) - je už priveľmi prehnané. 

V Brittenovej hudbe križujú sa rôzne tradície - popri domácich anglických 
(predovšetkým tradícia XVII. stor0čia a Purcella), cudzie tradície (Schuberta, 
Berlioza, Verdiho, Musorgského). a dali by sa v nej nájsť aj rozmanité vplyvy 
- - počnúc Nlahlerom, Debussym a Stravinským a končiac Bergom a Sosta
kovičom. Niektor)•m kritikom to bol dôvod k tomu, aby vyčítali Brittenovi 
elekticizmus. R. Leibowitz hovorí priam o "rozpačitom elekticizme" a prizná
vajúc Brittenovi jedine titul "zručného nádenníka" (habile fai~eur) doš.iel a.ž 
k predpovedi, že o desať rokov jeho hudba nevyvolá v nikom aru naJ-
menší dojem. _ 

Ako vidieť , čas vyvrátil túto prognózu . a výčitka elekticizmu, snáď dôle
žitá v období empirického hľadania, u silujúceho sa o rozš.írenie hudobného 
horizontu, stratila na význame dnes, keď prichádzajú k slovu tendencie chá
pať výdobytky predchádzajúcej doby ako celok. 

Každá syntéza v umení vystavuje sa nebezpečenstvu, že sa JeJ bude vyčí
tať elekticizmus, ak operuj e prvkami už jestvujúcimi, známymi. Môže však 
dokázať svoju účelnosť a nájsť pre seba ospravedlnenie, ak spôsob, ak)<n 
prijíma tieto prvky je originálny a ak celok, ktorý z nich vznikne, znamená 
novú kultúrnu hodnotu. 

Co na tom, že tri cykly Brittenových symfonických piesní z rokov 193~. 
1939 a 1.943 - Our Hunting Fathers (na texty Audena a iných), Les Iluml
nations (A. Rimbaud) a Serenáda (W. Blake, J. Keats a iní) - z hľadiska 
formy vyvodzujú sa priamo z Mahlerových Kindertotenlieder a husľové 
Variácie na tému Franka Brigea (1937) a Simfonia da Requiem (1940) preja
vujú vo svojich voľn)•ch častiach rysy príbuzné s lVIahlerom? Prečo by to 
malo znižovať ich hodnotu, ak anglickosť týchto diel a pečať individuality ich 
autora dajú sa ľahko rozpozn ať ? 

Dramatické a zároveň rétorické znaky Brittenovho štýlu, vyskytujúce 
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sa vo všetkých jeho dielach, najmä však v operách, dali by sa vyvodiť z anglic
kého XVII. storočia a najmä z Purcellovej hudby . Bolo len prirodzené, že 

' chcejúc tieto tradície zosúčasniť, obrátil sa Britten práve k naj dramatickejšiemu 
a najrétorickejšiemu štýlu XX:. storočia - k štýlu Mahlera a Berga. Zo zlú
čenia týchto, charakterove blízkych, i keď nie rovnorodých súčastí domácich 
i <;udzích, sformoval sa Brittenov individuálny štý'l, tak anglický ako i európ
sky, ktorý sa v najvyspelejšej podobe prejavil v už spomínanej Serenáde 
dielo 31, pre t enor, sólo, lesný roh a sláčiky. . 

J edna z najšťastnejších Brittenových štylizácií, vzdialená akémukoľvek 
manierizmu - sedem sonetov na slová Michelangela z r oku 1940. pre tenor 
a klavír, i pri zachovaní jazyka originálu a početných italianizmov hudby, 
nestráca charakteristické črty anglickosti. a ktovie, či bez disciplíny, akú Britten 
získal pri prekonávaní ťažkostí, ktoré mu privodila táto talianska štylizácia, 
by boli mohli v r. :l945 v)·j sť jeho neobyčajne logicky postavené a také trpké 
v harmónii a vzrušujúce vo v)rraze - Sonety~ Johna Donnea (anglického 
básnika zo XVII. storočia) pre tenor a klavír, pojednávajúce o smrti ( impul
zom k ich napísaniu bolo rozhorčenie nad zprávami o t áboroch smrti v Buchen
walde a v Belsene). 

Opery bezpochyby priniesli Brittenovi najviac vavrínov. Nemožno však 
poprieť (priznáva to aj Brittenov životopisec Donald Mitchell), že tak isto 
jeho veľké opery - Peter Crimes (1945 podľa poémy G. Grabba) a Billy 
Bud ('1951. podľa románu H. Melvilla), ako i komorné - The Rape of 
Lucretia (J 946 podľa drámy A. Obeyho), Alber t Herring (1947 podľa Mau
passantovej novely "Ružový krík pani Husson") a The Turn of the Screw 
(1954 podľa poviedky H. Jamesa), a taktiež detská opera Leťs Make an 
Opera - The Little Sweep (1949 podľa námetu E. Crozier), prezrádzaj~ 
zreteľne vplyvy neskorého Verdih o (Othello, Falstaff) a to nielen v štruktúre 
slovnohudobného materiálu (vzbudzuje tu pozornosť napr. analógia medzi 
operou Albert Herring a Falstaffom), ale aj v estetike. No 'Britten pritom 
všetkom je pol_yfonikom, a h oci v takej opere ako je Billy Bud dalo by sa 
prstom ukázať na časti , napísané v du chu a metódou Verdih o, barokov)' , po
lyfónny kontrapunkt, zvuková symbolika (uspávanky) , inštrumentačná dô
myselnosť a konečne nenarušená prozódia vždy v súlade s požiadavkami 
angličtiny nenechávajú žiadnych p ochybností o tom, že tu m áme do činenia 
s dielom originálnym a k tomu naskrz anglickým. 

Zaiste tomu, kto - ako švajčiarsky kritik A. Mooser - chce zrovnávať 
Petra Grimesa s Bergovým W ozzeckom, Brittenova opera sa zdá povrchnou, 
n eurčit.oti v koncepcii a narábajúcou s lacnými efektami. Netreba však zabú
dať, že novátorské opery nerastú ako huby po daždi a divadlu, ktoré by si 
vytýčilo ambiciózny cieľ uvádzať len také diela, ako je Debussyh o Pelléas, 
Bergov Wozzeck, nedokončený Schônbergov Mojžiš a Áron atď., hrozil by 
nevyhnutný krach tak pre skromný repertoár, ako i pre nedostatočný počet 
divákov. Priemerná estetická vnímavosť dokonca aj geniálneho Verdiho Fal
staffa chápala ťažko a až po polstoročí sa mu dostalo pln ého uznania. Britte· 
nove opery, určite nie genialne, ale súčasné, skrátili toto rozpätie na minimum. 
Dramatickým nervom, k torým ich vystrojil tv orca, prišli vhod možnosti, aby 
si ich osvojili široké masy poslucháčov, a tak dnes s úspechom uspokojujú 
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v našom veku nevyhasnutú potrebu hudobného divadla. Svedčí o tom ieh 
popularita v Anglicku i mimo Anglicka. Niet sa čo diviť, že jeden z význač
n)rch anglických kritikov, E. Lockspeiser. hovorí, že význam Petra Grimesa 
pre Anglicko dá sa zrovnávať jedine s tým, aký mal kedysi pre Rusko Glinkov 
Ruslan a Ľudmila. 

Britten sa n ehanbí za to, že má citlivé ucho pre potreby obyčajného poslu
cháča. V otvorenom liste obci Lowestoff (svojmu rodisku), ktorá ho r. 1951 
poctila hodnosťou čestného občana, píše: "Dnes spoločnosť nariaďuje umelcom. 
A nemyslím, že by v tom bolo niečo zlého. Niet v tom pre umelca nič zlého 
ak sa venuje službe rozličného druhu, rozličn)·m ľuďom .. . " A ešte na inom 
mieste takto motivuje populárne umenie: "Neviem - hovorí - prečo by 
som sa mal nútiť k vynachádzaniu úplne vlastného spôsobu vyjadrovania. 
Píšem tak, ako to najlepšie zodpovedá slovám, téme či dramatickej situácii, 
ktoré sa mi naskytnú ... Romantici natoľko presýtili hudbu osobným prvkom, 
že nech)· halo veľ a a dostali · by sme sa k bodu, v ktorom skladateľ by bol 
jedin)·m človekom schopným pochopiť svoju vlastnú hudbu." 

V Brittenovom diele sme dnes svedkami uskutočňovania tvorivej syntézy 
medzi tým, čo je národné a tradičné a tým, čo je európske a súčasné. Tejto 
syntéze predchádzalo obrovské konštruktívne úsilie dvoch generácií anglic
kých skladateľov. Rovnako bez nich ako ani bez Brittena nebolo by si možno 
ani len predstaviť jej uskutočňovanie a jej úspech, vracajúci anglickej hudbe 
v rodine európskych národov pozície stratené pred vyše dvesto rokmi (po 
smrti Purcella) a dôveru vo vlastné tvorivé sily. 

Z poľštiny preložil Jozef Gazdík 

Moskovs ká premiéra Její pastorkyne 
Janáčkova Pastorkyňa podle dramatu G. 

Preissové není neznámá v Sovetském svazu. 
Národní divadlo v Praze uvedlo ji v Moskve 
na svém velil,ém zájezdu r. 1955, loni za
znela v p rovedení sovetských umel eu v No
vosibirsku a 6. prosince s reprízou 13. p ro
since 1958 v Moskve k 15. výročí podepsání 
československo-sovetské smlouvy o p rátel
ství a vzájemné pomoci na pobočné scéne 
Velikého divadla. K hlavnímu vedení celého 
predstavení pozvalo si feditelství Velkého 
divadla národního umčlcc Zdeňka Chalabalu, 
známého v Bra.tislave výborným provede
ním Suchoňovy Krútňavy, zasloužilého ja
náčkovského režiséra Oskara Linharla z Ja
náčkovu divadla v Brne, výtvarníka zaslou
žilého umelce Karla Svoli.nského a baletniho 
mistra Národního divadla v Praze Jii'ího 
Nemečka. Sóla, orchestr, sbory obsadili čle
nové Velkého divadla v Moskve. 

Velká péče byla v i::nována prekladu libre
ta do ruštiny, k terý zásluhou L. 1\·lichailov"!l, 
L. Solncevové a zvláš te Evy Klenové dobre 
vyhovel základnim požadavkií.m Janáčkovy 
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hudby. Preklad se pfirozene nemohl všude 
shodovať s tčmi náznaky nápévkií., jež má 
Janáček v české mluve, takže melodie vyzní
valy v ruském jazyce zpevnéji. Mimo to 
bylo libreto v ruském prekladu pončkud 
zmírnéno ve své drastičnosti. V místé, kde 
se Kostelnička chystá k zlému činu, omlouvá 
své rozhodnutí, nove pfipojujíc: abych vy
koupila dva životy (Jenúfu a Lacu). Pri 
ruském prekladu libreta promýšlel Z. Cha
labala, žák Janáčkuv a rodák z moravského 
Slovácka, režijní a hudební pojeti. S O. 
Linhartem mel plné porozumelÚ pro Janáč
kuv psychologicky zdt\vodnený, dramaticky 
pojatý a, úryvkovité i krácený zpusob me
lodického a slohového vyjadrování. Pro
mysliv psychologii moravského hudebniho 
dramatu slováckého lidu, zvolil :ľešcní, jež 
nám predstavuje Pastorkyľíu nové videnou 
a pochopenou v duchu pravdivosti libreta 
i Janáčkovy h udby. Nesmíme zapomenout, 
že Kova:ľovicovy retuše pri prvním slavném 
provedení Pastorkyne v Praze (1916) za
ostŕily dramaticl<ý účin a vyhrotily nekteré 

·výstupy do drásavých, pfeexponovaných 
scén. Jedna Kostelnička po druhé pfejímala 
v podstate pojeti, jež vtiskla opere G. Hor
vátová v Praze. Pií.vodní koncepce i instru
mentace Janáčkova líšila se od Kovarovi
cových úprav a byla nesporne lyričtejší. To 
znal zvlášte Janáčkuv žák Br. Bakala, k terý 
provedl pií.vodní znení záveru Janáčkovy 
Pastorkyne a ukázal pravou tvái·nost jeho 
hudby. Proto Chalahalovo a Linhartovo pro
vedení Pastorkyne dýše vetší lidskostí a 
pravdivosti pfedevším v ústrední postave 
Kostelničky, která doznala základních zmen 
v celkové úlo ze a dramatickém v)-raze. Je 
to povznesená, moudrá žena z lidu, poží
vající skutečné úcty i lásky v obci. Není 
hystericky zatížená vražednice, ani drasticky 
pľepjatá vládkyne, nýbrž lidsky cítící žena, 
která vidi sobecky štésti své pastorkyne 
J enMy, podléhajíc "vláde tmy", to jest sta
rým p:fedsudkii.m o nemanželském díteti. 
Proto Linliartova režie zdurazňuje její lidské 
jcdnání : Kostelnička neroztrhne tančící J e
nt\fu se Stevou, nebudí zbytečný postrach, 
nepadá na konci druhého déjství v hyste
rickém záchvatu jako podťatá, drasticky · 
neki'ičí, nýbrž od počátku jedná a zpíva 
jako dohrá a moudrn žena, která chce stuj 
co stií.j pomoci. 

Toto jasné a vhodné pojeti vtisklo celému 
predstavení umeleckou vyrovnanost, sloho· 
vou čistotu a mimoŕádný výsledek. Linhart 
sloučil oduševnélé herec~-.( s pevecký-m pro
jevem v jednotný , vniti'nč vyvážen)' a pro
žitý celek. Uvážime-li, že pro moskevské 
s6listy, sbor i orchester a obecenstvo byl 
Janáčkuv sloh nový a neobvyklý, vykonal 
Linhart s Chalabalou i Svolinským op1·avdu 
prôkopnickou práci, hodnou upľímné úcty. 
. Chalabala navíc dal opere dramatické na
peti v lyričnosti, které uchvacovalo v po
drobne vypracovaném a výrazove skvele 
odstíneném orchestru od pouhých tónu 
harfy k žesťo>rým nástrojum, od hutných 
smyčcií. k dramaticky úderným kot!um. Or
chestr pod jeho mistrovským vedením, i 
když nemá tak hodnotné nástrojové výrob
ky, dosáhl vyladeného a tvárnč poddajného 
zvuku ve všech skupinnch. Na jevišti dal 
Chalabala celé opere zpevnost v sólových a 
sborových hlasech, nýbrž i v orchestrálních 
slmpinách. Celek tedy vyznel nejen zpévnéji, 
nýbrž vzácne komorne a ušlechtile. Správne 
volená tempa (zvlášte pred Jenii.finým od
chodcm k spánku), r ytmicky a slohove vy
rovnaný kontakt orchestru se scénou a hym
nicky povznesený záver opery zvýšili velili)' 
výsledný dojem celého predstavení. 

Svolinského inscenace se blížila v celko-

vém rozvržení brnenské scéne, byla však 
ladena do vétšího jasu a malebnosti, využí
vajíc pestrosti slováckých kroju a interiéru 
slovácké svétnice. Rekrutská scéna v prv
ním dejství s bujným odzemkem byla J. 
Nemečkem vkusne rešena tak, aby bez zá
verečné gradace nevybočovala z celkového 
rámce slohove vyrovnané pojatého pfedsta· 
ve ní. 

Sovétští umelci, zcela podporování :ľe
ditelem Velkého divadla Culakim, provedli 
čin, plný úcty a obdivu. Nejvétší umelecký 
výkon podala Kostelnička I. K. Archipové, 
pojatá lidsky teple a bez pfehánení výrazu 
k otl'ásajícímu doznání viny - vše jasným 
a hutn)'m hlasem, plným výrazových od· 
stím\ dramatických dií.razú a srozumitel
nosti. N eméné pronikavý úspech zazname· 
nal Laca mladého A. D. Maslenikova, inte
ligen tního pevce pusobivé výrazové síly. 
Krásne se nám zamluvila Jenií.fa zasloužilé 
umelkyne X Sokolové, tvofíc lyrickou úlohu 
k zaverečné katharzi se vzrústající drama
tickou silou svého zdravého hlasového fon
du. Kultivovanými výkony vynikli zaslou
žilá umelkyne E. M. Vrbická (staienka Bu
ry jovka), zasloužilý umelec A. A. Eyzen 
(slárek) a zasl. umelkyne M. N. Zvezdinová 
(Karolka). Rovnéž Steva A. V. Iljina a úlo
hy starosty (Pankov), jeho ženy (Petrovo
vá), pasáka Jano (Deomidová) a ostatních 
pfedstavi teh1 byly šťastne obsazeny a slo
hovč podány. 

Obecenstvo v Moskve, 1..-toré plné obsa
dilo hledištč, je ponekud jiné než u nás. 
J e zvyklé vyslovit uznáni k rásné insccnaci 
stejné tak, jako jednotlivým výkonúm. Tles
kalo hned po zdvižení opony inscenaci Svo
l inského. Na počáteční údery tympánií. v 
druhém dejství reagovalo misty s rozpači
t ým úsmévem,. pii jímalo však jednotlivá 
dejství s rostoucím zájmem a nadšením, vy
volávajíc sovčtské i naše umélce v čele s 
Chalabalou. 

V propagační brožui'e, vzorné uspofádané 
a ilustrované K. Svolinským, obšírne zhod
notil Janáčkovo dílo pfední sovetský muzi
kolog prof. I. Belza. 

Opel·e jsem byl p i'ítomcn jako člen clele
gace, k terou vedli i·editel Národního divadla 
v Praze Bedí'ich Prol•oš a šéf opery Jan 
Seidel. Delegace odevzdala pred predstave
ním fediteli Culakimu a zástupcií.m Velkého 
divadla dar 'Národního divadla ki'išťálový 
pohár a obdržela darem r eprcsentativní de
jiny Veii<ého divadla jako počátek družby 
mezi pražským a moskevsk)rm divadlem, 
což zd{haznil ve svém projcvu B. Prokoš 
i Culaki. Za účasti ministra N. :\fichailova 
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a diplomatického sboru vyznela tedy ví
tézná Pastorky1'ía zároveň jako manifcstace 
československo-sovetského p ľátelst,·í. 

Bohumír Stedroň 

PUCCINI OP.AT V SND 

Pucciniho operné diela tvoria značnú 
časť kmeňového repertoáru opery SND v 
Bratislave a ich predstavenia u nás patria 
k na júspešnejším a najnavštevovanejším. 
' ie je to typická črta vkusu nášho operné

ho publika. Podobná je situácia i na ostat
ných operných jav iskách. Pucciniho tvorba 
má veľký Lábor nadšených prívržencov, ale 
má i odporcov. Nadšenca uchvacu je dra
matičnosť, vášnivosť, vypätá veľkorysá me
lodika, zmyselná inštrumentácia a veľká 
pôsobivosť Pucciniho opier. Odporca, kritic
ky vn ímajúc a skúmajúc Pucciniho dielo 
po niekoľkonásobnom vypočutí konšta tuje 
miestami umele vyvolávanú dramatičnosť, 
plytkosť dramatických konfliktov, chudo
krvnosť a bledosť veľkých ľudských vášní, 
zručne maskovanú divadeln)'m rúžom, . lac
nosť mnohých kompozičných eíektov. Ne
možno dať ani jednej strane jednoznačne 
za pravdu, zostáva však faktolll, že j keď 
Puccini nemá veľa čo povedať a dať, dáva 
to málo spôsobom elegantným a pôsobivým, 
s veľkým zmyslom pre divadelný efekt. 
Pre tieto vlastnosti, ako a j p re to, že stvár
nenie jednotlivých postáv jeho opier dáva 
veľké možnosti uplatnenia sa hereckého a 
na jmä speváckeho umenia interpretov, zo
stáva Puccinimu v reper toári každého oper
ného súboru vždy rezervované čestné mies
to. Pu~:cíniho diela sú hlavným pokrmom 
návštevníka opery, ale i na jchutnejšie a 
najvkusnéjšie upravená strava jednos tranná, 
a nemierne podávaná sa časom preje a zu
nuje. Podľa nášho názoru inscenácia :Vfanon 
Lescaut nebola nevyhnutná, h lavne keď si 
uvedomimc veľké, dodnes nevypla tené dlhy 
našej dramaturgie voči mnoh)rrn dielam 
svetovej opernej literatúry; k nctcnia pa
miatky skladateľa bolo by postačilo i sláv
nostné predstavenie niektorej z jeho opier, 
ktoré má Národné divadlo v repertoári. 

:\[anon Lescaut patrí hudobne k slaMím 
Pucciniho dielam. Z osobnostne veľmi vy
hran eného tónu jeho neskorších diel nachá
dzame tu iba ojedinelé náznaky. Mondénna 
línia, ktorú skladateľ nž v Bohéme zdoko
nalil, je tu ešte nedokonale rozvíjaná. Ne· 
vybrúsenosť inštrumentácie, priehľadná 
jednoduchosť sborovej fak túry , iba prvé 
n áznaky pucciniovských harmonických 
zvláštností a miestami ešte markantne sa 
vynárajúca závislosť na cudzích vzoroch s\1 
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G. Zelenay (Geront) a M. Cesányo"á (Ma
non) Foto: Podhorský 

však už 1niestami vyvážené číslami a scé
nami výrazne a pôsobivo koncipovanými. 
(Dialóg Manon a des Grieux v d ruhom 
dejstve, náladove farebne zvláštna veľká 
shorová scéna tretieho ako i celé štv rté 
dejstvo) . 

Interpretačná úroveň bratislavského oper
ného súboru, k torá vykazuje v poslednom 
čase značné kvalitatívne výkyvy, je (a ak 
nie je, tak sa musí stať) jednou z ústred
ných otazok našej hudobnej kritiky . Zará
žajúca je dvojpólovosť výkonov súboru: 
ten istý kolektív, ktorý hlavne na niek to
rých reprízových predstaveniach podáva 
hlboko podpriemerné výkony, dokáže úspeš
ne inscenovať Janáčkovu Lišku Bystrousku, 
dobre zdolať interpretačnú náročnosť De
bussyho Pelléa a :\Iolisandy . Predsta venie 
Manon Lescaut radí sa k úspešným insce
náciám. Hudobné a režijné naštudovanie 
zverili mlad)'m umelcom G. Auerovi a M. 
Fischerovi. Orchester prekvapil na oboch 
p remiérach pomemou čistotou intonácie, 
spoľahlivosťou sprievodu sólistov (menej 
sboru, nie je to však iba Auerova chyba, ale 
hlavne chyba nepresnosti a nepohotovosti 
mnohých členov súboru) a gradačne dohre 
zvládnutým symfonickým intermezzom pred 
tretim dejstvom. Je síce pravdou, že v Ma-

non je orchester pomerne jednoduchý a 
nekladie tak veľké nároky na hráčov ako 
v iných zložitejších dielach , ale i tak patril 
výkon orchestra a dirigenta k najpríjem
nejším prekvapeniam večera a možno len 
dúfať, že priebehom reprízových predsta
vení bude naďalej vykazovať vzostupnú 
tendenciu. 

R ežisér Fischer je ná m sympatický tak
mer v každej inscenácii, k torú režíruje 
snahou viesť celý ensemble k nelwnven
čnému prejavu a: značnou dávkou fantázie. 
I keď naštudovanie Mimon nemožno posta 
viť na rovnakú úroveň s j eho najlepšími 
réžiami, dokázal vytvoriť v spol upráci so 
sólistami (hlavne s p rvým obsadením) v 
p rvom dejstve síce miestami nevýrazné 
(i Puccini je v tomto dejstve na jslabší), ne
skôr však živé, miestami graciózne, inde 
jemne a vkusne pateticky ladené predsta
venie. Tragické dobrodružstvo, opravdivá 
romantika plytkej a povrchnej ženy, než
nosť, túžba po bohatstve, krehkosť a osa
motenosť v umierani zjednotili sa vo v:)·
kone Margity Cesány i, k torá poskytla obe· 
censtvu po speváckej, no hlavne po herec
kej stránke silný umelecký zážitok. 

Dr. Gustáv Papp v úlohe rytiera Des 
GrieiL'l: znova dokázal, že patrí k najmar
kantnejším h ereckým talentom na našom 
opeŕnom javisku. Intonačne spoľahlivo na
študovaná úloha však trpela miestami až 
trapnou hlasovou neistotou speválca. Fran
j o Hvastija, predstaviteľ brata l\Ianon Les
caut, zaujal hlavne hereckým vý konom; 
spevácky bol dosť nevýrazný. 

I keď zo spomínaných výkonov vysvitá, 
že režisér našiel s poľ ah livcjších realizä torov 
svojich p redstáv v prvom obsadení, ako ce
lok pôsobia sympatickej šie sólisti, ktorí sa 
predstavili na druhej p remiére. P lalí to 
hlavne o mužsk),ch predstavi teľoch . A. Ba
ránek sa nevie na javisku dokonale uvoľniť 
a oslobodiť od šablónovitého prejavu, ale 
hlasove, hlavne zafarbením a ľahším tvo
rením tónu, zdá sa byť však spôsobilejšim 
pre úlohu Des Grieux a značnou mierou 
sa podiefal na úspechu druhej premiér y. 
Silnou stránkou výkonu J. Wiedermanna 
je tiež pekný spev, u neho však p ristupuje 
k tomu i živé, na rozdiel od Hvastiju mla
distvejšie ponímanie úloh y. V postave Ge· 
ronta de Ravoir obaja alternanti Zelenay i 
Martvoň podali rovnocenné výkony. Kým 
prvý stvárnil zámožného priateľa Manon 
kľudnejšie, elegantnejšie, Martvoň ho sp e
vácky i herecky ladí markantnejšie. 

Z menších úloh, ktoré v tejto Pucciniho 
opere dávajú pomerne malé možnosti vý· 

L. D"oŕáková ( ,,1anon) a J. !I:Iat"t"OIÍ (Ge
ront) Poto : Podhorshý 

raznejšieho uplatnenia sa spevákov (holi 
obsadené mladýnú nadaný1ni umelcami) 
treba spomenúť krátky, no i tak k ultivo
vanosťou prednesu pozoruhoduý výkon Ľ. 
Baricovej v úlohe hudobníka a F. Schuberta, 
predstaviteľa Edmonda (programovaný A. 
Kucharský na druhej premiére nespieval.) 

V úlohe ~1anon na druhej premié1·e po
hostinmie vys túpila Ľudmila Dvoi'áková z 
Prahy. J e to veľký, bohatý hlasový fond, 
tmavej až mezzosopránovej farby. ~1ies
tami nám vadila p rílišná sústredenos( spe· 
,-áčky na spev a artikuláciu, prameniacu 
čiastočne i z toh o, že speváčka naštudovala 
úlohu po slovensky. Pa.stelová vzdušnosť 
Cesányiovej~Ianon v prvej polovici opery 
zatmavuje sa u Dvofákovej hneď otl za
čiatku. :\fožno to azda nazvať jednoslran
n)'m poňatín1 úlohy, ale takéto tragickejšie 
ladenie ~Ianon dokáže vzbudiť hlbší súcit 
s hr dinkou v závere opery, v scéne zo
mierania, ktorá svojimi tónmi krehkosti, tú
žob, polovedomia, ojedinelými výbuchmi 
životnej sily a lásky je vari najhlbším a 
na jpravdivejším z toho, čo Puccini vytvoril. 
V tejto scéne ako i v záverečných scénach 
d ruhého dejstva je Dvofákovej Manon naj· 
lepšia. 

Z. Ma,.zcello<~>á 
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JANÁCKOVA JEJ PASTORKYNA 
V KOSICIACH 

Medzi diela svetového operného reper
toáru, ktoré i napriek častému uvádzaniu 
nestrácajú nič na svojej účinnosti, patrí i 
Janáčkova Jej pastorkyňa. Túto operu z 
príležitosti záveru Janáčkovho roku uviedla 
opera SD v Košiciach. Jej pastorkyňa, prvé 
zrelé Janáčkovo hudobno dramatické dielo 
je zároveň i jeho najznámejším, - napriek 
vysokej hodnote jeho posledných opier -
aj najvydarenejším majstrovým výtvorom 
(ako na to poukázal Jaroslav Vogel). Spô
sobili to viaceré príčiny. Na prvom mÍeste 
vysoká hodnota literárnej predlohy G. Preis· 
sovej, Janáčkom veľmi vydarene pre operu 
upravenej a hneď za ňou silný inšpiračný 
zdroj majstrovho pera - smrteľná choroba 
dcéry Oľgy; jej tieň cítiť v celom druhom 
a treťom dejstve. Nemalú úlohu zoluala 
dozaista aj tá okolnosť, že keď Janáček 
tvoril túto svoju spoveď, bol v prvom roz
machu mužných tvorivých síl a ta.k všetku 
plnosť života, ktorá sa v dráme odráža, mo
hol primerane vyjadriť a stvárniL Práve 
táto plnosť života, zachytenie jeho mnoho
tvárnosti (príbeh lásky a žiarlivosti, vražda 
dieťaťa, dráma svedomia, kolorované zemi
t)•m slovácky m prostredím) dodnes priťa
hujú pozornosť divákov celého sveta na ten
to jedinečný klenot českej opernej t vorby. 

Základnou črtou J ej pastorkyne je tra
gizmus, baladičnosť. Z uvedomenia si tohto 
- na pohľad tak samozrejmého a predsa 
často, hlavne vo výprave dosť obchádzaného 
faktu pramenila mimoriadne štý lová kon
cepcia dirigenta, režiséra i výtvarníka, pri
tom tak vzácne jednotná, že ťažko povedať, 
kto z tejto trojice bol vedúcou osobnosťou; 
roz~odne však každý z nich p rispel veľkým 
podielom k vytvoreniu atmosféry, adekvát
nej Janáčkovým zámerom. Na prvom mieste 
treba spomenúť úspešné vedenie hudobnej 
stránky p redstavenia novým ~éfom opery 
Jozefom Vincourkom. Pr·íjemne p rekvapila 
najmä úroveň orchestra, ktorý vzhľadom 
na svoje možnosti podal veľmi pekn)' výkon. 
Sláčilwvá skupina sa vyznačovala sýty m 
zvukom; skupina plechov má ešte neraz 
drsný tón. Ako celok sa orchestrálna hra 
vyznačovala značnou dy namickou tvárnos
ťou s vý-razný m podmaľúvaním vrcholn)·ch 
scén - i keď to niekedy malo za násle
dok prehlušovanie spevákov. Takýchto 
miest však bolo pomerne málo; treba pri
pomenúť, že o tento dojem sa pričinili 
i slabé hlasy niektor )•ch predstaviteľov 
menších úloh. Tempá neporušili tradičn)· 
úzus až na regrútsky t anec, ktorý bol hraný 
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v pomalšom tempe (mohlo tomu byť -tak i 
na začiatku tretieho d ejstva, veď sa tu expo
nuje smutné svadobné veselie). Dirigent (a 
asi aj režisér) dával veľký dôraz na d oko
nalú výslovnosť a zrozumiteľnosť slova, čim 
splnil jeden z najdôležitejších predpokladov 
dokonalej janáčkovskej interpretácie. 

Výborná réžia Branislava Krišku sa za
merala na celkový baladický účin p rostred
níctvom detailného spracovania i najmenších 
vý stupov ako aj veľkých sborových scén 
(ponímaných ako súhrn prejavov jednotliv
cov, z ktorých každý reaguje svojím indi
viduálnym, a predsa v celok vhodne zapa
dajúcim spôsobom). Priniesla niekoľko sa
morastlých nápadov (dotvorenie záveru 2. 
dejstva, originálny spôsob stvárnenia vr
cholnej sborovcj scény v 3. dejstve a i.) . 
Podobnú invenčnú režijnú prácu veru zried
ka vídať na našich operných javiskách . 
Vhodné prostredie posky tla režisérovi názna
ková scéna Jána Hanáka s tmavým hori· 
zontom, ktorý dal vyniknúť farebným kon
trastom a umožnil pôsobiv ú prácu so 
svetlom, (tradičný spôsob scénickej v)'J)rav y 
s ťažkou a pestrou kulisovosťou v porov
naní s Hanákovou scénou sa zdá byť až 
popisne naturalistickým). Použitie priesvit
ného materiálu v kulisách izby v 2. a v 3. 
dejstv e dovolilo upozorniť svetlom na vstupy 
jednotlivých osôb a osvedčilo sa najmä pri 
ustrašenom návrate Kostolníčky- po spáchaní 
jej hrozného skutku a ešte viac pri už spo
mínanej sborovej scéne po nájdení mŕtveho 
dieťaťa. Tak či onak, košickí umelci opäť 
dokázali, že napdek obmedzený m možnos
tiam dokážu "robiť umenie" na pozoruhod
nej úrovni a v tomto prípade opäť predčili 
sesterskú bratislavskú scénu. 

Zo sólistov najväčší v)•kon podala Anna 
Poláková. Jej Jenúfa svojim k rásny m ly 
rickým sopránom a precíteným hereck)'m 
v)'konom je ideálny m stdesnením dedinské
ho dievčaťa, ktoré sa cez utrpenie a poní
ženie prebojuje k vyrovnanosti, odpúšťaniu 
a pochopeniu iných. Je to ďalší dôkaz ne
všedných schopností Polákovej, ktorá sa za 
niekoľko rokov zaradila medzi naše naj
lepšie sopranistky (dúfajme, že je.i skoré 
úspechy ju neomámia). K ostolnícku na pre
miére spievala Oľga Golov ková. Svojim h la· 
som sa na túto úlohu neveľmi hodí - vý-š
ky boli rezavé, hlbky síce plné, no i t am 
prekážal jej spôsob tvorenia tónu (príliš 
yzadu p osadený ). Ale vzornou výslovnosťou 
a p remy sleným herecký m výkonom dala do 
značnej miery zabudnúť na nedos tatky svoj
ho hlasového fondu. J ej Kostolníčka má 
blízko inej Janáčkovej postave - Kabanichy 

z Káti Kabanovej: egoizmus, chlad a prís
nosť zachádzajúca až do bezcitnosti vanú z 
jej kreácie. Presvedčivo vyznieva je j strach 
z odhalenia (na začiatku 3. dejstva) a 
obzvlášť jej verejná spoveď, toto centrálne 
miesto celej d rámy, oná slovanská katarzia, 
l<torá je p re Janáčkove diela tak charakte
ristická. 

Prob lém pre košickú operu - - ako pre 
väčšinu operných scéJ+ u nás vôbec - sú 
tenoristi. Z nedostatku vlastných sólistov po 
odchode L J akubka angažovalo košické di
vacllo ako stáleho hosťa F . Jandu z Ostrav y. 
No práve p red premiérou ochorel a tak bol 
nutný záskok. Veľmi d ob re sa ho zhostil 
J . Sti'íška z pražského ND. J eho Laco je 
p ráve taký m, ako si ho p redstavoval autor 
- tvrd)', t emperamentný mládenec, vášnivo 
milujúci a preto i vášnivo žiarlivý a p ráve 
tak p rosto bez pátosu obetavý-. Treba len 
obdivovať, ako vhodne zapadol d o nekon
venčného režisérov ho poňatia. P o speváckej 
stránke vystihol svoj dobrý deň a ukázal 
všetky p rednosti svojho zvučného tenoru. 
To, že ob<:as v intenzite p reex ponoval, mu 
sotva možno zazlievať - je predsa zvylmu
tý na väčšie scény. Steva spieva Július R e· 
gec, ry tmicky a intonačne p resne ; nemá 
síce hlas tej k vality, aká b y bola na túto 
úlohu potrebná, ale dokonale prepracova
ný m hereck ým v ý konom bol rovnocenný m 
partnerom skúseného Stl'íšku. Dokázal zvý
razniť povrchného, bohatého, povahove 
plytkého záletníka - a pritom mu nič ne
ubral z jeho príťažlivosti. J e to dozaista i 
zásluha režisérova, isté je však, že sa to 
málokedy podarí. 

Z predstaviteľov menších úloh u pozorim
jem p redovšetký m na l<rásny v ý kon. A. ;\1a
tejčeka v úlohe r ichtára ; zvlášť po hlasovej 
stránke (svojimi herecký mi schopnosťami je 
známy už dávnejšie) badať u neho veľký 
pokrok. B. Chmiel spieval stárka, škoda len, 
že vo svojom speve (Nuž pekná je ... ) začas 
zakolísal. Chutnú postavičku pastierika vy
tvor ila B. Hanáková. Osta tní predstavitelia 
menších úloh (starenka Buryovka- R. K ust
rová, Barena - E. Stubňová, richtárka -
M. Dziáková) nedosiahli úrovňou spevácke
ho podania svojej dobrej hereckej výšky . 
Sbor spieval p resne (až na začiatok regrút
skej scén y) a znel p lne i napriek malému 
počtu jeho členov. 

Choreografia a pohybová spolupráca S. 
R emara si zaslúži vysoké ocenenie; možno 
to povedať i o práci Ľ. Purkyňovej a. h. 
(kostýmy) s výhradou, že od jednoducho 
šty lizovaný ch krojov sólistov sa dosť ostro 
odrážali bohato vyzdobené kostýmy sboru. 

Záverom len toľko: Košičania opäť môžu 
slúžiť vzorom svojou húževnatosťou, vytr
valosťou v p ráCÍ a najmä v hľadaní novvch 
c~es~; hľadaním nie samoúčelným, ale ;na
Žiacnn sa čo najviac priblížiť divákovi idey 
diela. Nebolo b)' vari od veci uvažovať už 
dnes, aby - ak sa uskutoční plánovaný 
zá jazd opery SND d o SSSR - bolo umož
nené hosťovanie operného a baletného sú bo
ru lwšického SD v Bratislave s jeho najvy
darenejšími inscenáciami. 

Igor Vajda 

K PRE!VIIER E SYMFONICKEHO 
TRIPTYCHU LADISLAVA BURLASA 

Pri príležitosti ukončenia i\f esiaca čs.-so
v ietskeho priateľstva usporiad al Čs. rozh las 
v Bratislave dňa 14. decembra koncertné 
matiné, na ktorom odzneli skladbv česko
slovenských a soviet skych skladat~ľ ov La
dislava Burlasa, Dimitrija K abalevského a 
Vítezslava Nováka. 

Ako prvé dielo zah ral orchester b ratisla v
ského rozhlasu Symfonický triptych mladého 
slovenského skladateľa Ladislava Burlasa. 
Bolo t o p rvé predvedenie tohto diela, ak ne
rátame už pred časom uvedenú p rvú časť 
diela (Allegro rustico) na p rehliadke 1.ov ých 
slovenských skladateľov v decembri 1956. 
Bmlasova skladba upútala pozornosť po via
cerých stránkach. Z hľadiska vývoja výra
zových prostriedkov au tora najcennejší je 
jeho príklon k bohat šej škále harmonických 
a fareb ný ch p rostriedkov, ktorý organicky 
vyplýva z osobitného organizovania tematic
kého mater iálu. I keď možno poukázať na 
zrejmé vplyvy niektorých skladateľských 
osobností (v tomto p rípade najmä- Bar tóka) , 
nenarušujú on y celistvý ráz diela, ba možno 
hovoriť o plnom využití technických p ro
striedkov v službe idey diela, vyrastajúceho 
nesporne zo slovenského prostredia. H oci 
Triptych vyznieva ako celok (až na záver 
poslednej časti) veľmi presvedčivo, možno 
a7.da ako najvydarenej šie hodnotiť tie úseky, 
v ktorých doznin uje drsn ý, zemitý charak ter . 
(Pásmo dychovej inštrumentácie v Nocturne, 
alebo prvá polovica útočnej záverečnej časti) . 
Keb y spevné ly rické par tie boli riešené s po
dob nou vynaliezavosťou, p lným p rávom by 
sme m~li hovoriť o diele ako o vynika jú 
com a cen nom prejave originálnej skladateľ
skej osobnosti. 

Ako druhé číslo programu p redv iedol Ala
dár Móži Kabalevského Husľový koncert. 
Dielo vo veľmi dobrej interpretácii sólistu 
i sp revádza júceho orchestra upútalo p evnou 
logickou stavbou, i keď kompozične nená-
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ročnou. Zaujala najmä prvá časť živosťou 
invencie a sklbenou formou. Primárius Bra· 
tislavského kvarteta Aladár j\Jóži má veľa 
predpokladov na to, aby našej verejnosti 
v budúcnosti priblížil svojím prednesom, 
plným porozumenia pre štýlovosť ešte mno
hé, najmä súčasné diela svetovej husľovej 
literatúry (koncerty Sostakoviča, Berga, 
Stravinského, Bartóka a iných). 

V závere koncertu uviedol sa dirigent Ru· 
dolf Vašata známou, hoci u nás už dávno 
nepredvedenou Slováckou suitou Vítiízslava 
Nováka. Vydarený koncert OBR nás pre· 
svedčil o pohotovosti, technickej vybave· 
nosti a vrelom muzikálnom cítení dirigenta. 
Podobné podujatia poriadané pravidelne 
uvítala by hudby milovná verejnosť najmä 
vtedy, keby OBR razil smelú a priebojnú 
dramaturgickú líniu. 

Ilia Zeljenka 

KONCERTY SLOVENSKEJ 
F ILHARMONIE V DECEMBRI 

Na prvom koncerte posledného minulo
ročného abonentného poradia (27. a 28. no· 
vemhra 1958) sme boli svedkami dosiaľ 
hádam najlepšieho výkonu Komorného or· 
chestra SF. Zdá sa, že súbor pod vedením 
nadaného Zdeňka Bílka má sľubnú budúc· 
nosť. (Nemá, lebo od 1. januára 1958 bol 
komorný orchester zrušený! - pozn. red.) . 

Sólistkou večera bola ~1arta Országová, 
ktorá tento raz veľmi pekne predniesla, hoci 
nie veľmi náročnú, Vitalliho Ciacconu pre 
sólové husle, orchester a· organ. Zároveň 
treba vyzdvihnúť mimoriadne štýlovú a dy
namike orchestra citlivo prispôsobenú re· 
gistráciu organa (F. Klinda). - V Bachovej 
III. suite p1·e orche~ter D dur ukázal súbor 
svoju technickú zručnosť, predovšetk)= po· 
kiaľ sa to týka súhry nástrojov. Príjemne 
prekvapili najmä trubkári. 

Najviac očakávaným a najvydarenejšim 
číslom Yečera bola hudobná rozprávka S. 
Prokofieva Peter a vlk. Dirigentovi sa po
darilo reprodukovať skladbu v celej jej vtip
nosti a farebnosti. Všetky dychové nástroje 
i súbor slnčikov sa vypli k prvotriednemu 
výkonu. Gustáv Valach, ktorý pred.úesol 
text rozprávky, sa tiež zaslúžil o svieže 
predvedenie a úspech tohto hudobného 
skvostu. 

Úvodom druhého koncertu ( 4. a 5. de
cembra) odznela pod taktovkou dr. Ľ. Raj
tera Sukova symfonická báseň Praga. Na 
programe bol ďalej už dávno očakávaný 
Moyzesov Husľový koncert. Koncert má 
čistú a priehľadnú for-mu; orchester je sa· 
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mostatne málo využitý, husľový part je 
v)·slovne sólistický. - Veľmi muzikálnej a 
t echnicky dokonaléj interpretácii T. Gašpar· 
ka možno vytknúť iba rušivé, príliš silné 
nasadenie sláčika u žabky. - Moyzesov 
Husľový koncert možno považovať za jednu 
z najúspešnejších skladieb tohto roku. 

V druhej časti koncertu zaznela V. sym· 
fónia S. ProkofieYa, ktorú dirigent veľmi 
jemne a plasticky vypracoval a zvlášť pre
kvapil neakademickým a temperamentným 
podaním diela. Výkon orchestra SF - ako 
vôbec v poslednom období - hol veľmi 
dobrý, až na niektoré neisté miesta čelovej 
skupiny a plechov. 

Na ďalšom koncerte (11. a 12. decembra) 
pod taktovkou Ladislava Slováka odznel 
v prvej časti večera Brahmsov L kla"irny 
koncert d-mol. Hosťujúci Erik Then-Be.rg 
muzikálne výborne zvládol túto pr·ednesove 
nesmierne ťažkú symfóniu pre klavÍl' s or
chestrom. Pritom miesta, ktoré sa často hrajú 
s preexponovnnou citovosťou, zahral celkom 
jednoducho. Co sa týka technickej stránky, 
počuli sme v Bratislave už lepšie výkony 
(najmä na konci skladby sa zdal byť ume
lec už unavený). Nemá to však prvoradú 
dôležitosť. Súhra s orchestrom nebola vždy 
celkom presná, nie však vinou sólistu. 

Prvým číslom druhej časti programu bola 
Haydnova Symfónia D dur č. 104. Orches· 
ter podal veľmi pekný výkon, nemožno však 
súhlasiť s dirigentov)rm poňatím diela. Je 
pravda, že Symfónia obsahuje miestami tro
chu roma ntizujúce prvky (druhá časť) , to 
však vôbec neoprávňuje k prílišn)rm dyna· 
mickým a agogickým zásahom. Haydn zo· 
stáva vždy lclasikom, preto aj jeho inter· 
p1·etácia sa má niesť v štýlových rámcoch 
klasicizmu. 

Záverom programu zaznela Beethovenova 
predohra Egmont. Zdá sa, že na toto dielo 
sústredil L. Slovák svoju najväčšiu pozor
nosť, pretože bola veľmi pekne vypracovaná 
a priniesla dirigentovi i orc_l<estru zaslúžený 
úspech. 

Poslecfný koncert decembrového poradia 
(18. a 19. decembra) dirigoval hosťujúci 
Alojz Klima. Na programe bola balada pre 
sóla, miešaný sbor a orchester Svadobné 
košele od A. Dvoráka. Táto balada na slo
vá K. J. Erbena nepatrí k na jv),znamnejším 
dielam skladatcľovým a jej hudobná reč nie 
je vždy typicky dvoi·ákovská. Preto jej uve
denie nepatrí práve k najv)'znamnejším uda
lostiam koncertov SF, hoci reprodukcia 
skladby bola vcelku dobrá. Predovšetkým 
treba vyzdvihnúť výkon sboru, ktorý vždy 
znovu a znovu potvrdzuje svoje výborné 
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kvality. V sólovom sopránovom parte po
dala Maria Hubová veľmi muzikálny vý
kon, hoci po stránke technickej ho úplne 
nezvládla (tremolá vo vysokých polohách 
a miestami intonačná neistota}. Trošku mat 
ný hlas Bena Blachuta (tenor) bol niekedy 
zahlušený orchestrom, hoci jeho funkcia je 
viac m enej podradná. Najlepší výkon zo 
sólistov podal J án Soumar - hoci aj on 
neraz sa nemohol presadiť proti orchestru, 
k torý Alojz Klíma až príliš exponoval. 

.il. Aichová 

DALSI KONCERT KOSICKEHO 
KOMORNE:HO ORCHESTRA 

J e už trápne stále prizvukovať, že košické 
obecen stvo, ktoré vie v tisíckach zaplúať 
Sportovú hafu pri rôznych pseudoumelec
kých estrádach, vytrvalo si nevšíma neefck
társkych, ale o to viac serióznejších podu
jatí. Takýmto bol aj ďalší koncert KKO 
dňa 17. XII. 1958. Hoci tento mladý súbor 
pracuje v ťažkých podmienkach, treba mu 
pripísať ku cti, že sa nevzdáva, neustupuje 
vo vkuse a ide ďalej cieľavedomou cestou 
lj:valitného a s rozhľadom vyberaného re
pertoáru, zatiaľ hlavne zo A.'YII-XVIII. stor. 
Zároveň sa mladý orchester so svojim diri
gentom Romanom Ski'epkom vypracoval na 
takú úrove1'í, pri ktorej by bolo omylom 
nevidieť nedostatky od samej radosti, že 
také teleso vôbec na v)'chode m äme. Pri 
pultoch sa vym enilo nielwľko hráčov - s ra
dosťou konštatujeme - a na prosp ech veci. 
A tak už prvá skladba večera, SYJ:nfónia 
G-dur od A. Vivaldiho radostne zaznela vo 
svojej typickej sviežosti a vytríbenej baro
kovej zvukovosti. Po Arii E-dur od J. S. 
Bacha nasledovalo prvé prevedenie " Malej 
suity pre sláčiky", ktorú skomponoval J ozef 
Grešák pre KKO. Malá suita sa vyznačuje 

• od prvých taktov vitálnou, typicky grešá
lwvskou notou (I. časť-Predohra) . Za najpô
sobivejšiu pokladám časť druhú (Fúga) 
s podtitulom "Pri práci". Zaujme ušľachti
lým spevom - akoby oslavou rustikálnej 
práce - plným vrelej melodiky a citu dneš
ného človeka. Tretia časť (Rondo) je auto
rov zápas o vyrovnanie prudkej rytmič
nosti východoslovenských karičiek s prísnou 
formou v komornom zneni. Obecenstvo 
(počtom malé, ale tým vnímavejšie a vďaČ
nejšie) prijalo nové dielko tak, ako bolo -
myslím - cítené a komponované, bez zá· 
važných a hlbokých problémov a dojmov, 
ale milo a radostne. 

P o prestávke sústredil na seba pozornosť 
dosť neznámy (neprávom) " Koncert pre 
klavír so sprievodom orchestra g moll" od 

J. Bendu v podaru Ľudmily Fidranskej 
z Bratislavy. Dielo - komponované pôvod
ne pre cembalo - nie je bez interpretač
ných problémov a ani hosťujúca sólistka 
ho nezvládla stopercentne. Nervozita, spočí
vajúca pravdepodobne v nedostatku r titiny, 
zavinila znateľné výkyvy (I. časť) , zachrá
nené len pohotovosťou dirigenta a orchestra. 
S porozumerum a hlbokým v)rrazom hrala 
druhú vetu (Andante), pravda, až na roman· 
tizujúce zvoľnenie tempa, któré bolo tu roz
hodne na úkor štýlovosti. Inak sa vyznačo
vala hra I'.. Fidranskej sympatickou neoká· 
zalosťou, výrazovosťou, čo dokázala aj v 
kľudne a presvedčivo zahranom prídavku 
- Debussyho Arabeske. 

Koncert zakončila Mozartova "Serena la 
notturna D-dur pre dva sláčikové orchest re 
a tympany", po ktorej si obecenstvo vynú
tilo ako prídavok s muzikali tou a rados·ťou 
zahranú Haydnovu Serenádu. 

Bolo by neodpustiteľnou chybou, keby 
orchester po dielčich úspechoch ustrnul a 
nepracoval ďalej ·na zdokonalení zvukovej 
vyrovnanosti, 'kultivovanosti. tónu a into
načnej presnosti. Zelajme KKO viac také
hoto obecenstva, zlep šenie pracovných pod
mienok a nám - aby mlad)' súbor a j ďalej 
z'vyšoval nároky na seba, púšťal sa aj do 
náročnejších interpretačných problémov a 
hlavne, aby sa v jeho programoch vedľa 
star)'ch a stále "modern),ch" maj strov, čim 
častejšie objavili a j veľké mená nášho s to
ročia . 

-majo-

KONCERT POSUJCHÁČOV VSMU 
ZO SDCASNEJ CESKOSLOVENSKEJ 

A SOVIETSKEJ HUDBY 

Koncerty poslucháčov Vysokej školy mú
zických umení, i keď sú bez väčšieho spolo
čenského dosahu, nesporne patria do rámca 
hvdobného života Bratislavy, a preto sa 
treba o nicl1 zmieniť aj na stránkach Slo
venskej hudby. 

V novembri usporiadali poslucháči VSMU 
koncert pri príležitosti Mesiaca českosloven
sko-sovietskeho priateľstva z tvorby súčas
ných sovicts1.-ych a československých skla
da teľov. Ide o koncert poslucháčov, od 
ktorých interpretácie nemôžeme očakávať. 
výkony hotových umelcov. Z tohto hľadiska 
príjemne prekvapil technicky veľmi zručný 
klavirista Dušan · Martinček, ktorý s tempe
ramen tom a veľmi rytmicky zahral Dohiá
šovu III. poetickú polku, Sostakovičove Tri 
fantastické tance a originálnu vlastnú sklad
bu - Septimovú etudu. Popri tomto naj-
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lepším číslom večera bola Suchoňova Sona: 
tina pre husle a klavír v podaní veľmi 
nadaJlého muzikálneho Konštantína Sedlá· 
ka. V prednese oboch sa jasne rysoval už 
určitý individuálny postoj k skladbe - a to 
je h ádam to najcennejšie. Na tomto mieste 
treba pripomenúť aj Helenou Gáfforovou 
krásne zahraný klavírny part Sonatiny. H. 
Gáfforová doprevádzala aj Bedi'icha Regera 
v Janáčkovej Pohádke pre čelo a klavír. 
Heger, ako ani Eva Kusková, ktorá pred
niesla úryvok z Prokofievovho baletu Romeo 
a Júlia, nepresahovali hranice očakávania. 

Z vokálnych prednesov hádam najlepšie 
boli dve piesne zaspievané Ľudmilou Stam
herovou (Kabeláč: Leť poslíčku jako pták, 
Kiička: Pohádka o kohoutovi a slepičce). 
Angele Sirokej treba vytknúť nespráv;nu 
ruskú výslovnosť, lepšie by bolo pôsobilo, 
keby bola spievala v preklade. (Vlasov : . 
Fontána Bachčisarajského paláca, Mosolov: 
Nadpis k besiedke). V prednese Vojtecha 
Schrenkela (Novikov: Rusko) rušil jeho 
málo fundovaný hlas. To isté,~. ale v me~~;šej 
miere možno povedať aj o ~tamberoveJ a 
Sirokej. - V dôsledku zmeny programu holi 
do jeho druhej polovice včlenené dve pekné 
recitácie F. Rybárika. 

A. Aichová 

PREHLIADKA MLAil~CH TALE.'"I{TOV 
IITDOBNEHO UMENIA 

Na žiackom koncerte Státneho konzerva
tória v Bratislave, ktorý sa konal 16. de· 
cembra 1958 v koncertnej sieni Cs. rozhlasu, 
temer polovicu programu vyplnili tohoročn~ 
absolventi speváckych tried. Všetci podali 
vcelku uspokojivý výkon, no niektoré vý
kony presahovali zvyčajný priemer žiackych 
vystúpení. Spevácku triedu profesorky Mar
ky Medveckej reprezentovali Ondrej . Dob?, 
s piesňami ruských skladateľov NikolaJ_a 
Rimského-Korsakova (Ančar, strom smrt1) 
a Modesta P. Musorgského (Pieseií. o blch~ 
a Stefan Babjak s pomerne výstižným 
prednesom árie Voka z opery "Certova ste
na" od B. Smetanu a s áriou Kalinu z opery 
"Tajomstvo" oa toho istého skladateľa. H e
lena Repássyová z triedy profesorky Idy 
Cerneckej sa predstavila s preciteným pred
nesom árií Dalily zo Saint-Saensovej opery 
"Samson a Dalila". Vynikajúci basista On
drej Malachovský, z triedy profesorky Mag· 
dy Móryovej, nepodal tentoraz plnohodnot
ný výkon, aký sme, poznajúc jeho vynikajú
ce nadanie, právom očakávali. Malachovský 
zaspieval áriu varjažského hosťa z opery 

Sadko" od N. Rimského-Korsakova a 
áriu Gremina z opery "Eugen Onegin" od 
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Cesl<oslovenskí sólisti ~' huhu gruzínsltycli 
umelcov 

P. I. Cajkovského. Výko~ Terézie Vargove~: 
žiačky profesorky Danny 'Zuravlevove), 
uchvátil hlbkou prežitia i bezpečným tech
nickým zvládnutim náročných Suchoňových 
piesní z cyklu "Nox et solitudo" (Zmráka 
sa a Topole). 

-žik 

Dr. G. PAPP HOSŤOVAL V SSSR 

Za 2,40 hod. do Moskvy a za 6. hod. 
odtiaľ ďalej do Tbilisi zaviezlo tryskové 
lietadlo sólistu opery bratislavského ND dr. 
Gustáva Pappa, aby v rámci kultúrnej vý· 
meny a Mesiaca čs.-sovietskeho priateľstva 
pohostinne vystúpil v niekoľkých operá_ch. 
16.- 26. novembra spieval Cavaradoss1ho 
v Tosce, Lenského v Oneginov:i, Fausta a 
dvakrát Dona José v Carmen. Moderné, 
850-tisicové hlavné mesto gruzfnsl>ej sov. 
,·epubliky so svojimi 13 diva~lami a di_vad
lom opery a baletu pre 1200 di,rákov pnpra
vilo hosťujúcim umelcom (zájazdu sa zú
častnili aj S. Procházková a V. Krillová 
z pražského ND) neobvyklé prijatie a ovácie, 
takže napr. Dr. Papp každú spievanú áriu 
musel opakovať, dokonca aj v jazyku ta
lianskom a francúzskom. 

Tbiliská operná scéna disponuje veľkým 

výberom domácich hlasov. Svoje opery spie
vajú v ma terskom ja:zyku, ostatné rusky. 
Popredným národným dielom je Daisy od 
Paliašvilil10, po ktorom je nazvané aj di
vadlo. Z ostatných opier majú na repertoári 
Onegina, Pikovú dámu, Aidu, Bohému, Ri
golettó, Fausta, Carmen a i. s častými hosfa· 
mi z Bulharska, Rumimska, Talianska atď. 

Dr. Papp sa tu uplatnil aj v iných úlo
hách·: pomáhal pri prebiehajúcich skúškach 
na Krútňavu a skúšal tiež do pripravova
ného filmu z gruzínsko-slovenskej koopro
dukcie. 

5.-7. decembra hosťoval v úlohách Len
ského a Dona José v Kijeve. Tým naše in
terpretačné umenie zaznamenáva ďaľší me
dzinárodný úspech a víťazstvo v srdciach 
kultúrneho, priate1'ského a našej republike 
vrele oddaného ľudu sovietskej Gri.Lzie. 

J. Valach 

Ľudmila Dvoráková vystúpila v opere 
SND. 23. novembra 1958 v titulnej úlohe 
Dvorákovej Rusalky účinkovala Ľ. Dvoiá
ková, členka opeŕy ND v Prahe. Umelkyl'í.a 
podala pelmý výkon jednak spevácky ~aj 
napriek počiatočnej neistote intonácii výšok) 
i herecky. Hoci jej dramatický soprán svo
jou sýtosťou a temným zafarbenfm. sa na 
úlohu Rusalky neveľmi hodi (v tejto úlohe 
by sa skôr žiadal lyrický, resp. mladodra
matický soprán), hlasová kultúra umelkyne 
a jej precítený spôsob prednesu plne vyva
žujú túto čiastočnú nevhodnosť timbru. 
V úlohe Vodníka vystúpil Gejza Zelenay. 
Je to premyslená postava, len škoda, že 
basbarytónové zafarbenie hlasového fondu 
tiež nie je celkom vhodné pre túto úlohu. 

Peknej úrovni predstavenia napomállala 
dobrá hra orchestra pod taktovkou Tibora 
Frešu. (E. S.) 

Rudolf Asmus vystúpil v Borisovi 
Godunovi 

Z príležit osti slávnostného zakončenia 
Mesiaca československo-sovietskeho priateľ
stva 11. decembra 1958 vystúpil v titulnej 
úlohe bratislavského predstavenia Musorg
ského Borisa Godunova sólista pražského 
ND Rudolf Asmus. Jeho výkon sa stal uda
losfou večera. Po opatrnom nástupe v úvod
nej árii prológu, ktorej zvládnutie je ťažkým 
orieškom pre veľké výšky, stúpala krivka 
Asmusovho výkonu do svojho vrcholu v 
slávnom monológu v závere druhého dejstva. 
Svojím sugestívnom a vášnivým prejavom 
sa stal Asmus ideálnym stelesnenfm vládcu 
zmietajúceho sa pod ťarchou výčitiek sve~ 
domia. Asmusov emocionálny prejav bol 

tak jedinečný, že nemožno hodnotiť zvlášť 
zložku spevácku a hereckú. Vedel vniknúť 
do najjemnejších nuansi psychična stvárňo
vanej postavy a k vyjadreniu citov použil 
všetky svoje dispozície. Hovoriť o vynika
júcom spôsobe spevu by bolo zbytočné 
plytvanie slovami. To je obraz Borisovej 
duše, vyjadrený prostredníctvom tónov, 
ktoré sa však stávajú nie cieľom, ale pro
striedkom umeleckého vyjadrenia. 

O to viacej zarážal málo uspokojivý vý
kon orchestra (dirigent T. Frešo). Celková 
koncepcia predstavenia trpela príliš rýchly 
mi tempami, ktoré zvlášť rušivo pôsobili 
v úvodných sboroch, technicky nezvládnu
tej polonéze a v príznačnom vzlykovom 
výstupe J urodivého ako i v celom druhom 
obraze 3. dejstva. Rušivo pôsobili i natura
listické sforzzatá v prológu. Objavili sa tu 
opäť príznaky starých chorôb orchestra: 
nevyváženosť jednotlivých slrupín (pdliš 
silné ostináto v predohre a nekultiv ovaný 
zvuk sláčikových skupín). Celkový prednes 
bol plochý a málo diferencovaný. 

P. Faltin 

Hostia v košickom štätnom divadle 

V novembri privitali Košičania vo svojom 
divadle na predstaveni Verdiho Traviaty 
Stanislavu Součkovú ako Violetu a dr. Karla 
Schuberta (Schwerin, NDR). za dirigentským 
pultom a už po druhý raz tenoristu Slawo
mira Zerdzického (Poľsko) ako J aníka v 
Predanej neveste. St. Součková napriek 
tomu, že sa venuje prevažne operete (je 
členkou karlínskeho divadla v Prahe), splňa 
v plnej miere všetky nároky kladené na 
opernú speváčku. Disponuje zvučným, prí
jemným orgánom, výborne technicky zvlád· 
nutým. Aj po hereckej stránke sa zmocnila 
postavy Violety s veľkým pochopenim. Di
rigentovi dr. Schubertovi sa podarilo na 
jednu skúšku realizovať do značnej miery 
svoju koncepciu Traviaty. Ze sa mu to ne
podarilo stopercentne, je v daný ch pod
mienkach ľahko pochopiteľné. Prínosom di
rigentského vystúpenia Schubertovho bolo 
spresnenie rytmického a dynamického ob
razu Verdiho opery, spolu s výrazovým 
prehlbením hlavných úloh. Partnermi hos
ť ujúcej Violety boli novoangažovaný teno
rista Stanislav Martiš (Alfred) a Anton 
Hucil~: (Germont). 

Slawomir Zerdzicki,· v Košiciach už známy 
a obľúbený poľský tenorist a, E'"<Celoval v 
Predanej neveste. Jeho brilantný Janik popri 
dokonalom speváckom výkone imponoval 
temperamentným podaním a herecky po
drobne premysleným stvárnením postavy. 
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V prvom predstavení zaskočil za ochorelého 
košického K ecala Gejza Spišák z Prešova, 
ktorý , pravda, ešte celkom do tejto ~mo
riadne náročnej role nedorástol - am spe
vácky, ani herecky. Hlasový volumen Spi
šákov je neveľký, bez pevných výšok a 
zvučných hlbok, hereck)' prejav stiesnený. 
Na druhom predstavení spieval Kecala nový 
člen SD Ladislav Neshyba, so spevácky 
slušným, herecky však za!iaľ málo. pre
svedčivým výkonom. Manenku sprevala 
pekne A. Poláková v prvom, E. Gmucová 
muzikálne menej spoľahlivo v druhom pred
stavení; postavu Vaška stvárnil vtipne J. 
Konder. Obidve predstavenia dirigoval nový 
šéf opery SD Jozef Vincourek, ktorý sa 
touto operou v Košiciach úspešne uviedol. 

- ný 

Janäčkova súťaž v Brne 

Záverečným podujatím veľkolepých Ja
náčkových osláv 1958 v Brne, ktoré pre
biehali pod názvom Festival Leoše Janáčka 
cez jesenné mesiace, bola vnútroštátna sú
ťaž o najlepšiu interpretáciu skladieb. mo
ravského m ajstra . Súťaž obsahovala tn ka
tegórie: klavír, komorné duá (husle - kla
vír, čelo - - klavír) a komorné súbory (slá
čikové kvarteto a dychové SCJ>."teto) . Pred
sedom poroty bol rektor JA~fU prof. dr. 
Ludvik Kundera, nositeľ Radu práce, mies
topredsedom skladateľ Osvald Cl>Jubna. 
Porota bola zostavená z reprezentantov 
troch vysokých umeleckých škôl AMU v 
Prahe JAMU v Brne a VS~fU v Bratisla
ve: pre pianistickú časť súťaže profesori 
Stepánová-Kurzová, Erml, Macudzins~, 
Schäfer, pre sláčikové a dychové nástroJe 
profesori Cerný, Daniel, Gašparek, Heran, 
Kudláček, fHha a Suchý. Sú.ťaž trvala od 
15. do 18. decembra 1958 a p rihlásilo sa 
11 klaviristov 8 komorných dvojíc husle 
- klavir, 11 dvojíc čelo - klavir a po jed
nom sláčikovom kvartete a dychovom sex
t ete. S radosťou musíme konštatovať, že 
sa prihlásil aj pekný počet mladých umel
cov zo Slovenska: jeden pianista, tri husľ o
vé duá a dve čelové duá. 

J edine klavírna kategória bola rozdelená 
na dve kolá, z ktorých prvé kolo zaplnilo 
prvý deň súťaže. Hrali sa 4 skladby z cyklu 
Po zarostléro chodníčku (podľa voľného v)'
beru), okrem toho fr.agmentová sonáta 1. 
X. 1905 alebo cyklus V rnlhách. Z 11 kan
didátov si volilo 6 Mlhy a 5 Sonátu. Loso
vaním určené poradie bolo: Zdenek Du
choslav, Vladimír Bílek, Jifí Doležel, Ama
lie Burianová, Milan ~1áša, Dana Krístková, 
Ivana Krkošková, Dušan Str),čko, Jirí Hu-
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bička, Radoslav Kvapil a Emila Tomáš
ková. Benjaminom súťaže bol náš mladý 
Str),čko, poslucháč I. ročníka VSMU, s ve
kovým rozdielom ešte o šesť rokov mladší 
než ďalší najmladší účastník. Najlepší, priam 
úchYatný výkon vo Fragmentovej sonáte 
podala A. Burianová, znamenite in·erpreto
vané i\Ilhy počuli sme od R. Kvapila. Do 
druhého kola postúpili v tomto bodovom 
poradi: R. Kvapil, E. Tomášková, A. Bu
rianová, M. Máša a D. lGístková, 

Druhý deň predpoludním súťažili komor· 
né duá Husľovou sonátou. Losom vyšlo 
toto poradie: Ladislav Stibor - Antonín 
Kubálek, Mikuláš Jelínek - Eva Fischero
vá-Mar·tvoňová, František Pospíšil - Aleš 
Bílek Libor Hlaváčck - Karel J andera, 
Ivan 'Broft - Božena Kronychová, Ladislav. 
Kupkovič - Dušan Strýčko, Antonín Mo
ravec - Milan Máša a llohdan Warchal -
Branko Cuberka. Interpretácia sonáty bola 
dosť rozličná, nakoľko u moravských účast
níkov mohli sme zistiť istý sklon k tradič
ným zvyklosLiarn a. rô~e odchtlky v zá; 
pise 1. a 2. vydama diela. Málo vhodna 
akustika v sále Husovho sbm:u nepodpo
rovala snahy účinkujúcich. ~ajpresvedči
vejší dojem zanechala dvojica ~!oravec -
Máša. Po obede pokračovala druhá časf 
tejto kategórie, Pohádka a Presto pre čelo 
a klavír. Dvojice sa vylosovali v tomto 
poradí: Dr. Ivan Merka - Dana IGístková, 
František· Kopečný - Josef Svoboda, Sta
nislav Apolín - !\.filan Klíčník, Miroslav 
Smerda - Branko Cuberka, Jan Stros 
Ivana Krkošková, Vratislav Lukáš - Jifina 
Kolmanová Bedfich Heger - Helena Gáffo
rová, Vladi~ír Jubánek - Pomnčnka Grei
neckerová, Fran tišek Tannenberger - Bo
žena Kalábová, Karel Erat Jaroslav 
Smýkal a Josef Sikora - Hadoslav Kvapil. 
Najlepšie výkony podali dvojice Kopečný 
Svoboda a Apolín - Klíčník, no celková 
úroveň čelovej Pohádky nedosiahla pozo
ruhodný stupeň podania husľovej sonáty. 
To sa odzrkadlilo aj v záverečnom hodno
tení tohoto dňa, kde porota vyhlásila za 
laureáta tejto kategórie d uo ~foravec -
~1áša, ďalšie ceny pripadli dvojiciam Hla
váček - Jandera, Kopečný - Svoboda a 
Apolín - Kličník. Do Bratislavy si odniesli 
čestné uznania duá Warchal - Cuberka, 
J elinek - Fischerová a čelista Tannenber
ger. 

Tretí deň bol venovaný komorným súbo
rom a poobede druhému kolu klavírnych 
kandidátov. Predpoludním vystúpilo Ostrav
ské kvarteto bez súpera v interpretácii Ja
náčkovho sláčikového kvarteta, keďže mno-

1 ho vynikajúcich súborov v tomto čase bolo 
na zahraničn)'ch zájazdoch. Za výborný 
výkon holo Ostravské kvarteto odmenené 
čestn)'Ill uznaním. Taki~to súťažilo Brnen
ské dychové 1.-vinteto bez konkurencie. J e
dinečným podaním Janáčkovho Mládí spa
mäti aj so spoluúčinkujúcim basklarinetis
tom zaslúžil si tento mimoriadne skvelý 
komorný súhor nesporne najvyššie ocene
nie, no v dôsledku chýbajúceho partnera v 
súťažení obdržali za svoje zásluhy druhú 
cenu. Po krátkej obedňajšej prestávke po
kračovali pianisti v svojej najťažšej disciplí
ne celej súťaže. Druhé kolo predpfsalo huď 
Concertino alebo Capriccio. S~yria z postu
pujúcich klaviristov mali pripravené Con
certino jediný Kvapil Capriccio. Najprv 
zasadol 6-členný súbor k sprievodu Con
certina, ktoré predniesli vo vylosovanom 
poradí Kfístková, Máša, Burianová a To
mášková. Máša bol lepšie disponovaný než 
v prvom kole, zato Burianová nedosiahla 
t ento eminentný dojem, ktor)'m pôsobila v 
pondelok fragmentovou sonátou. Tomáško
vej podanie nebolo celkom sústredené a 
trpelo a j viacrazým pamäťovým kolísaním. 
Takto pri konečnom spočítaní bodov z obi
dvoch kôl dostal sa Máša pred Burianovú 
a Tomášková zostala za týmito dvomi. Po 
menšej prestávke nastúpil svojrázny en
semble fúkacích nástrojov pre orches trálny 
sprievod Capriccia, ktoré K va pil prednie
sol suverénnym spôsobom a takto i , v hod
notení pondelľiajšieho výkonu bez diskusie 
docielil zaslúžené viťazstvo v svojej kate
górii: prvú cenu a titul laureáta Janáčkovej 
súťaže s minwriadne vysokým bodovým 
výsledkom 22,51 bodov. Druhá cena bola 
rozdelená medzi ~1ášom a Burianovou, ďal
šiu dodatočne pridanú cenu obdržala To
mášková. 

Nasledujiíci veče1· konal sa· slávnostný 
koncert laureátov súťaže. Treba pochvalne 
kvitovať bezvadnú organizačnú stránku ce
lého podujatia a nesmierny kultúrny vý
znam, aký má- tak zdarilý priebeh tohto 
prvého celoštátneho súťaženia tvorbou jed
ného z našich najväčších majstrov. 

Rudolf Macud:iúski 

Nový poľský balet 

Slávybažnosťou, ľahkomyseľnosťou a 
egoizmom vyznačovala sa povaha hejtmana 
juhoruských krajov Ivana Mazepu, nespráv
ne oceňovaného niektorými historikmi ako 
veľkého a nadšeného vlastenca, bojujúceho 
za politickú samostatnosť Ukrajiny. Ctibaž
nosť i bojarské záujmy hnali ho na cestu 

dobrodružstiev a nepokojov. Osobnosť Ma
zepu bola často . stredobodom záujmu ro
mantických umelcov. Básnil o ňom Byron,, 
Puškin a H ugo, symfonický obraz o Mazť:· 
EOvi skomponoval Liszt, opery vytvorfli 
Cajkovskij a l\linheimer. 
Súčasného poľského skladateľa Tadeusza 

Szeligowského, hľadajúceho pred rokmi ná
met baletu zaujala dráma Júlia Slowackého, 
sebavedomého, hoci bolesťami svojho veku 
prudko zmietaného subjektivistu. Tento ro
mantik poľskej literatúry na postavách Ma
zepu, kráľa Jána Kaziiníra, poľského voj
vodcu, jeho manželky Amélie a syna Zby
gneva zobrazil mužov činu, vyjadril siltt 
horúcich citov i neukojených vášni, lásky 
aj nenávisti, chytráctva, šľachetnosti i .zra
dy. Všetky tieto emócie a ich konfhkty 
spojil v konečný celok tragična a rytierske
ho romantizmu. Libreto baletu z pera Ireny 
Turskej nie je do detailov presný a podrob
ný prepis námetu Slowackého. Autorka 
libreta zachovala kostru tematiky, konflik
tov i charakteristiky. V Slowackého tragé
dii a Szeligowskéh~ balete je Mazepa zo
brazenÝ - ako mládenec, začínajúci službu 
na kráÍ'ovskom dvore kráľa Jána Kazimíra. 
Príjme na seba vinu tragédie a stanr sa 
pomstiteľom smrti Am.élie i Zbygneva. 
Stredobodom drámy je však Amélia, man
želka vojvodcu, márne milujúca ZbygneYa, 
syna vojvodu z prvého manželstva. Okolo 
nej ostatné postavy baletu krúžia ako tie· 
ne. 

Dramatický dynamizmus vy jadruje hud
ba symfonizmom, premyslenými (nieked y 
stereotypnými) gradáciami, drsnou polyfó
niou a harmonickou štruktúrou, fa:cbistou 
inštrumentáciou a nehľadanou invenciou. 
Tanečný element je v diele menej zjavn·ý 
než u baletov Arama Chačaturiana. Szeli
gowskému ide predovšetkým o drámu, . v 
ktorej tanec, gesto, hra a výraz psychic
kých procesov tvoria "unitas multiplex" . 
Ako moderná opera vyžaduje "spievajúceho 
herca", podobne súčasný balet sústreďuje 
výraz na dramatično. Tak je to i u Szeli
gowského. 

Balet Mazepa, k torý je štvrtým dramat.ic
k)'lll dielom skladateľa, predviedla na sklon
ku roku 1958 varšavská Státna opera v 
jednoduchej, výtvarne trochu asketickej in
scenácii L. Záhorského, v re.alistickej cho
reografii Stan. Myszczyka, za dirigova nia 
M. Mierzejewského, so znamenitý mi sólista
mi O. Savickou, St. Szymarískim a B. Bul
derom. 

J. Tvrdorí. 
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Rozhovor s novým šéfom opery v K oši ciach 
J. Vincourkom 

Začiatkom sezóny 1958/59 ujal sa vedenia 
opery Státneho divadla v Košiciach prof. 
Jozef Vincourek, dlhoročný dirigent a šéf 
opery hmtislavského Národného divadla. 
Okrem toho vyvíjal bohatú činnosť pedago
gickú na býv. Hudobnej a dramatickej aka
démii, kde v-ychoval celý rad dirigentov a 
bol učiteľom viacerých slovenských sklada
teľov. Pôsobenie J. Vincourka v Bratislave 
malo a 7.anechalo svoju hojnú umeleckú bi
lanciu od roku 1924 do 1945. 

Po vyše dvadsaťročnom pôsobení odchá
dza J. Vincourel< do Prahy za dirigenta 
Ceskej filharmónie, ale roky prežité v divad
le sa nedajú zmazať. Po troch rokoch sa 
znova vracia do Národného divadla v Pra
he. 

Napokon o ďalšej pôsobnosti nech vraví 
sám Vincourek, ktorého sme mali možnosť 
zastihnúť v plnej práci v šéfovskej miest
nosti košického divadla. 

Popri činnosti v Národnom divadle 
ujal som sa vedenia v tradičnej Pražskej spe
vohre, kde mi prirástli k srdcu najmä mladí 
adepti operného umenia. Z tohto "umelecl~é
ho pareniska" vyšlo veľa účinkujúcich, ktorí 
sú dnes roztrúsení po niekoľkých operných 
scénach v republike. . . Rozumie sa, že na 
Slovensko som nevedel tak ľahko zabudnúť. 
Predsa len najkrajší ''ek svojho umeleckého 
rozbehu som tam zažil, a to pod krídlami 
veľkého majstra Oskara Nedbala. Za jeho 
1'edenia bola bratislavshá opera široho ďa
leko známa alw významný umelecký ústav ... 

Radi ste sa teda vrátili, hoc po rokoch na 
Slovensko. Aké to bali pocity? 

- Musím sa vrátiť na bývalé lwľaje ... 
Z Prahy som sa dostal do Kladna, 1-.de sme 
chceli vybudovať operu . . . Tu ma zastihlo 
menovanie za šéfa ostravskej opery. Pobudol 
som v Ostrave d1'e sezóny a môžem povedať, 
že na Slo-vensko som sa vrátil rád. Praco;•alo 
sa mi tu znamenite a výsledky práce ma 
uspokojovali . . . Bola to i zvedavosť pozna
nia pracovných možností. Teda akási " pio
nierska" chuť, s htorou by som rád vytvoril 
z košickej opery "čestného lwnkurenta" 
bmtislavNkej opery . 1\l yslím, že b y si druhé 
najväčšie mesto na Slovenshu zaslú žilo k plá
novanej výstavbe mesta i dôstojne vybudo
vanú operu. 
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Aký je stav opery v Košiciach, myslím 
ne jmä jej umeleckú a kádrovú časť? 

- Košický operný súbor je v celko1·om 
vekovom priemere pomerne mladý. Je v ňom 
''eÍa chuti do tvorivej umeleckej práce, po
lúaí som mal možnosť vybadať. Je tu však 
jedna zásadne nezdravá vec, že tento súbor 
stále spieva, bez ohľadu na možnosti jed
notlivcov v o pere i operete. Tento spôsob 
neslúži ani jednotlivcom, ani predvádzaným 
dielam a .fkodi i samotnej reprodukčnej 
úr at•ni košického divadla. Zo stránky kádro
vej bude treba súbor tak zreorganizovať, aby 
určití sólisti boli určení ~·ýhradne pre operu 
a druhí výhradne pre operetu. Z týchto obi
a~'och skupín doplJ'íovať jednotlivcov pre 
obidva súbory tak, aby sa ani sólí.~tom, ani 
predvádzanému dielu nekrivdilo celkovou 
speváclw-výrazovou ú rovr?ou .. . Je pravda, 
že tu narážante na ~,snterné číslo'=-, pretože 
za daných okolností, ah mám hovoriť o ume
ní a teda o danom počte účinkujúcich pre 
operu a operetu, treba ;:•ybaviť operu dôstoj
ne a odstrániť nedostatky '>' jednotlivých 
hlasových odboroch. Ziada/o by sa jednotli
vých vedúcich činiteľov košického Ttraja i 
Povereníctva školstva natoľko zainteresovať, 
al1y druhá operná scéna na Slovensku bola 
v Košiciach zodpovedne personálne vybave
ná. Pravda, to čo vravím o sólistickom sú
bore, ">'zťahuje sa i na sbor a na orchester, 
lebo bez nich by opera nemohla splňať svo
ie umeleché poslanie a byť reprezentantkou 
slovenskej opernej hultúry na druhom konci 
krajiny ... Z toho vyplývajú, pravda, aj mo
je tialšie plány ... 

A tie sú? 

- Chcem nad·<,iaza!' na to. čo sa tu už 
vybudovalo, pravda, ísť usiio~mou prácou 
za ~·ytýčeným cieľom v svomej spolupráci 
so všetkými zložkami, ktoré sú v divadle 
na umelechej práci zainteresované . . . Re
pertoár som ponechal tak, ako bol navrh
nutý. Myslím, že v Janáčko•,om rohu splní 
,Jej pastorkyňa" to, čo sme Janáčkovi 
dlžní už aj preto, že mal k Slovensku vel
mi blízky >•zťah. Po . V erdiho Troubadouro-.•Í 
zaradil som - hádam to bude prek-vapujúce 
- operu R. vVagnem Tannhäuser. Pôjde mi 
o vybuda1'anie čo najširšieho kmeňového 
repertoáru, pravda, nakoľko stačíme časove. 
V zkriesime, al<o sa divadelne vraví, niehtoré 
staršie operné diela, ktoré s(t v Košiciach 

obľúbené, ale nemohli by sa hrať, lebo 
z nich odišli -,,iacerí hlavní predstm>itelia do 
iných divadiel. Verím, že sa nak snahy spl
nia, lebo, a to by som rád nakoniec podtr
hol, po skúsenostiach a poznatlwch z mojich 
rôznych umeleckých pracovísk v Cechách 
a na 1\:fora-.,e, môžem konštatovať zaujímavý 
fakt: slovenshí operní sólisti javia sa mi -
vo väčšine pripadov - s určitou sympa
tickou črtou. To je: pokora v umení. Sú 
skromnejší, čo má v umení blahodarný vplyv 
na ich umelecké výkony, najmä zo stránl<y 
výrazovej . .. Mojím želaním by bolo, a prial 
by som to aj im z celého srdca, aby táto 

vlastnosť slovansky mäkkého výrazu sa roz
širovala a tah zúrodňovala prácu českoslo
venských umelcov . .. 

V košickej opere je ·veľa globálne sa od
rážajúcich otázok, ale ešte viac je špeciál
nych, ktoré by holo treba nielen načať, ale 
tobôž splniť pre zdravý a plnolrrvn)· umelec
ký vývoj opemého umenia na východnom 
Slovensku. Ako poznáme J. Vincourka, sme 
presvedčení, že jeho plán sa bude zdarne 
vyvíjať a zanechá i v Košiciach také spo
mienky a výsledky usilovnej práce, aké sa 
podnes spomínajú v Bratislave. 

Stefan lioza 

N iekoiko poznámok k našej piesňovej tvorbe 
Pieseň patrí k najrozšírenejším hudobným 

žánrom vôbec. To preto, lebo je to hudobný 
útvar, ktorého forma i obsah sú dané tex
tam. Obsah skladby sa reprodukuje spôso
bom, zrozumiteľným aj tomu, kto nerozumie 
čisto hudobnej reči. Preto sú možnosti roz
šírenia piesne ďaleko väčšie. ako u skladieh 
bez textu. Ak sa hovorí napr. o masovostl 
žánrov, platí to predovšetkým o piesňach. 

Chcem sa dotknúť niekoľk),mi poznámka
mi tých piesni, ktoré námetom a spracova· 
ním patria do oblasti zábavnej hudby, teda 
tých, ktorých doména nie je koncer!:Ilá sála, 
ale pracovisko, ulica, park, domov, tých 
piesní, ktoré pobavia a rozptýlia už tým, ~e 
si ich človek zapíska alebo zaspieva bez 
sprievodu alebo so sprievodom akéhokoľvek 
nástroja. Sem možno zaradiť prevažnú väč
šinu tanečných piesni a celý rad iných piesnf 
najrozličnejšieho druhu (vlastenecké, prlle
žitostné, satirické, lyrické ap). U obidvoch 
typov piesni závisí ich popularita od m elo
dického nápadu a textu. Keď skúmame 
bližšie príčiny ich rozšírenia, zistíme v pod
state dva faktory : 

1. Silný a priebojný nápad v melódii a 
v texte, pričom autori sa vyjadrujú 
jasne a jednoducho s vysokou dávkou 
umeleckosti a estetického cítenia. Také
to piesne sa stávajú čoskoro známe, no 
nikdy nezovšednejú (Freyre: Ay, ay, 
ay; Yradier: La paloma a mnohé, dnes 
už klasické tanečné piesne - Gersh
win). 

2. Keď melodický nápad i text podliehajú 
módnemu vkusu a keď ich spracovanie 
je primitívne, hoc aj zaobalené do bri
lantnej a bombastickej inštrumentácie. 
Piesne tejto kategórie však majú oh-

medzenú životnosť. Sú to "šlágre", 
ktoré čoskoro zovšednia a v krátkom 
čase ich nahradí nový, ešte senzačnejší 
"šláger". Sem patria piesne (najmä ta
nečné), ktoré vychádzajú zo skomer
cianalizovanej produkcie zábavného 
priemyslu, mnoho tzv. "ľudových" ta
nečných a iných piesní, ktoré napodo
bovaním alebo citáciou ľudov)·ch piesní 
sa ľahko zapamätajú a rýchlo sa šíáa. 
O tom, že kazia často vkus, netreba 
ani hovoriť. 

Vďaka vážnemu úsiliu našich skladateľov 
sa podarilo, keď nie vylúčiť, tak aspoň pod
statne utlmiť produkciu "ľudoviek" a po
staviť tanečnú a zábavnú pieseň na serióznu 
základňu. Obzvlášť markantné je to v ab· 
!asti samotnej tanečnej piesne, v ktorej dnes 
možno badať odklon od nezdravej sentimen· 
tality a snahu o zdravý a čo hlavné, osobitý 
a umelecky v-yhranený prejav. Naša tanečná 
pieseň podľa môjho názoru dosiahla zo 
zábavnej hudby zatiaľ najväčších úspechov. 

No dnešný človek nežije iba tancom. Pre· 
žíva bohatý citový život v súkromi i v ko
lektíve. Aj tento život sa musí odraziť 
v piesňach. A tu treba konštatovať, že ta
kých piesní je málo a nie vždy podarených. 
Chýba nám takmer úplne šansón (lyrický, 
satirický, politický), chýbajú nám piesnE". 
všedného dňa, ktoré tak výborne vie písať 
Miľutin (Leninské hory, Čajka), Salovjov
Sedoj (Piesne pre Alexandrovovcov) a mnohí 
iní. V čom je chyba? V skladateľ och? -
V textároch? - Máme svojich Miľutinov, 
márne aj svojich Lebedevov-Kumačov a Isa· 

kovských, a predsa sa nám táto pieseň, ktorú 
zhŕňame pod názvom " masová" - n edarí. 

Tkvie to predovšetkým v tom, že pod 
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pojmom "masová pieseň" má mnoho ľudi 
(najmä laikov) názor, že to musí byť iba 
pieseň pochodová. Tento názor vznikol v mi
nulosti, keď sa masová pieseň rodila a keď 
všetci, čo ju tvorili (skladatelia aj textári), 
písali iba pochody. Vďaka všetkým skla
dateľom i textárom za to, že vytvorili kvan
titu, ktorá zanechala aj kvality a čo hlavné, 
umožnili nám všetkým poznať do hlbky 
problémy ozajstnej masovej piesne. Cas sám 
vytriedil z kvantity kvalitu. Z dlhého radu 
pochodový-ch piesní sa dnes už hrajú iba 
niektoré (Urbanec, Moyzes, Elbert). Ostatné 
sa neujali pre frázovitý text a často nie 
dosť priebojné melodické nápady. Namiesto 
nich začali vznikať nové, vlastenecké piesne, 
ktoré svojím spracovaním cielili na lyrické 
struny ľudského vnútra. Dokázal to Dusík 
v operete Hrnčiarsky bál a dokazuje to Mi
lan Novák v operete Plná poľná lásky, kde 
Súťaž piesní a Finále sú krásnym dokladom 
ako možno vlasteneckú tému spracovať. 
A koľko krásnych piesní má B. Urbanec 
v spevohre Máje? - Mali by si to všimnúť 
vydavateľstvá a gramofónové závody. Aj 
ich povinnosťou by malo byť starať sa 
o rozšírenie týchto piesní. 

No ani vydavateľstvá, ani rozhlas, ha ani 
gramo;r.ávody nevyriešia otázky piesní. Tú 
si musia vyriešiť sami skladatelia v spolu
práci s básnikmi. Zatiaľ sa začína úspešná 
spoluprácAt niektorých skladateľov s našimi 
poprednými básnikmi, no bude treba, aby 
sa všetci naši skladatelia zamerali na takúto 
spoluprácu. ľvláme všetky predpoklady pre 
to, aby sme národu dali nielen dobrú ta
necnu pieseň, ale piesne pre každú príle· 
žitosť. Piesne, o ktor),ch budeme môcť spo
kojne povedať, že sú to nové, zdravé a 
hlavne hásne masové piesne. 

Zdenho Cón 

ZPRÁ VY ZO ŽIVOTA SSS 

Posledné zasadnutie UV SCS bolo v no· 
·vembri m. r. v Bratislave, na ktorom sa 
rokovalo o tézach k referátom II. sjazdu 
ses. 

V tých dňoch zasadal v Bratislave aj celo
štátny výbor Sekcie koncertných umelcov, 
ktorý sa zaoberal prípravou sjazdového re· 
ferátu a súťažou L. Janáčka v Brne. V rám
ci svojho zasadnutia výbor prejednával 
otázku založenia Klubu majstrov husliarov, 
ktorí majú byť pričlenení k Sekcii koncert· 
ných umelcov. 

Od 10.-14. XII. 1958 uskutočnila sa v 
Prahe IV. celoštátna prehliadka koncertné· 
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ho umerna. Na prehliadke zo Slovenska 
zúčastnili sa T. Iú-esáková s cyklom piesní 
pre soprán a orchester "Májová láska" od 
B. Urhanca, M. Jelínek s Koncertom A-dur 
pre husle a orchester od 'V.l. A. Mozarta. 
Komorný orchester Slovenskej filharmónie 
pod vedením Zd. Bílka okrem hudby sta
rých majstrov uviedol Serenádu pre sláčiky 
od E. Suchoňa a M. Geeringerová-Országová 
s H. G.<fforovou Sonátu pre husle a klavír 
in D-• op. 11 P. Hindemitha a Rapsódiu 
pre husle a klavír od B. Bartóka. 

Sväz slovenských skladateľov navštívil 
koncom minulého roku austrálsky dirigent 
Bernard H einze. Prejavil veľký záujem o 
súčasnú slovenskú symfonickú a opernú 
tvorbu. 

Sväz slovenských skladateľov uskutočnil 
za posledné obdobie niekoľko koncertných 
podujatí. V Pezinku a v Novom Meste nad 
Váhom z tvorbv národného umelca E. Su
choňa, v Bratislave z tvorby Frica Kafen
du. V rámci Mesiaca československo-soviet
skeho priateľstva uskutočnil sa koncert zo 
sovietskej tvorby v Seredi a v bratislavskej 
Detskej fakultnej nemocnici. Na Nový rok 
zavítali naši umelci do Ustavu slepcov v 
Báhoni. 

Zahraničné cesty: Koncom minulého ro· 
ka navštívil Cínu hudobný skladateľ Barto· 
lomej Urbanec. Počas svojho trojt),ždenného 
pobytu navštívil Sväz čínskych hudobníkov 
v Pekine a odbočky v Sang-hai, Nan-kinu 
a v Siane. Dalej Filharmóniu, Orchester 
ľudových nástrojov, konzervatórium a roz
hlas v Sang-hai, Filmový symfonický a 
Filmový ľudový orchester a rozhlas v Pe
kine, Vyššiu hudobnú školu v Sian. 

V decembri minulého roku zúčastnili sa 
na spoločnom zasadnutí Sväzov sovietskych 
a československých skladateľov v J\l[oskve 
za SSS predseda Dezider Kardoš, Andrej 
Očenáš a d1·. Teodor Hirner. 

Najnovším dielom Carla Orffa je hudobná 
dráma "Tyran Oedipus" . Podohne ako v 
" Antigone", zhudobňuje tu Orff Sofoklovu 
drámu. Jeho opera bude mať premiéru v 
roku 1960 v Stuttgarte, kde ju bude insce
novať Wieland Vlagner. 

DIE KAMMERMUSIK ALT-ENGLANDS 

V lipskom nakladateľstve VEB Breitkopf 
u . Härtel vyšla t. r. monografická práca 
Die Kammermusik Alt-Englands ako pre· 
klad anglického originálu English Chamber 
Music. Ernst Hermann Meyer písal toto 
dielo z najväčšej časti počas vojnových 
rokov svojej emigrácie v Londý-ne. Vyšlo 
v angličtine r. 1946. 

Autor sleduje v)--voj komornej hudby 
v Anglicku od stredoveku až po smrť Hen
ryho Purcella (1695), začína poslannírn 
inštrumentálnej hudby v stredoveku, pod
robi rozboru rytmiku, metriku i tonálnu 
stránku stredovck)-ch tancov, všíma si ná
strojov a počiatkov ich spojovania v sku
pinovej (ensemblovej) hre. V ďalších ka
pitolách prekročí prah nového veku, skú
ma vplyv refonnácie na starú cirkevnú 
hudbu a vznik staroanglickej komornej 
hudby z dvoch prameňov : chrán1ového mo
tetta a tanečnej piesne. Vzniká typická no· 
vá forma fantázia (fancy). Prelom storočí 
XVI. a XVII. znamená "zlatý vek" - kla
sickú epochu staroanglickej komornej hud
by so vznikom consortu. Posledné kapitoly 
osvetľujú príčiny vzápätí nasledujúcej krí· 
zy, manierizmu s ojedinelými zjavmi narl
priemerného formátu, obdobie revolúcíe, 
puritanizmus, commonwealth rokov 1649 až 
1660 a konečne vznik verejného koncertu, 
orchestra, kult virtuóza i vplyvy konti· 
nentu. 

Práca vznikla na podklade štúdia veľké
ho množs tva pramenného materiálu, ucho
vaného v početných anglických knižniciach 
a árchívoch. Za najväčši jej klad treba po
važovať skutočne hlboký a objavný po
hľad na súvislosti a podmienenosť umelec· 
kého diania hospodá~sko-spoločenskými a 
politickými premenami. Týmto postojom 
zaraďuje sa k hudobno-historický m dielam 
nového typ u, ktoré neskúmajú woj pred
met o mŕtvej izolácii, ale vidia vzťahy. 

Z faktických poznatkov, ktoré kniha p ri
náša, j e mimoriadne zaujímavý profil a 
osud tak prudko rozvinutého talentu, aký m 
bol "William Lawes, rôzne údaje o zložení 
nástrojových ensemblov, rozbor tematickej 
i formovej mnohotvárnosti fantázie, melo· 
d.ika, jej vývoj a inštrumentálne vplyvy na 
ňu, odzrkadlenie vplyvov talianskeho . chro
matického madrigalu. Nie menej intere
santné sú zprávy o komorných skladbách 
s polyfónne vypracovanými partami klá
vesov)•ch alebo harfových nástrojov takre· 
čeno vprostred óbdobia maximálneho roz
kvetu generálbasu. Nedoložené sice, ale zá· 
važilé je tvrdenie, že durová tónina je 

v stredovekej anglickej h udbe zaručene čas
tejšia. ako v kontinentálnej, taktiež, že 
úloha dur a mol v ranej anglicke j ľudovej 
hudbe má prvoradý význam. 
Vzhľadom na vysok ú úroveií a pôvod

nosi: práce pôsobí výklad bežne známych 
vecí, týkajúcich sa cirkevných modov, prí
liš elementárnym do imom. Pri všetký-ch 
kvalitách diela nem0Ú10 v šak súhlasiť S n ie
ktorými vývodmi, k toré sú dôsledkom prí
liš zúženého chápania harmonickvch vzťa
hov, napr.: " ... fiinften Ton d er l'Icxakord
leiter . . . 2lUr finalis nicht in einer harmo
nischen Beziehung steht .. . " J ednou z vlast
ností cirkevných tónin je podľa autora 
"nicht-akkordische Struk tur" . V dôsledku 
takéhoto nehistorického pohľadu na har· 
monické jav-y a ich vý vojový charalder 
asociuje estetické výrazové kvalit y elemen
tom hudobnej reči, čo je nesprávne. Z to
ho, že v cirkevných tóninách niet ešte 
funkčného vzťahu D-T, t. j. smernosti 
v dnešnom zmysle, nemt>žno vyvodiť, že 
im chý ba prostriedok "zur Schaffung emo· 
tioneller Spannungen und pe•·sonlichen Ge
fiihlsausdrucks" a na druhei strane ozna
čiť durové a molové t rojzvuky za "gefiihls
hafte", alebo tvrdiť, že "nur die Dur· und 
Moll-Tonmten konnten weltliche Freude 
oder Kummer zum Ausdruck bringen". Tak
tiež nemožno plne akceptovať odôvodnenie, 
že hy " ... die Entwicklung des Dur und 
Moll (ide o tóniny) unmittelhar durch das 
Spiel auf bestimmten Blasinstrumenten ge· 
fiirder t w111·de" (autor má na mysli p r iro
dzené nátruhkové nástroje) . 

Práca je bohato vybavená cenným p ríkla
dovým materiálom v texte i v dodatku. 
I keď správnosť niektorých dodatočn)'ch 
posuViek (a d op ísaného basu v Cranfordo
vej Fantázii) nemožno zaručiť, sú to malič
kosti, ktoré neuhel'ajú na celkovej hodnote 
publikácie. Obrazové p rílohy poskytujú 
ďalšie zaujímavé doklady k obsažnému 
textu. Grafickú a tlačiarenskú výpravu Imi
hy možno označiť za v zornú. 

Miroslav Filip 

Z LITERATURY O BEETHOVENOVI 

Významné II\Íesto v Beethovénovej tvorb e 
i v jeho živote a umeleckom v)-voji zaují· 
majú jeho klavírne sonáty. Literatúra o nich 
je tak obsiahla, že by bolo m ožné takmer 
pr·edpokladať , že táto téma je v podstate 
vyčerpaná, a že okrem menších retuší pri
nesie ďalšie bádanie sotva niečo zásadne 
nového. A práve o tých to sonátach pojedná· 
vajú priamo objavne hneď dve knihy, 1mž· 
dá z iného hľadiska, s i:ným námetom, spra-
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covanim i cieľom. V dvojzväzkovom, bihlio
filsky vzorne vypravenom diele " Die Kla
viersonaten Ludwig van Beethovens" (Ol
ten, Urs Graf Verlag) vymedzuje !lichard 
Rosenberg tento cieľ podtitulom "štúdie o 
forme a prednese", pričom pojem "forma", 
ako poukázal vo svojom referáte Willy Hess, 
je tu použitý vlastne vo význame "tema
tičnosť" . Vlastným cieľom Rosenbergovej 
podrobnej analýzy všetkých sonát je obja
vif a poukázať na tematickú súvislosť a 
jednotu jednotlivých viet každej sonáty. 
Námet, ktorý tu síce niE~ je riešený prvý 
raz, ale za to t)'m dôkladnejšie, s tým väč
ším rozhľadom a hlbokými znalosťami diel 
Beethovenov)rch i jeho predchodcov a nasle
dovníkov, je tým hodnovernejší. 

Ak vyjde vo Francúzsku kniha o Beetho
venovi, k torú v Nemecku považujú za po
trebnú i v nemeckom preklade a keď ju 
označí profesor Sandberg za "cenné oboha
tenie beethovenovskej literatúry" , môžeme 
predpokladať, že ide o knihu naozai pozo
ruhodnú. Je to publikácia " Die Klavierso
naten Beethovens" (Wiesbaden Breitkopf &
Härtel). Jacques Gabriel Proďhomme po
užil v publikácň rozličné, verejnosti doteraz 
neznáme rukopisné Beethovenove skice 
z francúzsk-ych zbierok. V podrobných roz
pravách o jednotlivých sonátach je vysvet
lená ich zaujímavá história od prvých ná
črtov až po tlačené vydania a ich ohlas v hu
dobnom svete, ktorý je doložený mnohými 
zaujímavými citátmi. 

Citateľom zahraničných hudobných časo
pisov je dobre známe meno Stephana Leya, 
autora rozličných článkov a štúdií o Beetho
venovi. Knižný súbor týchto článkov vyšiel 
teraz s názvom "Aus Beethovens Erdens
tagen" (Siegburg, Schmitt). Celkove je tu 
vytlačen),ch 24 drobnejších príspevkov so 
životopisnými a inými námetmi, napríklad 
o Beethovenovom vzťahu ku kniežatám 
Lobkovicovi a Lichnovskému, k rodine 
Brunswickových atď. 

Zdenék Výborný 

Maurice J. E. Brown: Schubert, A. Criti
cal Biography. London, Macmillan & Co. 

LTD. 1958. 414 str. 

Máloktorému zo skladateľov-klasikov sa 
v poslednom čase dostáva toľko pozornosti 
ako Schubertovi. Tento záujem súvisi bez
pochyby s tým, že Schubert patril donedáv
na k najmenej známym a pochopeným 
majstrom - celé devätnáste storočie ho tak
rečeno nepoznalo, resp. opriadlo jeho život 
i tvorbu množstvom legiend a klebiet, ktoré 
ešte stále stoja v ceste správnemu pochope-
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niu jeho umeleckého odkazu. Až v posled
ných desaťroči-ach začal sa meniť postoj 
publika, interpretov i muzikológov k Schu
bertovi. Súborné vydanie jeho skladieb, no 
najmä rozsiahle edície biografických doku
mentov a nové pramenné objavy (hlavne 
zásluhou O. E. Deutscha) vytvorili postupn.t> 
predpoklady k novému, vecnému hodnote· 
niu Schubertovho významu a jeho miesta 
vo vývine európskej hudby. O t oto nové 
hodnotenie sa v posledných rokoch pokúsili 
viacerí významni m uzikológovia, najmä ne
meckí (Einstein, Vetter, Mies, Golds<!hrnidt). 
K nim sa najnovšie pridružil Angličan 
Maurice J. E. Brown. Brown sa ako schu
bertovský bádateľ kvalifikoval už obsiah, 
lym biografickým príspevkom o Schubertovi 
do posledného vydania Groveho slovníka, 
kde nahradil v mnohom zastaralú štúdiu 
G. Groveho, ďalej skvelou prácou o Scbu
bertových variáciách (Schuberťs Variations. 
London, Macmillan & Co. 1954), ako a j mno
hými, v odborn),ch <'asopisoch uvcre jiío \'a
nými štúdiami najmä o novoobjavených 
Schubertových skladbách. Prítomná Brow
nova kritická biografia, venovaná O. E. 
Deutschovi, najdôslednejšie využíva nové 
pramenné podklady pre moderný, t . j. prav
divejší obraz Schubertovho života a diela. 
Autor v nej zachováva chronologický sled 
Schubertovho života, venujúc však pozor
nosť hlavne dielu. Obdivuhodný prehľad 
po celej Schubertovej tvorbe dovoľuje mu 
pritom ustavične konfrontovať diela navzá
jom i vynášať všeobecne platné súdy. Z cel
kového rozvrhu práce, daného jednotlivými 
fázami Schubertovho života, sa vymyká VL 
a IX. kapitola. Siesta, vložená medzi roky 
1825 a 1826, nastoľuje a v mnohom a j zod
povedá-otázky poval1y Schubertovho ume
nia (opäť v polemike so staršími názormi). 
Posledná, deviata kapitola je nadpísaná 
"Jeho storočie a naše". Brown v nej kriticky 
posudzuje vývoj vzťahov k Schubertovmu 
dielu, sústreďujúc sa pritom hlavne na An
glicko a Francúzsko (podobne postupuje aj 
W alther Vetter v práci "Der Klassiker 
Schubert", vydanej v Lipsku roku 1953; 
Vetter tu sleduje pomer k Schubertovej 
symfonickej hudbe v Rusku a k piesňam 
vo Francúzsku). · 
Ťažko je tu vypočítavať všetky momenty, 

v ktorých Brown reviduje doterajšie chybné 
predstavy o Schubertovej tvorbe a kde po
ukazuje na predtým neznáme diela. Osobit
ne však treba vyzdvihnúť tie pasáže, v kto
rých na základe pramenného materiálu (za
chovaných škíc) likviduje legendu o Schu
bertovi ako spontánne tvoriacom umelcovi, 

k toré mu práca nad hľadanf.m najpresvedči
vejšieho tvaru diela bola vraj neznáma. 
Správne tiež, i keď azda priliš kategoricky 
zdôrazňuje, že u Schuberta len výnimočne 
nájdeme priame citáty folklórnych melódií. 
Zdá sa, že by bolo v tejto otázke treba zdô
razniť, že Schubertov postoj k obklopujúcej 
ho ľudovej hudbe nebol ešte postojom ro
mantika, vedome ju citujúceho. I v tomto 
ohľade bol Schubert klasicistom, vytvám
júcim aj z týchto prvkov svoj vlastný me
lodický prejav. 

Brown uzatvára svoju prácu tromi veľmi 
užitočnými dodatkami. V prvom konfron
tuje všetky spoľahlivé doklady o tzv. Gmun
densko-gasteinskej symfónii a dospieva 
k záveru, že na ich základe nemožno jedno
značne povedať, či toto dielo vôbec vzniklo. 
Í)alšie dva dodatky sú veľmi cennými pra• 
covnými pomôckami pre ďalšie bádanie: 
je to súpis Schubertových skladieb a škíc, 
neuverejnených v "Súbornom vydaní" (oko· 
lo 140 čísel!) a chronologický súpis celého 
Schubertovho diela, v ktorom sú využité 
nové poznatky, získané· od vydania Deu
tschovho Tématického katalógu (1951). 

Celkove znamená Brownova biografia je
den z najvýznamnejších prínosov moder
ného muzikologického bádania o Franzovi 
Schubertovi. Ani jeden seriózny bád:J.teľ 
() otázkach, súvisiacich nejakým spôsobom 
·so Schubertovou tvorbou, ju nebude môcť 
~bt ~ 

Pred nedávnom vyšla v Oslo kniha nór
skeho folkloristu. Karla Dahlbacka "New 
Methods in Vocal Folk-Music R esearch" 
{Nové metódy vo výskume vokálnej ľudo
vej hudby), v ktorej sú zhrnuté autorove 
skúsenosti s tzv. fonofotografickým prepi
som nahrávok ľudovej piesne. Pri lono
fotografii, ktorú prvi začali používať ame
rickí folkloristi, sa pomocou Epeciálne skon
štruovaného oscilografu fotograficky zazna
menáva výškový a rytmický priebeh meló
die. Dahlbackove poznatky svedčia o tom, 
že táto nová transkripčná metóda m á všetky 
predpoklady stať sa výbornou pomôckou 
zvlášť pri prepisovaní intonačne kolísavých 
melódií. 

Po veľkej monografii Izraela Nesťjeva 
o Sergejovi Prokofievovi vyšli v Sovietskom 
sväze dve menšie práce o tomto vynikajú
com predstaviteľovi hudby nášho veku. I. 
Martynov vydal prácu " Laureát Leninovej 
ceny Sergej Prokofiev, krátky náčrt života 
a . tvorby"; autorkou druhej práce je M. 
Sabinina. 

Radostným prel<vapením pre každého mi
lovníha slovenshej hudby je Slovenským 
'Vydavateľstvom krásnej literatúry po každej 
stránke vzorne vydaný klavírny výťah ope
r-y Juro Jánošíh od Jána Ciltkera na libreto 
Stefana Ho:zu.. Pravda, pre budúcnosť treba 
neodkladne vyriešiť aj problém cudzojazyč
ných verzii, najmä nemeckej. Osobitní~ po
chvalu. .•i ::.asluhu.je l>laví.rna úprava Milana 
Solca. Grafická úprava Jozefa Baláža a tlač 
je veľmi pekná, taltže publihácia dôstojne 
reprezentuje SVKL aj v cudzine. Cena via
::.aného výtlačku 100 Kčs je privysoká. (S) 

Medzinárodná základina Mozarteum v 
Salzburgu pripravuje ako súčasť nového 
súborného vydania Mozartových skladieb 
kritickú reedíciu všetkých listov W. A. Mo
zarta a jeho r odinn)'ch príslušníkov. No vé 
vydanie pripravuje známy rak úsky bádateľ 
prof. O. E. Deutsch, ktorý pred nedávnom 
oslavoval svoje 75. narodeniny. 

Medzi hudobnými autografmi, ktoré ch)•
bajú východoberlínskej Státnej knižnici od 
konca II. svetovej vojny, je m. i. Beethove
nova VII. a IX. symfónia, Mozartova "Ca
rovná flauta" a asi desať klavírnych kon
certov. Zbierky knižnice evakuovali nacisti 
pred koncom vojny na n eznáme miesta a 
tam boli pravdepodobne zničené. 
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Prehľad zahraničných časopisov 

SOVIETSKAJA MUZYKA (12/58) V po· 
slednom minuloročnom čísle Sovietskej 
hudby je dokončenie článku J. Keldyša 
"Cesty súčasného novátorstva". Autor člán
ku poukazuje na to, že pri výbere umelec
kých prostriedkov nie je rozhodujúce, či 
ten alebo onen spôsob je originálny alebo 
nie, ale do al<ej miery zodpovedá podstate 
autorovho zámeru. Povedané slovami Mias
kovského: "Na prvom mieste stojí čo a nie 
ako; geniálna intuícia a prvotriedna tech
nika samy sebou napovedia to ako ... " 
Je nesprávne obmedzovať porúmanie súčas· 
ného hudobného jazyka len na súhrn no
vých výrazových spôsobov - i keď nie
k.tor~ z výdobytko~ impresionizmu, expre
swruzmu 1 moderruzmu môžu byť využité 
i v realistickom umení - pretože bv to 
viedlo k znehodnocovaniu kritérií prävdi
vosti a realistickej hodnoty umenia. Pravda 
ťažko je vymedziť hranice v hľadaní no: 
vých .. výrazových ~rostriedkov. Keldyš, o
pieraJuc sa o Asaf1eva, zastáva názor že 
rozhod ujúcim kritériom je celková inton~čná 
stavba diela, t. j. celostné poňatie skladby 
so všetkými jej zložkami, prostredrúctvom 
~rtoréh? ~oslucháč nachádza v skladbe vy
Jadreme 1deového obsahu. Píše: "Sovietska 
hudba nasleduje a rozvíja všetko, čo je v 
hudobnom umerú minulosti a súčasnosti 
cenné a životaschopné. Pritom formy a ces
ty osvojenia tohto dedičstva môžu byť roz
ličné. Jedni skladatelia môžu inklinovať k 
veľmi v)Tazným vyjadrovacím prostried
kom, pre in)'ch je charakteristický tradičný 
spôsob vyjadrovania; jeden umelec nájde 
pre svoju tvorivú individualitu blízkeho 
druha v Rachmaninovi, iný - v Ravelov-i. 
To je celkom prirodzené a zákonité. Dôle
žité je, aby reč hudby hola živá, jasná a 
určitá, opierajúca sa na konkrétne intonácie 
svojej doby. V tom je hlavná podmienka 
a hlavný prameň každého skutočne realis
tického noYátorstva. 

Každé hľadanie nového je samozrejme 
spojené so známym rizikom a možnosťou 
chýb a neúspechov . . . "Právo umelca na 
experiment, o ktoróm sa u nás tak mnoho 
hovorí, je nesporné ... No samotný pojem 
tvorivého experimentu si ;žiada upresnenie. 
Aby experiment bol cenn ý m a plodným, 
sú potrebné dve podmienky: 1. musí byť 
jasne určený jeho cieľ a význam a 2. expe
riment musí spočívať na základe reálnej 
skutočnosti a nie na ľubovoľných subjek
tivnych výmysloch alebo svojvôli fantázie." 
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D. Kabalevskij sa v súvislosti s prehliad
kou tvorby mlad)'ch sovietskych skladate
ľov zam),šľa nad otázkami individuálnosti, 
majstrovstva a modernosti. - V. Sebalin 
v článku "Niekoľko poznámok o výchove 
mládeže" žiada napraviť neuspokojivý stav 
v oboznamovaní mladých hudobníkov s die
laini hudobnej literatúry najmä XX. storo· 
čia. Vyčíta koncertným ustanovizn iam, v pr
vom rade Moskovskej filharmónii, že ve
nujú málo pozornosti súčasnej hudbe. Diela 
sovietskych skladateľov sa interpretujú len 
z času na čas a hudba európskych sklada
teľov JL"C. storočia zaznieva ozaj veľmi 
zriedka. V závere článku žiada V. Sebalin 
spájať tvorivú prácu mládeže so životnými 
záujmami dnešnej doby, usmerňovať ju i 
na tvorbu masových piesní, tanečných žán
rov a na vokálnu, najmä sborovú tvorbu. 

K. Ivanova píše o predvedení temer ne
známej Dargomyžského opery "Esmeralda" 
v Leningradskom Malom opernom divadle. 
Esmeralda, prvé hudobno-dramatické dielo 
A. S. Dargomyžského, je spracovaním ná
metu z románu V. Huga Chrám matky božej 
(Notre Dame čle Paris). 

V rozhľadovej časti sa o. i. píše o veľ
kom úspechu Smetanovho kvarteta v Mos
kve. - Nášho čitateľa bude zaiste zaujímať 
i preklad Spomienok a úvah známeho ma
ďarského huslistu J. Szigetiho. 

(ra) 

Musik und Gesellschaft 1.958/11. - Celé 
číslo je venované problémom opernej tvorby 
a reprodukcie v NDR. Úvodník šéfredaktora 
dr. Reblinga načrtá problematiku v hlavných 
rysoch, ostatné príspevky ju nastoľujú 
vzhľadom ku konkrétnym dielam. Tak refe
ruje Ch. Hohlfeldová o opere D. Nowku 
"Jan Suška", ktorú hodnotí ako úspešné 
zobrazenie závažného momentu lužickosrb
ských dejín a o komickej opere "Amphy
tryon" od I-I. Henricha. Známy skladateľ J. 
P. Thihnan a jeho libretista E. Sprink píšu. 
o práci na opere "Peter Schlemil" (podľa 
Chamissa). K. R. Griesbach vysvetľuje dô
vody, prečo si za hrdinu svojej opery "Ko
lumbus" zvolil postavu tohoto objaviteľa 
nových svetov (medzičasom bola Griesba
chova opera predvedená v Erfurte). O ďal
šej novej nemeckej opere, "Thy lovi Oaeso
vi" (podľa Ch. de Costera) od P. Kurzbacha 
píše J. Wieke, 1.-ým W. Neefe oboznamuje 
so scénickým oratóriom francúzskeho pokro
kového skladateľa J. Kosmu "Lyonskí tká
či", k toré študuje berlínska Státna opera. -
Dva ďalšie články sú zahrotené kriticky: E. 

j 
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Krause kritizuje zanedbávanie k lasického 
operného dedičstva v divadlách NDR, kým 
W. vVolf rozoberá nedostatky operných kri· 
tík E. vVildeovej, uverejňovaných v časopis .. 
" Theater der Zeit" . - Dva posledné článl;;:y 
sa zaoberajú operným životom v Bulharskt. 
{L. Mankova, H. Heim). - Z ostatn-ľch prí
spevkov upozorňujeme na výzvu UV Slo 
hodnej nemeckej mládeže, ktorá podrobne 
píše o prípravách na umelecké súťaže toho
ročného Medzinárodného festivalu mládeže 
a študentstva vo Viedni. Ako vidieť, neue·· 
chávajú nemeckí súdruhovia prípravu ta· 
kejto vážnej akcie na poslednú chvíľu, ako 
to býva zvykom u nás. 

Muzica 1958/10-11. Císlo prináša vmce
ro príspevkov, hodnotiaclch priebeh a vý
znam festivalu a súťaže "George Enescu", 
ako aj články, venované podujatiarr: mesia· 
ca rumunsko-sovietskeho priateľstva. V 
rubrike " Problémy a diskusia" píše D. Ghe
ciu o p rístupnosti hudb y , zdôrazňujúc o. i., 
že polytonalita alebo atonalita ešte sama 
osebe nemusí vylučovať prístupnosť hudby 
- záleží vždy od ich konkrétneho užitia. 
- J. V. Pandelescu v článku "Repertoár -
základný prvok činnosti filharmónií" ro
zoberá repertoár devätnástich ( !) rumun
ských filharmonických orchestrov a sklada
teľka Hilda Jerea sa zaoberá stavom ru
munskej tvorby masových piesní vzhľa dom 
k úlohám tohoto žánru v súčasnej dobe. 

B'lgarslw nmzy ka 1958/9. - F. Kutev a 
S. Petrov v úvodnom článku formulujú 
najbližšie úlohy bulharskej hudobnej kul
túry, vyplývajúce z uznesení novembrové· 
bo pléna úV BKS. - V. Dobrovskij a A. 
Mocev hodnotia prehliadlm folkloristických 
súborov, k torá sa konala v októb ri m. r. 
- I. symfóniu mladého skladateľa Penča 
Stojanova analyzuje S. Angelov, označujúc 
ju za významný prínos p re bulharskú sym
fonickú hudbu. - S. Paunčev v stati " 0 
niektorých otázkach súčasnej hudobnej este
tiky a hudobnej praxe" zdôrazňuj e najmä 
otázku špecifičnosti hudby a problémy, sú
visiace s demokratizáciou hudobného ume
nia. - V rubrike "Výkonné umenie" píšu 
A. Lečev a K. Kazanažieva o otázkach ta
lentu a majstrovstva. - O inscenácii novej 
operety Paraškeva Chadži.eva " Madame 
Sans-Gene" referuje K. Karapetrov. 

Zvuk 1958/21- 23. Väčšina príspevkov je 
venovaná pamiatke v)·znamného srbského 

skladateľa Stevana Hrističa, zosnulého 21. 
8. 1958. Hristič, narodený rok u 1885 v Be
lehrade, študoval na lipskom konzervatóriu. 
Vo svojom rodisku pôsobil ako opemý a 
orchestrálny dirigent i ako profesor kompo
zície (v rokoch 1937-1950 na Hudobnej 
akadémii) . Bol tiež členom Srbskej akadé
mie vied. Z jeho skladateľského diela, roz
.."ijajúceho tradície srbskej národ nej hud 
b y, je na jznámejší balet " Och ridská legen
da", k tor.ý uv~;dlo i plzenské divadlo, a 
opera "Sumrak . 

Opera 1958/11. - R. Leppard p1se o scé
nickom predvederú H ändlovho ora tória 
" Samson", ktoré sa za jeho d irigovania 
uskutoční v opere Covent Garden v Lond)'lle 
( scénicky toto svp je oratór ium p redvádzal aj 
sám Händel). - J . Bourgeois je autorom 
biografického príspevku o jednom z naj
väčších súčasných basistov, Bulharovi Bori
sovovi Christoffovi, pôsobiacom prevažne 
v Taliansku. - Opernú tvorbu nedávno zo
snulého anglického majstra R.. Vaughana 
Williamsa hodnotí J. V,Tarrack. Vaughan 
vVilliams označil iba "Zaľúbeného Sira 
Johna" ako operu, ostatné svoje hudobno
dramatické práce tak nenazýva!, h oci patria 
k t omu to žánru. 

Tempo 1958/49. Takmer· celé číslo vypt
úajú rozbory troch nových diel v)·znamných 
skladateľov, o ktorých .sme v našom časo
pise už priniesli stručné zprávy. - E. Ro
seberry píše o hudbe novej detskej opery 
Benjamina Brittena "Noye's Fludde" (No
emova potopa), zdôrazňujúc novosť výrazu 
a invencie, uplatňované napriek tomu, že 
dielo nesmelo byť technicky p ríliš náročné, 
lebo ho predvádzajú v)·lučne deti. - Bar
tókovmu prvému husľovému koncer tu, kto
rý mal p remiéru 30. má ja t . r . v Bazileji, 
venuje bystrú štúdiu C. Mason. Vysvetľuje 
najmä osudy diela a potom ho stručne cha
rakterizuje, dospievajúc k záveru, že pred
stavuje najlepšie Bar tókove d ielo do "Hradu 
vojvodu Modrofúza". Bartók zložil svoj I. 
koncert v rokoch 1907- 8, v čase, keď hol 
zaľúbený do maďarskej h uslistky Stefi Gey· 
erovej. Táto sa stala majiteľkou partitúry 
koncertu a túto k rátko pred smrťou odo
vzdala dirigentovi P . Sacherovi, aby ho po 
jej smrti predviedol. Koncert má dve časti: 
prvú z nich Bartók použil ako prvú časť 
"Dvoch portrétov", ktoré sú všeobecne zná
me. C. ~tfason sa domnieva, že druhá, ne
predvedená časť koncertu mala byť obx·azom 

93 



skladateľa samotného (prvá zobrazuje S. 
Geyerovú). - Posledné predvedené dielo 
Igora Stravinského "Threni" popisuje na 13 
stranách ( !) H. Pauli, dospíevajúc nakoniec 
k poznatku, že sa mu ho nepodarilo ani dô· 
kladne analyzovať, ani vhodne uviesť. Prečo 
potom popísal toľko papiera, ll. Pauli za
budol napísať. 

Neue Zeitschrift filr Musik 1958/11 -
Známy pianista P. Badura-Skoda upozor
ňuje na rad chýb, vyskytujúcich sa v edí
ciách diel klasikov. - H. Hollander sa usi
luje dokázať, že Schubert bol typom roman· 
tíckého pútníka, hľadajúceho nedosažiteľné 
blaho. - MUDr. D. Kerner znovu rozoberá 
svedectvá o Schubertovej predsmrtnej cho
robe a súdi na ich základe, že Schubert trpel 
trombotickým procesom na mozgovej artérii, 
vyvolaným nejakou špecifickou chorobou. 
- V zpravodajskej časti píše známy fran· 
cúzsky hudobný kritik A. Goléa o tohoroč· 
ných Prázdninových kurzoch pre novú hud
bu v Kranichsteine. Goléa, ktorý je odda
ným prívržencom línie, ktorú majú tieto 
kurzy prebojovávať, ostro odsudzuje nega
tívne zjavy, ktoré ohrožujú záujmy seriálnej 
školy (malá pozornosť k interpretácii diel, 
prevaha podpriemerných skladieb. a šarla
tánov a la Američan John Cage). 

Musica 1958/11. U. Dibelius načrtá 
v úvodnom článku profil západonemeckého 
skladateľa Winfrieda Zilliga, ktorého roz
siahla a pomerne často hraná tvorba sleduje 
vlastnú cestu v súčasnej západonemeckej 
hudbe.- Holanďan J. Smits van Waesberg
he, najvýznamnejší súčasný špecialista v 
problémoch . ranostredovekej hudby, 1 kon
frontuje podiel antiky a stredoveku na našej 
tónovej sústave. -Muzikológ prof. dr. Fran
cisco Curt Lange píše o vývoji hudobnej 
kultúry v Brazílii a v celej latinskej Ameri
ke, ako aj o akciách, organizovaných Nem
com H. J. Koellreuterom, ktorými dosiahla 
v pomerne krátkom čase vysokú úroveň. 
- C. H. Bachmann sa formou causerie za· 
oberá otázkou národnosti v hudbe a zdôraz
ňuje nutnosť oddeliť túto otázku od nacio
nalizmu. - A. Wienerová podobnou formou 
líči vývoj povojnového hudobného života 
v Berlíne. - V diskusnej častí dokladá prof. 
dr. Besseler pravosť nedávno zverejnenej 
kresby J. S. Bacha dobrozdaniami umelec
kých historikov. 
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The Music Rewiew 1958/4. - H. Raynor 
je autorom zaujímavého príspevku o vzťahu 
hudby a slova v lutnových piesňach an· 
glických skladateľov na prelome 16/17. stor. 
- F. Walker, známy bádateľ o Verdim, 
uverejňuje prvý príspevok o verdiovských 
falzách, v ktorom dokazuje, že listy Verdiho 
ženy jej spoved.Iúkovi, z ktorých mala vy
plývať Verdiho nábožnosť, sú nepravé. -
A. W'alker v článku "Schonbergove klasické 
pozadie'~ líči Schônberga nie ako revolucio
nára, alé evolucionistu. Uvádza pritom do
klady z diel viedenských klasikov, v kto
rých títo pracovali s viactónovými sériami 
ako tematickým materiálom. Cituje tiež 
Schônbergov výrok, že sa od Mozarta naučil 
integrácii heterogenných prvkov skrze tema
tickú jednotu. - A. E. F. Dickinson v obšír
nej stati "Dedičstv-o Ralpha Vaughana Wil
liamsa" hodnotí dielo tohoto majstra anglic
kej hudby, zomrelého 26. VIII. 1958. -
O. E. Deutsch píše o niektorých skladbách, 
mylne pripisovaných slávnym majstrom a 
H. c:-Robbins Landon odtláča dodatky a 
opravy k svojmu obšírnemu dielu o Hayd
nových symfóniách, ktoré vyšlo roku 1955 
(medzi iným píše: Pressburger Zeitung je 
zlatou baňou údajov a jej význam si iba 
teraz začíname uvedomovať ... ) . 

Musikerziehung 1958/2. - G. Hausswald 
načrtá výchovné hodnoty barokovej hudby 
a možnosti ich využitia v hudobnej výcho
ve. - R. Stockhammer v druhom príspevku 
o známych "súbojoch" významných klavi
ristov minulostí píše o Beethovenovi a jeho 
pianistíckých "súbojoch" so slávnymi virtu
ózmi jeho čias. - H. Federhofer sa zaoberá 
retrospektívnymi elementami v librete a 
hudbe Hofmannsthalovej-Straussovej opery 
"Ariadna na Naxe". Uzatvára, že u Straussa 
sa hudobná logika podriaďovala básnickej 
(ako písomný doklad samého skladateľa 
cituje Straussov list Jánovi Levoslavovi Bel
lovi) a preto u neho nieto autochtonnej hu
dobnej formy. - C. Nemeth, autor v roku 
1957 vydanej monografie o rakúskom skla
dateľovi Franzo"i Schmidtovi, bratislavskom 
rodákovi, rozoberá Schmidtovu organoy ú 
toccatu a fugu As-dur. - Z príležitostí otvo
renia osobitnej triedy pre klaviristov-kore
petítorov na viedenskej Akadémii pre hudbu 
a výtvarné umenie sú odtlačené stručné 
príspevky II. Langerovej-Riihlovej a R. 
Hartmanna, zaoberajúce sa otázkami kore· 
petovania. 

Z NASICH KRAJOV 

Hold Piešťanskej hudobnej školy 
Eugenovi Suchoňovi 

Hudobná škola v Piešťanoch patrí dnes 
medzi najlepšie hudobné učilištia na Slo
vensku. Vedenie školy sa stará o to, aby 
žiaci popri cudzích skladateľoch poznávali 
a milovali i skladby domácich umelcov. 
Využíva najmä jednotlivé výročia k tomu, 
aby poukázalo na význam a tvorbu našich 
národných um elcov. Ak predvlani sa sú
stredila pozornosť k osobe Mikuláša Schnei
dra-Trnavského, vlani to bol skladateľ Eugen 
Suchoň, ktorého päťdesiatiny oslávila Hu
dobná škola v Piešťanoch vskutku dôstoj
ne. 

Za spolupráce so ZRPS a Kultúrneho od
delenia Cs. štátnych kúpeľov usporiadala 
dňa 1. XII. 1958 v koncertnej sále hotelu 
Slovan, Večer národného umelca Eugena 
Suchoňa, na ktorom odzneli skladby jubi
lanta. Prvá polovica programu bola vy pl
nená skladbami, ktoré autor napísal pre 
mládež. V podaní sboru a husľového súboru 
školy zaznela pod vedením učiteľa Voj
techa Fajtu malá ľudová suita pre deti 
":\faličká som" a nasledovali ďalšie sklad
by z cyklu Obrázky zo Slovenska, l,toré 
taktiež p1·edniesli žiaci piešťanskej hudob
nej školy. 

V druhej časti programu zaspieval Pavel 
Gežo a Mária Mal'íková Piesne z hôr za 
klavírneho sprievodu prof. Zity Parákovej, 
ktorá na záver koncertu b rilantne zahrala · 
Suchoňovu Baladickú suitu. 

J. M. M. 

V Brne 10. decembra 1958 sa konal 
koncert slovenskej hudby, v ktorom vy
stúpili poprední slovenskí sólisti dr. Ján 
Blaho, E. Fischerová-Martoľí.ová, J. Hodžo
vá a R. Macudziňski. Na programe boli 
Očenášova Nová jar, Bellove ·Tri piesne, 
Potok a vánok z Tatranských potokov 
J ána Cikkera, Moyzesova Poetická suita , 
Kafendova Variácia a fúga na vlastnú tému 
a Macudziňského Slovenská sonatína. 

7. decembra 1958 vystúpil vo Vysokém 
Mýte na samostatnom celovečernom kon
certe známy slovenský organista Ján Va
lach. Na programe boli diela J. S. Bacha. 
Tento koncert nebol jediným, k torý J . Va· 
la~h vo Vysokom Mýte uskutočnil. Už na 
jar predviedol program z diel slovenských 
autorov. 

Jednodeistvová televízna opera Bohuslava 
Martinu "Zenba" (podľa Gogoľa), napísaná 
pre Severonemecký rozhlas v Hamburgu, 
sa stretla s veľmi srdečným prijatím u di
vákov i kritiky. Dúfajme, že nás s ňou čo
skoro oboznámi i naša televízia. 

Vo Viedni zomrel vo veku 85. r okov univ. 
prof. dr. Robert Lach, od roku 1927 profesor 
hudobnej vedy na viedenskej univerzite. 
Lach bol jedným zo zakladateľov porovná
vacej hudobnej vedy (etnomuzikológie). Bol 
tiež veľmi plodným skladateľom. 

Známy anglický tenorista Peter P ears 
predviedol v Londýne po prvý raz verejne 
nový cyklus piesní Benjamina Brittena, 
zhudobňujúci šesť Holder linových básní. 

Londýnska opera Covent Garden zahá jila 
tohoročnú sezónu naštudovaním Musorg· 
ského Borisa Godunova, spievaného v ruš
tine. Okrem Händlovho Samsona sa počíta 
ešte s uvedením Smetanovej Predanej ne· 
vesty a Dalibora, ako aj Sostakovičovej Ka
taríny IzmaHovej (Lady Macbeth Mcen
ského okresu). V p rípade Sostakovičovej 
opery sa žiaľ neuvádza, či ide o prvé znenie, 
alebo či Covent Garden prip ravuj e p repra
covanú verziu. 

14. ročníka súťaže mladých interpretov 
v Zeneve sa rolm 1958 zúčastnil rekordnÝ 
počet súťažiacich - 324 hudobníkov tak
rečeno z celého sveta. Napriek tomu neboli 
výsledky zvlášť imponujúce. Iba v dvoch zo 
šiestich súťažných lmtegórií udelila med zi
národná porota 1. cenu. V hre na trombón 
ju získal V. Batašev (SSSR ) a v speve Ho
lanďanka Elly Ameling. V ostatných n á
strojoch boli udelené iba druhé ceny ; v hre 
na flautu L. Ilébralovi (Francúzsko), W. 
Bennettovi (Anglicko) a A. Andersenovi 
(Nórsko), v hre na husle Japoncovi K. Toyo
dovi a ďalej klaviristke Sun-Ying Kou 
(CI~R). V hre na clavecín nebola udelená 
žiadna cena. 

V h lavnom meste brazílskeho štátu Bahia, 
Salvadore, bude v budúcom roku l. svetový 
etnomuzikologický kongres. 

*• * 
V Parme sa konali hudobné slávnosti ve· 

nované pamiatke Artura Toscaniniho. Vy
stúpili tu anglické, francúzske a talianske 
orchestre. 
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Tohoročné Slávnostné hry v Salzburgu 
sa uskutočnia v dňoch 26. júla až 31. au
gusta. Na programe je šesť opier {Gluckov 
"Orfeus a Eurydika" pod Karajanom, Mo
zartova "Carovná flauta" so Szellom, Straus· 
sova "Mlčanlivá žena" s Bôhmom, Mozar
tova "Cosi fan tutte" s tý m istým dirigen
tom, Haydnov "Svet na mesiaci" s Conzom 
ako i p1·emiéra oper y "Julietta" od mladého 
nemeckého skladateľa 1-Ieima Erbseho, ži
júceho v Salzliurgu a deväť orchestrálnych 
koncertov, ako a j činohry a balety. · Je otiiz
ne, či sa toho roku podarí Salzburgu opra
viť reputáciu, naštrbenú komerčným zame
raním, ktoré v posledných rokoch vystu
povalo stále viac do popredia. 

18. januára 1959 mala Cikkerova opera 
Beg Bajazid premiéru na scéne Státnej ope
ry v Drážďanoch. Operu naštudoval a diri
goval Rudolf Neuhaus, réžiu mal E. Fischer. 
Dielo pod názvom Fiirst Bajazid za prítom
nosti a utora malo veľký úspech. Prichodí 
nám s radosťou zaznamenať mimoriadny 
úspech tejto Cikkerovej opery, ktorá za ne
celé dva roky mala už 5 premiér, z toho 3 
domáce (16. februára 1957 v Bratislave, 17. 
marca 1957 v Košiciach, 13. decembra 195'7 
v Prahe) a 2 zahrani\:~é {19. marca 1958 
vo Wiesbadene a 18. januára 1959 v Dráž
ďanoch) . S najbliž~ou premiérou počíta sa 
v Altenburgu. 

Známy francúzsky kritilc Antoine Goléa 
vydal v Paríži knihu "Rencontres avec 
Pierre Boulez" (Stretnutia s P . B.), v kto
rej sa snaží dokázať súvislosť veľmi proti
rečivého vývoja tohoto vodcu západných 
modtlrnistov s Debussym a Webernom. 
Goléd, ktorý okrem svojich dojmov z Boule
zovej tvorby cituje aj výroky skladateľa 
samého, zdôraziíuje, že napriek najväčším 
rozporom je Boulezova tvorba prejavom 
úprimnej snahy o výraz. Ze by to stačilo ? 

Moskovské filmové štúdio Mosfilm pri
pravuje filmovú adaptáciu Cajkovského ope
ry " Eugen Onegin" . V hlavných postavách 
budú účinkovať herci -v. ~1edvedejev a A. 
Sprinkova a speváci l. Kubalk a G. Yiš
nevskaja. 

Vo Viedni zomrel známy dirigent Státnej 
opery, prof. Rudolf Moralt, ktorý viackrát 
dirigoval i v Bratislave. 
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SLOVENSKA HUDBA 
ROCNfK III. MAREC 1959 CfSLO 3 

DEZIDER KARDOS 

Rozvoj Slovenskej hudobnej tvorby 
za posledných 10 rokov 

( Prednesené na Il sjazde Sväzu čs. skladateľov, ktor)' sa konal v dňoch 

25.-28. februára 1959 v Prahe) 

Vážené súdružky, súdruhovia, milí priatelia! 
Zišli sme sa na II. sjazd Sväzu československých skladateľo\-, aby sme si 

.:zvážili svoju prácu za uplynulé desaťročie, aby sme zhodnotili všetko, čo 
v našom tvorivom snažení prispelo k budovaniu šťastného života pracujúcich 
v našej vlasti, aby sme si znova uvedomili a docenili všetky výdobytky a pod
mienky, ktoré nám dáva robotnícka trieda a strana pre plnenie rozvoja našej 
práce. Zišli sme ·sa, aby sme sa v tejto významnej chvíli ešte lepšie ideove 
vyzbrojili a sformovali v pevnejší front, aby sme v ďalšej etape nášho vývoja 
:zrelými umeleckými dielami splnili všetko, čo od nás očakáva soci3.listická 
prítomnosť. Desať uplynulých rokov nás v šetkých presvedčilo o tom, akú pre
vratnú silu v našej spoločnosti majú komunistické idey. Slovensko v bratskej 
j ednote a vzájomnej spolupráci s českými súdruhmi po prebratí moci robot
níckou triedou zmenilo od základov svoju hospodársku a kultúrnu podobu. 
R adostný je pohľad na krajinu, ktorá kedysi rodila synov nezamestnanosti, 
hladu a vysťahovalectva a dnes, po desiatich rokoch vidieť ju obohacovať sa 
.a prekvitať do nebývalej krásy. V týchto podmienkach rastie a pretvára sa 
nový človek s novým vlasteneckým pomerom a socialistickým vzťahom ku 
všetkému, čo sa tu ušľachtilého rodí. Pravda, tento prevra"tny proces nepre
behol a neprebieha sám od seba, ale uskutočňujú h o všetky tvorivé sily nášho 
ľudu živené a riadené marx-leninskými ideami. 

To všetko sa prejavilo aj v oblasti našej hudobnej kultúry a hudobncj_tvor
hy. Uvedomujeme si, ako sa zvýšil význam hudby vo všetkých oblastiach spo
ločenského života, akú novú silu dostala hudba, keď sa spojila s masami a ako 
.aktívne spolupôsobí na pretváraní človeka. Potvrd~a sa pravda, že v spojení 
.s ľudom a jeho životom je záruka správneho rozvoja umeleckej tvorby. Ono 
spojenie podmieňuje aj odolnosť proti škodlívým vplyvom a ideologicl<ému 
;kolísaniu. Politika našej· Komunistickej strany, stelesnená · v mnohých doku-

• mentoch, dopomohla hudobným skladateľom a teoretikom prekonať myšlien
.kový a umelecký chaos, ktorý si priniesli z čias buržoáznej minulosti, po-
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zdvihla v nich predtým často utajené zdravé umelecké cítenie, zainteresovala 
ich činnosť v prospech socialistického snaženia a vytvorila podmienky, aby 
umelci spojili svoj talent so správnym politickým uvedomením a takto sa 
najvýdatnejšie uplatnili v našej spoločnosti. 

Ak uplynulých 10 rokov našej hudobnej tvorby v· zásade uvedomele pri
spievalo ku kultúrnemu prerodu našej spoločnosti, ak Sväz československých 
skladateľov v množstve akcií napomohol rozvoju takejto tvorby, tak úloha 
našej tvorby a samotného Sväzu sa teraz ešte zmnohonásobuje. Výstavba so
cializmu v našej vlasti pokročila už tak ďaleko, že sa vytvorili podmienky pre 
dovŕšenie kultúrnej revolúcie. V tejto etape strana Xl. sjazdom vytyčuje zásady 
dovŕšenia kultúrnej revolúcie. Tu teraz nik nemôže zostať ľahostajn}m. Počí
tame s tým, že si všetci zrovnáme krok so súčasnosťou, s neohrozenými bo
jovníkmi za socializmus a komunizmus, že zavrhneme akúkoľvek pohodlnosť, 
ktorá nám často bránila plniť významné dobové úlohy. Naša zodpovednosť 
v tomto čase je veľká. No veľkosť doby, veľkoleposť ideí a cieľavedomosť plá
nov socialistického sveta na čele so Sovietskym sväzom zachvátia iste naše 
členstvo natoľko, že svoje úlohy splní čestne a presvedčivo. 

II 

V uplynulom desaťročí viedli sme boj o správnu aplikáciu metódy socia
listického realizmu v našej tvorbe. Tento nový pojem sa objavuje v našej 
tvorbe zreteľnejšie skoro po februárovom víťazstve pracujúceho ľudu v roku 
1948 a ako každá nová vec, nebol hneď jasný. Metóda socialistického realizmu, 
odvodená pre nás zo skúseností sovietskych umelcov, z krajiny, ktorá prvá na 
svete vybudovala socializmus, sa ukázala ako najvýhodnejšia a najschopnej
šia v umeleckej tvorbe pre nás, ktorí sme vtedy nastupovali na novú cestu. 
Metóda socialistického realizmu nebola náhodne vneseným elementom do náš
ho tvorivého života, nebola výmyslom, ktorý by azda mohol zaujímať len 
niekoľko tvorcov, ale zodpovedala zákonitému politickému vývoju našej kra
jiny a bola plne teoreticky zdôvodňovaná a praxou postupne overovaná. 
Táto metóda je v najhlbšom súlade so záujmami robotníckej triedy. Rovnako 
ako sa v spoločnosti presadzovala filozofia marx-leninizmu, tak sa postupne 
v našom umeleckom živote ujímala v boji s prežitými idealistickými estetic
kými názormi nová tvorivá metóda. Nástupu tejto metódy silne pomáhala -
a prechod bol plynulejší, i tá okolnosť, že naša hudba nestratila nikdy v histo
rickom v-)rvoji to najdôležitejšie, z čoho sa hudba napája, najužšia spojitosť 
so záujmami ľudu, ľudovou spevavosťou a kladnými domácimi umeleckými 
tradíciami. 

V tejto dobe sa ukázala nutnosť neustáleho tvorivého rozvíjania základ
ných otázok marxisticko-leninskej estetiky. Hoci sa vyskytli prejavy nedô
very v túto metódu a na druhej strane splošťovanie na nebezpečné zjednodu
šovanie nov}-ch estetických názorov v tvorbe, neupadli najuvedomelejší 
tvorcovia do chýb, ale naša hudba sa bezpečne rozvíjala v ich dielach dopredu. 
.~ajvýznamnejšie diela z rokov 1949-1953 či už symfonické, kantátové alebo 
.piesňové odrazili, čo i len náznaky ·pokusov o podceňovanie novej tvorivej 
metódy .a marxisticko-leninských estetických názorov. Neskoršie vyskytli sa 

Minister akademik Zdenek.Nejedlý, nový predseda SCS Václav Dobiáš a podpredseda vltidy 
Vaclav Kopecký pozdravujú Il. sjazd SCS 

Foto: A. Bláh~ 

~k~ hlasy, že sme ~a v týchto rokoch príliš "ukantátovali", že v oblasti tvorby 
n eštme potreby dňa dokonca • • · ·1· ď 1·· •· · · · . . • . , . ze. nase ust 1e o a ste roZVI Jame tvorivosti 
~ašho ľudu z.mzuJe vyznam ~ema, že táto tvorba neprináša výrazné pozi
llv.ne a trvale hodnoty at~. Tteto názory, ako sa i dnes jasne ukazuje, boli 
mylne, lebo sa . • vyslovovali bez ohľadu na nový spolocenský poriadok a be~ . 
o.hľ~d~ na zvlastnu po!re~u a ~poloče_nskú _f~nkčnosť týchto žánrov v danej 
st~uacn. po pr?ce.su vyJasn?vama metody sucasného realizmu a preverovania 
zakl~dnych p;mc1pov noveJ . estetiky prenikli v posledných rokoch aj pokusy 
zľa~covllť nas~ t~orbu, b~ Jednotlivci tvrdili, že "?aša hudba v posledných 
rol~ och ~tagnuje, .ze. n.e~ozno našu tvorbu merať kntériami súčasného vývoja 
sveto':eJ_hudby,. ze JeJ tdeovosť brzdí ďalšie napredovanie, že len orientácia na 
.tzv. čtste umeru; z~bezpečf ďalší rozvoj našej hudby". . , 
• V?lalo ·sa _a este 1 d~e~ p_oču~ hlasy po "slobode" tvorenia. Zdôrazt'íujem~ 
ze met hramc. pre tvonv~ ctteme a presvedčenie, pokiaľ sú v službách našich 
snažení a pokiaľ umo~ĎUJÚ vyjadriť city a túžby nášho ľudu. . . _ .. _ .. , , _., 
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Predstavy 0 reálistickom hudobnom zobraz?vaní- v~~ ter,az už jasnej,sie. 
Tvorivá metóda socialisticko-realistická umožňUje vyuzrt celu. b~?atos~ ~a
zových možností, tvorivých individuáhios~í, osobných cíteru, Siroke~ s~al~ 
žánrovitosti, národnej špecifičnosti pri neustálom zdôrazňovaní osvo)ema sr 
najvyššieho umeleckého majstrovstva. .. . • . . , , • , 

~ z hľadiska týchto kritérií nemôžeme p~rJať moaermst1ck~ v~·strelky, falosn_u 
pokrokovosť a hľadanie dosiaľ nebýval~ho "za ~aždú cen~'·. Drela takt~ _yytva: 
rané nemôžu plniť spoločenskú fun1ccm v naslCh podmrenkach,, nemozu byt 
ani oceúované, ani prijaté našou spoločnosťou. Takáto tvorba pnvádza a~tora 
nutne do izolovanosti a bezvýchodnosti. Tieto známe zásady znova opakujeme 
a zdôrazňujeme najmä preto, že badať u niekoľkých ~adých skla~ateľov 
Í)_ nás príklon a sympatie k takémuto druhu tvorby. Dommevam~ sa, ze k to
mu dochádza aj preto, že najmä podaktorým mladým chýba ,uzky k?ntakt 
s našimi továrňami , závodmi; družstv~rr.lÍ, že ešte nec~áP'_l spra-.:ne pr~ncí~?' 
našej kultúrnej politiky atď. Rovnako rue s~e presve~ce~n o spravnostr a z~
votnosti osn.ov odbornej školskej výchvoy naš~ch budúcrch skladateľov; ~azda
varne sa, že po príklade našich mladých spisovateľ~". bude pro~~esne, aby 
i mladí skladatelia pozn-ali omnoho viac život nášho vrdteka v celeJ Jeho boha
tosti a ši"rke, . čím by sa . umožnilo rozvinúť ich talent želateľným smerom. 

Vyplýva azda z po.veda~ého, že nie sme za :zdrav~ exp?riment, n~:rát?rské 
činy, mladistvú odvahu, vynaliezavosť, hľadame nov~ch crest v rozvrJam tvo-
rivej metódy socialistického realizmu? To rozhodne m:! . . •. . . , , 

. Stále sa obohacujúci náš život, veľké yre~neny vv nas?~ v zrvo~e, .. ~erove su
ťaženie našej a kapitalis~ickej _ kultúry sr pnam vyzaduju co .naJv?csm · r_oz~~
nitosť- lmdobného výrazu, č0 najpestrejšie hudobné obrazy ·a co n~JI~ravdtveJ~Ie 
odrazy nových . citov. a nálad, ~toré s:- v ~rocese. ~)'s.~av~y ~oCiahznm, rodra~ 
Hlboké ideové viderue súčasneJ skutocnostr po!fm~enuJe 3ll prtamo novu obsa. 
ho v osť našej hudby a jej. s~rhujúcu pôsobi:rosť~ T~to vyt~ár~me n;t~d~;n~ 
umenie, ktoré pomáha' socializmu a ~y~ovuJe vse.tky~ es~etiCky~ kr!~~nam, 
to znamená, že je stranícke, demokraticke, moderne, sucasne a SVOJim ucmkom 
'pôsobivé. . 

Pre vytváranie takýchto diel mán;r; te.raz vš:tky, _zákl~~né pod~menky. 
Mocné inšpirácie nadchýňajú nás zo vsetkych stran nasho zn:ota. Ma~e r~d 
dobre pripravenych skladateľov, _kt~rých uvedom,elosť a vvzťah k ~esku JC 
'nepochybný a stále sa prehlbuje. Okrem toho nla~e mo~nosť predisk~tovať 
si novovznikajúce a vývojom n~stoľov~~é, umele~ke pro.b1emy ~ b~atskeJ spo: 
Jupráci s našimi českými a sovietskymi sudiuhmr, ktor)'ch n ezistna a bratska 
pomóc je nám vždy k dispózícii. ' · 

IU 

~ Súdruhovia, teraz- je potrebné, -aby sme si na ~onkrétne~ _tvorbe z ~o~led
ného desaťročia konfrontovali to; o čom sme dosm~ h?.vonh, _a to naJ~a ~~ 
dielach, ktor)' ch umelecké kvality · si uplynulé ~es~troclé overilo a ktor~ n as 
f ud prijal s nadšením a -láskou. _No ~o~_ovorme s~ · aJ o nedostatkoch, kt:nre sme 
v tomto časovom úseku nevedeh· vyr1es1ť; kde nasa tvorba nepulzovala ~ te-?_om 
súčasného života, zostala teda pozadu a -nezúčastnila sa ·na forn1ovam ~ nasho 
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človeka-, čiže ~ neplnila nami vytyčované úlohy :i bežala 'niimo zápasov o rozvoj 
nášho socialistického umenia. 

Vždy sme tvrdili a dnes to opä tovne podčiarkujeme, že najv)·hodnejšou 
for.f\lOU umeleckého a ideového vplyvu na masy.· sú hudobnodramatické 
žánre. Za mimoriadny kultúrny čin sme považovali · vznik prvej slovenskej 
národnej opery ~ Suchoňovej Krútňavy, i Cikkerových opier Juro Jánošík 
a Beg Bajazid, ktoré popravde obohatili našu národnú kultúru. S napätím 
očakávame uvedenie ďalších našich opier, Suchoňovho "Svätopluka" a Cikke.J 
rových "Tieňov" . Skoda, že sa nepodarilo· a j Andrašovanovi rovnakým u me-: 
leckým majstrovstvom zvládnuť formu komickej opery pre n evyjasnený pri
stup k spracovaniu komičnosti · operného námetu, nevýraznú ·charakteristiku 
postáv i patričné zvládnutie technických prostriedkov. · ·; 

. Na pri ek -týmto niekoľkým významným úspechom badáme, že , trvá VO' 

vedomí našich skladateľov bojazlivosť pred hudobnodramatickým -stvárnením
súčasných námetov, v ktorých by sa verne odrážala _naša epocha, nabitá búrli
vými udalosťami, heroizmom pracujúceho . ľudu, · jeho myšlienky, city a • 
ideály . . 

I naša teória zostala veľa dlžná pri vyjasňovaní problematiky nových osb-1 
bitných čŕt súčasného hudobno-dramatického diela. Nerozhodnosť a nedosta"' 
tok tvorivej odvahy sú príčinou, že sa doteraz nerozšíril pôčet skladateľov; 
opernej tvorby . Zivot okolo nás beží míľovými krokmi. Vhodné, dramatickýnii• 
konfliktami nabité námety prináša každý náš nový deň. Preto' si právom kla
dieme otázku, kedy už :ia.znie na javisku hudobpodramatický monument 
dneška. Neobstojí výhovorka na nedostatok libriet,. na nedostaLok ochoty . spi~ 
sovateľov spolupracovať. Caká sa tu iniciatíva zo strany skladateľov. 

~Aká je situácia na poli operetnej tv()rby a hudobnej komédie? Po dlhom: 
váhaní skladatelia Gejza Dusík, Milan Novák, Karol Elbert, sa pokúsili o rie~. 
šenie problémov súčasnej operety, pravda, ešte nie vždy s patričným úspe-, 
chom a presvedčivým zvládnutím tohto žánru. V tejto oblasti ostáva problém 
len načatý. , .; 

Predpokladáme, že menovaní skladatelia budú pokračovať; pravda, sol 
sústredeným záujmom, kladne doriešovať problémy ~našej ~operety a že po-· 
zostatky starej šablóny a retardačných manier odstránia neustálym zvyšova~ 
ním svojho ideového rastu a profesionálneho majstrovstva. Očakávame ďalšie· 
nové operety i od skladateľov Andrašovana, Hirnera, Matušíka, Mikulu, Prá-. 
šila, Sebu-Martinského, B. Urbanca a iných. Je potrebné, aby aj naši mladí 
skladatelia prispeli svojimi dielami do vyriešenia problémov súčasnej operety. 

Považujeme za správne zmieniť sa i o filmovej hudbe a obzvlášť o hudbe 
k umeleckým hran)'m filmom. Niet pochybnosti o tom, že na tomto poli sme 
dosiahli pozoruhodné úspechy. Sú to najmä práce Simona Jurovského (Pole 
neorané, Previerka lásky), Milana Nováka (Cei:t nespí, Styrid.saťštyri) a iné. 
I tu sa jasne ukazuje, že seriózny prístup k látke, špecializácia a dobrá zvu~, 
ková predstavivosť prinesú vždy kladné výsledky . Za pozoruhodné považujeme 
aj niektoré práce Jána Zimmera1 komponované ku krátkym alebo dokumén
tárnym filmom. Pre budúcnosť sa žiada, aby naši skladatelia filmovej hudby 
pr~nikli ešte hlbšie k podstate dramatických konfliktov scenára,- aby zvolenéJ 
v:ýra,zové prvky stali sa presvedčivej šími a aby náležite umocl'iovali filmový1 
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obraz. Akékoľvek zľahčovanie hudobnej tvorby k filmom by bolo nesprávne 
a škodlivé. 

Nesporne veľmi radostné úspechy dosiahla naša symfonická tvorba. V prie· 
behu posledných 10 rokov vznikli také závažné diela ak?: Bab?šk?v ~lavírny 
koncert, Burlasov Triptych, Ferenczyho Serenáda, Fresovo Nove rano, Ho
loubkove Variácie pre orchester, Celové koncerty Jurovského a Očenáša, Kre· 
sánkova II. orchestrálna suita, Moyzesova Februárová predohra, VII. symfónia, 
Koncert pre husle a orchester, Samorínskeho Klavír~y konc~rt, O~enášova 
Ruralia Slovacca, Suchoňove Metamorfózy a Symforuetta rusttca, Ztmmerov 
ll. klavírny koncert, I. symfónia a iné. 
Keď defilujú tieto úspešné diela pred nami, máme dostatočný obraz, ako 

celý rad našich skladateľov správne nadviazal v symfonickej oblasti na do· 
máce tradície, vniesol do súčasnej symfonickej tvorby nové idey a obsahy 
a každý z nich vlastnou osobitnou cestou si riešil otázky umeleckej pôsobivosti 
a spoločenskej účinnosti svojho diela. Zánrovitosť tejto oblasti je veľmi pestrá, 
no napriek tomu niektoré hudobné formy, ako symfonické básne, kantáty 
a vôbec formy, v ktorých býva primárna programovosť, ustúpili akosi z ústred· 
ného záujmu našich skladateľov, čo považujeme rozhodne za nedostatok. Tento 
Bedostatok je obzvlášť citeľný v oblasti kantátovej tvorby, kde sme neudržali 
prvé úspešné nástupové tempo a nik nepovažoval za vhodné v týchto úspe
choch pokračovať a túto obzvlášť demokratickú a účinnú formu zveľaďovať 
a ďalej rozvíjať . 

Ak máme v našej bilancii pokračovať a hovoriť o situácii v komornej tvorbe 
a jej výsledkoch, musíme opätovne opakovať to, čo sme už niekoľ_kokrát ho· 
vorili že tvorba v tejto oblasti zaostáva. Nepodarilo sa nám zamteresovať 
sklad~teľov k frontálnejšiemu nástupu na tomto poli a ojedinele sporadické 
úspechy napr. Stefana Németha·Samorínskeho, Teodora Hirnera, Andreja Oče
náša Frica Kafendu a Júli usa Kowalského nemôžu saturovať potrebu, ktorá 
sa t~ javí. Treba s potešením konštatovať, že naši skladatelia upreli svoju po· 
zornosť na našich najmenších i na našu hudbumilujúcu mládež viac než 
hocikedy v minulosti a obdarili ju viacerými naozaj hodnotnými dielami. 
Toto priblíženie k našim najmladším a najoddanejším konzumentom hudby 
vyvolalo diela, ktoré výrazne zasahujú do výchovy vkusu a hddobnosti mlá· 
deže a tak aspoň čiastočne odstraňujú veľké n edostatky v systéme našej škol· 
skej hudobnej výchovy. Spomeňme len tie najúspešnejšie: 11 k.lavírnych ~kla· 
dieb Alexandra Albrechta, Akvarely pre klavír Jána Cikkera, H1rnerove piesne 
Hore grúňom, Kowalského Zverinček, Holoubkove Skladbičky pre deti, Oče· 
nášove Obrázky z bájí, Vilecove Letné dojmy pre dychy a klavír, ale najmä 
vysoko treba vyzdvihnúť cyklus národného umelca Eugena Suchoňa "Obrázky 
zo Slovenska", ktorý zaujme našu mládež a presvedči pedagógov svojou in· 
venčnosťou a správnym metodickým prístupom k látke. No naši pedagógovia 
dosť nerozhodne a azda i z prílišného zaťaženia starými návykmi siahajú po 
týchto vydarených dielkach. 

Nový spev zaznieva v našom spoločenskom živote len skromne. Prvé úspeš
né piesne a sbory našich popredných skladateľov nenašli svojich pokračova· 
teľov. Tvorba masovej piesne na Slovensku takmer onemela, za čo nesie zod
povednosť celý náš skladateľský front. Príčiny sú viaceré. Zdá sa, že práve 
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v tomto úseku prejavili sa najvypuklejšie stopy našej izolovanosti a nedostatoč· 
nej citlivosti k potrebám denného života. Spoločenský význam masovej piesne 
sa podceňoval a tejto nákaze nečelili ani najuvedomelejší skladatelia. Je ne· 
sporným faktom, že dnes nemáme takú pieseň, ktorú by národ trvale spieval, 
čím sa stáva, že otvárame dvere záplave lacných gýčov, ktoré prenikajú najmä 
zo Západu. Situácia je naozaj povážlivá a ak máme úspešne splniť úlohy, pred 
ktoré nás postavil XI. sjazd Komunistickej strany Ceskoslovenska, musíme sa 
podieľať na vyriešení tohto nedostatku bezodkladne všetci do jedného s naj· 
vyššou zodpovednosťou. Chýbajú nám piesne j sbory: hrdinské, lyrické, hym· 
rtické, satirické a z tvorivých záujmov skladateľ ov vymizli veľké koncertné 
piesňové cykly so súčasnou tematikou. Keď mobilizujeme - takmer v hodine 
dvanástej - myslíme aj na našich najmladších skladateľov, z ktorých mnohí 
sa stále rozplývajú vo veľkých často neživotných formách, zatiaľ čo tu by si 
v prvom rade mali overovať svoju kompozičnú zdatnosť a dokazovať svoju 
spolupatričnosť k dnešku, ktorý im dáva také tvorivé podnety a pracovné 
podmienky, o akých sa starším ani nesnfvalo. Ziarivý príklad nášho nedávno 
zosnulého národného umelca Mikuláša Schneidra-Trnavského, spevavosť nášho 
ľudu nás zaväzuje v pravom slova zmysle rozvíjať ďalej piesňovú tvorbu, aby 
ona svojím emocionálnym účinom aktívne podnecovala ďalšie tvorivé činy 
a radosť z nášho nového rozkvitajúceho života. 

No naši s~adatelia hlboko a kladne začreli do tvorby pre súbory ĽUT. 
Práce Tibora Andrašovana, J ána Cikkera, Dtu Ferenczyho, Simona Jurovského, 
Bartolomeja Urbanca, tanečné a piesňové hrdinské i lyrické obrazy Alexan· 
dra Moyzesa, plné slovenského koloritu, zostanú navždy vzornými ukáž· 
kami tvorby pre súbory ľudovej umeleckej tvorivosti. V poslednom čase vzniká 
však situácia, že pre tieto súbory už takmer nik nekomponuje. Prichodí nám 
znova upozorniť všetkých a najmä mladých skladateľov, aby upreli svoju po· 
zornosť na tvorbu pre tieto súbory. Mali by im pomáhať v práci, dochádzať 
k nim na inštruktáž a najmä písať pre ne. Tvoriť a pomáhať našim súborom 
Ľ.UT považujeme za našu vlasteneckú a socialistickú povinnosť. 

Nové spoločenské vzťahy v našej vlasti nevyvolali u našich skladateľov 
adekvátnu odozvu v tvorbe zábavnej a tanečnej hudby, ktorá má najmaso· 
vejší dosah a je dennou potrebou. Základná estetická požiadavka v oblasti 
vkusnej oddychovej a tanečnej hudby súčasnosti, totiž spájať zábavnosť s vku· 
som a výchovou, sa v uplynulých rokoch len málo vyjasňovala a splňala len 
v ojedinelých prípadoch. Kvantitatívne síce vzniklo veľa skladieb, no hľadisko 
kvalitatívne sa podarilo uplatniť len máloktorým skladateľom. Sablóna starých, 
často škodlivých vzorov nenahrádzala sa novou tvorivou vynaliezavosťou 
v tejto oblasti a tak sa stalo, že brak a gýč prenikal do všetkých inštitúcií, 
ktoré slúžia distribúcii a propagácii hudby, čím sa náš poslucháč jednostranne 
presycoval a ovplyvňoval pozostatkami zábavy buržoáznych manier. Sklad· 
hám tejto oblasti chýba výrazová pestrosť , melodická invenčnosť a rytmická 
bohatosť. I skladatelia, ktorí sa dopracovali určitej novej úrovne, prešľapujú 
akoby na mieste. V nových skladbách sa neraz opakujú, ich výrazový register 
sa len málo rozširuje, takže nové diela postrádajú vzrušujúcu nápaditosť i žia· 
dúcu príťažlivosť a je len prirodzené, že potom vyznievajú šedivo a málo pô· 
sobivo. Keď k tomu pripočítame rad menej .zdatných a talentovaných autorov, 
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čo napr. už len napodobňujú tieto vzory, · máme úplný obraz situácie na tomto 
poli. Cestu, na ktorú sa vydali skladatelia ako Dusík, Elbert, Lieskovský, Ma
tušík, Milan Novák, B. Urbanec, treba najmä v ich najlepších prácach udržať, 
ďalej v nej pokračovať, pravd;:J., s dôrazom na kvalitu invenčnosti, jasnej adres
nosti diela a jeho spoločenského účinu. Ak máme úspešne čeliť braku, ktorý 
prichádza k nám zo Západu často vytv áraný s náležitou rutinou a vyšperkova
ný vysokou technikou, je potrebné, aby naši skladatelia zábavnej a tanečnej, 
hudby prehlbovali svoju ideovú vyspelosť a technickú zdatnosť. aby sa ne
dostávali do rozporov s myslením a cítením nášho človeka a aby svojou hudbou 
umocnili radostné tvorivé ovzdušie nášho budovania. Potrebujeme veľa do
brých zábavn)rch skladieb, potrebujeme veľa dobrých valčíkov, intermezzá, 
charakteristické skladby, drobné vtipné skladby pre estrády, zábavné -:- a vir
tuózne vybavené inštrumentálne sóla, krátke predohry, zmesi, suity atď. Je . 
pravda, že naše súbory ĽUT, kaviarenské súbory, estrádne telesá nemajú čo 
hrať na počúvanie a pre zábavu. Neustále upr.ednostňoyanie tanečnej hudby 
v tejto oblasti zapríčinilo neželateľný stav disproporcie žánrovej, s ktorým tre
ba skoncovať čo najskôr. , . . . 
Keď máme uzavrieť kapitolu celkového hodnotenia našej tvorby a potvrdiť 

skutočnosť, že hlavným článkom správneho proporcionálneho rozloženia našej_ 
tvorby je služba ľudu a jeho záujmom v celej šírke, treba nám sebakriticky 
priznať, že náš Sväz a celé jeho členstvo neprejavilo dostatočnú prezieravosť 
a často ani patričnú aktivitu v uspokojovaní všestranných záujmov a potrieb 
našej spoločnosti, v dôsledku čoho nám pre budúcnosť zostávajú mnohé resty, 
o ktorých sa v tomto r eferáte hovorilo už v značnej miere. 

IV 
Prichodí nám teraz zahľadieť sa na ďalší stupeň rozvoja nášho hudobného 

života a v ňom na tvorivé úlohy, ktoré od nás očakáva nastávajúci život. Vý
vojom uplynulých 10 rokov sme sa poučili v tom, že len tá hudba plní pravé 
poslanie, ktorá pramení z nadšeného vedomia a úprimnej. oddanosti veci po
kroku. Toto základné východisko budeme si v celej ďalšej etape ujasňovať, 
prehlbovať a ďalej rozvíjať. Budeme ďalej vyzdvihovať pred naším členstvom, 
že naše politické presvedčenie pomáha každému umelcovi v konkrétnej práci. 
Správne politické videnie umožňuje umelcovi vedome riešiť veľké úlohy. 
Ochraňuje ho pred živelnosťou v práci. Pomáha mu rozlišovať v eci podstatné 
od nepodstatných. Zameriava jeho tvorivý záujem v správnom smere a pomá
ha, aby, sa jeho tvorivá aktivita a talent rozvinuli maxim:Une. Budúce veľké 
úlohy vyžadujú, aby sme pred celou spoločnosťou viditeľne zvýšili svoju, 
ideovú úroveň a bojové zanietenie v súčasnom spoločenskom zápase. Nuž ale 
ako naša verejnosť spozná, že porástla ideová sila nášho umenia? Keď budú: 
prenika( do nášho spoločenského života viac a častejšie ako doteraz hudobné 
diela so súčasnou tematikou, keď účinnejšie a v pravom časé budú pomáhať 
všetkému novému, oduševňovať našich poslucháčov k hrdins~ým budovateľ
ským činom a vlievať im do sŕdc veľké city, typické pre dnešnú dobu. 

No búrlivý, kvantitatívny rast hudobnej tvorby za posledných 10 rokov 
nás nemôže sám o sebe uspokojiť. Tak isto nás nemôže uspokojiť pQkle~ 
ideovosti a pokles programovosti . v . našej tvorbe, ktorá síce v oblasti symf o-
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V ch:íhľanskej inscenácii Cikkcl'Ov ho Bega llajaúda vytvorili pos!avy Elisabeth Ebert 
. (Katka), Dora Zschille (A nna) a Helmut Schindler (Bajazid) 

Foto: Jutta Landgraf 

nickej a opernej dosiahla veľmi pozitívne výsledky, no nepodarilo sa jej zobra
ziť náš život v celej jeho šírke, príťažlivosti a nbvosti. Veď koľko novej invencié 
.a tvoriv)•ch nápadov by sa mohlo zrodiť pri pohľade na našu zo dňa na deň 
sa meniacu rodnú zem, na obdivuhodné hrdinstvo práce našich ľudí, na prehl• 
hujúce sa československé bratstvo a socialistickú spolupatričnosť celého tábora 
mieru! To sú myšlienky, ktoré nás ·napadajú pri pohľade na našu najbližšiu 
budúcnosť, pričom, pravda, každá z týchto inšpirácií má množstvo variant 
.a môže sa ·umelecky stvárniť v najrozmanitejších druhoch a formách. Pri
rodzene, strhujúce umelecké obrazy a najvýraznejšie myšlienky prijme ľud len 
vtedy, ak sú podávané najvýš presvedčivo, pravdivo a s najvyšším umeleckým 
majstrovstvom; Teda nech nastúpi v našich budúcich dielach kvalita pri za
-chovaní najväčšej rozmanitosti námetov, štýlov a skladateľských indi·viduál
ností. Je na čase, aby niektorí naši skladatelia - a týka sa to hlavne niekto
rých najmladších, čo sotva vyšli zo školských lavíc - prestali obdivovať mnohé 
nezdravé smery a smeríky zo Západu, aby nekomponovali hudobné rébusy 
.a rovnice a pritom ešte požadovali za tvorbu takýchto diel tvorivú podporu 
Hudobného fondu, ba dokonca aj presadzovanie tejto hudby do verejnosti. 
Nie je možné súhlasiť s tak)rmi skladbami, ako napr. Karikatúry a II. klavírne 
kvinteto Iľju- Zeljenku. Sväz musí nájsť správnu formu pre zabezpečovanie 
.zdravého vývoja tohto a in)·ch talentovaných mladých skladateľov. 

Pravda, ešte dobre, že všetky základné brzdy rozvoja našej hudby poznáme 
.a môžeme ich takto paralyzovať a že prflvažná väčšina členstva nášho Sväzu 
s nimi nesúhlasí a má k nim odsudzujúce stanovisko. Práve preto očakávame, 
že naša kritika nazrie hlbšie do závažných kultúrnych problémov, že včas 
rozpozná zdravé tendenpie našej hu!fby od škodlivých, že nebude s dvojtvár
nosťou výdatne využívať kuloáre pre rozpriadanie svojho neplodného a pre 
kolektív b ezcenného "kritizovania". Bude treba hľadať a nájsť pravé príčiny 
tohto nežiadúceho stavu. Aktívnu pomoc našej hudobnej tvorbe vidíme v obja
vovaní a osvetľovaní typických prvkov novej tvorby, v zobecňovaní nových 
tvoriv)rch skúseností, vo včasnom rozpoznávaní pokrokového, v pravdivom 
informovaní verejnosti, čo je _zdravé a čo našu tvorbu posúva dopredu. Hľadať 
v našej tvorbe len črty n egatívn e, ako sa to. piekedy stáva a nevidieť dielo 
v jeho vzájomných vzťahoch obsahu a formy, prípadne z hľadiska dôležitého 
dielčieho prínosu, z hľadiska celkovej hierarchie hodnôt, znamená vždy sklznu
tie na nesprávne a jednostranné stanovisko. 

Písať pravdivo, znamená súčasne byť činným v závažnom a zodpovednom 
procese hudobnej výchovy človeka, na ktorej sa podieľajú nielen naše školy, 
ústavy, ale aj všetky propagačné a distribučné inštitúcie a organizácie. Súčasný 
stav v hudobnej výchove u nás je nanajvýš neuspokojivý. Už neraz sme po
ukazovali na tento zlý stav a dnes opäť alarmujeme s najväčšou vážnosťou, 
pretože ak to tak potrvá ďalej, budeme svedkami citeľného poklesu hudobnosti 
nášho národa, toho, že do našich opernych divadiel a koncertn)rch siení nepríde 
nový, dlhšiu dobu očakávaný poslucháč, následkom čoho tento nenadobudne 
patričný vkus, vlastný novému socialistickému človeku, stratí schopnosť cito
vého vnímania a prežitia veľkých prevratných premien našej epochy. Dúfame, 
že z tohto nevyhov~júceho stavu urobia pre seba patričné uzávery všetky 
štátne orgány, od ktorých závisí vyriešenie tejto otázky. 
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Súdruhovia! V referáte naznačili sme hlavné klady a nedostatky našej tvor
by. Poukázali sme na krásne a radostné perspektívy, ktoré očakávajú našu 
hudbu. Postavme sa preto všetci bez rozdielu jednotne do služieb veľkých ideí 
a úloh na dovŕšenie kultúrnej revolúcie u nás. Naša hudba nech plní v tejto 
etape vývoja vysoko kladné poslanie: prežiariť našu dobu krásou, vzneše
nosťou, radostným a rozjasaným spevom naplniť naše príbytky, pracoviská 
a celú našu krásnu vlasť. Pestujme súdružskosť medzi sebou. Buďme k sebe 
priami, otvorení, pravdiví, v sebe skromní, lebo tato vlastnosť krášli socialis
tického umelca. Neúprosnosť a zásadovitosť v boji proti našim nepriateľom -
kdekoľvek sa s nimi stretneme - nech nás spojí v jeden mohutný a nerozbor
ný šík! Náš ľud, čo nám plným priehrštím ponúka námety pre tvorbu, vytvára 
pre nás nikdy netušené materiálne podmienky, očakáva od nás veľké činy, 
dôstojné pre túto dobu. Stáť bokom a nepodieľať sa na tejto ušľachtilej povin
nosti znamená vylúčiť seba z radov budovateľov, organizátorov a tvorcov 
nového sveta. Rozvíjajme naďalej družbu a bratstvo so sovietskymi kolegami, 
poznávajme ich hudbu, lebo len tak budeme môcť správne chápať význam 
tejto spolupráce a mravnú vážnosť našich spoločných úloh. No najmä medzi 
sebou vytvárajme radostné pracovné ovzdušie. Hreje nás krásny a uspoko
jivý pocit, že našu prácu sleduje a neustále napomáha naša rodná strana, 
kto;á je zárukou ďalšieho napredovania a dosiaľ nepoznaného vzostupu našej 
hudby a celého umenia a ktorá nám umožňuje aj prostriedkami hudobného 
umenia zúč.astňovať sa na hrdinských zápasoch o krajší zajtrajšok ľudstva. 
XXL sjazd KSSS ukázal nedávno celému svetu obzory komunistickej spoloč
nosti. Zomknime sa preto ešte užšie okolo našej Strany, aby naša tvorivá 
práca ,naše budúce diela ešte viac sa opierali o vznešené idey nášho dneška 
a tak aby sme mohli hrdo vyhlásiť, že sme sa stali dejinnými spolutvorcami 
dobudovania socializmu v našej vlasti. 

Rezolúcia 

ll. sjazd Sväzu československých skladateľov, robiac bilanciu práce za posledných 10 ro
kov od ustanovujúceho l. sjazdu Sväzu, mohol konštatovať nemalý pokrok na všetkých 
úsekoch našej práce, ideologickom, estetickom, tvorivom, kultúrno-politickom i politicko
organizačnom. Prvé obdobie sväzovej práce, ktoré sa nieslo v znamení revolučného nástupu 
skupiny uvedomelých bojovníkov za socialistickú hudbu, vystriedalo sa obdobím prt'J.Ú
kavého rozšírenia celkového počtu umelcov, zúčastňujúcich sa na živote Sväzu tak, že dnes 
prakticky niet jediného významného skladateľa, ktorý by stál mimo Sväzu. Nemožno 
však zastierať, že tento, v podstate veľmi zdravý a prospešný, vývpj priniesol so sebou 
ako sprievodn)• zjav i určité oslabenie bojovnej ideovosti našej hudobnej tvorby. Teraz 
pôjde o to, aby pri udržani čo najširšieho frontu všetkých našich umelcov upevnil Sväz 
znova svoj krok na ceste nekompromisného, ideového boja o novú hudbu našej socialistic
kej epochy. 

Novú etapu sväzovej práce ktorá je predznamenaná touto úlohou, začíname v dobe 
ktorej svieti na cestu maják historického XX. sjazdu KSSS, XI. sjazdu našej rodnej KSC 
a najnovšie grandiózne perspektívy XXI. sjazdu KSSS. Základnou úlohou, ktorá tu Sväzu 
pripadá, je tvorivá účasť na procese socialistickej kultúrnej revolúcie, ktorá je nerozlučnou 
súčasťou úlohy dovŕšenia v)'slavby socializmu v našej vlasti a postupného prechodu ku 
komunizmu. V podstate ide o tri základné úlohy: 
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i. Mobilizovať širokú obec našich tvori
vých pracovnikov v oblasti hudobného u

.menia k vznešenej úlohe socialistickej pre
výchovy nášho ľudu a jeho kultúrnemu 
rozvoju na úroveň ľudí epochy socializmu 
a komunizmu. 

. Svoju základnú úlohu bude vidieť Sväz 
1 naďalej predovšetkým v tom, podnietiť 
čo najväčší rozmach našej novej tvorby, 
aby umenie socialistického realizmu zvíťa
zilo i v hudbe svojou uchvacujúcou umelec
kou krásou, mor;Une povznášajúcou a spo
ločensky revolučnou silou svojich ideí svo
jím klasické dedičstÝo ďalej rozvíjajúcim 
profesionálnym majstrovstvom. Je potreb
né, ahy sa skutočnosť, že život našich ná
rodov je dnes neskonale bohatší ako bol 
v minulosti a že sa postupným ~rechodom 
ku komunizmu bude stále viac obohacovať 
odrazila i v našej novej tvorbe, v jej i žán~ 
ro_ve a štýlove neskonale bohatšej palete. 
Nie je možné sa preto zúrieriť s dočasnou 
stagnáciol! takých žánrov, k toré - ako na
pr. masová pieseň - sú práve jedným z 
-najväčších tvorivých prínosov našej novej 
dob!. Sväz~ pripadá úloha, ahy znovu oživil 
záuJem našich skladateľov o širokú oblasť 
malých foriem, to znamená i krátkych in
štrumentálnych skladieb a najmä o masové 
pie~n~. Na druhej strane sa nemožno ďalej 
znneriť so skutočnosťou, že dosiaľ nemáme 
žiadnu, vskutku dnešnú operu o našich 
dňoch. I v tejto oblasti m usia naši sklada
telia v spolupráci so spisovatel-mi a libre
tistanú vyvinúť nové tvorivé úsilie, ktoré 
hy bolo konečne korunované umeleckým či
nom. Zvýšenú pozornosť musíme znovu ve
novať tvorbe nových socialistických kantát 

2. Ich mobilizáciou pre plnenie týchto 
úloh vychovávať neúnavne i našich hudob
ných umelcov a vedcov v nových ľudí 
naozaj už socialistick)•ch a viesť ich tak ne
ustále k poznaniu, že ani cesta umenia ne
vedie vpred v buržoázno-estétskej výlučnos
ti a formalistickom odtrhnutí od ži;ota ale 
jedine v nerozlučnom spojení so životo'm a 
prácou nášho ľudu. 

3. Stále rozhodnejšie prehlbovať inicia
tívnu kultúrno·politickú starostlivosť o roz· 
voj a j organizačných foriem ná&ho hudob
ného života, aby náš ľud užíval stále viac 
P~'?~ov,. ktoré mu patria a aby sa plne vy
UZlU vsetky vymoženosti a prevaha socia
listického štátneho zriadenia nad kapitalis
tickým v prospech konečného víťazstva na
šej kultúry v mierovej súťaži s kapitalistic
kým svetom. 

Na. poli ideologickom pôjde teraz o to, 
odraztť všetky pokusy revizionizmu a prejsť 
do ofenzívy vo všestrannom rozvíjani sve
tového názoru marxizmu-leninizmu. Najne· 
bezpečnejšou formou buržoáznej ideológie 
je v súčasných podmienkach k nám zo 
Západu všetkými prostriedkami ší;ená ná· 
~?za ~tel~kt~álskeho estétstva, nnšepkáva
Juca, ~e rue Je dôstojné umelca stáť upro
tred života, t. j .kladúca idealisticky ume
ni~ nad ž.ivot. P:oti tomu bude SCS "všetký
mt prostrtedkanu upevňovať spojenie našich 
hudobných umelcov a vedcov s ľudom a 
ohn~>Ví. a rozšíri všetky osvedčené formy 
spoJ ema. w:ne.lcov: s ľudom. Dôležitým aspek· 
tom SOCialistickeJ výchovy našich umelcov 
bude i naďalej prehlho; anie nášho pria
teľstva s hudobnými umelcami ostatných 
socialist~ckých krajín, predovšetkým s u
mel~~m; SSSR, s ktorými nás spájajú už 
tradic~e . a nerozborné zväzky, ako i so 
všetkynu pokrokovými umelcami celého 
sveta. Dalšou dôležitou úlohu v oblasti ide
ologickej výchovy zostáva upev1'íovanie brat· 
ského zväzku českých a slovenských umel
cov .ako na~kon~rétnejší v)Taz proletárske
ho J?te~~ac10nalizmu v kultúrno-politickej 
praXJ nasho ľudovodemokratického štátu. 
Bu~eme mobilizovať tvorivé sily všetkých 
naštch u~elcov, uvedomel)•ch českých a 
~>lovenskych vlastencov, do hoja proti agre
s~vnym chúťkam všetkých novodobých na
Cistov, ktor.í robia dnes v Západn~m Ne
mecku SVOJU nekalú politiku revanšizmu. 

a I_lOVej, ~ocialisticky programovej symfonic
~eJ básru. Zvlášt:'lu kapitolu našej tvorivej 
ulohy predstavuJe oblasť ť~v. zábavnej a 
populárnej hudby. Napriek niektorÝm sľub
ným začiatkom ide stále ešte o oblasť naj
m enej zúrodnenú plodným ideovým vply
vom našej novej skutočnosti. Tu bude mu
sieť tiež odstrániť svo'j veľký dlh naša hu
dobná veda a kritika, ktorá ponecháva tak
mer úplne mimo sféry svojho badateľského 
a kritického záujmu tiež oblasť filmovej 
hudby. úloha dať nášmu ľudu po práci 
osvieženie vhodnými žánrami zábavnej a 
tanečnej hudby, nesmie byť v žiadnom prí
pade ponechaná ďa!ej náhode, ovplyvňova
nej komerčnými záujmami niektorých špe
cialistov" pre t ento odbor alebo nesp;Ávne 
poňatou politikou tzv. "akumulácie" niekto
rých podnikov a inštitúcií. Naša h udobná 
veda stojí pred dlhodobou úlohou vypra
covať do všetkých metodologick)'ch dôsled
kov otázku prínosu marxizmu-leninizmu pre 
c~lú ?.hlasť muziko!ógie, t. j. v hudobnej 
históru, v hudobneJ estetike i v hudobnej 
teórii. Naše koncertné umenie stojí pred ú
lohou otvárať brány ku kráse našej sú
časnej i klasickej hudobnej tvorby stále šir-
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šíro masám. a zviesť tak rozhodný boj o ~~
vého posl~cháča z radov. náš1l0. pracuJU· 
ceho ľudu a obhajovať slavu .nase~ hu~y 
za hranicami. Na ceste za ~ovym sučasnyn; 
štýlovým prejavom a za 1de~lom osob1t?J 
národne) školy našej hudobneJ reprodukcie 
jej musí v iac ako .~oteraz pomáhať naša 
hudobná veda a kritika. . . 

vaných koncertný ch umelco~,. predovšetkj"~ 
t. ch čo na seba upozormh v-ýznamnyiW 
y ' .. 

úspechmi. . . • 
7. Sledovať a riešiť možnosti _up_lat~e~a 

našich koncertných umelcov, naJma aJ tch 
dočasným umiestnením a uplatn enim v 
priateľ sk ej cudzine. 

8 p· obiť na štátne a verejné inštitúcie, 
ab; zod~ovedné miesta v naš~ch hudobných Veľa úloh nás čaká v oblasti est.ettcke{, 

kde je potrebné upevniť všetky dosl:'-~~té 
ozície ideologické a ďalej. ich ~oz~nut. a 

P blbiť v konkrétnej práci estetickeJ .. ~~k
~re neupustíme a ani nemôžeme uP.u~tlť o.d 
iJeolo!rickej formulácie našich tv_orivych. u
loh a~šak také otázky ako realizmus, _Ide-

' ť árbdnosť atď . je potrebné esteticky 
ovos ' n . dn li 'ch konkrétnych 
rozpracovávať na Je ot vy · hli 
skladbách, aby sme sa pre ~;>udúcnos~ "'1' 
nebezpečiu schematickej všeobecnosti. . 

V oblasti kultúrnopolitickej bude musieť 
UV ešte intenzhrnejšie ako dot~raz ~a starať 
o uskutočnenie cieľ ov a požlada:Iek ~~e: 
moranda, ktoré je potrebné . ď~le~ .rozVIJat 
v súlade s rozvojom celkoveJ sJtuacte v na-
šom hudobnom živote. . 
Konečne v oblasti nášho sväzo':o·or·gam: 

začného ži»ota si kladieme z~ .Cl~ľ ďa~e~ 
preh[bif a rozvinúť demokrauzacm naseJ 
org:ú lizácie a vytvoriť .Pr.edpoklady p;~. na
vodeni~:: vzťahov sociahsbck~h~ spo~uzitw. a 
priateľskej spolupráce medZI členiDl: 

1 
• 

S. d ··al hlavnv referát ako zak.adnu JaZ prlJ • S .. 
smernicu pre ďalšiu prácu v:'-zu a pre 
zabezpečenie hlavných úloh uložil novozvo-
lenému UV: 

1. obnoviť a rozšíriť osvedčené fo_rmy sp~
jenia s pracujúcim rudom (kul~~~e lm
gády, patronáty a pod.) a stále llllctatívne 
vyhľadávať metódy a formy nové. . . 

2. Umožniť ďaleko väčšiemu poct1l pn· 
slušníkov Sväzu návštevu SSSH. 

3 Účinnejšie využívať hudobnýc~ ~ot;tdo~ 
k ~šestrannému rozvoju nov.ej. socmli~ttck~J 
t vorby, najmä formou tvorivych obJedna· 

dnik b a inštitúciách boli obsadzované 
po oc · 'kmi 
ideovo a odborne vzdelanýml pracovru 
po dohode so Sväzom. 

9 Domáhať sa urýchleného zriadenia štát
neh.o hudobného nakladateľstva a. odovzda
nia špeciálnych preda jní n. P; K~h~ :o~u
to nakladateľstvu pre vlastnu distribuCJu. 

10. Zabezpečiť výrobnú záld~dňu PAl~-
TONu. . . 

11. Pôsobiť na prenik:avé zl~pšerue čm· 
nosti ARTIA v hudobneJ oblasti. 

12. Pôsobiť na· zriadenie ústr~dJ;lého .s~r?" 
diska pre koordináci~ p~op~~acneho usJlia 
všetkých hudobných tnstttúcn. . . 

13. Dalej pôsobiť na prenikavé zlepš_eme 

h d l. . ·chovy na školách a skvalitne-
n OpneJ vy . d b • d 

nie pedagogických síl Ich hu o ~y~u v; e· 
laním. Hudo~nú ~ch?vu š~olsku .• =: 
šk olskú zabezpefuť zr~aderum Ústavu p 
hudobnú výchovu pci ses. 

14. Zabezpečiť vplyv SCS n~ celú oblasť 
šírenia a distribúcie hudobnych stat~?v 
(Gramofónové závody, rozhlas, teleVJzta, 
film, tlač atď .) . . . 

15. Podnietiť hnutie . pre orga?Jzovante 
kruhov priateľov hudby na _podporu de_cen· 
tralizovaného koncertného ~tvota a b oJa o 
nové publikum . 

l6 Zasadiť sa o vyhlášku o výhradnom 
oprá~není Ochranného združen?a výl~onných 
umelcov, ktorá je vypracovana .M~K a ~to· 
rá kľúčovo upravuje nároky vykonnych 
umelcov podľa autorského zákona. 

vok. . 
4. v spolupráci so slovesnými ~elca~ 

vytvoriť predpoklady p re zrod. novych JR· 
viskových hier a p iesní so súčasnou tema-

17. Ukladá sa úV, aby uvážil, domysle! 
a rozpracoval všetky prip~mi~nky!. ktore 
holi vyslovené v referátoch 1 diskusu. 

tikou. 
5 Vybudovať v najkratšej možnej ?obe 

a ~ pomoci príslušných štátnyc~ _or'?anov 
kabinet pre štúdium otázok s~casn~J hu
dobnej tvorby a marx:ist~cko-le~nskeJ e~te~ 
tiky pri hudobnovedecke) sekcu ses a za. 
sadzovať sa o zriadenie Ústavu pre hudohn~• 
vedu v rámci CSAV. ·' · 

6 . .Sústavne podporovať /?ladSrch talento-
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II. sjazd SCS sa ~ta~ ~úi'.a~ťou ~ríprav n~ 
celoštátny sjazd socialistJcke) kultury, k to;!. 
sa bude konať v júni to?? rok.u ~ vyty~ 
hlavnú a perspektívnu lírou ~-voJa nas~J 
socialistickej kultúrnej revolúcie. Uzn~.sen:a 
a závery II. s jazdu ses tak preds~VUJU. ~y
znamný článok c~lkovej kultúrneJ politiky 
nášho ľudovodemokratického štátu v epoche 
dobudovania socializm1,1 a prípravy precho· 
du ku komimizmU; 

J OZEF KRESANEK 

Tonalita v primitívnej a ľudovej hudbe 

Nemám na mysli hľadať pri riešení základov tonality za každú cenu nové 
východisko. Podobné mal v základnej koncepcii už Stumpf, dokonca aj v Ton
psychologii (nesp(}mínajúc neskoršie práce z porovnávacej hudobnej vedy). 
Na pôde hudobnej psychológie možno podobný základ sledovať aj u Révész~, 
v oblasti harmonického myslenia u J ozefa Huttera, v porovnávacej hudobnej 
v ede u Roberta Lacha a ďalších. V základoch sa teda nejedná o nové východis
ko, ide viac o spresnenie tohto v)rchodiska vo zmysle uplatnenia dialektickej 
metódy myslenia. 

Základnou axiomou, ktorú predpokladám a z ktorej vychádzam, je pred
poklad, že sa od pradávna vyvíjala paralelne vokálna hudba s inštrumentálnou. 
Pod inštrumentálnou hudbou nerozumiem, pravda, inštrumentálnu hudbu 
dnešného typu, ale vôbec použitie akéhokoľvek zvukového zdroja mimo ľudské
ho hlasu. V primitívnych štádiách teda ani nie artefaktov, ale akýchkoľvek pred
metov, ktoré si človek našiel a na ktoré buď začal udierať, začal do nich fúkať 
alebo ich začal trieť. Predpoklad tohto typu je, myslím, reálny, nakoľko nám 
ho potvrdzujú početné archeologické nálezy, hudobná ikonografia a napokon aj 
hudobná etnológia, hlavne u primitívnych kmeňov. Nuž a keď sa oba tieto 
druhy hudby paralelne vyvíjali, nutne sa museli dialekticky, čiže vzájomne 
ovplyvňovať . 

Vo vokálnej melodike sa základné tonálne jadro vyvíjalo, ako sa dá zis
ťovať na množstve dokladov, tak, že sa k j ednému tónu, tzv. centrálnemu, via
zali lokálne blízke tóny vo funkcii vedľajších. Psychologicky to odpovedá 
Stumpfovmu "Verweilen auf einem festen Ton"; psychologicky preto, lebo 
toto "Verweilen" neznamená skutočné znenie, ale iba predstavu toho tónu, ku 
ktorému smerujú vedľajšie tóny. Keď totiž znie vedľajší tón, nemôže skutočne 
znieť aj centrálny, no musí byť v predstave, ak má vzniknúť medzi znejúcim 
vedľajším a ním najprimárnejší tonálny vzťah. Tonálny vzťah tohto typu pred
stavuje spojenie aspoň dvoch susedných tónov v bichorde, troch v trichorde 
atď. Už táto tonálna buňka vie byť nositeľ om adekvátnych napätí a uvoľňovaní 
napätí a tak dokáže pôsobiť aj emocionálne. 

Inštrumentálna melodika v primitívnom štádiu, o ktorú nám teraz ide, sa 
viaže k najprimitívnejším nástrojom, t. j. k nástrojom, na ktorých človek ešte 
nič neupravova! v snahe ovládať ich zvukové možnosti, alebo ak upravoval, 
len nepodstatne. Hudobné nástroje, ak ich už vôbec možno nazývať takto, sú 
schopné vyludzovať buď len jeden tón (povedzme nefritové kamenné dosky 
ešte v staršej dobe kamennej), alebo vychádzajú pomocou prefukovania do 
alikvotných tónov dva, tri, štyri, tóny vo vzťahu čistých konsonancií (bambu
sové tyče, rohy, mamutie alebo slonie kly, duté kosti vtákov a p od.) . Hrál:"na 
takomto primitívnom nástroji mal zavše radosť zo samotného zvuku a vyludzo
vania rôznych tónov, a preto sa dá predpokladať, že využíval možnosti skákania 
z tónu na tón bez toho, že by pokladal za nutné niektorý z tých tónov upred
nostňovať. V primitívnych a dokonca ešte aj v ľudových kultúrach sa dodnes 
vyskytujú podobné prípady melodiky, kde sa len preskakuje po dvoch lebo 
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troch čo do významu rovnocenných tónoch. Ako príklad -. bit.onický __ ~tvar· 
kmeňa Moni z Novej Guiney (citované podľa Boseho, Mus1kahsch~ Volk-er
kunde, s. 186), (Pr. č. 1), alebo bulharsk á pieseň "Deverdulka'

1 
(cit. podľa 

~. J42Q-132 

r • bf+v n ;) 
V. Stoina Narodni pesni od Timok do Vita, č. 636), (Pr. č. 2) . Veľmi veľa je 

2. 

1{4 J ~ ckl 
1':'1 

-ll r ll !l 
prez most v" . 11 • • ko 

De - ver - dul • • ka 

piesni tritonických s tónovým mat~riálom dur?vého, zriedka molovéh_o ,~vin~
akordu. Táto m elodika sa dnes bezne označuJe ako "Faníarenmelod1k . Pri
klady : tanečná pieseň na žatevnú slávnosť lrokézov (Sev. Amerika) (cit. podľa 
Stumpfa, Die Anfänge der Musik, s. 157) (Pr. č. 3), a maďarská detská hra 

~-tt J J1 Js u r 1 f ~ =+=111 r 1l;t4 ~~~ ·~ ) r ~ 
".~liás, Tóbiás" (cit.. podfa A magyar népzene tára L c. 491) Pr. (č. 4). Takálo 
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Fanfarenmelodik", ako udáva Bose, je typická pre Papuánov v centre Novej 
Guinei a vôb ec hudbu negroidných kmeňov v Afrike, pričom sa odvoláva 
na vý skumy Kolinského, Gilberta a iných. O tomto jave píše Bose (str. 109) 
.Hier eibt es keine zentrale Tonika, das Verhältnis von Spannung und LOsung 
~echsclt sprunghaft von Stufe zu Stufe, es gibt keinen festen Bezug~punkt fiir 
die Gesamtmelodie, wie es auch keine feste Strophenform und keme Regel
mässigkeit in der Folge und Grôsse der Motíve gibt." A tak vidíme, že vedľa 
stumpfovského "Verweil-en auf einem festen Ton" stojí tu hneď v základoch 
aj in)r princíp tonálnosti. 

Tonika sa tu očividne neviaže iba na jeden centrálny tón, ale tonikou je tu 
komplex vzájomných vzťahov viacerých tónov. Nakoľko sa tóny na nástrojoc~ 
ozývajú rovnako, rovnako sa rozmiestňuje po nich aj centrálna tonálna dôleži
tosť alebo lepšie povedané, tu nie je centrálny tón, ale centrálny komplex vzťa
hov. Toto je veľmi dôležité uvedomiť si, nakoľko v našej harmonicko-melodickej 
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sústave je tiež centrom tonality vlastne akord a t~da tiež nie len cen;rálnv tón 
ale centrálny _komplex v vzť~hov. Hudobn.á etnológi~ uk~zuje takto na pr~startŠ 
korene tohto Javu. Ba. co v1a.c: v harmomcko-~elod1ckeJ sústave je centrálnym 
ko~~lex_o~ vzť_ah~v ,iba kvmtak.ord, no v prmcípe, ako sa tu ukazuje, nie je 
vylucene, z~ v ~eJ s~stave hy mm _moh?l byť aj ešte zložitejší súzvuk . 

Preberane moz~osti pr~dsta;oval~ kraJné prípady, vyskytujúce sa len ojedi
neJ~. _Inak pre skuma~Ia J_ed?eho, Čl dr~ého princípu zostávajú prípady, kde 
bud Jeden, buď druhy prmc1p len dommujú a neuplatňujú sa výlučne. 

T,?_k hudba _Slovanov yr~~stavuj.e dominantne vokálny typ, v ktorom v naj
-starsiC~ formach prevladaJU a~b.ttom malé ~tva~y a melodické kroky nad 
:skokmi. Ekl~t~?tne sa to uplatnuJe v pravoslavneJ bohoslužobnej hudbe. Zá
kladom v teorn tohto spevu boli, ako vieme, štyri trichordické soO'lasie" ako 
p ykna vedľa seba (možno ich vykladať i vo zmysle štyroch d~· seba zakline
?ých t~tracho~dov)., V Jednodu~~ých melizmatických krjukoch sa označovalo 
1ba umiestneme v ra~c1 "so.glasia (po~ a ~ezenecovej reformy v XVII. stor.), 
no keby sa v melo~1ke hol~ v~s~ytovah ~J sk?ky zo soglasia do soglasia, ne
vy~n~tn~ by sa boh museh aJ tieto oznacovat - to, že sa neoznačovali uka
~UJ~, ze I?h "?ebolo treba, Ie~o s~ v ~elodike up~atňovali len kroky. Množstvo 
mehz~ati:kych znakov v ramCI kr}ukov ukazuJe na množstvo meliziem ste
nochori?keho ~harakte~u. S;enoc~onč~osť najlepšie dokumentuje príklad : "Vo
s~reserue Chr1stovo v1devse... (C1tované podľa P. Panoffa Altslavische 
Volks- und Kirchenmusik' · s. 27). (Pr. č. 5). Pravoslávny cirkevn~ spev zostal 
s 
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d?dnes či~to vok~Iny bez pribratia ~ýchk?ľvek nástrojov. P9dobný malý am
bitus ~ah bohat1~rske. spe;y ruskY_ ch . bylín, kozáckych dúm a aj u nás pre
mnohych. obradnych p1esru v rámci biChordu, trichordu tetrachordu. 

N apr.otl t_omu ľu~ová, ale aj ~elá hudba mnohých národov špeciálne vý
c~odneJ Á~1~ sa opierala v dommantnom pomere o anhemitonickú pentato
niku, ktora Je vrcho1ným útvarom oligochorickým (pridaním pien tónov je už 
s~od~á so s~e~ochorickou diatonikou). V pravom chápaní sa k tejto pentato
ruckeJ stupmct dostávame pomocou čistých kvart alebo čistých kvínt odpočú-
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vaných z píšťal. Ze tu tieto nástroje hrali tak dôležitú úlohu, svedčí aj ten fakt~ 
že v čínskej kultúre cisár Huang Ti dávno pred naším l. robil poriadky 
v hudbe práve za pomoci píšťaly z bambusovej rúry, ktorej udal veľkosť. 
Píšťalám sa teda prikladal pre systém rozhodujúci význam. Pre pravú penta
tonickú melodiku nie je ani natoľko rozhodujúca doškálnosť v tejto stupnici~ 
ale melodické zvraty: časté a na dôležitých miestach umiestnené kvartové~ 
kvintové i sextové skoky. To možno sledovať už v staročínskych hymnách 
(hymne na panovníka, Konfuciovej hymne), o ktorých starobylosti nemusí 
byť pochýb. Citujeme tu pieseň "Tsi Tschong", z Riemannových "Folklol'.is
tische Tonalitätstudien" nielen ako ukážku na tieto skoky, ale aj výlučného 
postoja Riemanna, ktorý i tu chcel mať centrálny tón na spôsob vokálnej 
melodiky, ba čo viac zo schematických dôvodov sa rozhodol pre tón d2, ktorý· 
sa nim obzvlášť nezdá byť. (Pr. č. 6). 
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Nemá zmyslu polemizovať s už prekonaným Riemannovým názorom. Je
zaujímavé, a tento pr íklad to tiež ukazuje, že tu skoro ani jeden tón nemožno. 
v pravom zmysle prehlásiť za centrálny. Nemožno preto, lebo anhemitonická 
pentatonická stupnica vyšla svojím pôvodom z princípu viazaného na nástroje. 
Tóniku tu netvorí centrálny tón, ale centrálny komplex vzťahov. V citovanej· 
piesni "Tse Tschong" je to prinajmenej vzťah tónu g - d2, ak nie ešte aj viac
tónov. Veď je známou vecou, že v pravej pentatonickej stupnici sa môže stať 
ktorýkoľvek tón centrálnym, že čo do možnosti zastávania funkcie tóniky sá 
v pentatonickej stupnici tóny rovnocenné. 

Nám, pravda, v tomto príspevku nejde o výskum jednotlivých princípov 
osobitne, ako sme práve teraz robili, ale o ich dia~ektické spojenie a dôsledky 
z toho plynúce. Poukážeme preto aspoň na tri markantné momenty, vyplý
vajúce z takéh oto dialektického spojenia. 
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1:_ Konsonanč~ýlrincip, ako ho nazývali_ už Stumpf a Lach (Stumpf, ,,Die· 
A~f~nge der Musik , ~- 56, 57; .Lach, "VergleiChende Musikwissenschaft", s. 67), 
pnmes?! ?o hudb~ mwru pré mtervaly . Tento konsonančný princíp si nevedel 
vytv,ont ~lovek. sam :o seba, al_e ~ol, o~ázaný odpočúvať si ho z nástrojov, 
]~torym v~IX~vah a~p.on ~ákla~e ClSte mtervaly ahkvotné tóny. Ze je tomu 
tak, staCI SI pozrieť prave cttovanú knižku "Die Anfänge der Musik" od 
Stump~a ~ds. 10,~ do s. 196. ~tumpf tam nielen že uviedol a popísal ni~koľ
ko_ t~J~Ickych uka~ok __ hudby roznych kmel'íov, pokladaných v roku 1910 za 
prmu ttvne, a~e pnpOJil u každého kmei'ía aj popis ich hudobných nástrojov. 
fakto ~a m~zno ko1;frontovaním hudobného systému a nástrojov presvedčiť 
o t:om, coyrave t~~tme : n~pr. kmeň vVedda na Cejlóne alebo Patagónci z Juž
ne} Amenky n:~~JU ná~trOJOV schopných prefukovania a preto je ich intonácia 
pn s~eY~ neurCita a kohsavá. ľ\o roYnako primitívny kmeň Kubu na Sumatre 
po~~a mekoľ~o druhov fláut a spieva už v čistých intervaloch. Toľko len na 
ukazku, l~bo_ ~ v sam?tnom Stumpfovi možno nájsť ďalšie doklady, nehovoriac 
o vyčerpavaJuCom vyskume v t omto smere. 

_Ni~čo podobné~o sa ~~ sle~ovaE. e~te aj ~ našej ľudovej hudbe; pravda, 
v I~~J f~rme. U 1!-~s sa naJ de aJ nec1sta, no viac kolísavá intonácia, čo sa naj
lepsi~ da '7sveth~ vplyvom n~~~rojov . (Už K. Plicka, v štúdii "Pastýrska hu· 
-debm kultura_ v pism slO\~ens~e r. 1932 na to poukazal.) Výtvarný moment 
-- ~ymetn~~e ~ozosta:eme dwrok na fujarách a pastirskych píšťalách spô-
s~?Ilo neurcJtú mtonácm t~-chto nástrojov, čo ovplyvnilo· aj vokálnu melodiku. 
C~ze n~samostatnosť . ':okálnej intonácie sa tu prejavila tým, že sa prebrali od 
nastrOJ?V. dok~l!"c~ aJ ICh 1_1edostatky. Je zaujímavé, že dnes, keď už aj inštru
men~alrst~ pociťUJÚ ncu~čltú intonáciu ako chybu , opravujú intonáciu tý ch
to nastroJOV pomocou Čiastočného upchávania niektorých dierok voskom. 

_2 . _zo vzájo~ného ovplyvňovania vokálnej stenochórie a konsonančného 
-prmcipu vych~?za.}tprednostň~vanie čistej kvarty ako intervalu menšieho 
a teda v,YhOVUJUCeJsleho ~ hľadiska stenochórie pred intervalom čistej kvinty 
.;- poukazal"na to ~ veľkym_ výskumom to doložil Lajos Bárdos ("Natiirliche 
ľonsyste~e , Studm memorme Belae Bartók sacra, s. 220). A naopak: inter-
val~ do~Iahnuté_ prcfukovaním, čiže konsonančný princíp zasiahol zásadne do 
:'?k~lneJ me!odtky tým, že jednak umožnil výstavbu melodických kostier : 
Clsta _kvarta J.e kostrou systému tetrachordálneho, kvintakord systému kvinta
~ordalneho, Jednak t)'m, že priniesol do vokálnej melodiky skoky v týchto 
mter~aloch. L~b_o ~?e~oľvek sa _vo vokálnej hudbe vyskytujú skoky, dovoľuje
m~ SI v to~ vidieť mstru~entahzmy - ako typický pr íklad: jódlovanie v alp
sk~ch kraJmác~, h~lekam~. Dôležité je uvedomiť si, že konsonančný princíp 
zas1ah?l do vokal~eJ melodiky ešte v myslení m elodickom a nie až harmonicko
melodi~ko~. ~ed Je~otrubico':é píšťaly, a_ký mi boli tie primitívne (jedno
st~unne ?a~troJe pr,aktiCky nema zmyslu am spomenúť) , nie sú schopné hrať 
ahkvotne tony v ~uzvuku, ale len za sebou, v melodickom p ostupe. A aj len 
v - ~ak~mto _melodickom postupe mohli preto ovplyvniť vokálnu m elodiku. 

. Vštmmme Sl su;rogrécku Seikilovu piesel'í, akú v nej dôležitú úlohu hrá kvin
takord a ako d'aleko bola v tedy hudba ešte od harmonického- myslenia. 

3. Tret_í spôsob vzáj?mného ovplyvňovania sa týka otázok centrálneho tónu 
.a teda zakladov tonality. Konsonančný princíp, ako sme ukázali, viedol po 
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stránke tonálnej nie ·k centrálnemu tónu, ale ku komplexu v'zťahov, v · ktorom 
holi všetky tóny rovnocenné. Už od najprimitívnejších útvarov, podobne akO> 
aj v ľudovej hudbe dodnes sa ukazuje, že sa i v takýchto útvaroch v ránici 
komplexu stávali niektoré z tónov dôležitejšími než iné, ba že sa niektoré
stali centrálnymi tónmi. Takto sa prejavuje pentatonika v mnohých ľudových 
kultúrach. Ako príklad pozrieme sa na známu maďarskú pieseň "Leszállott 
a páva" (citované podľa Z. Kodálya). Veľké intervalové skoky v melodike 
jasne ukazujú, že sa jedná o pravú pentatoniku, n o predsa má táto pentatonika 
p evné tonálne zakotvenie. (Pr. č. 7). 

[ 

Lt - szdJ-Iot a pá- ra, Vár- me - gye ha - za - - ra 

Dt nemám a ra- bok Szo- ba - du- tá sá - ra 

A naopak : V dejinách hudby sa dá pozorovať, že pokiaľ anhemitonická. 
pentatonika vplývala a vplýva na princípy melodického myslenia, bolo možno 
v rám ci diatoniky stavať pre m elodiku dôležité tóny tem er na všetkých stup
ľíoch. V starogréckej hudbe bol takto daný rozdiel medzi dorickým, frygickým 
a lydickým tetrachordom a v stredovekej sústave rozdielnosť jednotlivých 
modov. V týchto časoch stáli ešte v živej pôsobnosti vplyvy pentatonických 
stupníc, čo sa dá sledovať i v starogréckej hudbe ( "prota archaika"), i v stre
dovekej Európe, kde tieto vplyvy oživili ešte aj barbarské národy v rámci 
sťahovania národov. Bolo treba vytlačiť rezíduá vplyvov pentatoniky , aby 
mohlo dôjsť k ustáleniu v harmonickom myslení už nie len na základnom tóne 
durovej a molovej stupnice, ale základných kvintak ordoch, tonikách týchto 
stupníc. 

A naopak, Debussy, keď začal útočiť na klasické a romantické chápanie 
tonality vzal si na pomoc pentatonickú stupnicu a staré cirkevné stupnice. 

A tak dochádzame záverom k potvrdeniu už známeho skúmania, že princíp· 
tonality j e daný už v základoch primitívnej a ľudovej hudby dialektickou jed
notou princípu konsonančného a stenochorického (v synonymnom zmysle 
jestvujú ešte mnohé iné pomenovania tohto javu). I keď je toto už všeobec
ne známe, vychádzajú predsa skúmania m elodického princípu prevažne zo 
stenochorického princípu a hlavne z princípu centrálneho tónu. J e to prirodze
né, ak si uvážime, že predmetom skúmania pre m elodické myslenie bola do
siaľ prevažne vokálna hudba, či v gregoriánskom choráli, či v renesančnej po
lyódii. A práve preto je daná skúmaniam primitívnej a ľudovej hudby úloha 
prebádať dokonale i konsonančný princíp a všetky dôsledky z toho plynúce. 
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Suchoňova Horalská suita_ 
Suchoňova klavírna tvorba má svoj osobitý štýL K jeho osvetleniu nema

lou mierou prispievajú najmä Obrázky zo Slovenska, ktoré môžeme považovať 
za krédo Suchoňových pedagog.ikých názorov. Obrázky zo Slovenska sú súhr
nom , Suchoi'iovtc~ názorov na otázky progresivity vývoja harmonického, for
~oveho, techn~cke~o a _o~saho'.'ého, hudobno:estetického a ideového a preto 
Ich treba povazovat za mstruktlvne vysvetleme vývoja Suchoňovej hudobnej 
reči tak, ako ju chápe sám autor. 

Horalská suita je v poradí piatou cyklickou skladbou Obrázkov zo Slovensl-a 
V p~:~dchá~ajúc~ch skladbá?hy Suchoi'i vychádza z celkom jednoduchých h~r~ 
mo~n, ~a u~ov~1 Beyerov_eJ skoly a postupným ich umocňovaním, ako aj 
z h1stone vyvoJa harmomckého myslenia prevzat)rm postupom dostáva sa 
cez útvary mimotonálne, cez modifikované a niektoré zvláštne s'tupnice (do
rická lý?.ická, po~ha~anská atď) a iné h armonické problémy až k Novákovej 
koncepcu harmomckeho myslema (v Sonatíne). V Horalskej suite naproti tomu 
stretávame sa so Suchoňovou rečou sui generis, ktorá tvorí základ r )rdzej su-
choňovskej reči. , 

O?sahovo-esteti~~ým_ sprie~?dcom cez celé Ob;ázky zo Slovenska je rozpráv
kova fabula o JamckoVI a Am cke, k torou sa nesie spev o osudoch slovenskéh o 
c~lapca a ~eYčať~ , v ;?znych vekových a spoločensko-historických vývojo
vych ob~obtacb ,pocmaJUC detst_vom, ked: pá~avali húsky, cez neutešené pomery 
slo~-e?sk~ho mladen<;a_ za p:~eJ svetove~ vo~~y (Sonatína), až po prvé dejstvo 
Kru~nary (" .. : za~1h Jam~ka na hoh ... ). V tomto progresívnom vývoji 
zasta~a Hornls~a smta osob1~né p~stavenie, pretože tu už konkrétnej rozpráv
_kove~ fabul?' _met a obsa~, a_J .keď 1d~ o programovú hudbu, je zovšeobecnený 
a vyJadreny 1ba hudobnym1 mtonáctamt bez slovného kontextu. 

V Horal~kej suite ide o obrazy pastorálneho charakteru ktoré kreslia mo
menty zo živo~_a ~lovenského člov~ka na vidieku. Suchoň' v Horalskej suite 
?hsahov~ nadvazuJ e na predchádzaJúcu sonatínu, pričom kompozične nadväzu
Je na mektoré pastorálne podfarbené skladby Vitezslava Nováka (Eklógy 
Jarná sonatína, Zbojnícka sonatína a i.). · • 

. Prvá č~~ť javí sa, ako ~nštruktívny typ rapsódie. Formová stavba je troj
dielna, pncom v podstat e Je to veľká piesňová forma. Prvý diel vyrastá z ľu
dového motívu, 
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.ktorý sa wzvíja do piesiíového útvaru na podkl~de ha~ónií. s .~arebným. c~a
Takterom. Stavebná zodpovednosť leží len na umsonoveJ melo~1.. Str~dny diel 
Tastie z tema tického materiálu prvého dielu, dokonca bez tonmoveho kon
trastu. 

JC::=:::= 
~~ 

Napriek tomu že stredn)· diel harmonicky začína dlhým rozvinutím jediného 
akordického ú~vat'U, ktorý nekontrastuje s predošl}'m dielom, ale .na?pak z _ne~o 

l · · r elo' di· a v do· sledku vlastného vnútorného harmomckeho vyvoJa vyp yv a, r 1 c • , h · dza 
postupne si vynucuje závažnú har~om~kú zmen~. Z .toh~ potom vy.c ~ . 
zvvšené napätie a gradácia stredneho dielu, ktora. vyusťu~e do kulmmacneJ 
pl~chy, zastúpenej akýmsi reminiscenčne uplatnenym motivom, 

ktot\· · pripomína obsahové ovzdušie ·sonatíny. Doznievaní~ je v~plnené op~
kov~ním tohto bojového motivického útvaru, až sa rozplyme v pr~prave.repn
zy, postavenej na figurácii rozloženého. akordu. ako alterova?: J. d~mmant~ 
k tonike reprízy. Kulminačná ploch a SVOJOU fakturou a kompoz1~nyrm .J?OStUJ? 
mi nadobúda podobu tematickej m~dzivety, _čím uvádza. formo;e usponada~ne 
cele· časti temer na rozhranie medz1 form?v~m typom ~;:nesňovy~n a ro.~~o-;y:U 

Jt • ·ac ye 1"de o· motív pomerne velkeJ obsahoveJ nosnosti. Kla-vmstlcky a tO ym Vl , Z · • • v • v ť •· dn 
je rapsódia až nebezpečne príst~pná:. čo me Je mozn~ ~ovazova za z1a ~ 

'h dilv zjav pretože aj predchadzaJuce skladby Obrazko.v zo Slov.ens~a na 
na dov .•• tomu' zve v nich Suchoň prejavuje zámer priblížiť sa masam studu-
sve cuJu , . . · ľ ť h dob 
·ú ce· mládeže a to najmä pokiaľ ide o spontánnu c1tovu zr~zUlllte no~ u v -

~éh~ obsahu. Rapsódia je ľahko zrozumiteľná. ~ t~chmc~y p~osta. Ke?z~ 
v Rapsódii postrá dame tóninové kontrasty, vzmka .~ym vazny ~!_lterpr~~a~ny 
problém, aby hra nevyznela lineárne. Interpret stOJI tu pred v aznou u o ou 

nahradiť kontrasty kompozičného charakteru, kontrastami klavírnej registra
túry a kultúry úderovej. 

Druhá časť suity - nocturno - javí sa po form ovej stránke ako piesňova 
forma s úvodom a záverom. 

Formová stavba celého nocturna Je táto : úvod pokojného impresívneho 
charakteru, 

hlavná téma v G-dur, veľmi expresívne a emocionálne bohatá, 

potom stredn)r diel, vybudovaný z tematického materiálu úvodu, ktorý graduje 
k repríze - appassionato. Siroko .rozkompovaná repríza sa ukľudňuje a prechá
dza do kody budovanej ako reminiscencia na úvod. 

Z takejto formovej stavby vyplýva, že hlavné tematické jadro j~ ak~si 
zaobalené do impresívnej nálady úvodu a kody. Dvod a koda sú pomerne sta
tické a predstavujú fázu pomalého vývoja hudobného procesu. Stredný diel. 
hoci budovaný z toho istého tematického materiálu, má charakter dynamický, 
čo 1:a prejavuje jednak tempov)'lil predpisom - poco a poco animato - jednak 
rytmickou zhustenosťou faktúry, ako aj celkovým ·vnútorným vývojom terna_. 
tického materiálu, ktorý preberaním a zdôraznením motívu ostinátne prestu
pujúceho celou skladbou (Pozri prvé dva príklady na str. 118) prechádza do 
gradácie, kde vrcholom je nástup reprízy. 

Sp omenutý motívok prelína celú skladbu a vyskytuje sa v niekoľkých 
funkciách. Kým v úvodnej fáze z farbotvorného prvku prechádza do prvku 
melodického, čím vzniká postupné rozvíjanie vlastnej vnútornej dynamiky 
skladby, v hlavnej téme nesie in1presívnu funkciu sprievodu. V strednom dieli 
je nositeľom farby, neskôr však nadobúda obsahovú závažnosť a okrem toho, že 
sa stáva prvkom tematickým, je súčasne aj hlavným nositeľom gradácie. V ko
de okrem impresívneho významu, obdobne ako v úvode, nesie sa ešte aj 
v znamení reminiscencie. Tento motív stáva sa takto jedn)'lil z najdôležitej
ších zjednocujúcich činiteľov formy, ktorý veľkou mierou prispieva k clocie
Ieniu obsahovej celistvosti. Preto pri interpretácii treba vystihnúť a úderove 
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meniť jeho hudobno-estetický význam, čo vyžaduje jemnú technickú prácu 
a zmysel pre úderové nuanse. 

Tóninové riešenie potvrdzuje formu stavby,. ~ko srn: ju vyšši.e uvie~li. I~~ 
0 

diatoniku s prevažnym uplatňovaním modtflk?vanych .s~u~n_Ic, čo Je do~~ 
typické pre Suchoňove kompozičné myslenie. T1eto modrfikaCie ovply_vňu~u 
potom harmonickú stránku hudobnej reči, ': kt~rej. dochádza ~ vyt~.ar~m~ 
akordických typov a spojov, vysvetliteľných aJ z hiadisk~;hro~atiky. Nrek~dy 
to robí dojem (ktorému podľahol aj dr. Ernest Zavarsky; apr~orne .stav.~n~ch 
stupnicových konštruk~ii, k_toré sú však ~otné a s~ podmienene spatnym 
pôsobením harmonickeJ stranky na melodické mysleme. . 

Tóninovým centrom úvodu je A-dur. V harmonickej stav~e sa uplat~UJ~ 
frygizovaná suhdominanta v spojení s dominantou. Centrum Je vyslove~e az 
pred moduláciou do G-dur, ktorá je pripravená nástupom alterovaneJ do-

minanty. 

Hlavná téma vykazuje znaky tóniny G-dur, ktorá nastul?uj~ naznačeJ?-ým 
klamným záverom do suhdominanty . Tóninov~ centrUJ? me Je han~omcky 
vyslovené, je iba naznačené striedaním moloveJ s?bdommanty .s .~omm~nt~u: 
(Príklad na str. 117). Presnejšie vyslovenie centra Je však v mel odu napnek JeJ 
mixolydickému charakteru. 

Stredný diel sa opiera zo začiatku o harmonické myslenie úvodu, t~ansp?no
yaného do centra B-dur, neskôr rozvinutým modulačným pásm?m pnprav1 pr.e 
nástup reprízy znova molovú subdominantu z G-dur. V repnze sa subdomi
nanta prejavuje ako alterovaný akord, (pozri priklad n_a str. _119).' . " 
v ktorom tón. "des" je chápaný ako zvýšená subdo!llmantna pn!lla "crs · 
V priebehu reprízy využívaním frygizovaných subdom.~nant ~-oduluJe ~o sub
dominantnej tóniny, ktorá pripravuje nástup kody, opať. na. JeJ s?bdom~n~nt~, 
8 

uplatnením tých istých harmonických postupov ak? v uvode .. A1 to~o ~tesente 
-vychádza zrejme .., inštruktí<Vneho zámeru posta'Vtť formove klasu;ke typy, 
ktorým slúži celý cyklus Obrázko'V zo Slo<Venska. 
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Tretia časť je z hľadiska architektonického a obsahového oveľa priehľad
nejšia a prostejšia ako časti predošlé. 

Tematicky vyrástla táto časť z dvoch ľudových piesní - Ej, duby, duby 
a Prez javorníčky - rozkompovaných do väčších plôch. 

Z hľadiska formového ide o neúplne vyhranený typ na rozmedzí m edzi 
Tondom a sonátovou formou. Kým z hľadiska kompozičnej faktúry by bolo 
možné hovoriť o sonátovej forme (dve piesne by sme považovali za tematick)' 
materiál expozície, ktorej záverečnú tému zastupuje koda expozície, rozvedenie 
nastupuje klamným záverom, ľistesso tempo a dôsledne zotrváva na subdo
m inantnej hľadine hlavnej tóniny a záver reprezentuje iba skrátená repríza 
pozostávajúca z hlavnej tóniny a krátkej kody. Za vyššiu formu rondovú ho
y orí aj celkove spontánne zažitie celistvej faktúry a keď zvážime, že Suchoňovi 
v tomto diele, ponímanom inštruktívne, ide o vykreslenie stavebných kombi
:nácií, ktoré hy holi zrozumiteľné aj bez teoretickej analýzy, dochádzame k uzá
veru, že ide o formu rondovú. Takýto "prechodn)'" formový typ nie je u Su
-choňa vzácnosťou. Nachádzame ho často nielen v Suchoňovej tvorbe, ale 
.i v ostatnej súčasnej hudbe. 

Po stránke tóninového kontrastu sú harmonické prostriedky veľmi h ospo
-dárne rozvrhnuté. Celý tóninový plán je vystavaný na kontraste dorickej hlav
nej toniny (d-mol) s lýdickou dominantou a frygickou subdominantou, t. j. 
neapolským akordom. Iba v prvej medzivete sa prechodne objavuje lýdická 
paralela hlavnej tóniny , pričom má význam iba modulačný. 

Súvislá gradácia tejto časti, ktorej potreba vyplýva z jej tanečného progra
.mového zamerania, nie je takto vytváraná v prvom rade prostriedkami har
monickýlni, čo býva v obdobnej literatúre dosť častým zjavom, ale rieši sa až 
-ostinátne pôsobiacim rytmom so súčasným zmnožovaním zvuku nástroja. 
Takto sa stáva táto časť Horalskej suity obzvlášť "klaviristickou" a až do ta
~ej miery prístupnou z hľadiska technického ovládania n ástroja, že to stavia 
mterpreta pred vážne interpretačné problémy. Preto táto časť nemôže byť 
hez výhrad uplatňova.Pá pri výchove hudobných amatérov, z čoho plynie 
zaujímavý postreh, že príliš iednoduchá technická faktúra môže byť rovnalw 
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interpretačne namáhavá ako faktúra zložitá. Hoci po stránke technickej zahtá 
túto časť i vyspelejší amatér, jej umelecké stvárnenie vyžaduje značnej klavi
ristickej vyspelosti. 

' Ked' záverom zhŕňame tieto naše poznatky o Suchoňovej Horalskej suite, 
zisťujeme, že ide o umelecky svojrázne stvárnené dielo, ktoré organicky súvisi 
s .ostatnými skladbami "Obrázkov zo Slovenska~_' . Kým-Sonatína je ešte no
vákovská,·v Horalskej suite sa Sachoň podstatne odputáva od Nováka a iných 
vzorov, takže dielo obsahuje už hlavné esteticko-obsahové a kompozičné prvky 
Suchoňovej tvorby. Toto dielo slúži k poznávaniu súčasnej domácej tvorby a to 
s amatérsko a profesionálne interpretačným, ako aj receptívnym zameraním. 
Je potrebné osobitne zdôrazniť, že Horalská suita je ľahšie zrozumiteľná pro
stredníctvom citového zažitia, ako kompozičnej anal)rzy. Hoci -na prvý pohľad 
robí dojem, že jej stavba je veľmi prostá., je pre žiacku analýzu priťažká. 

Horalská suita je vzácnym a cenn)rm prínosom do našej klavírnej literatúry. 
Z hľadiska pedagogického máme už overené skúsenosti, že nácvik tohto diela 
je pre našu mládež poučný a veľmi prospešný . 

Prajem umelcom radosť z toho, že je im nie prikázané, 

"' ale dopriaté žiť našu veľkú dobu 
Dnes voláme všetkých do zbrane. I muzikantov! To je jedna z hlavnýeh úloh 

sjazd u. Nemyslite si, že to je nejaká výčitka, vy ste na tom ešte najlepšie. Opakujem, 
hud ba je na tom všetkom ešte najlepšie, pretože hudba má - nechcem povedať 
tradíciu, nakoľko by sa toho niekto zľakol, ja sa trad.icie nebojím - vybojovanú 
svoju pozíciu. J e to vlastne to isté a je to slovo pre muzikantov prijateľnejšie. U nás 
hudba dokáže uchvátiť samotné masy priamo pri koreni. To nenájdeme všade. 

Dnes sa stala hudba verejným činiteľom. Zijeme v dobe nesmierne vážnej, ale 
zároveň i nesmierne radostnej. Budujeme socializmus, budujeme nový život, bu
dujeme nový svet, ktorý má dať nášmu ľudu, a už dnes dáva, celkom iné životné 
podmit>nky, celkom iný elán. A na to musi dnes každý prihliadať. Voláme každého 
robotníka, voláme každého, kto môže, aby prišiel a pomohol. I hudba môže a musí 
pomôcť, hudba môže veľa, nesmierne veľa urobiť. V celom tom napätí môže daf 
~adosť a tou rados fou môže tiež povzbudiť. To sú veľké dary a my predsa už máme 
skúsenosti, čo 1naša hymna, naša masová pieseň dokáže. 

Budujeme nový svet na novom triednom základe. Poučili sme sa a je to fa], t 
historický, ktorým nikto nepohne, že stará spoločnosť dožila. Budujeme socializmus 
a to je niečo tak nové, tak krásne . . . U nás sú ešte ľudia, ktorí nariekajú, čoho 
sa dočkali, akej ťažkej doby. Ja môžem povedať: som šťastný a ak ma niečo drží 
pri živote, to je práve to, že som sa dočkal ešte aspoň takéhoto nástupu nov)•ch 
čias. Teraz nie je možné stáť stranou, kto stojí stranou, ten sa vylučuje. Tu je 
potrebné zasiahnuť vskutku všetkými silami a ako som povedal, hudba zmôže veľa 
a veľa. 

(Z prejavu ministra akademika ZdeiUm Nejedlého p redne-

l seného v Prahe na II. sjazde československých skladateľov) 

~--~~~~' 
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LE V GIN ZB URG . 

Kvartetá R. M. Gliera 

R. M. Glier 

(Písané pre Slovenskú hudbu) 

V bohatej a rozmanitej tvorbe jed
ného zo zakladateľov sovietskej hu
dobnej kultúry, R. M. Gliera (1874 
až 1956), významné miesto zaujímajú 
komorné inštrumentálne diela, najmä 
jeho štyri kvartetá, ktoré sa zaslúžene 
radia do "zlatého fondu" komornej 
hudby. 
Vyznačujúc sa jasnou tvorivou in

dividualitou a ~vojráznym rukopisom, 
R. M. Glier (žiak Tanejeva, Arenské
h o a Ipolitova-lvanova) vo svojich 
kvartetách vyniesol na svetlo pravdi
vosť popredných umeleckých tradícií 
ruskej k omornej hudby s jej realistic
kými princípami a demokratizmom. 

Vo vynikajúcich kvartetách Boro
dina, Cajkovského, Tanejeva a Glazu
nova Glier videl neprekonateľné vzory 
komornej tvorby; podľa ich vzoru vo 
svojej tvorbe sa pridržiaval realistic
kého smeru a vždy pevne stál v opo
zícii proti rozkladným modernistickým 
vplyvom. 

V Glierovej tvorbe sa presvedčivo utvrdzuje kon tinuitný zväzok medzi 
ruskou klasickou a sovietskou hudbou; potvrdzujú to i jeho kvartetá, z k to
rých dve sú napísané už v sovietskom období. 

Glierov záujem o komorné súbory (okrem štyroch kvartet1 n apísal ešte tri 
~ext~tá, ok~eto a tridsať duet pre sláčikové nástroje) vo veľkej miere sa pre
JaVUJe sv?Jskou láskou k ':'ýraznému zvuku týchto telies a vo výnimočnom 
pochopem . cha~akteru sláčikových nástrojov. V "speve" huslí a violončiel 
skladateľ videl Jeden z výborných prostriedkov pre vyjadrenie svojho veľkého 
melodického talentu. 

v?kre~ toho sám ako huslista -:. žiak Otakara Sevčíka v Kijeve a Jána 
J:lnma~eho v Moskve, - R. M. Gher v mladosti veľa hrával v kvartetách. 
S vďacnosfou sp~mina na O. Sevčíka, ktorý sa snažil svojim žiakom vštepiť 
chuť ku komorneJ hudbe. " Nedával nám len úzko špecializované vedomosti 
- p íše Glier, - no veľmi nástojčivo vychovával vo svojich žiakoch umeni~ 
uvedomele počúvať hudbu. Sevčík bol organizátorom a dušou sláčikového 

1 
Sem nespadajú dve sláčikové kvartetá, k toré Glier napísal ešte počas. štúdií v Kijeve. 
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kvru-teta, sústavne vystupujúceho na koncertoch. My, žiaci h~d?bného uči: 
lišťa sme nielenže boli na všetkých koncertoch kvarteta, no obycaJne sme bol~ 
prít~mní i na skúškach. Tak už v mladosti som dôkladne poznal mn?he 
kvartetá Haydna, Mozarta, Beethovena, Schuberta, Cajkovského, Bo-rodina~ 
Griega, Smetanu, Dvofáka." 2 

Už v prvom kvartete (op. 2, A dur), napísanom v roku 1899 a venovan?m 
K. S. Saradževovi, prejavil sa organic~ý. zvä~o~ s~adat~~o:vho hudobneh() 
myslenia s ruskými ľudovo-piesňovými mtonaCiaml a. oc1v1dne sa v ň?~ 
ukázal plodotvorný vplyv hudby Cajko':ského a Boro.di!la; Kva:te~o vyn~~a 
širokým melodickým dychom, srdečnou p1esňovosťou, c1thvym ponatrm zvlast-
ností komorného štýlu hudby. . 

Prvá časť kvarteta má prevažne lyrický charakter. Je písaná v sonátoveJ 
forme so "zrkadlovou" r eprízou. Témy sú späté intonačnou príbuznosťou. 

J.Aifegrv , ~ 

Jlt\JalrfPiľ fíBftrJ (tt 4@9 ár ~r 
' .........::::: =- cresc. 

2. ".....,~ T' ; ~·~- ,.--.._ ~ ~·~ 
~~~~: ~ rrrtrnrb}0rr1 tturirqrttr.aj:ttfltAD!rFF w~ 
Druh/ čas~ svojím charakterom predsta~~e inte~~zzo v, trojčasťo;ei 

piesňovej forme. V tretej časti skladateľ vyuz1va v~nac1e na ternu ~uskeho 
ľudového charakteru. V štyroch variáciách využíva prmcíp kontrastu; tato časť 

. končí kódou, v ktorej znejú intonácie témy. . , . , . 
Finále má mužný, energický charakter. MaJstrovsk~ mštr~entaCia vy

tvára výrazné znenie, miestami blížiace sa ~ž ~rc~estrálnemu, _ co pln~ zod-
povedá slávnostným a epickým obra;zom ~eJtO casti. v • , 

Prvé kvarteto ktoré skladateľ nap1sal este pred skoncenim konzervatona_l-
nych štúdii, zra~u umožnilo súčasníkom oceniť mimoriad~e Gl~ero~ov nadame 
a v jeho o~be vidieť tálentovaného pokračovateľa r~skeJ klasiCkeJ skoly . 

Druhé kvarteto R. M. Gliera (op. 20, g mol) vzmklo v roku 1905. Skla
dateľ ho venoval N. A. Rimskému-Korsakovovi ; jeho vzor nie je ťažké pozna~ 
i v inštrumentačnom zložení hudby a v niektorých inýc~ elem~ntoch ~u?obneJ 
reči. N 0 prijatie vplyvov podobného rodu neznrunena u Ghera ep1gonstvo, 
ale má tv orivý charakter. . , 

Ako Prvé kvarteto, i toto má prvú časť písanú v sonátoveJ fo~e. Temy 
spája rytmická príbuznosť. I keď tu niet ostrého kontrastu, posluchaca podma
ňuje teplotá a melodická v)rraznosť obidvoch tém - obrazov, 

l. Allegro modUQto,~$ 

WLEtiJ. )4lLUJJ jJ.~JI~ 
. }l =---- ~ ----

~at! !k{!)XJQU) W -lJ ffiiU _}ffr(t!~ J ] j ~ 
~ p "-:./ 

2 R. M. Glier: O povolaní skladateľa a výchove mládeže. Sovietska muzyka, 1954, č. S. 
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preniknutých ruskou spevnosťou. Poetická lyričnosť je vlastná druhej časti 
kvarteta (Andante). V tretej časti kvarteta (charakteristické scherzo Vivace), 
prevládajú tanečné epizódy, ľahké a vkusné. 

Mimoriadny záujem vyvoláva finále Druhého kvarteta, v ktorom skladateľ 
využil témy orientálneho charakteru. 

s.A."worf' fitf ·ff!tr-~· i' · ~ ---- ~ 
~1---L:.r~lli+FBť C!rr·:: ,r p = 

-- "' ]i CflšC. -- ---- -- . 

Hudba tejto časti sa začína výbojným úv odom; zároveň východná melodika 
upú tava pozornosť svojou výraznosťou a plastičnosťou i konfrontáciou epic
kých a tanečných epizód. K výraznosti a jednoliatosti celkového dojmu pri
spieva výborné vedenie jednotlivých hlasov vo finálovej časti. 

V druhom kvartete (tak ako v Druhej symfónii) spája Glier ruské a východ
né intonácie, ktoré svedčia o blízkom vzťahu skladateľa k tradíciám Borodina, 
Rimského-Korsakova i niektorých iný ch ruských skladateľov - klasikov. 
Vernosť realistickým princípom umenia je cenná najmä v tomto Glierovom 
diele, pretože, ako vieme, dielo ·vzniklo v období, keď sa v siln ej miere pre
javili modernistické vplyvy v hudbe a tu sa ukázalo, že Glierovej tvorbe boli 
celkom cudzie. 

Obidve Glierove kvartetá veľmi rýchle zaujali významné miesto v reper
toári ruský ch i zahraničných komorných telies; za hranicruni ich prvýkrát 
predviedla vynikajúce Qe~ké kvarteto, ktoré neraz s veľkým úspechom kon
certovalo v Rusku. 

Tretie a Stvrté kvarteto vznikali súčasne - v roku 1928/1929 a 1943. 
Boli venované sovietskym komorným súborom: Tretie Glierovmu kvartetu, 
Stvrté Beethovenovmu kvartetu . Obidve kvartetá holi skladateľovou odpo
veďou na - v sovietskych podmienkach - vzrastajúci záujem širokých kru
hov poslucháčov o komornú h udbu, čo bolo podmienené všeobecnou demo
kratizáciou hudobného života v krajine. 

Tretie kvarteto (op. 67, d mol) sa vyznačuje emocionálnou hlbkou, život
nosťou a ľudskosťou umeleckých obrazov. Má tieto časti: Allegro moclerato. 
Vivace, Larghetto a Allegro molto enérgico. Témy prvej časti sú mimoriadne 
vznešené. V príklade číslo 5 uvádzame prvú z nich. Má lyrickú melódiu 
širokého dy chu; keď sa ·ďalej rozvíja, dostáva dramatické zafarbenie. Druhú 
časť tvorí úchvatné scherzo, v ktorom sú zúžitkované ruské ľudové piesne. 
Striedajú sa tu tanečné a kantilénne epizódy . 

Tretia časť sa začína úvodom. Je vybudovaný z materiálu hlavnej myšlien
ky prvej časti, ktorá tu má však elegický charakter. Pozoruhodné v tejto časti 
je striedanie psychologických nálad - od meditatívno zádumčivých k vzru
šene expresívnym, ktoré navodzujú priamy prechod k energickému, mužnému 
finále. 
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Vo finále. Tretieho kvarteta sa zvlášť výrazne ukázalo Gli€rovo polyfonické 
majstrovstvo, prejavujúce sa aj v iných kvartetách tohto vynikajúceho žiaka 
a nasledovníka S. I. Tanejeva. Táto časť sa predstavuje dvojit-Ju fúgou, vy
chádzajúcou zo základného melodického materiálu hlavnej a vedľajšej myš
lienky prvej časti. No popritom už známe intonácie naberajú celkom iný 
charakter a iný emocionálny obsah; lyričnosť sa zamieiía za energičnosť 
a rozhodnosť. , · ' 

V rozvedeĎí fúgy upúta na seba pozornosť majstrovské spojenie obidvoch 
tém. Optimistická a energická kóda i m elodická príbuznosť jednotlivých čas tí 
dávajú dojem celistvosti a jednoty umeleckého celku. 

Tak ako aj iné Glier<~ve diela, napísané počas Veľkej vlasteneckej vojny 
(spomedzi nich Ouvertura na slovanské témy, kde spolu s ruskou "slávou" , 
bulharskou a poľskou piesňou znie česká hrdinská téma3), tak i Stvrté kvar· 
teto, (op. 83, f mol), odmenené Slalinovou cenou prvého stupňa, má op ti
mistický, život oslavujúci charakter. J e odrazom ducha sovietskeho národa, 
jeho presvedčenia vo víťazstvo pravdy a ľudskosti. 

V tomto kvartete Gliera, ako v)•znamného a dôsledného predstaviteľa 
realistického smerovania a presvedčeného protivníka formalizmu v hudbe, 
ukázal sa nerozlučný vzťah skladateľa k národu, jeho záujmom a zámerom. 
V kvartete našli organické spojenie najlepšie tradície ruskej hudobnej klasiky 
s živými melódiami sovietskej hudobnej súčasnosti. J e to potvrdené už v hlav
nej myšlienke prv ej časti (Allegro moderato), ktorá je svojou intonačnou 
stavbou blízka sovietskej masovej piesni. 

i.A tlegro moderato ~ ~ ........---.... . ..--• oorsm=&rr jp} fJr r 1 rf! r ~_r 1 F n 
p · . cresc. ~ 

~t~fr~ ~ ~ . ,_. . ~ IJ. ,--Wt l 
t9~~, 11:::t ·~==it 1 Mr -!tf:W , 1 tt r CJ!$Mv :ll vi1±::4 

'! . =-- -=st 
V tejto svojráznej téme (písaná je v prirodzenej molovej tónine) kombinujú 
sa prvky lyriky a hrdinstva; v rozvedení znie najvýbojnejšie a vyzývajúco. 
Zaujímavo sa rozvíja i druhý umelecký obraz tejto časti - vedľajšia myšlien
ka ; zo začiatku je kľudná a· rozvláčna, neskôr nadobúda emocionálne vzrušený 
nádych. V prvej časti neraz nachádzam e nápadné umelecké kontrasty, ktoré 
silne pôsobia na poslucháča. 

Druhá časť kvarteta (Vivace) má fonnu tradičného ruského klasického 
scherza a je svedectvom tvorivého poňatia Borodinových vplyvov. V pro
tiklade k rý chlym okrajovým úsekom je postavený stredný diel, kde na pozadí 
zurčiacich pasáží sordinovaný ch huslí a viol, violončelo prednáša srdečnú 
ruskú pieseň, pripomínajúcu teplé a milé obrazy ruskej prírody. 

Tretia časť (Andante), tak ako v Prvom kvartete, je komponovaná vo 
forme variácií. Spevná a výrazná téma 

• P oznamenávam, že českú pieseň Zlatá Praha ví!a hrdinov, venovanú Sovietskej armá
de - osloboditeľke, Glier spracoval v druhej časti svojej kantáty Sláva sovietskej armáde, 
ktorú napísal v roku 1953. 

1~4 

je rôzne p_oňatá v desiatich, náladove kontrastujúcich variáciách Každá z nich 
~redstavuje sa~o.statnú. zakončenú skladbičku - miniatúru no ~op 't · 
casť pr~dstavuje Jednohaty umelecký celok. ' n om tretia 

y o f1~ále • .Stvrtého kvarteta (Allegro), zložitom polyfonick d ' 1 -
zuzttkovava stvorhlasná fúga s témou vy'boJ'ne'ho . kéh omh teke, "a energie .o c ara teru. 

9.A/!egro . 

D!~i§Jp ~,.J 3WJ418gcrr l rW11f1 
f~ • o o 1=--._ o o • /C !":- .....--::; ~ 

swi4Ef4+ r fWr É tftt! Stf;&~ = 
Vedľa)š~a m~šlien~a je písaz;t~ ~ ~t~rle ru_s~ej ľu4ove~e=::;odgolosovou" 
polyfomou. ' rozvedem zneJu tiez mtonac1e a motív-v hlavn · ·r· k · 
časti. Z ·· · · • • J eJ mys ten ·y prveJ . aUJlmave Je sucasne rozvedenie témy f ' t · }.'h · · 
pr':~j tčastti . dDy~_a'?ic~ý vzostup, ako v Treťo~g~v~rt!:~t~~-i;rZvumJ.:teJ·:~~~ 
a z1vo u vr ZUJ UCI zaver. - J 

Hudobné ~odnoty S~vrtého kvarteta, hlhka a výraznosť jeho realistick · h 
o~razov, m~Jstrovstvo 1ch rozvíjania, jednotnosť obsahu i bohatých v· r~~
v~ch prostnedkov,_ - to všetko stavia spomínané dielo do rad· ·? "'ch 
vytvorov komorner hudby. u naJ eps1 

Dokonca i t ento prehľad sláčikovy'·ch kvartet R M GI' · d ľ · 
b ' ť · h · · l · 1era nam ovo UJe 

uro 1 
SI o raz o 1Ch vysokých umeleck<,ch hodnota'ch 0 1'ch ' d · · 

ráz ·ť t 1 kl " ' naro neJ SVOJ
ko~~:.~~ . 0 

h 
0~· aw .s ad~,!_.~! . pokračoval v pokrokových tradíciách ruskej 

} u Y a zaroven lSlel s duchom času so svojím národ · 1 
umeleckym vkusom a záujmami. Preto môžeme u 'Gliera h v . om, J~ l~ 
dlemokratičnosti tohto hudobného žánr u ktorv sa teší veľkeoJ. oobrľlťubo o~:~vdikve.l 
o ~ruhu po 1 1 · • T . . .' " e v stro om 
ž : • ľ d s u_c l~cov. ~m~ p n spwva l veľké m elodick é nadanie skladateľa 
Ivene , u. ~'rym1 pramenmt, 1 harmonická v aliezavosť · k . • 

a ~~tra :ns~r~men~ácia, zo?~ovedajúca ch;:kteru kom'o"::r~:d~;~rapunktu 
hudblerm e h.~e~~ s~ z~sluzene dostá,·ajú do súčasného repertoáru komornej 

lVIiaslov:k~~~:u~:~~(j~~:~.mso:f::~~:é ;i~~x!tu s k~m?rhnými did. el~mi 
sovietskych skla~téľov. ' · ova a myc popre nych 

Pr eložila E. Falt i nouá 
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JOSIP ANDREIS 

Hudba v Chorvátsku 
(Písané pre Slovenskú hudbu) 

U Chorvátov, podobne ako u ostatných 
južných Slovanov, sa rozvinula samostatná 
hudobná kultúra pomerne neskoro. Roz
kvet vokálnej polyfónie v západnej Európe, 
rozvoj hudobného baroka s novými, ďale
kosiahlymi možnosťami umeleckého výra
zu vo vokálnej monódii i v početných dru
hoch nástrojovej hudby, to všetko prešlo 
takmer nepozorovane <v Chorvátsku, kde 
boli cez celý ten čas veľmi nepriaznivé 
pod~enky pre vznik a rozvoj hudobného 
umerua. 

Chorvátske národné dejiny sú vyplnené 
neustálym bojom o existenciu, bojom za 
dosiahnutie a zachovanie si národnej slo
body a za uskutočnenie sociálnej spravod
livosti. Národ v Chorvátsku cez celé sto
ročia urputne vzdoroval Turkom, prelie
vajúc krv pre záujmy západného feuda
lizmu, proti ktorému sa musel neskôr po
staviť, keď mu chcel nanútiť svoju nadvládu 
a ohroziť jeho slobodu. Je zrejmé, že v 
takých okolnostiach nebolo možné vytvo
úť priaznivé predpoklady pre rozv oj ume
nia vôbec a hudby zvlášť. Predsa však 
práve v Chorvátsku ľud oddávna prejavo
val silné hudobné nadanie. Svedčí o ľíom 
početná hudobná tvorba, veľmi zvláštne 
a bohaté ľudové piesne i tance, ktoré do
plňa ľudová ivorivosť aj v ostatných oblas
tiach folklóru. 

1. V)'Voj hudby v Chorvátsku možno 
deliť na niekoľko etáp. Prvá a najdlhšia 
siaha od prvých známych údajov do konca 
18. storočia. Hoci stopy hlavne cirkevnej 
hudobnej kultúry sa zaclíovali vo väčšom 
počte kódexov, misálov, antifonárov, sa
kramentárov, z ktorých najstarší má byť 
údajne z 10. storočia, konkrétne údaje o 
činnosti jednotlivých hudobníkov nesiahajú 
za 16. storočie. Týkajú sa umelcov, ktorí 
pôsobili v prímorskom páse Chorvátska, 
v slobodnom Dubrovníku i v Dalmácii, 
kde pomery napriek benátskej okupácii boli 
priaznivejšie než vo vnútri krajiny, kde 
turecké jarmo znemožňovalo akúkoľvek u 
meleckú prácu. Medzi takých skladateľov 
16. i 17. storočia patria Julius Schiavetto 
(motetá tlačené v Benátkach 1564), Ivan 
Lukačié (okolo 1587-1648; zbierka vý• 
znamných motet "Sacrae cantiones", 1620), 
Toma Cecchini (okolo 1580-1644), pôvo
dom Talian, autor omší, madrigalov, motet, 
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sonát. Mimo Chorvátska žil v Elsasku 
Vinka Jelié (1596-?), od ktorého sa za
chovala iba zbierka motet "Parnassia mi
litia" (1622). Práce Lukačiéa, Cecchina i 
Jeliéa majú výrazné ranobarokové črty s 
krížením po!yíonických i monodických prv
kov, oscilujúc medzi modálnymi a tonál
nymi harmóniami ·s používaním kontinua. 
Niekoľko skladateľov treba spomenúť aj 

z 18. storočia. Medzi nimi je Stjepan N. 
zvaný Spadina, ktorého husľové skladby 
vydal v Paríži J. B. Cartier vo svojom vý
znamnom sborníku (1798-1801) ; ďalej 
splitský lekár Július Bajamonti (1744-
1800), organista a skladateľ cirkevnej hud
by (oratórium "Prenesenie tela sv. Dujma") 
a napokon Josip RaffaeUi (1767-1843) z 
ostrova Hv ar, tiež cirkevný skladateľ. Ove
ľa známejší bol huslista Ivan Mane Jarno
~'ié (1745-1804; Jarnowick, Giornovichi á 
pod.), vážen)~ v mnohých európskych kra
jinách. Písal hlavne husľové skladby (kon
certy), do určitej miery pod Mozartovým 
vplyvom. Pred.klasické úsilie výstavby sym-

IOANNIS 
LVCACIH 

DE SEBENICO 
,.. u~.,.. t;.W""'f, fH~é~ o~.r .. n f'r<J/,a,. 

S:1crz CJ.ntlo:~es Sing~lis Binis Tt:rnis ~ilttrtut 
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Titulný list "Sacrae Cantiones" 
I vana Lukačiča ( 1620) 

tonickej orchestrálnej hudby n ového druhu 
sa odrazilo v symfóniách Dubrovčana Luku 
Sorkočeviéa (1734- 1789). Do 18. storočia 
spadá aj vznik anonymného sborníka cir
l•evných piesní "Cithara octochorda (1701; 
3. vydanie 1757), v ktorom sú zozbierané 
latinské i chorvátske cirkevné piesne mimo
riadnej krásy. 

2. Druhá etapa chorv átskych hudobných 
-dejín vypb'ía prvú polovicu 19. storočia. 
Z radov rastúcej meštiansl<ej spoločnosti 
vyrastalo vtedy mohutné úsilie, ktoré v čase 
-európskeho romantizmu a prebudeného 
národného povedomia i prvého dozriev ania 
slovanskej vzájomnosti sa snažilo zadovážiť 
{;horvátom plnú politickú i kultúrno-ume
leckú samostatnosť. V Chorvátsku v zemi 
ktorú spravovali z Viedne a ktor~j l\Jaď ari 
chceli nanútiť svoju vládu i reč, skupina 
mlad),ch ľudí rozličných povolaní viedla 
borbu za veľký historicko-kultúrny prevrat, 
ktorý zachvátil mnohé oblasti. Nazvúc sa 
" Ilircan;i" , t. j. potomkami starého, rovnako 
nazvaneho balkánskeho kmeňa, pr íslušníci 
tejto skupiny chceli vytvoriť podklad pre 
širokú slovanskú vzájomnosť, v prvom rade 
pre j ednotnú reč i pravopis juhoslovanských 
národov. Ilirizmus nie je von koncom sa
mostatný jav, bez vzorov mimo Chorvát
ska. Je to odraz všeobecnej národno-roman
tickej rozkolísanosti v Európe, silných ten
denc~, ~toré ~š_!e za, Napol~onovej diktatúry 
a naJma po jeho pade boli vedené heslami 
frar:cúz:skej revolúcie a _hľa d ali svoje vy
?oke,. ~rel~ v plnom dosrahnutí národných 
1 pontrckych slobôd. 

Ilírski vodcovia čoskoro spoznali sil u 
h udby; spoznali, že môže násobiť silu a 
d?sah .• ~lova a spôsobiť, že ono účinkuje 
rychleJSie a b.ezprostredn ejšie. Vtedy sa 
hudba :' ~~orvá:tsku ~á":a ~o služieb lásky 
k :"_la st!. Narodno-budrtelske skladby, vzni
kaJuce vo veľkom množstve, vyzdvihujú 
láslm k národu a vieru v jeho budúcnosť 
zd~:a~ňujú m yšlien!'-u o slobode ako naj: 
vysseJ hodnote, o Jednote a sv ornosti ako 
najistejšej ceste, ktorou sa môže dosiahnuť 
a. udrž?ť s~o?oda. Avšak n ajtrvalejšie ovo
cre, ake prmresla hudba v Ilirizme, netreba 
hľadať v takomto, často príležitostnom a 
veľmi ~asto diletantskom úsili statočných 
~udobrukov-vlastencov. Oveľa dôležitejší 
Je poznatok Ilircov, že umelú h udbu treba 
budovať . na z~klad?ch a v duchu ľudovej 
hudobn eJ tVOrivOsti a tak vytvárať diela 
ktoré v porovnaní s hudobnou tvorbo~ 
iných národov budú mať originálnu vlast
nú fy_zio~nómiu, p;etože takú má aj ľudové 
umeme, ICh nevycerpateľný prameň. Také 

V atrosla" Li.<inski 

p lod y však priniesla tát o myšlienka až v 20. 
storočí. 

Medzi skladateľmi-Ilírcami n ebolo veľa 
význač_n~jšíc_h ta lentov . Najväčší je Vatro
slav L!sms~r (1819-~854) , tragický príklad 
na~an~ho 1 sklamaneho tvorcu, prv ý pro
i~swnal~y chorvátsky skladateľ, prv ý , k to· 
ry poc!ťoval pot~ebu, aby svoje odborné 
yzdelarue doplnil a skončil v daktor om 
veľkom slovanskom stredisku. Ešte pred 
o_dch<;'dom ~a štúdiá do Prahy n apísal Li
smski prvu chorv átsku operu "Láska a 
~nev'~ (1846). Y. Prahe vznikla najväčšia 
casť Jeho d;uheJ r p oslednej opery " P orin" , 
p redvedeneJ až roku 1897. H oci Por in" 
prezrádza zrejmé nadanie pre char~lderizá
ciu i utváranie dramatick ý ch obrazov 
schopn osti Lísinsk ého sa javia v pravo~ 
s:--et~e v jeho početných sboroch i sólový ch 
presnach (na ch orvátske, české j n emecké 
texty ), v ktorých p revláda jú elegické mäk
ké ná!ady! ;yrastajú ce z pôvodnej , ~viežej 
melodrckeJ mvencie. Ilírskemu cieľu tvoriť 
umelú hudbu na n árodnom základe sa Li~ 
sinski priblíž il väčšmi, n ež osta tní sklada
telia z ilírsky ch radov. Medzi nim i treba 
spomenúť ešte aspoň Ferda Livadiéa 
(1798-1878; piesne) , Prania Pokorného 
(1825- 1859) a Josipa R un;anina (1821-
18?8), auto:r:a ,~horvátskej h y mny " Líjepa 
nasa domovma . V tom čase tvoril fran tiš
kán F ortunat Pintarié (1798-1867) svieže 
m oza:rtovsky zafarbené klavírne skladby. ' 

3. Po h absburskom absolutizme (1850-
60), ktorý surovo prenasledoval všetky po
krokov é ilirske národné ideály , n astáva no-
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vé obdobie vo vývoji chorvátskej h udby. 
Zjav Ivana Zaica (1_832- 1914), ú strednej 
osobnosti v čase od rokov sedemdesiatych 
po prechod do 20. storočia, znamená p redo
všetkým boj proti diletantizmu a zaostalosti. 
Avšak tento neobyčajne plodný a nadan)' 
skladateľ opier ("Nikola Subié Zrinjski", 
1876), operiet, oratórií, kantát, sborov, 
piesní i inštrumentálnych skladieb, neviedol 
chorvátsku hudbu rázne ďalej na ceste 
Ilírcov. J eh o ideálom bol Verdi a ta lian s l< a 
opera z polovice 19. storočia, a teda v-plyv 
takejto hudby na Zajcovu tvorbu je zro
zumiteľný. Niekoľko mien okolo Zajca: 
Vatroslav Kolander (1848-1912), Franio 
Vilhar (1852-1928; sbory a piesne) , Vilko 
No"ak (1865- 1918; dobrá sborová hudba) . 
Do tejto doby spadá aj činnosť Prania 
Kuhaéa (1834- 191.1), dovtedy najvýznam
nejšieho folldoristu a hudobného spisovate· 
ľa, hodnotnéh o životopisca ilírskych skla
dateľov. 

4. Prvá svetová vojna je časovou hrani
cou Zajcovho obdobia. ::'\' ové p olitické po
mery po roku 1918, nové možnosti i po
treby a nové hľadanie prinášajú aj revíziu 
cieľov chorvátskej hudby . 

Ciastočnc pod "1Jlyvom veľkých tradícii 
i výsledkov národného smeru v hudbe v 
Rusku i v Cecliách hudobný folklór znovu 
väčšmi púta záujem chorvátsk-ych sklada
teľov, k torí sa zoznamujú s národnými 
tancami i piesňami z jestrujúcich u ž zbie
rok, alebo chodia medzi ľud, kde počúvajú 
i zapisujú nó.rodné n ápevy, spoznávajúc 
ich úlohu v každodennom živote kolektíva. 
Ako keby zn ovu ožívali ideály Jl[r covl 
Avšak mladí chorvátski skladatelia už nie 

Blagoie Bersa 
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sú v situácii starých preborníkpv chorvát
skeho kultúrneho i umeleckého obrodenia. 
~fajú dôkladné znalosti, nadobudnuté doma 
na záhrebskom kon zervatóriu, ktoré čin
nosťou viacerých vynikajúcich pcdag6go v 
dosahuje značnú úroveň hudob nej výcho
vy; odchádzajú do cudziny (často do Pra
hy) , kde si doplňujú odborné vzdelanie a 
zoznamujú sa s p rúduil súčasnej euxópskej 
hudb y . St údium im odhaľuje aj podstatu 
druhej základn ej otázky, ktorú riešia viac
alebo menej individuálne : zisťujú, že sí 
n emôžu nevšímať súčasné hudobn é p rúde
nia a úsilia, ako to robili eklektici za čias 
Zajca; je im jasné, že treba ňržaC krok 
s p okrokovou európskou hudbo u, osvojujúc
si jej zdravé strúnky a zav1·hujúc exti·ém
ne a módne, ak o aj nájsť most medzi tými 
pozitívnymi v)·dobytkami a medzi d t1chom , 
ktorým je preniknutá ľudová tvorivosť
Tu sa vynárali v p n ·om rade harmonick é 
j rytmické problém y, vzťah k disonancií 
a k jej n ovej úlohe medzi p r·oslriedkami 
hudobnej reči, ako aj práca s novými, ne
pravidelnými rytmickými i polyrytmick),mi 
figúrami. V riešení týchto závažných otá
zok pomohol chorvátskym skladateľom v 
mnohom sám ľud harmonickými zvláštnos
ťami svojich nápevov, k torých drsnosti a 
tvrdosti sú do určitej miery svojským odra
zom ľudového hudobného cítenia. Aj ne
pravidelnosti a zložitosť metra a rytmu v 
sCtčasnej európskej h udbe majú styčné b ody 
s formou n árodných tancov. 
Súčasným skladateľom v Chorvátsk u p o

máha jú aj stále priaznivejšie podmienky 
p re reprodukciu hudobných diel. Postupne 
sa tv oria významné orchestrálne i k omorné 
združenia, reprodukčné možnosti opery a 
bale tu v Záhrebe dosahujú vysokú úroveň 
a záhrebské spevokoly podporujú vznik 
významných sborov)•ch skladieb. Cinnos~ 
početných d omácich sólistov tiež veľmi 
plodne vplýva n a rozvoj a obohacovanie 
vokálnej i inštrumentálnej hudby v Chor
vátsku . 

V tomto veľmi v)·znamnom období chor'
vátskej hudby, ktoré zaberá časové rozpätie 
medzi dvoma svetov)rmi v ojnami, stretáme 
najprv niekoľko skladateľov, ktorí vyplťíajú 
prechodný ú sek medzi obdobím Za~covým 
a medzi novým húdobným nacionalizmom. 
Sú to: Blago fe Ber sa (1873- 1934), vynika
júci pedagóg, ktorý operou "Ohe!t" (1911) 
i orchestrálnymi skladbami (symfonická: 
báseií. "Slnečné polia") znateľne pozdvihol 
úroveli chorvátskej hudby na tomto úseku ; 
Franjo Dugan (1874- 1948), skvelý k ontra
punktik i najlepši organista svojej generá-

cie v Chorvátsku; Josip Hatze (1879), autor 
citových piesní i p rvej chorvátskej veristic
kej opery (ľ\ávrat, 1911) ; Dora Peiačevié 
(188..'i-1923; početné· komorné skladby) . 

V tomto časovom úseku sa pripájajú k 
národnému hudobnému smeru skoro všetci 
chorvátski skladatelia. P ret o vlastne nie je 
možné zaraďovať ich do sku pín rozličných 
umeleckých orientácii. 

Prv)= ideológom chorvát skeho hudobné· 
ho neonacionalizmu bol mimoriadne plodný 
.4.ntun Dobronié ·(1878-1955), žiak Vítez
slava Nováka, skladateľ, spisovateľ i folk lo
rista. V trochu nejcdnotnej pozostalosti, 
ktorá svedčí, že túžby i vôľa boli často 
väčšie ako tvorivé schopnosti, posky tol 
Dobronié prvé príklady n ovej hudobnej 
reči, k torá bola národná i súčasno-európska. 
Písal opery, balety, symfónie (Sin foniu vi
gorosa) i komo1~é diela. b•an Niatetič Ronj
gov (188(Í) napísal oveľa menej, avšak uká
zal viac nadania i bezprostrednosti. J eho 
žalospev "Cače moj" je jedný m z najo tras· 
nejších a najmohutnejších diel celej chor
váts.kej i ju hoslovanskej sborovej literatúry . 
In špirovaný je veľkým baníckym nešťas
tím, v ktorom veľa detí stratilo rodičov. 
Skladba je predchnu tá charakteristickými 
črtanú istarského fo lklóru tak ako ostatn é 
Matetíčove diela. K)•m Pran Lhotka (1883), 
pôvodom Cech, obohatil hodnotnÝmi d ie!a-
1ni rozvoj baletu v Chorvát sku ("Cert v de
dine") , Krsto Odak (1888), žiak Vítčzslava 
Nov(lka, je vý-razný polyfonik, ktorý tv ori 
svoje ·n ajlepšie diela v komornej (4 sláči
kové k vartetá) a duchovnej hudbe. Zložitá 
osobnosť h ol Božidar Sirola (1889-1956), 
ta k ako Dobr·on ié, skladateľ, folklorista i 
hudobný spisovateľ. Tvoril takmer vo všet
kých žánroch , no najväčši úsv ech dosiahol 
v početných píesňach a v or~tóriu a cap
pella "Zivot sv. bratov Cyála a Metóda". 
Napísal p rvé d ejin y chorvátskej hudby 
(1922). Franjo Lučič (1889) , znamenitý 
teoretik, je autorom prvej chorvátskej sym
fón ie (1917) a K rešimir Baranovič (1894) 
je zakladateľom chorvátskeho baletu. J eho 
balet " Licitarsko srce" (1924) upúta moder
nou faktúrou, zaujímavým spracovaním ná
rodných m otívov i skvelou inštrumentáciou . 
Neobyčajný úspech mal aj jeho cyklus p re 
barytón a orchester "z mojich bregov", 

predchnutý intímnou meditatívnosťou o po
minuteľnosti. 

K tejto generácii patria dvaja z najzná
mejších i najvýznačnejšíeh starších chor
vát skych skladateľov : Gotovac i Slavenski. 
Jakov Gotovac (1895), umelec trochu kon
zervatívn ych výrazových prostriedkov, do
siahol medzinárodný úspech operou "ErQo 
z onoho sveta" (1935) a brilantnou orches
trálnou skladbou "Symfonické kolo". Go-
tovac vie znamenite vykúzliť a oživiť ducha 
ľudovej hudby, pričom sa zvlášť uplatňuje
jeho zmysel p re hudobný humor. T vorí 
výlučne orchestrálnu p rogramovú hudbu,. 
scénickú hudbu a vokálne formy; hranice
svojej tvorby si stanovil mimo symfonickú, 
koncertantnú, komornú i klavírnu hudbu. 
Celkom inú povaha je Novúkov žiak Josip· 
Slavenski (1896-1955). Aj on je p ríslušní
kom národného smeru, ale jeho p rostried
ky sú oveľa radikálnejšie, modemejšie, fak
túra zložitejšia a výraz h lbší. Tento, v s\·o
jom čase popred ný chorvátsky skladateľ, 
ktorý najväčšiu časť svojho umeleckého· 
života strávil v Belehrade ako profesor Hu
d obn ej akadémie, písal klavírne skladby (a7. 
do príchodu nacistov všetky vychádzali vo
vydavateľstve Schott v Mainzi), úspešné
sláčikové k vartetá, orchestrálnu suitu "Bal-
kanofonia", akýsi prierez cez h udobný 
Balkán a jeho typické hudobn é prejavy a 
invenčne veľnú bohatú "Symfóniu Orientu" 
pre sbor a orchester, v k torej sa 7.račia 
hlavné etapy v rozvoji náboženského zm)·š
ľania ľudstva. V niekoľk<•ch k antátach o
sp ieval boj za novú Juhosláviu i bojovní
kov za socializmus (kantáta o Leniuovi na 
text Majakovského). 

Skladatelia z tej to poslednej skupiny už 
vlastne nespolupracujú na utváraní súčas
nej chorvátskej hudby v užšom slova 7.my;
le. Tí, čo ešte žijú, už prešli kulminačným 
bodom svojej h·orby . Nakoľko ešte tvoria, 
pridržiavajú sa vyšliapaných už chodníč· · 
kov. 

5. Skladatelia, o ktorých možno po.-edať. 
že ak t!vne spoluvytvárajú dnešnú hudobnú 
kultúru v Chorvátsku, sa všetci narodili v-
20. storočí. Niekoľko z nich začalo úspešne 
svoju tvorivú cestu ešte pred druhou sve-· 
t ovou vojnou, k ým iní sa objavili v hudob
nom živote Chorvátska až po nej. 

(Pohraéo>'anie)• 
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.JOZEF PLAVEC 

K 80. výročiu narodenia Otakara Ostrčila 

J e v tom kus radostnej symboliky, 
že v deň februárového víťazstva ľudu, 

· 25. II. sme si zároveň pripomenuli 
v)rročie narodenia veľkého majstra 
našej hudby, ktorý završuje rad na
šich hudobných klasikov a popritom 
svojím dielom naznačuje cestu dopre
du. J e to Otakar Ostrčil, narodený 
práve pred 80 rokmi, 25. februára 
1879. Keby sa bol dožil víťazstva 
zásad, ktoré prepletávali celé jeho 
dielo i činnosť, bolo by to pre neho 
veľkým zadosťučinením. Veď sám pa
dol uprostred najväčšiehQ zápasu 
s vtedajšou reakciou, v dobe prvého 
nástupu fašizmu a jeho besnenia a 
nedožil sa jeho porážky. Vývoj uda
lostí dal Ostrčilovi jasne za pravdu; 
tým len rastie jeho význam. Len má
lo umelcov doby prvej republik.y vi
delo tak dobre a kliesnilo tak pevne 
cesty, po ktorých by naša hudba išla 
ďalej cestou pokroku. Ostrčil tu bol 
jeden z najpoprednejších a čo bolo 

v jeho dobe známe len nemnohým, stalo sa dnes všeobecným presvedčením. 
T)'m len vzrastá naša vďačnosť k nemu ako priekopníkovi i náš rešpekt 
k jeho uvedomelosti. Otakar Ostrčil v tomto svojom úsilí neľutoval námahu 
a nešetril vlastné sily, až pre tieto ciele obetoval i svoje zdravie - podobne 
.ako jeho veľký vzor - Bedrich Smetana. Ale súčasne sa tým zapísal do dejín 
našej hudby a kultúry trvalým písmom ako jeden z veľkých budovateľov 
.a bojovníkov, ak)•ch sme v jeho dobe nemali veľa. 

Korene tohto je treba hľadať už v Ostrčilovej mladosti. Hoci sa narodil 
-v Prahe ako syn známeho smíchovského lekára, nebol svojím zmýšľaním ani 
trochu me.štiakom. J eho rodičia pochádzali z Moravy a Ostrčil sám sa cítil 
najšťastnejším na českom vidieku. Najprv si obľúbil malú podhorskú obec 
Vápenný Podol v Zelezných horách, kde 40 rokov dochádzal, aby načerpal 
nových síl i priamo tvoril uprostred lesov a strání pôvabného zákutia. Zároveň 
tam však poznával český ľud, drobných domkárov a robotníkov v tamojších 
·vápencových lomoch, i ľudových muzikantov, ktorými bola táto obec známa. 
Vytváral si tak svoj vzťah ku kolektívu pracujúcich i vidieckej prírode, ktorú 
si nie menej obľúbil. Neskôr na neho podobne zapôsobila juhočeská Sobeslav 
·so svojím okolím, kde tiež vznikli niektoré jeho významné diela. (Z "vápen
:nopodolského" obdobia možno uviesť obidve orchestrálne suity, G-dur a c-mol, 
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:z ktorých najmä druhá sa priamo programove odohráva vo Vápennom Po
<lole, ďalej melodrámu Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici a i., zo 
Sobeslavi porhádza symfonická báseň Léto, melodráma Skrivan, ale predo
všetkým opera Honzovo království, kde sa hovorí o "prehorovské muzice" , 
podľa dediny Prehorova v blízkosti Sobeslavi) . 

Ostrčil mal však tiež znamenitých učiteľov a priateľov, ktorým vďačil za 
-svoj zdravý rast. J eho učiteľom kompozície bol Zdenek Fibich, ktorý ho 
pokladal za svojho najmilšieho žiaka a dal mu majstrovstvo skladobnej tech
niky i správnu orientáciu v umeleckom svete. a univerzite, kde Ostrčil sú
-časne študoval moderné jazyky, pôsobil na neho najviac profesor Otakar 
Hostinský, ktorý mu vštepil pokrokové ideály Smetano><e. J eho spolužiakmi 
boli Zdenek Nejedlý a Otakar Zich. S obidvoma ho potom pojilo celoživotné 
priateľstvo a holo mu veľkou oporou v jeho· bojoch. 

Ostrčilova cesta k hudbe viedla od amatérstva k profesionalizmu. To leu 
posilnilo jej ľudový základ. Ostrčil ako dirigent vyrástol prácou s veľmi 
1i?brým amat~rskym súb~rom Orchestrálneho združenia v Prahe, ktoré pri
v iedol k takeJ dokonalosti, že úspešne súťažilo i s Ytedajšou Ceskou filhar
móniou. ~iež ako s~adate~ dobyl si Ostrčil veľmi rýchle uznanie verejnosti. 
J eho prve orchest~alne . diela Selská slavnost, Pohádková suita, symfónia 
A-dur) prekvapovah SVOJOU zrelosťou. Tiež národný ráz jeho hudby bolo mož
né poznať už pri zhudobneni Nerudovej Balady českej ako melodrámv alebo 
pri sko~ponovaní piesne Osirelo díte, ktorej ľudovosť Ostrčil maj;t~ovsky 
zdramatiz?val. Bolo jasné, že tu rastie dramatik prvej triedy. Tomu nasvedčo
vala ako Jeho prvá opera Vlasty skon, ktorá námetove i hudobne samostatne 
n~dviazala najmä na Fibichovu Sárlm, tak scénická hudba ku Kvapilovmu 
'S1rot~u na námet slovens~ej rozprávky Boženy Nemcovej. Ostrčilovým vý
-chodiskom hol tli; ~omantlzmus, ale nie fan tastický, no preteplený hlbokou 
ľudskosťou a r eah st1ckou kresbou skutočného života. Zároveň bolo známe že 
j e Ostrčilova hudba záležitosťou nie technickou, ale predovšetkým ideo~ou. 
I každá jeho ďalšia opera (Kunálovy oči, Legenda z Erinu na námety Zeyero
ve) má v sebe toto jadro: rieši konflikty sociálne a mravné s neotrasnou vierou 
vo. vf.~azs.tvo ~obra nad z.lom ~ ná.silím. Ostrčilov jemný humor sa uplatnil 
naJma v Jeho JednoaktoveJ komlCkeJ opere Poupe. Ostrčil si tu vytvoril i svoju 
vl~~tnú, ~mdobnú reč, na základe smetanovského princípu štylizácie hovorenej 
r eci. Sucasne v odbore orchestrálnom dob)rval nové oblasti vo svojej Suite 
-c-mol, lmpromtu a Symfoniette. . 

V porovnaní so svojimi generačnými vrstovníkmi Vítezslavom Novákom 
a Jo:efom Su~om ne~tojí nijako v pozadí čo do smelosti a zložitosti prejavu, 
:ale e~.te ~eneJ. ako om prebet:á .z predvojnovej západoeurópskej moderny. Pre 
qstr.ctla Je pr1amo ch.arakten stické, že sa ho takmer vôbec nedotkol impre·
:swmzmus, ktorý bol Jeho umeleckému typu priamo protichodný . Ostrčil ako 
-s~ladateľ i dirigent hol. veľký a r ch i t e k t o n i k, ktorý svoje diela staval 
zamerne a premyslene, 1 keď nie v chladnom konštruktivizme. Rástol z domá
-cej tra~cie a svet~vého n~voromantizmu, neskôr prijal pokrokové podnety 
s~eto~eJ hudby, naJmä z diela Gustava Mahlera a tak dospel ku svojej oso
bitneJ syntéze. Preto prinášal tak nové diela takmer vo všetkých odboroch, 
ako napr. v tvorbe sborovej cyklus Prosté motívy na básne Nerudove, v ko-
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mornej hudbe pôvahne prostú Sonatínu, zobrazujúcu Ostrčilovo rodinné 
šťastie a pod. J eho diela rástli priamo zo života, ako ukazuje orchestrálna 
Krížová-cesta, dramaticky strhujúci obraz Ostrčilovho boja s reakciou a najm~i 
potom. jeho posledná opera Honzovo království, ktorá je dielom nanaj,·)'š. 
dokumentárnym pre dobu svojho vzniku. Hoci má námet rozprávkový, čer
paný z L. K. Tolstého Poviedok pre ľud, v spracovaní libretistu Jii'ího :\Ja
ránka zobrazuje situáciu Európy začiatkom tridsiatych rokov, v dobe Musso
liniho útoku na H abeš a Hitlerových príprav k prepadu mnohých európsk ych 
krajín. J e tu scénicky názorne ukázaná spojitosť kapitalistického poriadku-. 
s in1perialistickou vojnou i neľudským postupom proti ľudu (streľba do davu 
demonštrantov) . Niet pochýb, že by všetko bolo odrazom skutočnosti , ale 
v mnohom tu videl Ostrčil so svojím libretistom dopredu. Je to markantné 
najmä vo výraze presvedčenia, že ľud môže zabráni ť dobyvačnej vojne, 
ktorú si nepraje a nenávidí. Týmto svojím mierovým zameraním je H onzovo 
královstvi stále aktuálne. I keď pre svoj rozprávkový ráz nemôže byť ešte 
nazvaná soeialistickou operou, predsa má k nej veľmi blízko a určite ukazuje 
cestu k novým dielam socialistického realizmu. 

Okrem tohto príkladu uvedomelej a nebojácnej tvorby dáva Ostrčil jasný 
príklad i ako v)'konn)' umelec - dirigent. Na poli spevohry začal svoje re
formné pôsobenie v opere bývalého Mestského divadla na Vinohradoch v ro
koch 1914-18. Tu začal svoju očistnú prácu na dielach Smetanových, ktoré 
predvádzal bez úprav, pravdivo podľa originálu; tu uplatňoval svoje zásady 
propagácie diel obchádzaných autorov, ktorí ma!.i svojím umením čo povedať . 
V tejto činnosti potom ešte veľkorysejši e pokračoval v pražskom Národnom 
divadle, ktorého vedenie opery prevzal po Karlovi Kovai'ovicovi v r. 1919. 
Ostrčil nič nedal na snahy oficiálnych činiteľov urobiť z Národného divadla 
.,štátnu operu" podľa vzoru starých dvorných divadiel. Naopak, obraňoval 
lu dôsledne Smetanov program a heslo "Národ sobe". Pokladal za samozrejmé, 
že opera Národného divadla musi mať na repertoári ce l é dielo Smetanovo, 
Dvoi'ákovo, Fibich ovo, Foerstrovo, Janáčkovo i N ováko vo, vedľa noviniek 
autorov mladších a širokého svetového repertoáru. Odvtedy sa datujú pamätné 
Ost.rčilove cykly opier klasikov i jubilantov, jeho dôraz na diela slovanskej 
tvorby i odvaha uvádzať najpriebojnejšie novinky, ako bol napr. Bergov 
Vojcek. l\Jal preto veľa nepriateľov a musel čeliť mnohým intrigám a kam
paniam. Zo všelk)·ch vždy vyšiel ako charakterný muž s čistým štítom. To 
pôsobilo na celý operný súbor nesmiernou v ýchovnou silou. Ostrčil bol všet
kým svojim spolupracovníkom vzorom pracovitosti, zásadovosti a disciplíny_ 
Oprávnene bol naz)rvaný "prv)·m robotníkom Národnéh() divadla". Za 15 
rokov svojho vedenia opery naštudoval a dirigoval 110 rôznych diel, z toh o 
75 domácich autorov. Ak uvážime, že pracm·al v ťažkých rokoch hospodárskej 
krízy a za stáleho nedostatku skúšobných miestnosti, je potrebné t)rm viac 
obdivovať to, čo za dan)•ch podmienok vykonal. Keď dňa 20. augusta 1935 
, .o veku púhych 56 rokov zomrel, bol to ťažký otras pre Národné divadl() 
i českú hudbu. Otakar Ostrčil nám chýba dodnes. Ale je s nami jeho živ)· 
príklad a jeho nesmrteľné dielo. Z neho musíme čerpať poučenie, ako preko
návať prekážky a ako ísť ďalej. 
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l , ADISLAV B U RLA S 

Náuka o formách 
v súčasnej hudobnej teórii 

Súčasná hudobná teória vykazuje tenden
-ciu zbavovať sa zvyškov pozitivistick)'ch 
čí·t, ktoré ju ovplyvnili ešte v časoch zrodu 
novodobej hudobnej vedy ako samostatne 
vedeckej disciplíny koncom min ulého a 
.začiatkom nášho storočia. J ednotlivé hu
dobné náuky tej to doby n iesli na sebe 
pečať pedagogickej aplikácie hudobnej teó· 
rie a jednako rodili sa aj s ambíciami ve· 
d eckýnú. Najväčším nedostatkom jej po
zitivistickej orientácie bolo nedialektické a 
.nehistorické chápanie jednotlivých hudob
n 5·ch discip lín i jedn otlivých oblastí hudob
ného vyjadrovania. Poznávací proces pre
'biehal tu zväčša v izolovanom skúmaní 
j ednotlivých javov : napr. jednotlivých zlo
žiek hudobnej reči (harmónie, melódie, po· 
lyfónie), ale aj k izolovanému chápaniu ich 
j ednotlivých zákonitostí, napokon poznatky 
získané zo štýlového okruhu hudby blízkej 
:minulosti (klasicizmu a romantizmu) sa 
·zabsolutizovali ako nemenné zákony a nor
my hudobného umenia. Hoci je prirodze· 
ným zjavom isté zaostávanie hudobných 
.náuk za kompozičnými výsledkami tejže 
d oby, jednako začiatkom storočia sa táto 
diskrepancia ukázala príliš veľkou: vzni
Kala nepreklenuteľná priepasť medzi zasta
ralými školometskými predpismi a medzi 
.živou hudobnou praxou. 

V náuke o hudobn),ch formách, ktorá 
vychádzala temer výlučne zo št),lovej oblas· 
ti hudobného klasicizmu, ukázali sa tieto 
n edostatky vo viacerých smeroch. Skúmali 
sa prvky hudobného diela v zmysle herbar
tovskej analýzy a to väčšinou ako rozme
r ové a myšlienkové jednotky. P opis kontúr 
:pe;iodickej stavby hudobných myšlienok 
nebol úplný a an i nemohol vystihnúť hlav· 
né formové vlastnosti hudobnej skladby 
ako celku: bol to skôr statický súčet prv
kov a vypreparované styčné body medzi 
j ednotliv)'mi článkami umeleckého diela, 
n ež plné pochopenie skladby ako u m e -
l e c k é h o prejavu, jeho účelného orga
nického stvárnenia. Tak potom aj h lavné 
formové schémy , ktoré vznikli zovšeobec
nením základného usporiadania myšlienko· 
vého materiáfu hudobných diel, boli posled
ným cieľom poznávania formy hudobnej 
skladby. Ukázalo sa však, že objavenie 
týchto v lastností hudobnej formy ešte príliš 

málo hovorí o tom, aká je skladba v sku
točnosti. Boli skladatelia, ktorých diela 
mali dokonalú formovú schému a pr'edsa 
ďaleko zaostávali za sldadbanú majstrov, 
k torí sa vyznačovali práve tým, že si do
volili tieto schémy rôznym spôsobom na
rúšať, alebo i olJchádzať ! Neraz sa tiež 
h lavné formové typy (piesňová forma, va
riácie, rondo, sonátová forma a fúga) mie
šali s konkrétnymi historickými formami 
a žánrami, ako je to pnar. v známej J ir á
k o ve j Náuke o hudobných formách, ktorá 
sa u nás pomerne dlho užívala. Takéhoto 
zamerania je tiež St ô h r o v a Musikalische 
Formenlehre, i keď tejto knihe nemožno 
uprieť dobré názorné spracovanie látky po
mocou dobre Yolenýťh a početných príkla
dov: tým su vynahradilo bezprostredným 
vnímaním hudby to, čo nebol autor schop· 
ný teoreticky postihnúť a '")dožiť. 

V priamom protiklade stojí oproti nazna
čenému poňatiu hudobnej formy koncepcia 
Ernsta K u r th a a Hansa ::\1: e r s ro a nn a, 
ktorí hľadali temer výlučne podstatu ume
leckej formy vo sfére citovej ako objektív
nu realizáciu stále prúdiacej a p lynúcej si
ly, jej organizáciu v priestore. Ani toto 
jednostranné prenesenie dôrazu na dyna
mickú povahu hudobnej formy s negova
ním statickej architektoniky skladby ne
mohlo byť správne. Bol to skôr prejav 
neudržateľnos ti starej statickej koncepcie 
náuky o hudobn)'ch formách. V dvadsia
tych a tridsiatych rokoch nášho storočia 
stretávame sa s pozoruhodnýnú výsledka
mi pri h lbšom skúmaní princípov hudobnej 
formy: spôsobu rozvíjania h udobných myš
lienok v ich dialektickej povahe (opako· 
vanie - zmena; podobnosť - kontrast; 
symetria - asymetria a i.) a mnohostran
nej vzájomnej spätosti a súvislosti. Spo
meňme napr. Bl um e h o štúdiu o nad
väzovaní a r ozvíjani (Fortspmnung und 
Entwicklung, Peters Jahrbuch, 1929, 54-
70), alebo známu prácu Borisa A s a fi e v a 
Muzykaľnaja forma kak process (1., II. 
Moskva- Leningrad, 1947) . 
Súčasný stav skúmania povahy hudob· 

nej formy charakterizuje dialektické zla
denie statickej a dynamickej p ovahy hu
dobného diela : všestranné skúmanie po
vahy organizácie a procesu hudobného vy-
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j adrovania sa vo vzťahu k jednotlivým 
zložkám hudobnej reči na strane jednej a 
k umeleckému zámeru a k idei na strane 
druhej. 

Výsledkom súčasného stavu skúmania 
povahy hudobnej formy je oveľa plnší a 
prehlhenejší pohľad na jej stavbu i prie
beh ako v minulosti. Pod hudobnou for
mou z hľaaiska hudobných náuk roz
umieme logický a organický spôsob rozvi
nutia myšlienok v hudobnom diele, ich 
yzájomný vzťah a ich pomer k celku a 
jednote diela. Náuka o hudobn)•ch formách 
snaží sa podávať systém technick)·ch skú
seností o tvarovom a kinetickon1 riešeni 
hudobných diel, skúma ich vnútornú sta
vebnú logiku. 

Takto určený obsah i cieľ hudobnoteore
tického skúmania hudobnej formy má svoj 
plný nárok na existenciu. Líši sa tiež od 
iných aspektov na hudobnú formu, napr. 
od aspektu e ste ti c k é ho (ako súhrnu 
špecifických vlastností umeleckého diela 
schopných vyjadrovať jeho obsah) i od 
aspektu hi s to ri ck é h o (ako pojmu na 
označenie hudobných útvarov, ktoré sa ob
javujú v historickom procese v jednotlivých 
štýloch a žánroch). Ak ale má byť hudob
noteoretický zreteľ na hudobnú formu sku
točne aspektom robiacim si nárok na ve
deckosť, nemôže sa izolovať od stanoviska 
estetického a lústorického. Všetky tri spo
menuté odlišné pohľady na hudobnú for
mu patria k sebe neoddeliteľne tak, ako sa 
navzájom prekračujú a doplňujú do jed
noty im prislúchajúce hudobnovedecké dis
ciplíny : teória, estetika a lústória. V zájom
né dialektické uplatnenie všetkých uvede
ných disciplín v konkrétnej vedeckej práci 
je schopné otvoriť v hudobnej vede kvali
tatívne novú epochu ~ ako o tom svedčia 
práce mnohých popredných českosloven
ských i zahraničných muzikológov. 

V najnovšej literatúre o hudobných for
mách prejavuje sa táto snaha o spojenie 
hudobnej teórie s estetikou i históriou roz
manitým spôsobom. 

Odpútavanie sa náuky o hudobných for
mách od schematizmu statického a nehis· 
torického chápania pozitivizmu badať v 
snahe o poznávanie všeobecne platných 
formotvorných postupov v ich vzájomnej 
dialektickej povahe. Skúma sa podiel hu
dobných elementov na výstavbe hudobnej 
formy, vplyv faktúry na stavbu hudobné
ho diela, organická diferenciácia jednotli
vých súčasti formy, proporcionalita, static
ká a dynamická stavba hudobného diela. 
U Helmuta D eg e n a (Handbuch der 
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Formenlehre, Bosse Verlag, Regensburg· 
1957) je táto tendencia dosť jednostranne 
ovplyvnená výlučnosťou postoja prác
Kurtha a Mersmanna, z ktorých v podstate 
autor vychádza, jednako dosahuje v p ráci 
viacero cenných a podnetných dielčích 
výsledkov. Neprijateľná je tu pr irodzene 
celková idealistická filozofická koncepcia 
základných kritérií, naznačená v úvodných 
kapitolách. Veľa cenného prináša dvojzväz
kové dielo J. M. C h o miň s kého Fo·rmy 
muzyczne (PWM, 1954.- 56), kde v úvod
n)•ch kapitolách hovorí o zásadách formo
vania v hudbe. Skoda, že taký pozoruhodný 
počiatok tejto p ráce pokračuje podľa dosť 
diskutabilných kritérií, podľa ktorých for
mové typy sa tiež prestupujú s formamí 
historickými. Prednosťou práce je autoro-
va praktická znalosť mnohých súčasnýclL 
hudobných diel, z ktorých čerpá materiál: 
pre dokumentáciu. 
Zvlášť by som sa chcel zmieniť o dvoch 

pozoruhodných prácach. Jedna z nich je 
domáca: Náuka o hudobných formách od 
Karola J ane č k a (SNKLHU 1955}, druhá 
je p ráca sovietska Analiz muzykaľnych 
proizvedenij od S. S. S k r e b k o v a (:\1 uz
giz, 1958). U Jancčka, odhliadnuc od nie
k torých problémov terminologických a me
todických, ide už o novodobý pohľad na 
ústrojenstvo hudobnej formy z hľadiska 
zložiek a stránok hudobnej reči, hlavných 
formotvorných postupov a typov tektonic
kých. Mnoho nových pohľadov obsahuje a 
pedagogicky dokonale premyslená je práca 
Skrebkovova zameraná na ten istý okruh 
problematiky. Ich spoločným nedostatkom 
je, že nenasleduje ešte v:Ý·klad historického· 
vývinu foriem a formotvornej práce, čo, 
považujeme za nevyhnutný doplnok k sys
tematickým kapitolám o principoch a ty
poch hudobných foriem. Skrebkovovu kni
hu možno inak hodnotiť ako j eden z vý
znamných úspechov sovietskej hudobno· 
teoretickej literatúry, ktorá si právom za
sluhuje pozornosť našich vedeckých i pe
dagogických kruhov. 

• Tajvýraznejšie badať tendenciu spojenia 
kritérií estetických s hudobnoteoretickýmí 
v lmihe T. P o p o ve j Muzykaľnye žanry 
i formy (Muzgiz 1954), kde sa snaží riešiť 
estetický problém vzťahu hudobnej formy 
a obsahu hudobného diela. Y práci na
chádzame tiež snahu podať po načrtnun 
hlavných formových typov a j lústorický 
vývin jednotlivých hudobných foriem a 
žánrov. 

Náznaky vplyvu historických kritérií na 
náuku o hudobných formách badať vo via-

cerých tu spomenutých prácach, no v nie
ktorých t ento aspekt ešte chýba. Janeček 
napr. je toho názoru, že takýto pohľad 
patrí až do vyššieho kurzu štúdia hmlob
ných druhov a slohov (Karel J a n e č e k, 
K metode práce na Hudebních formách 
HR, IX, 7-8). Väčšinou sa lústorick)• vý~ 
klad vsúva do rozvrhu podľa kritérií ne
historických. Tak je to napr. u Ch o mi n
s k é h o, . kde napr. u suity, sonáty, kon• 
certu a 1. preberá vnútorné a vonkajšie 
znaky týchto ú tvarov v ich historickom 
vývine. U D e g e n a nachádzame samo
statnú kapitolu o vývine hudobných fo
riem v lústorickom procese. Vnesenfm kri
térií historických i estetických do metódy 
hudobnej teórie získavame na poli skúma· 
nia _hu~ob.ných foriem poznatky o tom, 
ktore su vseobecne platné, dobove neobme
dzené zákonitosti formovania a rozvijania 
hudobných myšlienok a naopak, ktoré sú 
dobove a štýlove obmedzené, p latné len 
p re istý vymedzený okruh. 

J e zaujímavé si tiež všimnúť, že náuky 
o jednotlivých zložkách hudobnej reči začí
najú sa spracovávať už v širších súvislos
tiach smerom k hudobnej forme. Pozoru· 
hodnou je v tomto smere napr. práca Ar
nolda S c h o n b e r g a Die formbildende 
Tendenzen der Harmonie (Schott, Mainz, 
1957), ktorý inak znamenite ovláda "tra-

dičnú" harmóniu. Výklad harmónie tonál
neho systému je tu doplnený pohľadom 
na funkciu harmónie vo formotvornom 
proces~ v jednotlivých hlavných štý lových 
obd?b1ach európskej hudby, ba i v jed
notlivých orgru;Uckých zložkách hudobnej 
f?rmy (expozíCia, rozvedenie, spojujúce čas
ti formy ap.). Doplnenie doterajšej náuky 
o harmónii takýmito novými zreteľmi zdá 
sa už dnes nevyhnutné, ak má byť pre
konaná jej školometská izolovanosť od ži
vej hudby. 

Celostný dialektický pohľad a aspekt 
historický "iťazia pomaly, ale isto v celej 
súčasnej hudobnej vede. Tu naznačené ten
de?-cie jednoty základných disciplín hudob·· 
neJ vedy v novšom skúmaní hudobnej for
my môžu sa ešte v budúcnosti značne pre-· 
hlhif. Doterajší obraz systému náuky o hu
dob~ých form~ch, kde ešte stoja pri sebe 
kapitoly s rozličným zameraním raz teore
tickým, historickým a napokon i 'estetickým, 
možno raz organickejšie splynú vo vedec-
kejšom a ešte plnšom obraze bez toho, že 
hy sa t)·m porušili špecifické úlohy i metódy 
hudobnej teórie. Tým sa prehlbi jej ve-· 
deckosť a rozšíria jej horizonty. Marxistic
ká vedecká metóda má tie najlepšie pred-· 
P?klady k tomu, aby i v tomto smere pri
mesia revolučné objavy a pozdvihla vedec
ké bádanie na nový kvalitatívny s_tupeň. 

O hre zpameti 
Casto se nejen v umélechých kruz ích, ale 

uz l na hudebních školách a učilištích" vy
skytují dohady - hrát zpaméti či z not? 
Názory se často rozcházejí, ponévadž zei
ména hlaviristé jsou jen pro hru zpameti; 
a , pŕ~.ce . zejm~n:a hudební školy nevycho
vaval~ ren soltsty pro hru zpaméti, ale 
zpravtdla hráče, hteŕí budou často dopro· 
vázet. Pŕihlédneme-li k tomtt, že zejmén& 
žáci hudebních škol spotŕebují k e hre zpa
méti hodné času, hterý by se dal lépe využit 
k technickému výcviku, doporučoval bych, 
aby žáci hudebních šhol na interních ve
čírcích hráli jen z not, a to jak instrumen· 
talisté, tak ltlaviristé a na veŕejných pro
dukcích všichni zpaméti. Ostatné sonáty 
pro housle a klavír hrávají obvykle i v elc! 
11;m élci z not. V poslední dobé se i odborný 
nsk zabýval tímto problémem a nakonec 
se všichni v podstate shodují na tom že 
dtiležitý je výsledek - dolwnalá a hluboce 
prožitá l'eprodukce a že u otázky, zda zpa· 

'.neti, éi z not, ide jenom o ruzné prostŕedky,. 
7ak k tomuto výslednému cili dospét. Ovšem: 
~esta. k cíli. není nikdy jen jedna, ta/de 
redm spatru1í v e hfe zpaméti nebezpečí až. 
vnéjškové virtuosní koncertantnosti a zužo
váni repertoáru, druzí snahu hledat nové' 
cesty ke zk valitnéní reprocluhce. Oba zpú-· 
soby maji p~ednosti i nedostatky, k teré se
v riizných s1tuacích v rozličné mtŕe proje
vují. Zajímavé je, · že jsem v rukopisném 
materiálu prof. Ruženy Kurzové našel ru
kopisnou skizzu, která u ž pŕed 40 lety na· 
psala toto: "0 hŕ e zp am é ti. Casto se
diskutuje na thema: Je lépe hráti v koncer
tech nazpamét: nebo z not? Nazpaméť v kla
víru se hraje teprve od dob K Tausiga: 
(1841-1871), H. Bi.ilowa (1830-1894), pŕed 
nimi hráli sklädatelé jen v lastn í skladby .. 
Jeden z prvních pianistu, hterý hrál na 
koncertech i skladby jiných skladatelu byľ 
Ignac Moscheles (1794-1870), pražs/{ý ro
dák. Skladby doby pŕedklasické nebo kla-

135 



:sické se hrály - z not velmi dobre, jejich 
technická stránka nestanovila zvláštnich 
problémú - širokých arpeggií, slwkú, oktáv, 
.kterými zvlášte oplývá literatura doby ro
mantické. A zdá se, že práve tyto vetší 
technické obtíže, laeré se teiko zdolávají, 
.nemtižeme-li pi'i nich současne klaviaturu 
i ruce pozorovati, byly asi_pŕíčinou, ie umel
-ci jako Tausig, Biilow, propagujicí současnou 
. hudbu romantickou, museli zdolávali nej
vetší obtíže technické a proto dávali pŕi 
.s1>é znamenité pameti a hudebnosti pŕed
.nost hraní zpameti. Technika pozorováním 
ruky dríve dospí vala a dávala -jim vetší 
možnost viít se cele v obsah sMadby. Uče
.ním se zpaméti hráč nejenom jaksi "skla
-debné" srostl s interpretovaným dilem, ale 
jeho hra se stala uhá:;nénejší, protoie dílo 
hrané nazpameť déle a dúkladneji v každém 
-ohledu je ti'eba studo-vat než dílo hrané 
z not, a to nejen pro dokonalejší stránku 
technickou, ale práve i proto, že s lepší, 
JJ.eomylnou technikou muže se hráč bez báz
ne pŕed nejakými obtfžemi, celou duší a 

..celým temperamentem -venovati niternému 
obsahu díla, které se tak približuje origi
nálním myšlenkám sl>ladatelovým. Zkrátka 
{;elý výkon ziskával na dokonalos~i hraním 
zpaméti a proto velc! pedagogová pŕedešlé-

1-to století, zejména T. Leschetizky (1831-
19.15), pŕipravovali své i áky k velkým úko
lum technickým tím, ie žáci museli u neho 
.celé studium nejen skladeb klasických nebo 

modernich, ale i etudy studo'l-·at nazpamet. 
Jeho príkladu následo-valí po nem i jiní 
pedagogové, avšak jejich prílišná snaha po 
doltonalosti technické byla často na úkor 
všeobecnému hudebnímu vývinu. Záku, kte
rý za rok poznává určitou éást literatury 
hi.~torické i moderní, rozširuje se nejen jeho 
horizont umelecký, ale stává se rychlým 
čtením not -schopnejším a pohotovejším i 
rozvíjí se jeho duchapi'ítomnost a smelost . 
Po neustálém cvičení jen pametném ztrácí 
mnoho času a nemide pak poznávat nové 
veci. Skola francouzská akcentovala· spíše 
zájem o poznatky rázu čisté hudebnlho, 
vyzdvihujíc však i propagaci del neznámých, 
starších nebo nových. Jednalo sa tedy u 
žáha o výcvik tak zvané hry a vista, i o 
vývin rychlého a sprá;mého studia treba 
z not vubec! Kdo nemá spolehlivou pamét 
a je presto výborným hudebníkem, múže 
své umení uplatňovati hrou z not - tak 
jaho to činívali umelci za starých dob. 
Vždyť dobrá pamét sama nemil.ie být ješte 
dú.vodem, pro který je vystupujíci zván 
umélcem. O-všem je na druhé strane nespor
né, že velké hudební talenty obvykle m ívajl 
i neobyčejnou. hudební paméť." Ruk opisná 
skiza prof. Ruženy Kurzové je vyňata z 
knihy, kterou autor pŕipravil k tisku pod 
názvem: Rúžena Kurzová v klavírni peda
gogice a m etodice. 

Antonin Dolinský 

TVORIVÁ AKTIVITA ž iAKA A PEDAGOGIC!ffi VEDENIE 

Pokiaľ ide o tvorivú interpretáciu detí, narážame tu na viac veľmi vážnych p ro
blémov .Hlavným takýmto problémom je uviesť do správneho súvisu dva momenty: 
v) tvorivý charakter intepretácie - a b) pedagogické vedenie a usmerňovanie uči
teľom. Dieťa nemá umeleckých skúseností, aby samo mohlo správne zažiť hranú 
skladbičku, a preto usmerňovanie učiteľom je tu nevyhnutné. J ednou z chýb, ktoré 
poškodzujú správny vývin osobnosti žiaka, je predimenzované uplatňovanie pedago
gického vedenia, takže pri ňom učiteľ rozhoduje o každej, i sebamenšej podrobnosti 
žiackeho prednesu. Počúvanie takto naštudovanej skladby robí dojem, že žiak 
v)'horne skladbu ovláda, že hrá sebavedome a s istotou. V takomto prednese chýba 
však niečo, čo by bolo odrazom vnútornej tvorivej aktivity žiaka. P1-i takto naštu
dovanom prednese žiak sa nám javí ako "malý učiteľ" a jeho hra je temer úplnou 
kópiou hry učiteľa. Z takéhoto štúdia nemá žiak celkom nič a vie len dotiaľ hrať, 
dokiaľ chodí do školy. Ojedinelé školské výkony m ôžu byť aj vynikajúce, ale 
celkový vyučovací proces je chybný. 

V praxi vyskytuje sa aj chyba, že učiteľ dobromyseľne necháva svojho žiaka 
samostatne hrať a ponecháva mu takú "tvorivú" voľnosť, že o pedagogickom ve
deni takmer nemožno hoovriť. Ziak hrá, ako sám uzná za vhodné, a učiteľ iba 
opravuje hrubé technické chyby. Ide tu o druhú krajnosť, ktorá je tak isto forma· 
lis tická. 
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Z učebného textu dr. Romana Rychl!i 
"Základy hudobnej didaktiky" 

Tri české operné novi nky 

Otmar Mácha, P olapeiiá nevera, ' na text 
staročeskej anonymnej frašky z · roku 1608. 
Prvýkrát v divadle D 34 21. 11. 1958. Di
rigent V. Pinkas, režisérka L. Cechová, vý
tvarník J. Rott. 

Pavel Bo.i'kovec, Paleček, na t_ext Fran
ti~ka Kubku. Prvýkrát uvedený v Smela
novom divadle 17. 12. 1958. Dirigent J a
roslav Vogel, režisér H. Thein, ,výtvarník 
J. Svoboda. · 

Jiíi Pauer, Zuzana Vojífová, podľa rov
nomennej hry J . Bora, libreto spracov!l.l 
skladateľ. Prvýkrát uvedená v Národnom 
divadle 30. 12. 1958, premiéra 9. 1. 1959. 
Dirigent L Krejčí, režisér V. Kašlík, výtvar
ník J. Svoboda. 

Prvá polovica tohoročnej sezóny- priniesla 
v českých divadlách tri pôvodné operné 
novinky. ·Všetky tri ~ústredili sa na Prahu, 
kde Národné divadlo uviedlo Bofkovcovbo 
"P.alečka" a Pauerovu " Zuzanu Vojifovú", 
a operný súbor divadla D 34 v rámci -Oper
ného večera " Milování s pi'ekážkami" no
vinku Otmara Máchu "Polapená nevčra". 

Zhodou okolností majú tieto tri opery 
jednu vec spoločnú. Nie je to zhoda zásad
ná, ale zaujímavá. Všetky tri námetove 
čerpajú z renesancie. Mácha si pre svoju 
aktovku zvolil stručný text starej renesan
čnej frašky o trampotách, ktoré vznikajú z 
nerovného manželstva, v jadre podobný u 
nás dohre známej dievčenskej hre "Salička", 
ktorú pred rokmi spracoval vo svojej Ľu
dovej suite E. F. Burian. Bo:fkovec a Pauer 
vyšli síce z predlôh súčasných, ale zase 
námetove umiestnených do českej renesan
cie. Bofkovcova opera na libreto Františka 
Kubku má za hrdinu rytiera Palečka, le
gendárneho šaška kráľa Jiliho z Podebrad, 
a odohráva sa v prostredí univerzitnej 
Prahy. Pravda, opera sama skôr ukazuje, 
prečo sa Paleček stal šašom kráľa J iHka, 
a končí pozvaním r y tiera Palečka ku krá
ľovi. Ji:fího Pauera zaujala zase v Cechách 
populárna hra Jana Bora Zuzana Vojíi'ová, 
napísaná na námet starej juhočeskej po
vesti o dcére Zelečského mlynára, ktorá 
stála po boku najmocnejšieho českého feu
dála pozdnej renesancie, posledného Rožm
berka, Petra Voka . .(Libreto si na základe 
Borovej hry spracoval skladateľ .) 

Slohove i koncepčne najzrelším dielom 
z tejto trojice je zaiste Brn'kovcov Palečck. 
Pavel Borkovec, k torý patrí medzi pred-

~ých skladateľov staršej generácie, ustáliľ 
sr už. dá':no svoju hudobnú reč. Vychádza 
v _n~J naJmä harmonicky z výbojov, ktoré 
prllllesla hudba nášho vek:u, p ritom však 
zostáva svoj, jeho rukopis je výrazný a 
dobre poznateľný. Spojuje zvláštny p ôval> 
duch~ph;ej pr~ciznej kompozičnej práce s 
ry trmckym švihom, zvukovou vybrúsenos
ťou a. v poslednom čase stále ·silnej{Jcou 
melodickou pregnantnosťou. Palečck, prav
da, nepatrí k posledným dielam P. Boľ
kovca. Skladateľ venoval ho pôvodne osla
vá;n ~O-tého výročia založenia Karlovej 
!_lruverzrty a na jeho ins.:;enáciu trpezlivo 
cakal bezmála desať rokov. Kvality diela 
tým však ani v naj menšom nezostarli. Na
op~k, najlepšie čísla opery patria tiež k 
naJlepším s~ránkam · Boi'kovcQvho diela vô
hec. Boi'kovec je dramatik vefmi svojrázny 
a nezaprie ani tu skladateľa ktorého ťa
žisko je predsa len . predovšetkým v inštru
mentálnej hudbe. To, p ravda, neznamená 
že l>y sa vo svete hudobnej dramatiky po: 
hyboval rozpačito. Práve naopak, robí · to 
s veľkou istotou. Mám na mysli skôr nie
ktoré črty jeho prístupu k hudobnej drá
me. Myslím, že je pre skladateľa príznač
né, ako sa tu neustále prelínajú dve rovinv: 
drama.ticky dejová a konfliktná a drub'á 
filozofujúca, zhrňujú!'-& a zovšeobecňujúc~ 
z~ysel príbehu. Boi·kovec jej venuje mnoho 
mre.sta vyhradzujúc jej vlastne veľmi pô
sohrvé závery všetkých obrazoY. Prekrás
ny je PalečkQv spev vďakyvzdania životu 
na záver 3. obrazu. V opere nájdeme nic
ko_ľko hudobne neobyčajne pôsobivých 
mrest, nech už sú to jednotlivé tance kto
r)=i v prvej časti opery skladateľ p~etká
va dej, no treba opäť dodať, že funkčne, 
lebo mu buď vytvárajú záldadné náladové 
ladenie scény, alebo ju charakterizujú miest
ne atď. či j ednotlivé uzavreté čísla ako na
pr. krásna francúzska pieseň krčmárky 
Madlen alebo dramaticky pôsobivý sbor 
ľl!du v poslednom obraze, a nájdeme tu tiež 
ruekoľko neobyčajne vtipných, dramatickv 
v)·stižných hudobných charakteristík. Taký
komický profesor alebo prihlúply sudca -
paroháč sú postavy, vytvorené so skúse
nou javiskovou rutinou. Keď som hovoril 
o zvláštnom Borkovcovom prístupe k útva
ru hudobno-dramatického diela, musím u
viesť ešte jednu podstatnú Boi'kovcovu 
zvláštnosť. Boi'kovec nesleduje h udobne dej 
tak, že by ho prekomponovával v zmysle 
wagnerovskom, alebo že hy priebežne a 
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jednotlive charakterizoval tú ktorú postavu, 
.a nevytvára svoju drámu ani sledom uza
vretých čísel, i keď takéto hudobné celky 
nie je ťažké tu nájsť. Borkovcovi omnoho 
viacej ide o základné ladenie obrazu, o zá
kladné ladenie situácie, o akési vystihnu
tie základného klimatu hrdinov. Myslím, že 
i sem do tvorčej metódy preniká niečo, čo 
je charakteristické práve pre hudbu inštru
mentálnu, totiž pohľad zhrnujúci a čo sa- . 
mozrejme tiež dobre vyhovuje BoHcovcov
mu naturelu. Domnievam sa, že P. Bo.Hco
vec došiel k tomuto typu opery i neobyčajne 
·citlivým preniknutím do podstaty libreta 
uvedomením si jeho nedostatkov i kladov. 
Kubkove libreto, najmä v prvej časti nie 
je po dramatickej stránke zrovna najvďač
·nejšie, dejove je riedke a málo javiskove 
·obratné. Jeho kvalitv sú však v ušľachtilej 
a tiež i myšlienkov; obsažnej básnickej re
·<'::i. Boi·kovcov Paleček, myslím, veľmi 
ústrojne zapadá do diela svojho autora· i 
svojím myšlienkovým svetom. Borkovcova · 
hudba nemiluje konfliktné spády a tvrdé 
-zápasy, dari sa jej však v strednej polohe 
úsmevnosti i lyrického zahíbenia · sa nad 
.životom, ktoré vždy inštinktívne smeruje 
"k jasu, ku kladu, k veseliu. Kráľovi Jil'í
"kovi zapáčila sa Palečkova "múdra" vese
losť a P. Borkovcovi tiež. 

Opemá prvotina Jifího Pauera, rozkošná 
v eselá rozprávl<a o Zvanivom slimejšovi, 
kráčala po cestách, ktoré naznačil modernej 
·Opere jej vývoj V naŠom storoČÍ a najpreg
nantnejšie Prokofiev. Pauer si však udržal 
vlastnú osobitosť a tak [(si po jeho diele 
- po prvý raz uviedlo ho operné štúdio 
'Pražskej AMU - rady siahnu aj ďalšie 
.divadlá. Vo svojej druhej opere, Zuzane 
Vojii'ovej, šiel však skladateľ inou cestou. 
:Snažil sa napísať operu, ktorá by celkom 
vedome vychádzala z tradície českej ľudovej 
·opery a ktorá by sa svojím tvarom i kon
cepciou vrátila k osvedčeným vzorom kla
sickej opery číslovej, i keď samozrejme 
nie v tom prísnom mozartovskom slova 
zmysle. Zuzana Vojírová jednak v o svojej 
])redlohe, jednak v tom, ako ju skladateľ 
stvárnil d o libreta, nie je v pravom slova 
-zm ysle drámou. J e ďaleko viac dramatic
kou baladou, čím u ž je naznačené, že epic
'ký žáner má tu svoje dosť podstatné mies
to. Dielo v piatich obrazoch v lastne. zachy
·cuje u zlové momenty Zuzaninho života. 
Doma osudové stretnutie s n eznámym ešte 
gavalierom, potom ľúbostné vzplanutie Vo -
1wvo na Bechy ni, ktorému Zuzana výjde 
v ústrety , v ďalšom je zase dramatickým 
ohniskom pomsta Vokovej legitímne j ženy, 
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M_ Subrto,,á a T. Srubar v titulných úlo

hách Zuzany Voiíi'ovei 
Foto: dr. J. Svoboda 

ktorá dá uniesť Zuzanino dieťa, 4. obraz 
zachycuje chvíle Vokovej smrti, 5. napokon 
biedny koniec Zuzanin, ktorá urniera doma 
v náručí syna, ktorému nemôže už povedať, 
kým mu je, ako zašlá neznáma žobráčka. 
V samom diele je dobre vidieť, ako sa skla
dateľ zžíval so svojím námetom, ako obraz 
od obrazu rástol tiež ako dramatik. Ak 
1. obraz pôsobí ešte dosť matne, tento pocit 
postupne strácame v 2. a v 3. potom najmä 
v ústrednej scén e vystrčí Pauer d ramatik 
svoje drápy. Ak sa zo začiatku nemôžeme 
zbaviť pocitu, že skladateľ niekedy nedo
kázal dobre odhadnúť čo je pre drámu dô
ležité a čo nie, ak sa nemôžeme zbaviť 
pocitu určitej povrchovosti a priamo sklo
nu k veľkoopernej stafáži, potom v 3. obra
ze, v jeho hlavnej scén e, tomu u ž tak zď3-
leka nie je. E šte raz je porušený rýchle 
dopredu spejúci dejov)' tok, totiž veľkou 
záverečnou áriou Voka, jeho ódou na juž
né Cechy. Samotná ária, hoci hlboko zahľa
d ená do tradície a určite nepatriaca k Pauero
vým tvorivým výbojom, je však veľmi 
účinná, opiera sa o nosný melodický ná-

pad a predovšetkým je znamenite- ·vysta-. 
-vená a vygradovaná. V dramatickom zmys
le však akosi p ríliš "vyskakuje" ako z p osta
v y, tak i zo samotného d eja. 4: ob raz 
(Vokova smrť) prináša do opery celkom 

·nové kvality a sotva ho možno nazvaf 
ináč ako majstrovským. Obraz má vo svo
j ej vnútornej spätosti, vo svojej koncen
t rovanosti, jednoJe, výraznosti použitých 
prostriedkov a cl1arakteristik črty priamo 

.cgodunovovské. Taktiež Pauerova hudobná 
reč nadobúda tu zvláštnu j ednotu a osobit-
nú pregnanciu. Z tejto výšk y už nezostu

·puje ani záverečný obraz. O Zuzanu Vojí
rov:ú, o jej sloh, o to, ako autor pochopil 
tradíciu sa môžu viesť spory. Jedno však 
Pauerovi ťažko môžeme ·uprieť - že napí
sal operu, ktorá bude milovníkom operné

. ho divadla, · vychovaných na tradičných 
·operách, b lízka. 

Ot.mar Mách'i prešiel v posledných ro
Jwch dosť veľkým sloh ov)·m vývojom, kto
_r)' možno charakterizovať asi tak, že veľini 
rýchle dokončil proces, ktorý skladateľa 
viedol od slohu, ktorý v základe vychádzal 
cz tvorivého východiska jeho učiteľa J. 
lHdkeho, k ďaleko novšiemu typu hudob
ného vyjadrovania, k väčšej výrazovej 
pregnantnosti, "'yostrenosti, ale tiež lapidát
nosti, k akémusi ostrejšiemu nanášaniu fa
rieb. Polapéná nevera vznikala ako dielo 

·oddychu po veľkom oratóriu Odkaz Jána 
Amosa Komenského. Mácha sa tu neinšpi
roval len renesančným textom. Prešlo mu 
však do krvi i niečo z renesančnej hudby . 
Povedal by som, že tu p revádza akúsi re· 
n esanciu madrigalového typu. Nemôžeme 

to však brať doslovne, pretože Mácha .neko
ná otrocky a použité staré formové prvky 
mu slúžia . skôr ku charakteristike, k ča;;o
vému umiestneniu celej tejto frašky. Po
pritom sa tu p rejavil ak o dramatik, ktorý 
v ie bezpečne chytiť postavu, dokáže správ
ne char·akterizovať a pritom je pozoruhod
ne úsporn)'. Jeho úspornosť nie je však iba 
púhou jednoduchosťou ani chudobou. Na
opak, p ramení z dobte fundovaného, p octi
vého a bohatého .muzikantského jadra. J e
ho operka o príchytenej nevere je v tra
dícii n ašej opery t ypom, pravda, nezvyk
lý m, ale nie nepo'dnetnýrn a skladateľ ju 
môže zapísať medzi svoje tvorivé úspechy . 

Ceské operné divadlo bolo znovu oboha
tené o tri diela, z ktorých každé svojím 
spôsobom prináša dozaista rad kladov. Aj 
to, čo hovoria, nie je márne. V našej d obe 
neznie cudzo jasná, vyrovnaná pohoda Bol'
kovcovho Palečka, neznie v nej cudzo ani 
príbeh Zuzany VojH'ovej, a také nelíčené 
fraškovité veselie Polapenej nevery je· d ob
r)-m okorenením vážneho repertoáru. Jed
no však nie je možné zastierať. H orúceho 
jadra súčasnosti dotý kajú sa tieto diela 
predsa h•n okrajove. Nemyslím len na to, že 
nie sú písan é na námety zo súčasnosti. Ale 
i samotné konflikty a námety, ktoré z m i
nulosti vyťažili, nedosahujú p redsa tú zá
važnosť, aby sebalepšie diela na nich posta
vené, mohli sa stať programovými umelec
kými skutkami, k toré b y k dnešku nielen 
hovorili, alé burcovali, ~ali zapaľujúcu a 
pre tváraciu silu skutočne nového. 

Bohumil Karáseh 

Triumf Szymanowského a Krakoviakov 
Tvorba Karola Szymanowského je u nás 

-známa väčšinou z gramafónových platní. 
Ak sme niektoré z j eho diel azda i počuli 
na k oncertnom pódiu, tak t o b olo temer 
výlučne v podaní hosťujúcich poľských 
umelcov. Pre to sme s tým väčším n apätím 

.a nedočkavosťou očakávali zájazd orchestra 
~1. m iešaného sboru Krakovskej filharmónie, 
. ktorá zaradila na program výlučne diela 
tohto skladateľa. 

Na dvoch vystúpeniach tohto obrovskéh o 
telesa v dňoch 15. a 16. januára odzneli 
úvodom úryvky z baletu "Harnasie", k to· 
r ého ry tmické a intervalové zvláštnosti naj
·zreteľnejšie z celého programu dokazovali 
.na príbuznosť Szyrnanowského štvlu tzv. 
národného obdobia s národnou hudbou slo
venskou. Skladateľ vďaka tvo~:ivej sile svoj-

ho talentu spája v t~jto perióde čaro strhu
júcich svojráznych rytmov goralských tan
cov s originálnymi zvukovými kombiná
ciami a s majstrovským zmyslom pre bu
dovanie širších formových celkov. Tenoro
v é sólo v "Harnasieoh" zaspieval s cha
rakteristicl<ým goralským prednesom An d
rzej Bachleda . 

Dirigent 'Witold Rowicki zameral sa na 
podčiarknutie širokej palety nálad a farieb, 
ktoré vďaka v yspelým dreven ým dychovým 
nástrojom zneli v svojráznych kombináciách 
v)'stižne a plasticky . V rých lejších partiách, 
najmä v druhom "fragmente" (Goralský 
tanec) vykreslil dirigent i orchester pred 
poslucháčmi obraz bezprostredného, miesta
mi až mužne drsného ľudového veselia. 

Naproti t omu v oratóriu "Stabat Mater" 
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Sólisti Kr·akovshej filh~mónie ".Vladislav 1\Jalczewski, Irena Wíníarska, Stefania iVoytowicz 
s dirigentom lVitoldom Rowickim 

Foto : CTK, Bratislava 

op. 53., dirigent dôsledne uplatňoval kulti
v ovanej ší zv uk, vý raz a dokonale premys
lenú dramatickú koncepciu. Howkkého 
uvedomelé, no pr·i tom plne prežité p oda
nic tóhto diela, opierajúceho sa o dobre 
vypracovaný orchestôrálny p att, o vynika
júci výkon sboru (sbormajster Józef Bok) 
a o troch sólistov , zan echalo v poslucháčoch 
hlboký dojem. Pozoruhodné bolo logické 
členenie fráz, p ritom však i zreteľ na celok 
a temer dokonalá vyváženosť zvuku orches
tra so sborom i so sólistami i v tý ch dy 
namicky najvypätejších vrcholoch. 

Zo sólistov n esporne zanechala najväčší 
ohlas sopranistka Stefania Woy towicz, kto
ra nemá nijaký ch zábran v dokonalom 
ovládaní svojho pr íjemného zamatového 
hlasu. Perfektné technické majstrovstv o a 
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siroké v)•razové prostriedky umožňujú tej
to speváčke plne sa sústrediť k hlboko 
emocionálne účinnej interpretácii obsahu 
diela. Nebu de preto azda prehnané tvrde
nie. že sv oj.lm umelecky prežitý m v ýkonom 
zar~dila sa na prvé miesto medzi speváč
kami, ktoré sme v Bratislave na koncertnom 
pódiu počuli. Mezosopránov ú partiu s po
chopením a citliv o zaspievala Irena Winiar
ska. Vytknúť jej možno iba ak pomerne 
malú priebojnosť hlasu. Wladislaw Malczew
ski zaspieval barytónov é sólo ora tória. P o
dal tiež h odnotný výk on, no bola by sa 
žiadala väčšia dy namick á a výrazov á di
ferencovanosť. 

Vyvrch olením programu bola III. symfó
nia op. 27. pre sólo (Stefania Woy towicz) 
a sb or na poetický text perzského básnika 

XII: storočia Mevlana Djelaleddina El Ru
mieho s názvonl· "Pieseň noci". Toto sub
jektívne, miestami až do expresionistického 
výrazu (ale v dobrom slova zmysle) za
chádzajúce dielo spadá do druhej tvorivej 
periódy K. Szymanowského. Skladateľ v 
symfónii svojsky a tvorivo nadväzuje a roz
víja výdobytky francúzskeho imp resioniz
mu a po stJ·ánke ideovej pokračuje v novo
romantickom riešení svetonázorových prob
lémov. Dirigent i sólistka, vcľaka yynikajú
cernn stupiíu svojho umeleckého majstrov
stva a citlivo reagujúcemu sboru a OI·ches
tru,- plne zvládli problémy, kto1·é kladie toto 
dielo na inte1·prctov. Dokázali držai poslu-

<~háeov v napätí od prvého do posledného 
taktu. A . to je azda najlepším . dôkazom 
prcs>"edč.ivosti tejto koncepcie. Vysoko tre
ha vyzdvihnúť aj v)'kon sboru a orchestra; 
"neomráčili" svojou vyspelou technikou, 
prípadne dokonalosťou súhry, ale kultiv ova
nosťou svojho prejavu a nadšeným zaniete
ním, kto1·é vloiili do predvedenia diela. 

Práve v tom možno vidieť .príčinu neb)'
valého úspechu Krakovskej filharmónie. 
Jej vystúpenie patrí doteraz pr{ncom na 
prvé miesto medzi symfonickými koncerta
mi tohoročnej sezóny . 

Vlado Cižíh 

Koncerty Slovenskej filharmónie 
Dr. h . c. Ľudovit Rajter vystúpil na 

januárov)' th koncertoch s dvojakým p ro
gramom. Dňa 8 . a 9. januára odznela v 
jeho podaní Ceská suita op. 39. od Anto
Iúna Dvoi'áka. Dirigent v nej v)·stižne vy
kreslil lyr ick é a temperamentné ovzdušie 
Dvorákovho slohu. Na tomto koncerte od· 
znelo aj jedno z najnovších diel Andreja 
Očenáša Pturalia Slovacca. Toto pozoruhod
né, invečne svieže, čo do faktúry jednoduchó 
dielo bolo by si zaslúžilo väčšiu pozornosť 
zo str_ánky dirigenta a orchestrálnych hrá
čov. Ziadalo by sa i precíznejšie vy praco
vanie, čo však mohol zapríčiniť i mal)' p o
čet skúšok. SF mala totiž účinkovať v 
Krakove a v poslednej ch>ili sa jej zájazd 
preložil na neskorší termín. Nejasnosť kon
cepcie bolo badať najmä v 2. časti (Spev 
hrdinu), kde by bolo na mieste vyráznejšie 
podčiarknutie kontrastov. Veľmi pôsobiv á 
bola však III. časť (Junáci) so svojimi str
hujúcimi, temperamentný mi rytmami. Ru
ralia Slovacca znamená v Očenášovej tv orbe 
p odstatn)• krok vpred. Veríme, že pri repríze 
tohto diela odznie on o v presvcdčivejšej 
koncepcii. 

Známy interpre t kla>i rneho diela Beetho
venovho - Paul Baumgartner - vystúpil 
so SF ako sólista v Beethovenovom V. kla
vírnom koncerte Es-dur. Tento pianista 
predstavil sa bratislavskému obecenstv u ako 
t echnicky dobre pripravený umelec, s pre
myslenou voľbou tempa a s prísny m reš
pektovaním notov éh o záznamu. Dlhoročná 
rutina a vnútorná disciplína, široká dy na
mická stupnica (pp hral bez ľavého pedálu) 
umožnili pianistovi podať vynikajúci, pre
žitý a aj najnáročnej šieho diváka plne 
uspokojujúci v ý kon. 

Na koncerte 22. a 23. januára odznela 
ďalej .bratislavská · premiera klavírneho kon-

certu Stefana Németha-Šamorínskeho v 
interpretácii Heleny Gáfforovej. Súhra s or
í'hestrom zásluhou dr. Raj tera bola až na 
zá,·er Finále (aj to iba vo štvrtok) v),borná. 
Gáfforová dosiahla už vynikajúci stupe!'\ 
technickej dokonalosti. Dalš í v)·voj tejto 
klnYiristky mal by sa uberať cestou k väčšej 
d ynamickej" a farebnej diferencovanosti a 
k prežitejšiemu, emocionálne účinnejšiemu 
vhfbeniu sa do obsahu interpretovan),ch 
slJadieb , hoci už aj tu dosiahla značn)· po
lu·ok. Verime, že aj naďalej budú vykazovať 
jej vj·kony vzostupnú tendenciu, tak, ako 
holo tomu doteraz. Samotný koncert azda 
až p ríliš využíva virtuózne možnosti sólo
v ého nástroja - kvartové a kvintové postu
PY v dvojhmatových a jednoduchých b e
hoch. ľlfyšlienky sú vtipné, no nedostatočne 
l'ozv inuté a žiadala bv sa väčšia zomknu
tosť formy a logickejŠie vtesnanie virtuóz
nych pasáží. Pozoruhodná je na jmä impre
sionistick y ladená II. časť - Quieto. 

V druhej polovici tohto k oncerttt odzneli 
Kodály ov e Tance z Maroszéku, v

1 
k torých 

p odal orchester i dirigent až na niektoré n e
presn osti v súhre u celený v)' kon (rýchle behy 
dy chových nástrojov). S radosťou treba kvi
tovať u vedenie málo h ráv anej Ibérie od O. 
Debussyh o. Zivé, temperamentné poňatie 
okrajových častí diela sotva vyvážilo nedo
statočne v ykreslenú tajomnú, typick y im
presionistickú náladu strednej časti (Vône 
noci), ktorá bola skúšobným kameňom vý
razovej schopnosti orchestra, najmä v skupi
ne dychových nástrojov . 

Cernošsk)' dirigent Dean Dixon (USA) 
vystúpil so SF na koncertoch dňa 29. a 
30. januára. Predstavil sa ako zrelý muzi
kant. ~ umeleckou rozvahou, ako veľký 
majster drobnokresb y , s obozretnou, svoj -
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ráznou, no účinnou voľbou temp, ako vy
nikajúci interpret lyrických častí. 

Pri interpretácii známej predohry Corio
lan op. 62 od Beethovena Dixon žiadal 
tému hrdinu o niečo pomalšie i s miernej
šou dynamikou, no na druhej strane vyvážil 
to sústredeným napätím. Dixon patrí k tým 
umelcom, ktorí vedia dokonale ovládať svoj 
temperament a volia radšej pomalšie t empo, 
len ab y dosiahli intenzívnejší výraz. Preto 
sa zdá rueked y ich interpretácia vzhľadom 
k tempu málo kontrastná, no rozhodne ne
možno tvrdiť, žeby p ôsobila jednotváme. 
Dixonov zmysel pre detaily sa znamenite 
uplatnil v Bartókovom Koncerte pre orches
ter. Toto vynikajúce dielo dozretého umel
ca vyžaduje od dirigenta klasickú vyrov
nanosť a citlivý zmysel pre n uansy, potrebn)' 
k vyvolaniu širokej škály citov a nálad. 
Dirigentova osobnosť sa mohla v tomto diele 
v plnej miere vyžívať a až na niektoré 
nepresnosti v súhre, na jmä v rýchlych čas
tiach (najviac v Preste), zaslúžil sa Dixon 
o vrelé prijatie tohto diela u obecenstva. Ako 
posledné číslo programu zarachl tento diri
gent l3rahmsov u I. symfóniu c-mol op. 68. 
Ukázal sa v nej ako vynikajúci intcrprét 
tohto skladateľa a vďaka svojmu vyrovna
nému, klasickému umeleckému naturelu 
mohol v nej podať svoj najlepší výkon .•. 

-ztk. 

PHK\HEHA !\lEDOVNlKOVE.J 
CHALUPKY 

Po inscenáeii Pueciniho ":'v!anon Lescaut" 
prichodí nám zmieniť sa o uvedení rozpráv
kovej opery Engelberta H ltmpe.rdim·ka ":vie
dovníkovú chalúpka". 

Komu je určená i nscenácia tej to opery, 
d ospelým či deťom? Humperdinckovo dielo, 
nie veľmi originálne, je zručným a vkus
n ý m kompilátom prvkov romantickej hud
by, predovsetli 'm nemecke j, oživeným ci
táciami ľudovej m elodiky, k toré podľa na• 
šej mienky náročnejšieho návštevníka opery 
už nedokáže upútať v plnej miere. Xie pre 
rozprávkovosť námetu, veď operná litera
túra je bohatá na množstvo cenných (oveľa 
cennejších ako "Medovníkova chalúpka") 
-diel s rozprávkov)'m námetom. 

Pre d eti sa nám zdá dielo, realizované 
na scéne v režijnom ponímaní S. Hozu, 
trochu šedé. Rozprávkový námet, svet nad
prirodzených by tostí i svet malých detí -
tieto momenty, dávajúce široké pole voľ
nému uplatneniu fantazijnej zložky režisé
rovej práce, zostali v tejto inscenácii nevy
užité. Nápaditosť, plnokrvnosť, pohyblivosť 
ustupuje tu miestami bledosti až anemič-
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nosti. Konvenčnosť v pohybovom vedení 
spevákov najmarkantne jšie vynikla v pr
vom dejstve, bezradnosť sme badali i v 
scénach tretieho dejs tva (napr. scéna pribli
žovania sa oboch detí k medovníkovej cha
lúpke). ~apriek výraznej maske a dobrej 
hereckej práci oboeh predstaviteliek Ježi-
baby H. Bartošovej a J. Gabčovej do.;táva 
táto figúra neurčitú charaktei'Ístiku: n ie je
strašidelná, nie je ani zlá ; je to skôr na-
sleplá, nahluchlá starena s nie celkom čest
n)'mi úmyslami. Preto i miesto jej konca 
a zániku, jedna z najpôsobivej ších a vrchol
n ých scén opery pre svoju nepripravenosť 
a nedostatočne podloženú oprávnenosť za- · 
niká. 

Mnohé slabiny režisérovej práce dobre · 
maskovali výkony nadaných mlad)•ch pred
staviteliek h lavných úloh, ktoré vďaka· 
S\'Ojmu vrod enému hereckému ta!entu Ye· · 
deli svojim postavám vd)'chnuť životnosť. 
prostotu a bezprostrednosť. A. H ornuago
vá (Anka) , Janko v podaní N. Jiazuchovef 
i T. Masary kovej, pekný spev, miestami 
príliš široké gesto J. Wiedermannu (na· 
dn~hej p remiére otca spieval l. Gál) a pô
sobivé v ystúpenie baletného súboru (i keď 
v malom pt·iestore žiadalo b y sa menej 
taneČlúkov, takto bola scéna príliš prepl
nená) patrili ku kladom predstavenia. Mat 
ka M. Meierovej sa zdala viac ľudskejšou, 
jej v)·kon viac úmerný postave, ktorú vy
h ·orila, než na prvej pt·emi<'re spievajúcej 
Ditty Gaba jovej, prístupnejšej konvenčn)'m 
operným gestám. 

Zo strany J. V. Schôffera a orchestra sme· 
poč uli už i lepšie výkony, než al•é podali 
na oboch premiérach. :\Iali sme možnosť 
vidieť neraz príklady dobrého kontaktu 
orchestra a speváka (posledne v Holoubko
vom naštudoYaní .Janáčkovej Líšky Byst-o-
ušky) ; takýto rešpekt hercov ho vokálneho 
prejavu mohol by sa stať samozrejmos-
ťou. 

Z. Marczellovcí' 

XA OKRAJ :NOVEJ SLO\"E~SKEJ 
OPERETY 

P1·edstavenia novej slovenskej operety 
"Do videnia, láska" prebiehajú pred vypre
dan:)•m hl'adislmm, čo je neklamným zna
kom toho, že opereta patrí stále k naj
obľúbenejším hurlobným žánrom i preja
vom záujmu o no vé pôvodné diela. V tvor
be slovenský ch operiet so súčasnou témou 
:.o:a doteraz najvydarenejší pokus možno 
označiť operetu "Plná poľná lásky" sklada
teľa M. Nováka a libretistu básnika M. 
FerJ..:u. Zivá, citlivá a kultivovaná básnická 

reč stretla sa tu s náročným zhudobnením 
vtipným a nápaditým, prameniacim zo svie~ 
žej invenčnej bohatosti mladého skladateľa. 
?pomíname klady tohto diela p reto, lebo 
Je pádny m dôkazom toho, že s(tčasná tema
tika, realizovaná novými prostriedkami a 
postupmi, patri do slovenskej operety. Tro
j ica au torov operety " Do videnia láska" 
Jacobs a Stítnický (libreto) , K. Elbert (!md
ba), problém umeleckého stvárnenia súčas
nej tematiky neriešila už tak ú spešne. Dobré 
meno ~';1-to~o:' v umeleckom svete opráY1'iuje 
l10dnotiť UJ Ich spoločný výtvor z prisnej
šieho kritéria, z prísnejšieho, než toto dielo 
- žiaľ - znesie. Slabá, neúčinná javisková 
reč.~ nenáročnosť až banálnosť textov piesní 
je nedôstojná nášho popredného básn ika 
Ctl!>or!l S_t!~nického. Karol Elbert, jeden z 
naJzna~eJsich . skla~ateľov tanečnej hudby, 
vytvoril tu Sice ruekoľko dobrých čísiel 
(napr. kvarteto dueto Zuzany a Júlia v I. 
dejstve, pieseň Júlia) no ako celok nepôsobí 
~-á~o hudba dosť originálne, vyhra nene a 
s.ty}ovo (v oper.ete je štý lová jednotnosť 
trez nutnou požradavkou). 

Dušou celej inscenácie je E. Kostelník 
(stelesňuje i autormi najlepšie zobrazenú 
postavu diela), ktorý vďaka svojmu osob
nému kúz_lu, žive_j,. pohy b livej hre má naj
vacsi podiel na JeJ úspechu u obeceostv&. 
~ri mladé svieže predstaviteľky hlavný ch 
uloh Gallovú, Dunáková a Sálková, solídny 
hlasový v ýkon K. Vlacha, pestrá farebná 
scéna, .sa šťastlivo pridružili k u kladom pred
stavema. Z. 1\!arc::ellová 

FESTIVAL OPEHETY V PH.AI-IE 

Sväz če~koslovenských divadelných umel
cov ~sporiad.al v d ecembri v Prahe operetnú 
prehliadku, k torá sa konala v Karlínskom 
divadle. Na. prehliadke vystúpilo osem sú
borov, z ruch dva slovenské. Nová scéna 
predviedla operetu Milana Nováka Plná 
poľná lásky, divadlo Jonáša Záborského 
z Prešova sa predstavilo Dusíkovou opere
tou Zlatá rybka. Prehliadka sa skončila 
tt:ojdňovou konferenciou, na ktorej odznelo 
VIacero hodnotných referátov (Očadlík 
P!lclt, Z~ček a i.) a množstvo zaujímavýcl~ 
d1skusnych príspevkov. Ústrednou líniou 
diskusie boli uznesenia XL sjazdu KSC. 
Pouk~zovalo sa na význam tendenčnosti 
umerua, ktoré musí stáť v čele pokrokového 
úsilia. !l sl úžiť . socialistickej výstav be. Tým 
o~treJŠ~e _sa musí d.ramaturgia vyrovnať s 
diela~ upadkov):nu, ktoré už n emajú sú
časneJ spoločnosti ~o povedať. Od novej 
op~retn~J dramaturgie sa očakáva viac prie
boJnosti a ostražitosti aj vtedy, keď zdanli-

vo ide o nové, pokrokové diela, pod kepien
kom ktorých sa medzi návštevníkov na
šich_ diva~el zanášajú myšlienky nezdravé, 
ba I nepriateľské. Bude treba viac ako do
teraz udržiavať stály kontakt s tvorcami· 
novej operety, usmerňova-ť prácu tvoriv)·ch 
umelcov ~ od začia.tku, ale vedieť so pri
tom vyhnuť schematizmu, povrchnosti šab
lónovitosti a dbať tiež o primeranosť f~rmy 
zodpovedajúcej novému socialistickému ob~ 
sahu. Jedným z najvážnejších problémov 
novej operetnej tvorby je rozpor medzi no
vým obsahom a zastaralou formou, k torá 
na ·ce~ový v)·vin súčasnej operety p ôsobí" 
r·etardacne. Tvorcom sú časnej operety sa 
bude treba tiež náležite vyrovnať so súčas- · 
nou tema"tikou, ktorá ešte stále n ie je dosta
t?čne využívaná pre javiskové formy. Za-
traľ, až na malé výnimky, sa naši sklada
telia a libretisti radi uchyľujú k námetom 
cud~okrajným alebo exotickým, ktoré ne
nútia t vorcu zaujať svoj jednoznačný postoj 
k p roblémom našej súčasnosti. V diskusii 
sa zd.ôrazľíovala tiež nutnosť zaktivizovať· 
do tvorby novej operety aj popredných· 
spisovateľov, dramatikov a skladateľov kto-· 
ri majú najviac predpokladov postaviť sú
časnú operetu na umeled cú úroveú opery 
alebo tvorby osta tných hudobných žánrov. 
To však predpokladá užšiu spoluprácu všet
kých umeleckých sväzov a operetných di-· 
vadiel. 

Niemenej dôležitou otázkou konferencie· 
o operete bola otázka inscenácie operety, 
kde sa hlavný dôraz kládol na potreb y 
mladých divad.elnýeh kádrov. Keďže od. 
operetného umelca sa vyžadujú široké he-· 
recké schopnosti, k toré musia byť podlo-
žené špecifickým nadaním, školením náleži
te rozvinutý m, diskutujúci sa priamo do
žado':ali otvorenia operetnej fakulty pri nie-· 
~toreJ z akadémií múzických umení. Na
Šim operetným divadlám bude treba sa tiež 
vyrovnať ~ otáz~ou klasického operetného 
odkaz~ mu~ulostl, k_de, ako ukazujú skú
ser;?.sti, mozno previesť určité úpravy, ale 
ťaz~I; s~ usk~točňuje a zväcša neosvedčuje· 
z.os':'-casnovarue ~ormou prepracová vani a 
libriet, nakoľko tieto skončili väčšinou so· 
sporným úspechom. Väčšina diskutujúcich 
sa jednoznačne stavala za novú opere:u a 
v dôsledku toho b y mala aj na našich scé
nac.h prevlád!lť snaha po užšej spolupráci 
~- mtenzívne_Jšom kontakte s divadelným 
z1votom kraJÍn ľudových demokracií kde· 
sa preds~- le11; z času na čas vyskytnú 
hodnotneJsie diela t ohto divadelného žánru 
ktoré b y vedeli svoju spoločenskú úloh~ 
splniť aj u nás. mp 
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H ANS BOHM 

Cikkerov B eg Baj'a zid 
v d r ážďanskej Štátne j opere 

Za reprezentantov ešte mla dého slo~·en
ského hudobného diYadla pokladáme dvoch 
operných skladateľov. Jedn)-m z nich je 
Eugen Suchoň, kto rého Krútňava čoraz viac 
preniká aj za hranice CSR Sám vyrastajúc 
·z duchovného okruhu Janáčka, úspešne spá
ja odtiaľto načerpané dojmy so slovenským 
folklórom. A teraz (na premiére ~8. janu

'<Íra 1959) nás zoznámila drážďan~ká opera 
- ako prvá v NDR ·- na.uajv)·š pozoruhod
ným spôsobom s operný m dielom iného 
významného slovenskéh o skladateľa - s 
Begom Bajazidom od Jána Cikkera, napí
saným podľa starej ľudovej balady na li
breto J ána Smreka. Skladateľ hol na pre
miére osobne prítomn)•, kde prijal uznanie 
.a vďaku obecenstva, čo zasa oplatil pod'a
kovaním sa inštitúcii, ktorá sa celkom pre
·svedčivým spôsobom zasadila o uvedenie 
tejto cudzej opernej no"'inky . Úroveú preJ 
vedenia tejto premiéry stala sa na nemeeky 
hovoriacom územi na dlhý čas pevne posta
venou normou, no nie v poslednom rade 
:aj zásluhou fascinujúceho režijného výkonu 
Erharda F ischera a strhujúceho d ojmu, ak)· 

-vyvolalo dielo u drážďanského operného 
súboru. Tento úspech mali zaznamenať nie
len rozh las a tele"izia, ale tiež úradné m ies
ta, zodpovedné za výmenné pohostinské 
vystúpenia a kultúrne dohody, pri ktorých 
osú. však Drážďany na mape vytlačené zrej
me len malými písmenami. Obecenstvo čo
skoro našlo prístup k tomuto dielu a vedelo 
spo:r.nať a oceniť jeho osobitosť, krásu, dra
matičnosť, pravdivosť a ľudskosť. 

J ánom Smrekom napísané libreto (s pro
lógom, dvoma d ejstvami a epilógom, v kto
rom celé dielo eticky vrcholí) , odohráva sa 
na Slovensku a v I stambule v čase turec
kých v pádov v XVI. storočí. Jasne vy
stavan)· dej ukazuje osudy jednotlivcov a 
utrpenie celého národa. Ľudská vina, cesta 

1< poznaniu a ľudsko sti charakterizu je po
vahu v ranej mladosti uneseného sloven
ského sedliackeho dieťaťa, neskorš·ieho Be
ga Bajazida, ktorého turecký vojvodca Beg 
Hassan prijíma za syna. Bajazid pokraču
j úc v periodických nájazdoch Turkov, stáva 
sa o niekoľko desaťročí potom sám uzur
ipátorom svojho vlastného národa (l. dej
:Stvo), pričom ti, čo ostanú nažive, sú od.- · 
-vlečení násilim. Star á téma svetových dejín, 
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k torá je ešte aj dnes opäl' a opäť otria•a
júcou skutočnosťou! Katku, dcéru zabitého 
dedinského richtára, hed e si za manželku, 
ktorá je síce povýšenou otrokyňou, predsa 
však ostáva spolutrpiteľkou svojich zajatých 
súkmeňovcov. Opera, tak!1 bohatá na životu 
blízke dramatické udalosti a dramaturgicky 
správne vyakcentovanú, p rivádza - induk
tívn e - Bajazida k poznaniu, že je tiež 
Slovákom, že zhanobil svoju vlasť, ktorá 
ho napokon v epilógu p rijíma omilosteného 
do svojho spoločenstva - ako brata do vlast
ného nár oda. 

J án Cikker napísal svoju druhú operu 
(prvá spracúva jánošíkovský mimet, ktorý 
poznáme v Drážďanoch z baletu pražského 
Václava K ašlíka) zo svojho humanistického 
a národného presvedčenia, spre.-ádzaného 
poznaním, že utrpenia prichád zajú vo všet
kých dobách a že človek musí a môže všet
ko pretrpieť. Skladateľ je rodený dramatik, 
má sklon vyjadrovať sa hudobno-drama
tick-ými prostriedkami, určitou leitmoti"'ickou 
technikou. J eho hudba dej n ielen ilustru
je, ale spoluvywára. P ôsobivé možnosti vy
plývajú z národného koloritu, vyra~tajú zo 
slovenského folklóru, ako je napr. sbor 
pradúcich žien, odzemok alebo do dueta 
rozvinutá uspávanka Anny a Katky . Boha· 
tá melizmatika, postihnuteľná na jprv v te
norovej piesni mladého tureckého vojaka, 
sledovateľná a j v triolových , kvintolových 
a sextolových ornamentoch a v bodkova
ných hodnotách melodických línií, ako aj 
kruhový arabský tanec, charakterizujú p ros
tredie izlamitciv. Cikker má vonkoncom 
šťastnú ruku v shorových partiách a vo 
vede1ú ensemblu, nie na poslednom mieste 
v záverečnom obraze so strhujúcim dvoj
sborom. Aj keď partitúra je miesta1ni husto 
inštrumentovaná, orchester stojí plne v služ
be dramatického účinku. V širšom zmysle 
slova možno zaradiť skladateľa k novoro
mantikom. Sám osebe krátky prológ, ktorý 
je však svojím spôsobom rozv inutý, hy hol 
nemysliteľný bez impresionizmu. Tera jší 
stav slovenskej opem ej tvorby vysvetľuje 
mnohé šty listické "priečnosti'' a názv uky, 
ktoré sú dobove podmienené - alcási prie
chodná stanica, čo ale nepadá natoľko na 
váhu, pretože dramatick)• tok je · dosť moc
ný, aby tieto reminiscencie mohli potlačiť. 

Beg Bajazid j e ľudsJ,.··y strhujúca a národná 
slovenská opera, ozajstná o p e r a, ktorá 
môže z Drážďa:n nastúpiť svoju ďalšiu cestu. 

K predvedenia Bajazida v Drážďanoch 
môžeme konštatovať, že všetky zúčastnené 
zl?~~?' podalj svoje na_ilepši~ výkony a po
sl~Izili, spolocne do~~e! vec1. J e to pt·edo
vsetkym zásluha re:;;1sera Erharda Fischera 
ktoré~u sa otvorili dvere aj k veľkej oper~ 
v Draz~anoch. Tu sa ukázalo, že "'ie pra
covať melen s mladšími umelcau:ti ale že 
dokáže pripútať k p ráci aj osvedčeU:vch čle
nov ens~mblu a oduševňovať ich pr; prácu. 
To na,zyv~me modernou opernou réžiou! 
Davo~e sceny vybudoval virtuózne a pre
svedčivo ;- každej fáze. Y sólových výstu
poc~ mali hl~vní p redstavit elia veľa miest 
plnych napätia. Scéna Gerharda Schadeho 
bola plná nálady a veľmi plastická. V kos
t~moch ~Joachima H asselwandera) sa uplat
rula _farb1tosť ?- kontrast. Z kvantitatívneho 
hľadtska mohli by s~e hovoriť o výpravnej 
opere, o type, ktory sa t u ale právt) ne-

vytvoril, pretože títo činitelia stáli celkom 
v _službe hudobného divadla. Vynikajúco 
spieval a ~ral sbor, pripravený hudobne 
Ernstom Hmtzem, ktorému treba osobitne 
po?'akova~ za podmaňujúci dojem závereč
neJ apoteozy. Bale t Státnej opery tancoval 
po ~l~vensky a tl!-recky v choreogra fii Toma 
Schillinga. Techruku mal na starosti Oskar 
Herrfahrt. 
• Rudolf ~euhaus dirigoval operu s veľkou 

laskou a c1tom v ru~ách. Orchester Státnej 
o:perr. preukázal sa aJ v tej to úlohe ako v y
mkaJU~e teles?- 9"~el_ splnilo, ba veľmi pr.c
svedčuJuco aJ solist1cké obsadenie v kto
ro~ ~nikli Helmut Schindler v ' ti tulnej 
roh, . Elisabeth Ebertová ako Katka, Dora 
~sch1lle <!•rstná matka Anna) a v ďalšieh 
ulohách Kapha~, L:ibel, Teschler, Potzsch, 
~!~.':graf, Neukrich a predstavitelia menších 

Z časopisu Di.e Union preloóila 
Blanka Valachov á 

Budapešť pripravuje premiéru Suchoňovej Krútňavy 
-~aďarská štátna opera chystá sa na p re

mieru ~uchoňovej Krútňavy. S veľkou lás
kou ľ:Is!upuj~ ~ ~túdiu diela už po niekoľ
ko tyzdnov sohsh opery, sbor i orchester. 
C~z •. ~restávku v yh!adal som dirigenta, za
sluzlleho u~elca V1lmoša Komora, laureáta 
Ko~s~lth?veJ cen y, ktorý operu nacvičuje 
a dmguJe, ab~ pre čitateľov Slovenskej hud
h_:y p ovedal mekoľko slov o svojej koncep
cl! toht~ slovenského hudobno-drama tického 
d1ela. Vraví: " Serenádu p re sláčikov-V or
c~este~.-Eugena Suchoiía, s ktorým ;a už 
davn_eJsie po~nám, som nedávno predviedol 
u nas na .. filharmonickom koncerte. Obe
censtvo J?r!Jalo jeho dielo s veľkým nadše
ním. MoJa radosť je tým väčšia že i Krút
ňavu môžem dirigovať v bud~peštianskej 
opere. 

Oproti doterajším bežn}"lll inscenáciám 
chce~e op~r~. uviesť v celkom odlišnej kon
cepe~. NaJma drama tický charakter diela 
~hceli ~y srn~ podtrhnúť v prvom rad e, na 
co dbame_ ?z od prvých skúšok. Ako je 
známe, pn mscenácii opier existujú zhruba 
dva S;ffiery. Prvý, Felsensteinov, ktorý viac
meneJ hudbu podriaďuje samotnému deju 
a ~ru?ý v tzv. bayreuthskom poňatí - hoci 
pnch.adza do rozporu so samým W agnerom 
- dava prednosť hudobnej stránke i kebv 
to malo ~sť. na ujmu dramatického dej~. 
My_ sa usil~Jeme o riešenie, v ktorom dra
m atiCký deJ prebieha v prospech hudby, 

nuž ~ Krútňava. má všetky predpoklad y 
p~e tuto _koncepciU. Hudba slúži dramatic
J~emu deJu_ s_ ~užitím recitatívov, s v y uži
tlm _folkloľlstJckych prvkov a jednotou dra
mntlCkých zložiek. Oproti doterajším česko
sl_ovensktm predvedeniam Krútňavy uve
diem e dielo vo dvoch častiach. J ednotne 
scelen? obrazy pospájame tak, že dej p rvé
h? deJ.stva ~ončí sa sva_dobnou scénou. My
shm, ~e P~l . takomto rtešeru v yznie dráma 
kompaktneJŠie. Nedávno - na svojej ceste 
~o Nemecka - mal som možnosť na bra
tislavskej stanici porozprávať sa krátko s 
autoro~, od ktorého som získal nové cenné 
hudobne podnety, ktoré pri budapeštian
skom predvedení opery rád použijem. 

. R ežisérom opery je Ferenc K enessey _ 
Libret~ do_ maďarčll;ty preložila Klára H~
szárova. D1elo študuJeme vo dvojitom obsa
dem týchto sólistov : 

Mária Mátyás - Zsófia Czanik 
T~or l!dvard.- Sándor Király 
Jnnos Fodor - J ózsef Antalf[y 

. Predvedenie Sucho:"iovej Krúttlavy oča
kava ~a v Budapešti s veľkým záujmom. 
le~o tato opera okrem Smetanovej Preda~ 
ne~ _nevesty , ktorá je u nás stále na rcper
tOaľl, bude vlastne prvým dielom ktoré 
bude reprezentovať slovenskú moder~ú hu
dobno-dramatickú tvorbu v Maďarsku." 

V závere nášho rozhovoru, keď sa diri
gent Komor rozhovoril aj o svojich najbliž-
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-ších plánoch (bude dirigovať v Drážďanoch, 
· v Lipsku, podnikne turné do Južnej Ameri· 
ky, Bulharska a SSSR) posiela čitateľom 
časopisu Slovenská hudba srdečné pozdravy. 

Tibor Ebert, Budapešť 

TIBOR ANDRASOVAN V MONGOLSKlJ 

Začiatkom januára vrátil sa z Mongolskej 
ľudovej republiky skladateľ Tibor Andra· 
-šovan, ktorý za svojho trojmesačného po· 
bytu mal možnosť zoznámiť sa s popred
nými predstaviteľmi kultúrneho života a 
spoznať kultúrnu ;YSpelosť ~o~o~ského 
ľudu pri konkrétneJ umeleckeJ prac1. 

Pôvodne mal Andrašovan v štátnej opere 
naštudovať ako prvú európsku operu Sme· 
tanovu Predanú nevestu". Avšak keď 

" l k . • :zistil že poprední mongo s ·í speváci t. c. 
účinkujú na zahraničných operných scé
-nach upustil od tohto zámeru a naštudo· 
val 'novú operu mongolského skladateľa 
Gončakasumlu "Dnen" (Pravda) . Počas 
sedemtýždňového štúdia s Mongolskou štát
nou filharmóniou Andrašovan naštudoval 
Dvorákove "Slovanské tance", niekoľko diel 
mongolskÝch skladateľov a Borodinove "Po· 
lovecké t~nce" z opery Knieža Igor. S týmto 
repertoárom absolvoval štyri koncerty v 
budove Národného divadla. Posledný kon
-cert bol na žiadosť ministerského p redsedu 
MĽR Cedenbala. 

Hudobný život v Moxrgolsku je sústred~
n-\' v hlavnom meste Ulanbatare, kde Je 
"Opera Národného ~va~a, Státna fil~armó: 
nia, Státny súbor p1esm a tancov, V _<>Je~sky 
·umelecký súbor, Spevácky sbor. p10.merov 
a iné. Mongolský ľud má rád svO.Je dtvadl':. 
Nie je tam problém n ávštevnosti. Je obdi
vuhodné že napr. národná opera "V strede 
zachmúr~ných hôr" je na repertoári už dlhé 
roky. Ba môžeme povedať, že ju pozná 
-celý mongolský národ. 
Ľudová umelecká tvorivosť, a vôbec ume

lec;ký prejav mongolského ľudu, vynj.ká sv?
jou tisícročnou tradíciou a vzbudzuJe obdiv 
aj svojou bohatou výrazovou. škál~u. ~Ýn; 
predtým Andrašovan myslel, z~ na~a p1es~n 
je bohatá, tu v Mongolsku SI priznal, ~e 
mongolská ľudová pieseň ďaleko prevyšuje 
-európsky priemer. Preto mongolská hudba 
má veľké možnosti rozvoja národnej hudob
nej kultúry. 

Mongolská symfonic;ká tvorba: je teraz v 
začiatkoch. Len pred niekoľkými rokmi sa 
v rátili Gončaksumla a Murdorč zo štúdií 
v Sovietskom sväze, aby začali · novú sym
fonickú tvorbu, tvorbu pre mongolský ľud. 
V znilcli M urdorčove dve symfónie, tri sym
fonické básne, Gončaksumla napísal suitu 
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pre veľký orch,~ster, dve symfonické básne 
a operu "Dnen . 

Na hudobnej škole je vyučovanie svojou 
štrul{túrou odlišné od nášho tým, že sa pod 
jednou strechou na "Umeleckej priemys~l
nej škole" prednášajú všetky druhy umema: 
hudba dramatické umenie, v)' tvarné a iné. 
Pri p~rovnaní našich osnov s ich o~nov?;m! 
členovia profesorského sboru radi priJal~ 
Andrašovanov návrh u nás už osvedčeneJ 
"prípravky" pred nástupom do hudobnej 
školy. 

V. rozhlasovom štúdiu Andrašovan nahrá
val so symfonickým orchestrom skladby 
popredných mongolských skladateľov. 
Okrem toho mal niekoľkohodinovú prednáš
ku pre 27 režisérov na tému: "Rytmu?, 
pauza, gradácia v hudobnom diele v apli
kácii na dramatickú tvorbu". 

Trojmesačnú prácu Tibora Andrašovana 
v Mongolskej ľudovej republike sledovali 
s pochopením a uznaním. Pred odcho_dom 
6. januára 1959, Andrašovana po_zvah na 
Predsedníctvo vlady, kde mu mnuster kul· 
túry odovzdal štátne ;Yznamenani~ ~?n· 
golskej ľudovej republiky "Za vyrukaJUCU 
prácu". -JL-

* 

Nina Hazuchová bola v dňoch 25. deccm· 
bra - 14. januára na zájazde v USSR. 
Spievala vo Lvove (dvakrát Carmen a Am
neris v Aide), v Kijeve (Aidu) a v Odesse 
dve predstavenia Carmen. Kijevské pred
stavenie vysielal aj rozhlas, odesské televí
zia. 

Bohuš Hanák absolvoval v 
ďalšiu rolu; 6. marca vystúpil 
opery Chytrá od Carla Orffa. 

Linzi svoju 
na premiére 

J . v . . 

Séfdirigent bratislavského rozhlasu . La
dislav Slovák vystúpil koncom minulého 
roku ako dirigent Ceskej a Moravskej fil
harmónie. Na obidvoch koncertoch uviedol 
popri dielach českých skladateľov (Seidl: 
Odkaz . živým, Suk: Fantázia p re husle 
a orchester) s veľkým úspechom Sosta
kovičovu XI. symfóniu - Rok 1905. 14. 
januára t. r. pohostinsky dirigoval koncert 
Budapeštianskeho rozhlasového orches tra, 
ktorý bol priamo vysielaný budapeštian
skym rozhlasom a s polhodinovým onesko
rením i bratislavskou stanicou. Na programe 
bola Beethovenova IV. symfónia a Meta-. 
morfózy národného umelca Eugena Sucho
ňa. 

Za lepšie uplatnenie čs. hudby . v cudzine 
V dňoch 19.-21. januára n avštívil Bra

'lislavu západonemecký hudobný vedec a 
hudobný skladateľ dr. Fritz Oeser. Za svoj
ho krátkeho poby tu jednal s SVKL, SHF, 
n avstívil bratislavskú rozhlasovú stanicu, 
'kde si vypočul niekoľko slovenský-ch skla
-dieb a stretol sa s niektorými poprednými 
slovenskými skladateľmi. 

Hudobné vydavateľstvo Alkor-Edition v 
Kasseli, ktorého je dr. Oeser riaditeľom, sa 
-stará už od roku 1955 o p ropagáciu a pred
vádzanie českej a slovenskej hudby v Ne· 
meckej spolkovej republike a niektorých 

-ďalšíc:h štátoch. Jeho spolupráca s Cesko
slovenskom začala sa v pražskej Artii a po
stupne sa rozšírila na spoluprácu s našimi 
hudobnými vydavateľstvami . (SNKLHU, 
Praha a SVKL, Bratislava), Ceský m a Slo
venským hudobným fondom a divadelnou 
agentúrou DILI A. 

Doterajšia spolu práca firmy Alkor s n a· 
-šimi hudobnými podnikmi a inštitúciami 
priniesla už niekoľko potešiteľných výsled
kov . Najúspešnejšia je bilancia minulého 
roku, ·'keď · bolo len y od bore javisk ových 
·diel uskutočnených šesť premiér českých 
:a slovenských opier na západonemeckých 
scénach. Menovite zaznamenávame aspoň 
prvé zahraničné predvedenie Cikkerovho 
Bega Bajazida vo 'Niesbadene, svetovú pre
miéru Janáčkovej štvrtej opery Osud v 
Stuttgarte (súčasne s predvedením v Brne) 
·a premiéru n ového preldadu Smetanovej 
Predanej nevesty v H eidelbergu, po kt orej 
nasledovala televízna inscenácia prenášanú 
i niekoľk)rmi západoeurópskymi štátmi. 
T ú to svoju činnosť doplňuje Alkor-Edition 
pohotovým v ydáv an ím operných libriet 
t ých to opier (dosiaľ 5 zväzkov) a niekto
rých klavírnych výťahov (v koedícii s Di
liou) . 

Pri svojej januárov ej návšteve v P rahe 
(kde b ol prítomný aj dr. Votterle, majiteľ 
k asselského naklada teľ s tva Bärenreiter· 
Verlag, s k torým Alkor-Edition veľmi ú zko 
·spolupracuje) a v Bratislave p rerokoval 
dr. Oeser s tunajšími partnermi firmy Al
kor všetky aktuálne, ale aj niektoré zá
sadné otázky vzájomného styku . Znovu sa 
ukázalo, že treba za účelom lepšieho a eko· 
n omick ejšieho v y užitia našich hudobných 
·diel v zahraničí veľmi spružniť · a zjedno· 
dušiť sty k medzi Alkorom a jeho česko
slovenskými partnermi i medzi týmito part
nermi n avzájom. Treba napriklad nájsť 
riešenie, k toré by umožnilo z v ý nosov Dilie 
:zo zahraničných p redvedení Smetanových 

opier financovať tlačové vydania par titú r 
týchto opier s t extom českým a nemec· 
k)'m. Treba sa tiež už definitívn e zaoberať 
otázkou zabezpečovania orchestrálnych ma· • 
teriálov ku skladbám A. Dvo.rák a. Dnešný 
ich nedostatok znamen á veľkú škodu kUl
túrno-poli tick ú (keďže novozískaní p ropa· 
gát ori t)rchto skladieb m usia ich - iste nie 
bez znechutenia - sťahovať z p rogram·ov), 
ale znamen á tiež - a dr. Oeser t o pri svo· 
jich rozhovoroch v Prahe d oložil presved· 
čivými číslami - hospodársku strat u pre 
firmu Alk or i jeho tuna jších partnerov. 

Pokiaľ ide o slovenskú hudb u, priniesla 
návšteva dr. Oesera v Bratislave tiež nie
koľko závažn ý ch poučení. Pri vydavaní 
klavírnych výťahov operný ch diel treba 
v budúcnosti od začiatku pamätať na pre· 
]J ady do cudzích jazykov. S ohľadom n a 
to, že len v NDR, NSR a Rak úsku je vyše 
sto operných scén, je nepochybné, že v 
úvahu prichádzajú predovšetkým p reklady 
do nemčiny. To isté platí i o operných 
partitúrach, napríklad o pripravovanom vy · 
daní Krútňavy národného umelca E. Su· 
choňa. V každom p r ípade je ekonomick y 
v ),hotlné postupovať v úzkej spolupráci vy
davateľstva s Diliou (pr ípadne s SHF), tak 
aby na jednej strane notový obraz roz· 
množených klavírnych výťahov a partitúr 
b olo m ožné použiť na tlačové vydanie a 
aby na druhej strane Dilia odobraním časti 
nákladu umožnila ren tabilnejšie tlačové 
v ydanie. Dr. Oeser presvedčivo poukázal na 
to, že nábor vytlačenými klavírnymi vý· 
ťahmi budí u divadelný ch pracovníkov 
lepší doje~ a prináša lepšie výsledky než 
nábor výťahmi iba rozmnožený mi. Inou 
vážnou úlohou , n a ktorú sa treba zamerať 
je to, ab y ku všetkým orchestrálnym sklad
bám, ktoré vychádzaju tlačou v SVKL 
v malej alebo veľkej partitúre boli čo naj· 
rýchlejšie k disp ozícii orchestrálne mate
riály v dostačujúcom množstve. 

Veľký d ôraz kládol dr. Oeser n a jazy 
kové v y bavenie slovenských hudobnín . 
Všetky texty, k toré n eznejú internacion ál· 
n e (ak o napr. Symfónia, Metamorfózy a 
pod.) treba prekladať. Takisto je veľmi uži
točné, keď p redovšetkým diela slovenský ch 
skladateľov sú opatrené niekoľkojazyčnými 
úvedmi so životopisom au tora, charakteris· 
tikou j\lho doterajšej tvorby a rozborom 
vydávaného diela. Vo všetkých cudzojazyč
n ých textoch však treba venovať pozornosť 
nielen gramatickej správnosti, a le a j pri-
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Dr. Fritz Oeser, nadšený propagátor čs. ht,dby 
Foto: Bärenreiter - Archív - Kassel 

rodzcnému a veci primeranému vyjadro
vaniu prekladateľa. 

Stretnutie so západonemeck)rmi propagá
tormi našej hudby bolo ve~mi už~točné. 
u kázalo znovu všetky problemy pn pre
sallzovani našej hudby v zahraničí i cel): 
rad nedostatkov, ktoré tkvejú v _dnešn~J 
organizácii ná~ho v;dávania_ a ro:š1royarua 
hudobných d1el. 1reba uvJtať, ze aJ ne
dávno uskutočnený Il. sjazd Sväzu česko
slovenských skladateľov sa s touto proble-

matikou vážne zapodieval. Máme :za to, že 
v súvislosti s nedávnou návštevou dr. Oesera 
bv malo byť pritom prihliadnuté i k jeho 
obsiahlemu a na príslušných miestach dohre 
známemu elaborátu " Podnety k silnejši~~u 
kultúrnemu a hospodárskemu vyuZltlU 
československých diel", v ktorom sa dr. 
Oeser už pred rokom neobyčajne podrobnt; 
zapodieval so v~etkými zásadnými otáz~am1 
tejto problematiky. -vd-

Problémy propagácie slovenskej hudobnej tvorby 

doma i za hranicami 

Propagácia hudobnej tvorby v širšo~ 
slova zmysle 7..ahrií.uje všetky formy, ktory
mi sa priamou alebo nepriamou cestou do
stáva do vedomia pracujúceho ľudu a hu
dobného publika hudobná tvorba.. Nová 
slovenská hudobná tvorba pre svoJe vyso
ké umelecké hodnoty dosahuje čoraz väč
šieho uznania najmä v zahraničí, a preto. ~i 
zasluhuje, aby sme vyvinuli všetko ús1he 
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pre jej rozšírenie, najmä v tých ??Jasliach, 
kde by ju chceli poznať, ale nemaJu k tomu. 
možnosti. . 

Nás zaujíma hlavne problém zahr~~čn~J 
propagácie. Nedostatky nám ozn~muJU naJ
mä naši umelci ktorí dochádzaJÚ zo svo
jich ciest po zahraničí a takmer j~dnohlas
ne konštatujú nedostatok propagácie a zna
losti slovenskej hudobnej tvorby. V zahra-
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ničí je mnoho zauJemcov o našu hudbu, 
a le nevedia si obstarať žiadané materiály a 
"hudobniny. Je správne, že kompetentné 
miesta uprednostňujú našich klasikov, ale 
je otázne, či inštitúcie, poverené v)•vozom 
kultúrnych hodnôt (Artia, Gramozávody), 
ma jú byť povolané len na získavanie devi:z: 
a či aj v ich činnosti by nemal byť prvo
radý kultúrno-politický moment. J e po
trebné, aby sa zv)•šil vývoz materiálov sú
easnej tvorby. Partitúry našich súčasných 
skladateľov sa síce dostanú do 7..ahraničia, 
ale zrejme nie na sprá'vne miesto, pretože 
v pomere k počtu vyexpedovaných parti
túr a hudohnin zprávy o ich verejnom 
predvádzaní sú veľmi skromné. Napr. z 
partitúr Suchoňových Metamorfóz s nákla
dom 600 kusov sa do zahraničia dostalo 
najmenej 300 kusov, Kardošovej Východo
slovenskej predohry s nákladom 500 kusov 
najmenej 300 kusov, Cikkerových Spomie· 
nok s nákladom 500 kusov najmenej 300 
kusov a tieto skladby v zahraničí priebe· 
bom posledných dvoch rokov boli hrané 
spolu najviac 25 ráz, z toho väčšinou na
šimi dirigentmi. Veľa partitúr sa dostáva 
do zahraničia tak, že ich venujeme zahra
ničným hosťom - umelcom, menej sa ich 
miňa na komerčnom základe. Týmto spô
sobom distributér - Slovenská kniha -
síce príde na svoje, ale slovenská hudobná 
tvorba nie. 

V otázke orchestrálnych materiálov sa 
vec už vyjasňuje t)•m, že Ceský a Sloven
ský hudobný fond orchestrálne materiály 

Z NASICH KRAJOV 

"Východoslovenské noviny" uverejnili vo 
svojom predvianočnom Čísle (24. 12. 1958) 
rozhovor svojho redaktora s L. Cížekom, 
vedúcim hudobnej redakcie Cs. rozhlasu v 
Košiciach a R. Ski'epkom, dirigentom košic
kého SD. Témou boli nedostatky košického 
hudobného života a možnosti ich odstraňo
vania. Citateľ sa z rozhovoru o. i. dozvedel, 
že po· Košickej hudobnej jari, stretnuvšej 
sa s veľkým ohlasom, v Košiciach neuspo
riadali do decembra m. roku ani jeden ( !) 
koncert (v decembri sa síce uskutočnili 
štyri, ale v takej tesnej časovej následnosti, 
že hľadisko bolo poloprázdne) , že opera SD 
môže uviesť za sezónu iba tri premiéry, na
koľko je z kasových dôvodov potrebné 
naštudovávať i ope.rety, hoci zväčša, nakoľ
ko ide o diela vyložene slabé, iba kazia vkus 
obecenstva. Ťažkosti ·sú i s vybudovaxúm 
základnébn repertoáru opery. Ako možnú 

vyrábajú a zapoziclaVaJU. Pri požičiavani 
materiálov sa presadzuje tendencia· praxe 
na komerčnom základe, uzavieraním zmlúv 
o požičiavam so zahraničnými partnermi. 
'ľažkosti sú ešte s partnermi v štátoch ľu
dových demokracií. Archívy hudobných 
fondov pomáhajú význačnou mierou v šíre
ni našej hudby. 

Je potrebné našu hudbu viac propagovať 
recenziami v z~hraničných časopisoch (na 
to treba určiť inštitúciu a osobu), zasiela
ním recenzných výtlačkov hudobnín do 
zahraničia na správne miesto a zodpoved· 
nej osobe. Významnú úlohu hrajú- katalógy, 
zoznamy a iné, ale vkusne upravené pro
pagačné materiály. Naše partitúry prichá
dzajúce do úvahy pre zahraničie musia ma·ť 
viacjazyčné titumé stránky so stručným 
životopisom autora a krátkym (formovým) 
rozborom diela. Niekedy sme dosť pomalí 
a nevystihneme dobu, kedy ponúknuť záu
jemcom určitú hudobninu (napr. v období 
premiéry), lebo naše vydavateľstvá sa 
oneskorujú najmä pri dielach, u ktorých sa 
predpokladá Í1spech - s vydaním partitúr 
alebo klavírnych výťahov. 

Sme hrdí na našu súčasnú slovenskú hu
dobnú tvorbu a je na všetkých, ktorí ma jú 
za úlohu jej propagáciu, aby urobili opatre
nia na zintenzívnenie jej propagácie, aby 
naša hudba znela stále viac na zahranič
ných scénach a pódiách a slúžila tak mie
rovému spoiužitiu národov. 

Július Letňan 

cestu k náprave navrhovali spomenutí mla
dí hudobní pracovníci zavedenie pravidel
ných koncertov, najlepšie v abonentllých 
cykloch, naštudovávanie len takých operiet, 
ktoré vyhovujú dnešným ideovým a wne
leckým kritériám, vytvorenie kmeňového 
repertoáru opery z diel našich, ruských a 
sovietskych klasikov. K propagácii dobrej 
hudby môže prispieť i Košický komorný 
orchester; žiadalo by sa i vy:stupovanie 
Slov. filharmónie, aspoň na Hudobnej jari. 
No ťažisko musí byť v prvom rade v hu
dobno-"i' chovn:ej práci, najmä medzi mláde
žou. Veľké úlohy tu má v dnešnej situácii 
Dom osvety, jeho pracovníci. P ravda, je 
potrebné, aby na zodpovedných miestach 
boli skutočne kvalifikované kádre. Dúfame, 
že najmä posledná pripomienka nájde pa
tričnú odozvu, nakoľko nejde· o bolesť špe
ciálne "košickú". 

(ra) 
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z koncertného života v Košiciach 

14. januára 1959 koncertoval v Košiciach 
huslista Spytihnev Sorm, nositeľ Radu prá
ce (pri klavíri Zdenek Kožina). Z Jeho 
programu zaujala hlavne Tartiniho sonáta 
g-mol "Diablov trilok", ~zymanO\~s~ého 
Arethuzská fontána a Pagammho RaJ caro
dejníc. Okrem toho zahral Beethovenovu 
Romancu F-dur, Mozartov koncert D-dur 
(K. 218), Pauerovu Sonatínu a Bartókove 
Rumunské tance. 

21. jan.uára 1959 vystúpili v Košiciach 
Anna Hornungová, Eva Fischerová-Martvo
ňová, Juraj Martvoň a Mikuláš Jelínek s hu
dobným programom pod názvom "z hudby 
nám najbližšej". 

4. febrt~ára 1959 vystúpH s košickým 
rozhlasovým orchestrom poľský huslista 
Eduard Statkiewicz. Uchvátil obecenstvo u
meleckým zvládnutím sólového partu v La
lavej Spanielskej symfónii pre h~sle a or
chester. Bravúrnu husľovú techmku preu
kázal najmä v dodatku Kaprys polski od 
G. Bacewiczówny. Košický rozhlasový or
chester zahral okrem toho Dvofákovu pre
dohru Karneval a Dvoi-ákovu IV. symfóniu 
G-dur. Dirigoval Ján Sefl. 

18. februára 1959 s košickým rozhlaso
vým orchestrom zahrala mladá juhosl~van~ 
ská klaviristka Mirjana VukdragoVIčova 
Ravelov Klavírny koncert. •Okrem toho bola 
na programe predohra k ľv1oza~o~ej Figa
rovej svadbe a Haydnova symforua D-dur. 
Dirigoval Ján Sefl. 

20. februára 1959 bol koncert učiteľov 
Vyššej hudobnej školy v K?šiciach. M. 
Reiterová a M. Lengyel zahrah ľvfozartovu 
sonátu D-dur pre dva klavíre · (K. 448), H. 
Gärtner Lisztovu Harmóniu večera a Uhor
skú rapsódiu č. 6, M. Lengyel Chopinovu 
Polonaise g-mol, S. Hajna Suchoňovu So
natu rusticu. Beethovenova trio D-dur op. 
70 predniesli M. Mašilwvá (klavír), F. Vo
dička (husle) a A. Prochádzka (violcmčelo). 
Bol to prvý koncert učiteľ ov VHUS v Ko
šiciach. 

M. P. 

Hudba v Martine v r. 1956 

' Z jari sľubne začal svoju činnosť súbor 
Turiec pri ZK Stalinovec. · Premierov.ý pro
gram sólistov, spevákov, tanečníkov 1 ľudo-
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vej kapely zostal žiaľ jediným. S~oda, že 
súbor proti všeobecnému očakávaruu ocha
·bol v činnosti. Nemá ho kto povzbudiť?' 
Teda obecenstvo už nebude vidieť scénu 
Maliniarky, počuť dueto M. Petričkovú a 
l\11. Michaeliovú a iných, ktorí sa úspe_šne 
predstavili? Ci ich nemá už kto orgamzo
vať? 

Okresné kolo STM v Armádnom divadle 
dalo slovo mládeži. Až 80 % čísiel programu 
boli hudobné a spevácke čísla. Ziaci OS 
v Necpaloch temperamentne, prehnane mlá
denecky zatancovali zbojníc~e ~~~ce. Ich 
ľudová kapela by mala ďaleJ cVIcJt. 

Zaslúženej pozornosti sa tešil na pár sa· 
mostatných vystúp.eniach orch_este:' AD. -~ehe: 
päť rokov činnostl bolo na Jesen ~o;rsene 
organizačným úspechom, keď vystupll a~~ 
Symfonický orchester AD. Tým sa s.l?lmh 
túžby viacerých dobudovať teleso do s1rky. 
Bude treba ďalšej namáhavej práce zo Sym
fonického orchestra AD vypestovať ensem
ble, ktorý splní poslanie popularizátora! 
hodnotnej hudby na strednom Slovensku. 
Martinské publikum všeobecne chce počuť 
viac koncertov tohto nadaného orchestra. 
V uplynulom roku orchester účinkoval sa
mostatne málo. 

Ukazuje sa, že oživenie hudobného života 
v Martine nastane v nových kultúrnych 
zariadeniach (klub), ktoré sa postavia v 
najbližších rokoch. Pravda, príliv schopných 
organizátorov bude prepotrebný. 

Ľ. J. 

V januári t. r. nahral orchester bratislav
ského rozhlasu symfóniu Juraja Pospíšila. 
Dielo, plod viac než dvojročnej skladate
ľ ovej práce, naštudoval dirigent Jozef Svo
boda. 

V novembri minulého roku bolo v bra
tislavskom rozhlase nahrané trio pre trubku, 
lesný roh a pozaun od Pavla Simaiho. Jed
notlivé party hrali S. P ohanka (trubka), 
J. Svenk (les. roh) a B. Trnečka. 

Aj nemecký rozhlas zaradil do s~ojich 
nahrávok Simaiho skladby. Ústredny dy
chový orchester ministerstva národnej obra
nv NDR za diriaovania mjr. M. Hungera 
naštudoval jeho Tance z Veľkej K~ry (v 
úprave mjr. K. G. Pola) a sym{orucky or
chester berlínskeho rozhlasu pod taktov
kou R . Kleinerta nahral Slovenský tanec 
z baletu Tri priadky. 

l 

ZO žiVOTA SVÄZU SLOVENSKYCH 
SKLADATEĽOV 

14. januára 1959 sa oživotvorila po dlh
šej stagnácii Komisia mladých pri Sväze 
slovenských skladateľov. Má za úlohu obo
znamova-ť svojich členov s hudobnou lite
ratúrou a pravidelne poriadať prehrávky 
diel členov Komisie. Y Komisii mladých, 
ktorú vedie prof. Alexander Moyzes, sú : 
Tomáš Breuer, Milan Dubovský, Juraj Ha
trík, Peter Kohnan, Dušan Martinček, Ivan 
Parik, Tomáš Seidman a Jozef Valouch. 

2. februára t. r. zasadal výbor Sväzu 
slovenských skladateľov. Výbor vzal na ve
domie zprávu o činnosti Predsedníctva Svä
zu slovenských skladateľ ov za posledný 
štvrťrok 1958. Zpráva sa týkala predovšet
kým vlastnej činnosti predsedníctva, čin
nosti tvorivých komisií, spolupráce Sväzu 
na kultúrnom a umeleckom fronte, hudob
ných akcií, zahraničného styku a členských 
otázok Sväzu. - V diskusii zapodieval sa 
výbor posledným aktívom Sväzu, vzal na 
vedomie zprávu o platnosti nového štatútu 
o vedeckých radách SAV, na základe kto
rého sa žiada užšia spolupráca Vedeckej 
rady so Sväzom slovenských skladateľov, 
ako aj zintenzívnenie činnosti oddelenia pre 
súčasnú tvorbu pri Ústave hudobnej vedy 
SAV. - Výbor bol upozornený na najbližšie 
závažné akcie Ceskoslovenského rozhlasu, 
a to na Konferenciu o ľudovej umeleckej 
tvorivosti, Konferenciu o zábavnej a taneč
nej hudbe a na Festival tanečnej a zábav
nej hudby. Prejednávala sa tiež ďalšia spo
lupráca Sväzu s Cs. štátnym filmom a otázka 
starostlivosti o rozvoj koncertného života na 
Slovensku. 

Divadlo hudby usporiadalo v novembri 
a decembri cyklus prehrávok gramofóno
vých platní pod názvom "Majstri sovietskej 
hudby". V šiestich utorkových večeroch od
zneli skladby D. Sostakoviča, A. Chačatu
riana, S. Prokofieva (týmto zjavom holi 
venované samostatné programy a okrem 
toho niektoré ich skladby zazneli i na ďal
ších prehrávkach), N. Miaskovského, D. Kn
balevského a K. Karajeva. Záslužným činom 
bolo uvedenie mó.lo známych diel D. Sosta
koviča (Suita z baletu Zlatý vek) a S. Pro
kofieva (Suita z filmu Poručík Kiže, kantáta 
Alexander N evský ). • 

Sergej Prokofiev napísal roku 1939 ope· 
ru Semion Kotko, ktorá svoj námet čerpá 
z obdobia boja proti domácim i zahranič
ným záškodníkom. U nás ju uvedie opera 
Státneho divadla v Brne. 

JUBILEUM A. KORlNSKEJ 

Profesorka Anna Korínska sa dožíva Š13sť
desiatich rohov! - Ani sa nám to veriť 
nechce, veď chodí medzi nás stále svwza, 
usmievavá, plná energie a vliet'a s·vojím 
mladým žiakom ~·edomosti a láslw k spe
váckemu umeniu. Bdie nad ich dobrým 
prospechom v škole, stará sa o vývoj ich 
mladých hlasov, ba ako dobrá matka stará 
sa aj o ich zdravie a uplatnenie sa v živo
te. Nebodaj preto ju i väčšina žiakov volá 
mamou a ona si toto najkraj.§ie meno na
ozaj zaslúži. Je to dojemnejšie tým viac, 
že ona vlastnú matku, ba ani otca takmer 
nepoznala a i neskoršie v živote bola olú
pená o to najdrahšie, o svoje dve dcéry. 
Všetk!! svoju lásku preniesla na ďalšie det~, 
na svojich žiakov. 

Profesorlw Korínslw sa narodila ~· I~wowe 
14. marca 1899, kde i študovala. Vydala 
sa do Košíc za lekára Dezidera Kornhau
sera. Popri výchove s~•ojich dcér venovala 
sa štúdiu spevu u speváčky Márie Polovej. 
V štúdiách pokračovala v Budapešti u .pro
fesora Gejzu Lászlóa a profesorky Alžbety 
Gervajovej, . súčasne absolvovala Fodorovu. 
hudobnú školu. Svoje vedomosti si ešte pre
hlbila vo Viedni u profesora Lierhammera 
a u Käthe Rantzeuovej. 

Pedagogickú činnosť začala v Košiciach 
a po ovdovení prešla do Bratislavy, kde 
vyučovala súkromne spe1• od rohu 1938. 
Vyučovala prevažne členov Národného di
vadla, neshôr bola menovaná za hlasového· 
poradcu ND. Roku 1946 sa stala profesor
kou Státneho konzervatória a r. 1953 prešla 
na Vysokú šholu múzických umení. 

Pod iej vedením nám vyrástlo veľa mla
dých spevákov, htorí dnes stoia na javisku 
ND, na Novej scéne, na doskách košického, 
prešovského, brnenshého i pražského di
vadla, ba účinkujú i v zahraničí. Mnohí 
z jei odchovancov sú dnes pedagógmi, mno
hí pôsobia koncertne vo Voienskom ume
leckom súbore, v Lúčnici, SĽUKu a iných 
telesách. Profesorka Korínsha sama dodnes 
pôsobí koncertne, najmä v rozhlqse. V e
nu}e sa i publikačnej ~innosti, vydáva Vý
ber piesní pre hudobné školstvo, aho me
todický podklad výchovy mladého speváka. 
Za . týmto účelom pripravila i zbierku sol
fegií. Pri iej šesťdesiatke prajeme jej zo 
srdca vel a zdravia a úspechov v ď alšei 
práci. 

J. K. 

Sólistka Státneho divadla v Košiciach, 
Anna Poláková pohostinsky vystupovala v 
Albánsku. 
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IN MEMORIA"M . HYNKA BfMA . 

V požehnanom veku, takmer ·v 85-tich 
rokoch zomrel náhle v Tišnove pri Brne 
predposledný deň v roku (30. 12: 1958; 
nar. 5. 3. 1874 v Lomnici n. P. v Cechách), 
významný zberateľ národných piesní, · nosi· 
teľ vyznamenania Za vynil•ajúcu prácu 
Hynek Bím. Jeho zberateľská práca je v:~e
obecne_ známa, jeho životopisné dáta nájde 
čitateľ o. i. v článku Jána KUn.ca: Hyn.ek 
Bím (Hud. rozhledy VII/1954, č: 4, s. 164). 
Tu si · preto stručne všimneme iba jeho 
vzťah k Slovensku, ku slovenskej piesni. 

Po prvej svetovej vojne hol H ynek Bím 
15 roko 'v riaditeľ om štátnej meštianskej 
školy v Skalici na Slovensku (1919-1934), 
keď predtým pôsobil okrem iného v ne(fa· 
lekej Strážnici na Morave. Ako vždy ino· 
ke.dy, tak i za svojho skalickeho pôsobenia 
l'Ozširoval Bím svoju rukopisnú zbierku ná· 
rodných piesní. Precestoval takmer celé 
Slovensko, menovite 56 dedín či osád, kde 
mu piesne spievalo 168 slóvenských ľudo· 
vých spevákov. Tak zapísal vo vtedajš·~j 
bratislavskej župe 557 p iesní, v martinskej 
273, vo zvolenskej 29, v košickej 2, v mi
kulášskej 3, v nitrianskej 2, na neurčitých 
miestach 23, takže 900 p iesni bez jednej 
zo Slovenska (899) obohatilo ·jeho vzácnu 
zbierku. Sám zberateľ z tohto národného 
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pokladu si cenil naJVIac 100 piesni z Ter· 
chovej (72 je dvojhlasých, 24 sa rozvíja do 
trojhlasu, 4 sú jednohlasé ; u mnohých je 
sólové uvedenie piesne), zápisy hry na fu· 
jaru a na píšťalku z Podkriváňa (6) a hlás
llickú pieseň Chváľ každý duch Hospodina 
zo Skalice. ( 0 hlásnikoch a hlásnických pies
ňach zo Skalice má Bím samostatné ruko· 
pisné pojednanie.) Zosnulý zberateľ praco
cal tiež v ústavoch pre ľudovú pieseň - od 
r. 1906; členom ' pracovného výboru pre 
slovenskú ľudovú pieseň bol od roku 1921. 

Hynek Bim nebol však len zberateľom, 
i keď v tejto jeho činnosti nachádzame 
ťažisko jeho celoživotného snaženia. Bim 
totižto za svojej učiteľskej praxe vyučoval 
po celý život spev - ako Janáčkov odcho
vanec učiteľského ústavu v Brne. I na Slo
vensku vychoval niekoľko ľudí, pre ktorých 
spev a hudba vôbec znamená ·dôležitý člá
nok v živote. V Skalici vyučoval Bím spev 
i na vteda jšej strednej škole. Pôsobil tu aj 
ako sbormajster, , klavirista a organista. K 
r ôznym tel,ovýchovným hrám v Skalici kom· 
ponoval tiež hudbu (7 skladieb). 

Tým sa však dostávame k jeho druhej 
veľkej láske. -:- ku sldadbe, ktorá ovšem 
stála len v tieni jeho záujmu o ľudovú pie
seň. Nemenej pozornosti si ·zasluhujú (o· 
krem jeho starších umelých piesní, ktorých 
je viac ako td desiatky a ktoré sú podla 
Janáčka ly rické), mnohé Bímove sbory, z 
kt9rých tu mP,nujeme aspoň tieto: Hor sa, 
Ju na č - ženský sbor na text Sládkovičov, 
spievaný v Skítlici r. 1930 a . vydaný tlačou 
v Brne 1937; Zbiť - abo mrieť - tiež 
ženský sbor podľa SládkoViča, vydaný v 
Brne 1937 ; Buditeľovi národa - miešaný 
sbor na vlastný text k jubileu F . V. Sas"in
ka, spievaný Spevokolom učiteľov skalic· 
kého inšpektm;átu pri odhaleni pamätnej 
dosky Sasinkovi a i. 
· Za celé svoje celožitovné dielo ziska! Hy
nek Bim verejnú poctu udelením vyzname· 
nan ia Za vynikajúcu prácu. A však ešte 
väčšiu poctu by dostalo jeho dielo, keby 
bolo celé zverejnené. (Rkp. zbierka národ· 
ných piesní, zozbieraná na území celej na
šej vlasti, obsahuje vyše 4.000 piesni, z kto· 
rých niečo viac ako 1/ 10 vyšla tlačou.) Na 
uvedenej zbierke . pracoval Bím celý svoj 
život popri svojom učiteľskom povolaní. 
Posilňovala a povzbudzovala ho len láska 
k piesni. Nech preto láska k jeho dielu je 
mu našou nehynúcou odmenou i teraz, keď 
už H ynek Bím nie j e medzi nami. 
Buď večná česť jeho šľachetnej práci! 

Z. Zouhar 
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M. Fidlerová a V. Kočí v pražskej inscenácii Boi'kovc~vej opery Paleček 
Foto: dr. J. Svoboda 

10. februára 1959 uplynulo päťdesiat ro
k ov odo dňa, keď v tatranskej lavíne našiel 
smrť poľský skladateľ . Mieczyslaw ~arlo
wicz, autor Symfónie e-mo!, symfonických 
básní Vracajúce sá vlny, Stanislav a Anna, 
Litovskej rapsódie a i. Patriľ k príslušníkom 
umeleckého hnutia Mladé Poľsko, k toré si 
vytýčilo za cieľ vytvorenie · poi'ského ná~ 
rodného umenia na úrovni súčasných európ
skych výdobytkov. · Ziaľ, zomrel vo veku 
tridsiatich dvoch rokov. 

Dragotin Cvetko: Zgodov{na glasbene 
umetnosti na Slovenskem, Ľubľana 1958 

· Koncom minulého r oku -vyšli ,,Dejiny 
hudobného umenia v Slovinsku" od · d r. 
Dragótina ·Cvetku, profesora estetiky a dejín 
hudby na Hudobnej akadémii v Ľubľani. 
Profesor Dragotin Cvetlw patrí medzi naj
významnejších juhoslovansl')'ch muzikolo
gov; je spolupracovníkom v iacerých odbor
ných časopisov v cudzine a veľkej nemec
kej hudobnej encyklopédie "Die Musik in 
Geschiclite und Gegenwart". Na stránkach 
"Slovenskej hudby" srne už referovali o 
jeho starších prácach o klasickej hudbe v 
Slovinsku, o Ristovi Savinovi a o Davori
novi J enkovi. 

Cvetko si delí prácu podľa všeobecne
kultúrnych delidiel, no všíma si dôkladne 
aj vývoj spoločnosti, k torý mu je akoby 
pozadhn a základom, z ktqrého mu vyras
tajú jednotlivé obrazy dejín hudby. Tak 
sa z jeho dejín dozvedáme pomerne veľa 
napr. o politicko-hospodárskom vývoji, o 
vplyve feudálov a cirkvi na kultúrny roz
voj v Slovinsku, o rozvoji umenia v meš
tianskej spoločnosti a podobne. 

Prvá kapitola, v ktorej autor hovorí o naj
starších pamiatkach slovinskej hudby, je 
pomeme stručná, hlavne preto, že z toh to 
obdobia pred rokom 1.000 je o hudbe na 
Slovinsku ešte menej údajov ako napríklad 
u nás. Doba cyrilo-metodejská totiž so svo• 
jou bohatou literárnou tvorbou slovinské 
kraje vlastne nezasiahla. V súvislosti s ľu
dovou piesňou a tancom prináša .Cvetko 
s.tručné údaje o prenášaní pohanských oby
čajov . do kresťanského života, o svetských 
tancoch a nástrojoch. Cvetko síce spomína 
na viacerých tniestach .vplyv ľudovej hu
dobnej tvorby na umelú, no nevenuje jej 
zvláštnu stať, v ktorej by osvetlil jej ná
rodné zvláštnosti. 

Z obdobia gotil{y nachádza a.utor tiež 
pomerne málo údajov . a pamiatok, . takže 
mnohé vývody iba odvo<;l.zuje zo skutoč
ností mimohudobných .. Z fak tov, J;:toré majú . 

obdobu a j u . nás, najdôležitejšie sú v tých
to časoch spevácke školy a igricí. .Pomerne 
dôležitou .sa javí v Cvetkovom osvetl ení 
činnosť miune~ängrov a . meistersingrov na 
Slovinsku, čo sa dá vysvetliť blízkos ťou 
nemeckých kultúrnych stredísk. 

Cvetko nest!)tožňuje reformáciu s rene
sanciou, ako sa to neraz stáva, ale ·pojed
náva o ·nich zvlášť, i keď spadaj ú časove 
do takmer toho istého obdobia. Z podnetu 
reformácie vyrastajú a j prvé ·zbierky · slo
vinských duchovných piesní, v' ktorých 
nachádzame podobné vplyvy, aké pôsobili 
na utváranie sa českých spevníkov, a to 
vplyvy gregor iánskeho chorálu a nemeckej 
duchovnej -piesne. Ako zvlášlnos~ zis ťuje 
Cvetko ai vplyvy českobratskej piesne, ale 
nie priame, lež prostredníctvom nemeck),ch 
protestantských spevníkov. Tak ako u nás; 
aj v Slovinsku nové reformačné piesne 'ne
raz p reberali· aj katolíci - uvedomujúc si 
dosah ľudovej reči pre šírenie viery. Tu 
vyrastá do nadpriemerný-ch rozmerov vý
značná postava biskupa Tomáša Hrena. 
V období renesancie sa začínajú v Slovin
sku objavovať už prvé tlače, ·ba z roku 
1620 jestvuje dókonca aj inventár hudobnín 
biskupského kostola v Ľubľani, ktorý 
svedčí už o bohatom rozvoji cirkevnej 
i svetskej hudby. 
Veľký prelom v hudbe vidí Cvetko v 

období baroka. Najprv to boli školské l1ry 
s hudbou, najmä v jezuitských školách 
a čoskoro na to aj opera. Kým u nás· má
me len pomerne skromné ú daje o školsk)'ch 
hrách, na Slovinsku sa zachovalo viacero 
hier i mien autorov hudby. Opera sa . dos
tala na Slovinsko poinerne skoro. Prvý spo
ľahlivý údaj hovorí, že už roku 1660 bola 
p redvedená talianska opera v Ľubľani pri 
príležitosti návštevy Leopolda I . Dalšie 
opery sa však začínajú predvádzať až od 
začiatku 18. storočia. Sú to najprv talian
ske a potom a j nemecké. J\'Iedzi opernýľni 
podnikateľmi nachádzame aj u nás zná
meho Petra Mingottibo. Ako zaujímavosť 
t reba spomenúť, že ·už v druhej polovici 
18. storočia sa prekladali operné texty do 
slovinčiny. (0 tých to skutočnostiach hovo
rí Cvetko obšírnejšie v svojej knihé "Ohla
sy klasíckej hudby na Slovinsku".) Zalo
ženie ľubľanskej Academia Philharmoni.co
rum malo - ako dokazuje Cvetko - mi
moriadny v)~znam aj pre vznik a rozvoj 
domácej hudobnej tvorby . . Ku koncu 18. 
storočia sa objavuje celý rad domácich 
skladateľov svetskej i cirkevnej hudby. 
Nás zaují)lla na jmä, to, že aj u nás známy · 
sld~dateľ Amandus Ivančič, ktorého početné 
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:skladby sa nachádzajú takmer v každom 
väčšom kostolnom archíve u nás, na Mo
•rave, v Cechách ·i v Rakúsku, pôsobil aJ 
-v Slovinsku, neskôr v Stýrskom H radci a 
je azda pôvodom Slovinec. Skoda, že nám 
-<:vetko neosvetľuje bližšie jeho pôvod a 
príčiny veľkého rozšírenia jeho skladieb. 

Ak holi prvé kapitoly Cvetkovej knihy 
trochu skúpe na fakty, v statiach o hudbe 
baroka prináša obrovské bohatstvo mien; 
·skladieb i iných údajov o hudbe a hudob
nom živote. Zdá sa, že hudobný barok a 
"klasicizmus je obdobím, na ktoré sa pro
fesor Cvetko špecializoval v svojom vedec
k om zameraní. Prechodom od baroka ku 
klasicizmu Cvetko uzatvára prvý diel svo
jich Dejin slovinskej hudby. Jeho práca 
má veľmi bohatú poznámkovú časť a širo
·ko založený zoznam prameňov a literatúry. 

Cvetkove "Dejiny" sa vyznačujú šírkou 
:syntetizujúceho pohľadu. V prvých statiach 
:síce badáme nedostatok pramenného mate
Tiálu a monografických predprác, takže de
.dukčná metóda, akú tu autor používa, nie 
j e vždy dosť presvedčivá, no počínajúc re
nesanciou zhrňuje autor obrovský materiál, 
v mnohom prípade nový. Cvetko sa však 
neuspokojí iba s faktografiou, ale hľadá 
.dejinné a kultúrne súvislosti so vzácnym 
darom pre celostný pohľad. Svoje vývody 
.opiera ·nielen o prípravné práce starších 
pracovníkov, ktoré vždy príkladne uvádza, 
a le - najmä v poslednýclí statiach o hud
be baroka - aj o v lastné výskumy. Toto 
:sú najcennejšie stránky Cvetkovej práce, 
ktorá podáva pomerne ucelený obraz teraj
iích vedomosti o vývoji hudobnej kultúry 
v Slovinsku. Je to na jednotlivca naozaj 
.imponujúca práca. Dalšie výskumy hudú 
môcť na výsledky Cvetkovej práce nadvä
:zovať, doplňovať ich a prehlbovať. 

E. z. 

Korsakovova hudobná autobiografia 

N. A. Rimskij-Korsakov: Kronika môj
ho života. Vydalo Slovenské vydava
teľstvo krásnej literatúry, Bratislava 
1958. Preložili Mikuláš Gacek (kap. 
1.- :XV.) a Zora Jesenská (kap. XVI.
XXVIII). 

Na našom knižnom trhu sa pred Viano
-cami objavil preklad Korsakovovho Leto
pisu mojej muzykaľnoj žizni, ktorý SVKL 
vydalo pod názvom Kronika môjho života. 
"Táto kniha je cenným obohatením našej 
- zatiaľ ešte stále málo početnej - litera
túry, venovanej umeniu a umelcom, obo
'hatenim tým cennejším, že svojím jedno-
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d.uchým štýlom je -prístupná širokým čita
teľským vrstvám. Skladateľ N. Rimskij
Korsakov - ktorého dielo, mimochodom, 
u nás je stále akosi obchádzané a netreba 
ani zdôrazňovať, že neprávom - rozpráva 
vo svojej kronike proste a bez príkras svoje 
životné osudy, upravené do kapitol jeho 
ženou; prevažnú väčšinu zaberajú jeho spo
mienky na hudbu, na jmä na vlastný tvo
rivý vývoj, kým ostatné autobiografické 
údaje uvádza len akosi na pokraji. Začína 
od svojich prvých detsk),ch spomienok, 
pokračuje líčením školských rokov, na kon.ci 
ktorých sa ešte ako poslucháč námornícke
ho učilišťa zoznámil s Balakirevom a jeho· 
krúžkom. Bola to známa "Mocná hŕstka". 
Mladý Nikolaj stal sa jej najmladším čle
nom a, hoci spočiatku sa venoval dráhe 
námorného dôstojníka, hudba sa mu stala 
životným povolaním. Z Kroniky sa dozve
dáme mnohé zaujímavé podrobnosti o sa
motnom jej autorovi, ako aj o temer všet
kých ruských hudobníkoch druhej polovice 
XIX . stor. - Dargomyžskom, Borodinovi, 
Musorgskom, Glazunovovi, Ľadovovi a i., 
o hudobnom živote tohto obdobia (v prvom 
rade petrohradskom). Takto je Kronika vý
znamným hudobno-historickým dokumen
tom. Možno sfc~ nesúhlasiť s niektorými 
Korsakovovými názormi (napr. postoj k 
Balakirevovi sa nám zdá až prehnane kri
tický a názor o "absurdných" harmóniách 
a "príšerne nelogických moduláciách" v 
skladbách M. P. M usorgského je príliš · 
subjektivistický), nemožno mu však uprieť 
snahu po maximálnej úprimnosti a p rav
divosti; píše bez akéhokoľvek prikrášľova
nia, proste a jasne, práve tak, ako sa zvy
kol vyjadrovať tónmi svojej hudby . Ne
boji sa otvorene priznať napr. k tomu, že 
keď prijal miesto profesora na konzervató
riu, neovládal ani hudobnú teóriu, spovedá 
sa zo svojich počiatočných dirigentských 
neúspechov; neraz dokonca ostro odsúdi 
svoju vlastnú skladbu. Aký je to rozdiel 
napr. od autobiografie H . Berlioza! Kým 
Berlioz sám priznáva, že bude písať len o 
tom, čo sa mu zapáči, a neraz priamo za
braňuje čitateľ ovi utvoriť si správny obraz 
o ňom samom, zatiaľ Korsakovova Kroni
ka je veľmi dôležitou pomôckou k vytvo
reniu portrétu tohto génia, jedného z naj
väčších majstrov inštrumentácie, klasika 
rozprávkovej (zároveň alegoricky a silne 
politicky podfarbenej) opery, a - veľkého . 
človeka, veľkého na jmä svojou skromnos
ťou a obetavosťou. Veď koľko času nezištne 
venoval dokončovaniu a úprave diel Mu
sorgského a Borodina! Je v prvom rade je-

bo zásluhou, že sa na týchto skladateľov 
nezabudlo. A nie nadarmo sa predstavenie 
Nesmrteľného Kaščeja r. 1905 premenilo 
v otvorenú demonštráciu proti cárskemu 
despotizmu. Korsakov vyjadroval neraz, i 
keď v skrytej forme, pokrokové myšlien
ky a túžby svojej doby - a demokraticky 
.zmýšľajúca ruská verejnosť ho pochopila. 

"Kronika môjho života" sa končí necelé 
dva ro.ky pred skladateľovou smrťou, 22. 
augusta 1906. O ďalších životných a ume
leckých osudoch rozpráva vo vydani SVKL 
do rámca knihy vhodne zapadajúci doda
tok. Samotná Kronika je uvedená hodnot
ným predhovorom, v k torom sa naša zná
ma prekladateľka z ruštiny Zora Jesenská 
predstavila aj ako zasvätená znalkyňa skla
dateľovho odkazu. Jej úvod svojím popu
lárnym štýlom je zameraný v prvom rade 
na priemerného čitateľa-nehudobníka, no to 
n ijako neznižuje jeho vedecké kvality. Na 
konci vydania, ktoré je prekladom prísluš
ného dielu sovietskej edície skladateľov)•ch 
zohraných diel, sú podrobné poznámky. V 
nich sú rozsiahle vysvetlivky, doplnky a 
vzorne urobené krátke profily ruských skla
dateľov, o ktorých je v knlhe reč. Uvedený 
je tu aj text tých partií Kroniky, ktoré sa 
zvyčajne vynechávali. Pôvodcom prekladu 
poznámok a ich doplnkov je Zora Jesen· 
s ká . 

Zhŕň!lllle: Vydanie Korsakovovej Kroni
ky je vzorn)•m vydavateľským činom. 
Skoda len, že SVKL plánovalo svoje edicie 
- zdá sa - oddelene od svojho českého 
pendantu; tak sa stalo, že v Cechách i na 
Slovensku vyšiel preklad toho istého diela 
(v Cechách kniha vyšla pod názvom "Leto
pis mého hudebního života" s úvodnou 
štúdiou profesora .Mirka Očadlíka) . Mysli
me tiež, že do~lovný preklad ruského titulu 
- Kronika môjho hudobného života - by 
lepšie zodpovedal ohsa1m diela. 

(ra) 

CENNA PRIRUCKA 

Kým pred necelými dvomi rokmi sa oh· 
javila na našom knižnom trhu prvá slo
venská metodika sláčikových nástrojov (Ján 
Albrecht: Teoretické základy husľovej hry; 
vyšlo ako skriptá VSP v Bratislave), v tých
to dňoch v predajniach hudobnín možno 
dostať prvú slovenskú knižnú publikáciu 
o stavbe a vývoji sláčikových nástrojov. Je 
ňou "Stručný prehľad dejín sláčikových 
nástrojov' ' J ána Skladaného, profesora Stát
neho konzervatória v Bratislave; vyšlo ako 
skriptá pre poslucháčov Státneho konzerva
tória a vyšších hudobných škôl. 

Príručka zaplňuje citeľnú medzeru v na
šich textoch teoretickej hudobnej literatúry. 
O stavbe a vzniku sláčikových nástrojov 
sme sa mohli poväčšine - vždy len veľmi 
málo - dozvedieť z niekoľkých slov, ktoré 
sa o tejto téme príležitostne objavovali v 
metodikách husľovej hry (Mai'ák- Nopp: 
H ousle). Hodnotné dielo K. J alovca "Housla
i'i Itálie", vydávané zošitove v rokoch 1948-
52, vyšlo v pomerne malom náklade a bolo 
preto skoro rozohrané; kto chcel niečo ve
dieť z tohto oboru, musel zháňať po ma
teriáloch v cudzine. Bohužiaľ i tie najlepšie 
zahraničné publikácie (Liitgendorff, Hill, 
Hamma) dnes vonkoncom nie je možné si 
zadovážiť. Bolo preto načase, aby sa u nás 
objavila príručka, odstraňujúca tento ne
žiadúci stav. Priekopnícka práca J . Sklada
ného po tejto stránke dobre vyhovie. 

Vlastný text je rozvrhnutý do piatich 
kapitol. Prvá ukazuje Vývoj sláčikových 
nástrojov v oblasti orientálnych národov, 
druhá popisuje vývojové predstupne európ
ske. Tretia kapitola sa už zaoberá priamy
mi predchodcami dnešných sláčikových ná
strojov, ktorých tvar bol ustálený koncom 
XVI. storočia. Sú to staré typy viol. 

Stvrtá kapitola, vlastné ťažisko dielka, 
popisuje podstatné znaky ustálených tva
rov. Zaoberá sa tiež hlavnými školami hus
liarskeho umenia a ich najvynikajúcejšími 
reprezentantmi. Okrem pomerne už dosť 
známych talianskych a nemeckých husliar
skych škôl zoznámime sa tu i so školami 
menej známymi {napr. pražskou). Zvlášť 
cenným prínosom sú strany, venované hus
liarom Bratislavy, pretože prehľad bratislav
ských husliarov nebol doposiaľ vôb ec zo
stavený a podrobnejšie spracovaný. 

Posledná, piata kapitola sa zaoberá vý
vojom sláčika, popisom jeho vývojových i 
ustálených tvarov a prehľadom jeho naj
vynikajúcejších výrobcov. Knižka je vhod
ne doplnená početnými ilustráciami. 

Skoda, že malý rozsah dielka nedovoľuje 
obšírnejšie a podrobnejšie state na mies
tach, kde hy naša zvedavosť chcela viac. 
Tiež je na škodu - opäť je na vine malý 
rozsah práce - , že nebolo možné použiť 
i fotografií, príp. farebných fotoreprodukcií 
popisovaných typov. Chýba zmienka o zo
stavova~ hriíbky dosiek nástrojov, prehľad 
čoho úspešne podáva vo svojom vyššie spo
mínanom diele K. Jalovec. Publikácia vyšla 
v príliš malom náklade - 210 výtlačkov, 
takže opäť možno predpokladať, že po prav
depodobne dosť skorom rozobraní budeme 
bez podobných potrebných materiálov. 

Ladislav Kupkovió 
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Prehľad za.hraničn ý ch časopisov 

SOVIETSKA.JA · MUZYKA 1959í1 

Úvodom tohto čísla . pozdravujú sovietski 
skladatelia a hudobrúci XXL sjazd KSSS 
- sjazd budovateľov komunizmu. Hodno" 
tia doterajšiu svoju prácu a stavajú , i preJ 
~eba nové úlohy; vyslovujú vďaku KSSS, 
ktorá vytvára ta-ké priaznivé · podmienky 
pre rozkvet umenia. Pri hodnoterú doteraj
šej práce sa viacerí autori dot)•kajú otáz0k 
opernej' tvorby, dnes tak veľmi aktuálnych. 
(Aj Sostakovič .okrem iného odsudzuje ne
spravod,livé nedoceúovanie operného ·d iela 
P1·(!kofieva.) Príspevok Anisimova rozoberá 
s~tuáciu v sborovom speve a sborovej tvor
be; k otázke výchovy mladých kádrov za
ujíma svoje stanovisko A._. Stogarenko. 
. Prvýkrát publikovaný · (trochu skráten~.;-) 
článok Asafieva:; "Zriedkavý talent" , napí
sal Asa1iev r. 1947 o hudbe. Soslakoviča; 
podáva, v ňom výraznú charakteristiku tvo
rivého štýlu Sostakoviča, v ktorom sa spája 
ÍJ:ldividuálna originálnosť výrazu s vysokým 
majstrovstvom a súčasne . každému blíz
kym a zrozumiteľným vyjadrerúm ťypick)•ch 
ľudských emócií a vnútorného sveta člo
veka. Asafiev vysvetľuje príciny určitej 
krízy v tvorbe mladého Sostakoviča, jeho 
unesenie naturalizmom. Po prekonarú tejto 
krb:y_ udivoval Sostakovič hudobný svet 
aktuálnou súčasnou obsahovosfou svojich 
synúónií. 
· · O · problémoch súčasnej uzbeckej hudb_y 
piše M. Sabininová. Hlavný zreteľ venuJe 
uzbeckej opernej tvorbe, ktorá zaznamena
la v posledných rokoch značné úspechy. · 

V článku "B. Mokrousov a lyrická pie
s.eň" sa autorka L. Geninová snaží ukázať, 
v · čom tkvie taká veľká populárnosť piesní 
tohto skladateľa. 

Clánok "Expresionizmus v hudbe" je 
fragmentom štúdie sovietskeho hudobného 
~edca A. Aľšvanga, ktorú napísal v rokoch 
1932-33 pod nadpisom "Impreoionizmus a 
expresionizmus"; odsudzuje v nej reakčnú 
ideovo estetickú pozíciu modernistický ch 
prúdov. Rozoberá estetické a filozofické ko
tene expresionizmu ; (empiriokriticizmLts, 
bergsonovskú intuíciu, názory nemeckého 
prívrženca expresionizmu Hermanna Bahra). 
V drul}ej kapi_tole tejto štúdie sa snaží au
tor osvetliť eXpresionizmus· v hudbe. Je to 
podľa jeho názóru pokračovanie impresio
nizmu, ďalšie štád~tun rozkladu hudobnej 
tvorby;· predovšetkým s ·:expresionizmom 
sa pojí ~:polytol}á~nos·ť a atonálno~ť. (Vy-
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svetľuj·e tieto poj:my a ď:alej si všíma me.o 
triky a funkcie modulácii, melódie a inštru
mentácie v expresionistickej hudbe,) Odha-" 
~uje protirečenia medzi .teóriou expresio
nistov a ich umeleckou praxou._ Nakoniee 
sa- autor štúdie zmie1íuje v krátkosti o ~n
terpretácii e..xpresionistických diel. · 

Zaujímavé sú po prvýkrát uverejnené 
v)Toky (ich ča•ť) znáilleho sovietskeho u
melca-pedagóga K. N. Igumnova o maj
strovstve interpreta. Sú v. nich zhrnuté dl
horočné skúsenosti umelca, · ktorý chápal 
reprodukčné umenie ako aktívne, tvorivé. 
V týchto výrokoch nájdu cenné rady najmä 
mladí umelci - interpreti pri svojom štú-
diu. ' 

J. Keľdyš píše o svojich dojmoch z fe~ti
valu "Varšavská jeseiÍ" r. 1958. Všíma si 
kriticky základnej programovej línie festi
valu. O niektorých skladbách, odznelých n~ 
festivale, bližšie infot·muje čitateľ ov (kan
táta Sch<,inberga "Svedok z Varšavy", 
"Husľový koncert od A. Berga) . Súčasne 
však zhiiía všeobecné štýlové znaky tvorby 
tÝchto autorov. Dotýka sa a j teórie elek
tfonikov a prívržencov konkrétnej hudby. 

(vd) 

RUCH MUZYCZNY. Z ŕadu článkov, 
hodnotiacich minUloročnú varšavskú jeseiÍ, 
je v 23. čísle Ruchu muzycznego článok 
.J. Kanského o opere a balete na tomto fes
tivale. Vystupoval gdaiísltý súbor Baltickej 
opery a dosiahol veľký úspech predvederúm 
Brittenovho "Petra Grimesa", Szeligowského 
"Krakatuku" a Ravelovho baletu " Dafnis 
a Chloe". - J. Macierakowski podáva ob
š'írnu zpt'ávu o hudobno-divadelnom festi
vale v Salzburgu. Zaujímavé je porovnať si 
ju s kritickejšim pohľadom R Krišku z 10. 
čísla Slovenskej hudby . - Dobrý je pre
hľad hudobných recenzií z dennej tlače v 
decembri 1958, ktorý vyberá a hodnotí 
najzávažnejšie myšlienky jednotlivých kri
tikov. Zaujima,7é sú názory na ' 'ýkon R. 
Benziho, o ktorom holi písané kritiky od 
veľmi pochvalných až po úplne ironické. 
. V 24. čísle je úvodným článkom návrh 

M. Glinského na prediskutovanie autentič
nosti listov F. Chopina Delfíne Potockej. 
Spor o ich pravosť sa vedie už veľmi dlho 
a doteraz nebol zakončený. Dôvodom sporu 
sú najmä niektoré erotické partie, 'ktoré 
podľa odporcov autentičnosti Chopin nikdy 
nemohql . napísať. - Z Moniuszkowského 
materiálu je v tomto čísle dokončenie . Ru
dziňského štúdie o Moniuszkovi , v r. 1860 
~ 1861, niekoľko "moniuszkowských roz
manitostí" a _zp,áv<\ o varšavskej výstave,-

·venovanej životu a dielu St. Moniuszka. 
Bola údajne starostlivo pri pra vená !!, preto 
by nebolo od veci vystaviť aspoň jej naj
-dôležitejšie časti u nás. - Slovenských hu
dobných teoretikov bude iste zaujímať roz
hovor s prof dr. Zofiou Lissou z varšav
ského Inštitútu m uzikológie. Cstav muziko
lógie sa vytvoril pri Varšavskej univerzite 
.až po Il. vojne. Od r. 1957 má vyhovujúce 
priestory v Paláci vedy a kultúry a vycho
val si medzitým rad odborných pracovru
koY. Zvýšená úroveň si vyžiadala zmenu 
ústavu na Inštitút, ktorý má tri katedry: 
ltatedru poľskej hudby (prof. Feicht) , ka
tedru všeobecných dejín hudby (prof. Cho
miňski) a katedru teórie a estetiky (prof. 
Lissa). Každá katedra má vlastné vedecké 
plány (práce na dokumentáeii folklóru, 
spolupráca s Milléniom, Chopinovský rok). 
Studentov je tu teraz okolo osemdesiat .. 
Veľmi úzka je spolupráca s Poľskou aka
démiou vied. Kontal<ty so zahraničím sú 
tiež dobré (výmenné prednášky). - S. Ja
roci'nski v ro?-hovore s predstaviteľom hu
-dobnej avantgardy Luigim Nonom zozna
muje čitateľov s jeho názormi od hudby 
-cez literatúru až po svetonázor. 

A. Bugárová 

~IUZSIKA I/ 1959 

Spomienkové články prvého čísla druhé
ho ročníka maďarského hudobného časo
pisu "Muzsika" sú venované tvorbe G. 
Pucciniho a ohlasu· jeho diela u maďarské
ho publika v minulosti, vzťahu skladateľa 
R. Straussa k libretistovi S. Zweigovi v tri
dsiatych rokoch, o ktorom sa zachovali do-
1mmenty, dôležité pre dokreslenie ľudského 
profilu skladateľa. Z príležitosti 125. 
výročia narodenia A. P. Borodina venuje 
autor obšírneho spomienkového článku Zs. 
László pozornosť najmä známosti a priateľ
stvu skladateľa s F. Lisztom. - Prof. R. 
Kókai pokračuje v rad~ informatívnych štú
<lií o modernej hudbe krátkym profilom S. 
Prokofieva a D. Sostakoviča. Stručný 
(Hánok informuje o ceste mladého maďar
ského folkloristu L. Vikára v Marijskej au
tonómnej republike, kde spolu s jazykoved
eom G. Bereczkim skúmal miestnu reč a 
folklór. Zverejnené 'výsledky tohoto študij
ného zájazdu umožnia zodpovedať na mno
hé o_tázky jazykovedného i muzikologického 
charaKteru. - O opernom živote vo v)·
chodnom Berlíne, o novátorstve režiséra W. 

'Felsensteina- a otázkach repertoáru referuje 
A. Fáy v článku: Berlínske večery. - V 
hudobných kritikách prináša časopis zprá
vu ó úspešnom naštudovaní Stravinského 

oratória Oedipus Rex, ako i o novinkách 
maďarskej hudobnej tvorby: II. symfónii 
Gy. Dávida, IL sláčikovom kvartete E. Szer
vánskeho a o skladbe Frummenti musicali 
pre klavír a dychové . kvinteto R. Sugára. 

(c;;) 

MUSIK lJND GESELLSCHAFľ 1958/12 

- S. Kohler rozoberá piesne Paula Dessaua 
na slová Bertolda Brechta, vydané súborne 
Nemeckou akadémiou umení. - Z referátu 
G. Masanetza "Problémy novej dychovej 
hudby" , predneseného na Dňoch dychovej 
hudby v Lipsku, prináša časopis obšírny 
výťah. Zdôrazňuje sa v ňom o. i. funkcia 
dychovej hudby : "Hlavnou úlohou našich 
dychovkárov musí byť hrať vojenskú hud
bu. Vojenská hudba budí bojové city a tým 
slúži popularizácii ar·mády a myšlienke 
ozbrojenej obrany vlasti" . - Gen. sekretár 
Sväzu čínskych skladateľov Sun Sen refe
ruje o úspechoch, k toré čínska hudba do
siahla v období "veľkého skoku vpred" . 
- W. Siegmund-Schultze hodnotí životné 
dielo skladateľa prof. dr. Waltera Draegera 
z príležitosti jeho sedemdesiatky. - H. R. 
Jung načrtá profil v)•znamného Bachovho 
súčasrúka, skladateľa Johanna Friedricha 
Fascha, od k torého smrti uplynulo 5. de
cembra 200 rokov. - Dvojsté narodenie 
Karla Friedricha Zeltera (11. decembra), 
berlínskeho skladateľa a Goetheho poradcu 
"in musicis" zase pripomína W. Vetter. 
V čísle je tiež prehľad prvých desiatich čí
sel minulého ročrúka nášho časopisu. 

SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG 
1958/12 

- H. Pauli pokračuje v pitve Stravinského 
skladby "Threni", polemicky sa zaoberajúc 
doterajšími názormi na pomer Stravinského 
ku Webernovi. Pauliho dopliÍa redaktor ča
sopisu dr. W. Schuch analýzou štruktúry 
jedného zlomku z t ej istej skladby. V čísle 
j e ďalej odtlačený prejav S. Veressa, pred
nesený na otvorerú Bartókovho festivalu 
v máji 1958 v Bazileji. - M. Heliferová 
v stručnom príspevku zdôrazňuje potrebu 
bližšie sa oboználnif s indickou hudbou a 
uvádza prístupné pramene; 

NEUE ZEITSCHRIFT FOR MUSIK 
1958/12 . 

Z nedávno vyšlej edície Schonbergových 
listov prináša toto číslo skladaieľ ove v listoch 
vyslovené myšlienky zväčša v súvise s jeho 
vlastnými skladbami, charakteristické pre 
jeho individualistický postoj. - H. Keller 
sa zaobera niektorými problémami· Beetho-

157 



venovej klavírnej sonáty op. 106 (Ham.me
klavier-Sonate), menovite jej metronomizá
ciou a sledom jednotlivých častí. - F. K. 
Prieberg ako argument proti odporcom sú
časnej "elektronickej kompozičnej automati
zácie" chce uviesť Mozartove skladby pre 
mechanický hudobný nástroj jeho čias, tzv. 
Musikmaschine. - A. Holde píše o nezná
mych piesiíach a listoch Richarda Straussa, 
ktoré sa .našli v pozostalosti L. Speyerovej, 
lásky devätnásťročného skladateľa. 

NEUE ZEISCHRIFľ FOR :MUSIK 1951/1 

Prvé číslo nového, 120. ročníka je venované 
otázkam opery. L. StTecker vo vstupnom 
článku načrtá niekoľko aspektov súčasnej 
opernej tvorby. V súvislosti s ponosami na 
to, že v súčasnosti nevznikajú opery, schop
né udržať sa na repertoári, cituje západo
nemeckú štatistiku, podľa ktorej z 63 oper
ných noviniek sezóny 1956/ 57 iba 9 sa 
hralo i v nasledujúcej sezóne. Príčinu toho 
vidí v zbytočnej honbe divadiel za novin
kami, ktoré často majú veľmi slabú úroveň. 
Na vine sú tiež operné texty, v ktorých 
sa súčasný život odráža v skreslenej po
dobe "Senzačných námetov, bez opravdivej, 
trvalej ľudskej problematiky. Tie sa priro
dzene "ošúchajú" veľmi rýchlo i vtedy, ~e
by sa k ním družila skutočne hodnotná 
hudba. - H. Seiffert konfrontuje súčasný 
stav hudobnej a literárnej vedy a dospieva 
k názoru, že rozdiely v ňom sú založené na 
tom, že kým literárna veda mer·ia všetko 
literárne dianie meradlom antiky ako sym
bolu dokonalosti (v literatúre vraj ne
existuje priamočiary vývoj, ale iba špirá
lovité krúženie okolo antiky - sie!), v hud
be chýba antika ako zdroj tradície. Na 
druhej strane však hudbu od raného stre
doveku chápeme ako súčasť nášho hudob
ného života, kým staršia literatúra je nám 
cudzia. - H. Fähnrich rozoberá tri spra
covania antického príbehu o Helene Euri
pidom, Goethem a Richardom Straussom, 
pričom na nich sleduje riešenie problému 
slova a hudby. U Euripida je v ·popredi 
hudba, u Goetheho (2. diel Fausta) sa tak
isto predpokladá účasť hudby. Richard 
Strauss a jeho libretista Hugo v. Hoffmann• 
sthal vyriešili problém chápania námetu 
ako tragédie alebo tragikomédie, hudobnej 
drámy alebo opery spojením '\Vagnerovho a 
Mozartovho slohu (v opere "Egyptská He
lena"). W. Krumbach rozoberá Ho:ff
mannsthalove názory o podstate opery, vy
chádzajúce z presvedčenia, že básnický text 
je stvárňuj:(J.cim, formotvorným činiteľom, 
ktorý hudba napliía a uzatvára. - F. Ege 
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stručne referuje o fínskej hudobnodramatic
kej tvorbe, v ktorej opera Leeviho Made
jotu "Pohjalaisia" (1924) si získala popu
laritu národnej opery. 

MUSICA 1958/12. II. Hollander popisuje
súsošie anjelov, hrajúcich na rôznych dobo
vých nástrojoch, ktorá tvorí časť sochársl,ej 
výzdoby interiéru anglicltej gotickej ka
tedrály v Gloucester, vyvodzujúc niektoré
všeobecnejšie závery o význame ikonogra
fických dokladov pre výskum vývoja hu
dobných nástrojov. - Z pozostalosti diri
genta Fritza Buscha (Ť 1951) sú uverejnené 
jeho spomienky na dirigentov F. Steinha· 
cha, A. Nikischa a M. Regera (z čias jeh~ 
pôsobenia v Meiningene). - P. Gradenwitz 
píše o rozvoji hudobného života v Izraeli 
a stručne charakterizuje tamojších najvý
znamnejších skladateľov, spájajúcich vply
vy prostredia, v ktorom vyrastali (prevažne 
ide o hudobníkov, ktorí sa usadili v Izraeli 
ako zreli umelci) s prvkami orientálneh~ 
(židovského i arabského) folklóru svojej 
novej vlasti. - H. Grossel zdôrazňuje nut
nosť výuky hudobného remesla (musika
lische Handwerkslehre) ako súčasti cieľave
domej hudobnej výchovy. - I . Samsonová 
podáva náčrt biografie nemeckého sklada
teľa Heinricha Kaminského (1886-1946). 
Clánok "Ten, ktorý očaril svet", venovaný 
stému výročiu narodenia G. Pucciniho, z 
pera známeho berlínskeho kritika E. Iúau
seho, patri k najzaujímavejším príspevkom 
tohoto čísla. 

1\'lUSICA 1959/1. Prvé číslo nového roč
níka je veľmi dôstojnou poctou k tohoroč

nému dvojstému výročiu úmrtia Georga 
Fridricha Händla a vhodným otvorerúm 
H ändlovho roku. Profesor J. Miiller-Blattatl 
načrtáva v úvodnom článku vzťah našej 
doby k H ändlovi, najmä pokiaľ ide __ Q_otáz
ky súvisiace so začleňovaním jeho celoži
votného diela do súčasného hudobnéhó ži
vota. - G. Weizsäckerová skúma Händlove 
portréty a listy ako pramene pre pochope
nie Händlovho ľudského profilu. - Cenné 
sú dva príspevky vynikajúcich znalcov 
Händlovho diela, profesorov R. Steglicha 
a -w. Scraukyho . . Obidvaja zdôrazňujú a na 
Händlovom vzťahu k antike, resp. ·bi.t>lié~ 
kých oratóriách ilustrujú jeho snahu slúžiť 
hudbou ľudskej spoločnosti. - Dva príspev
ky o ohniskách händlovskej renesancie ·v 
našom storočí, Gottingene a Halle, .uzatvá~ 
rajú číslo. Zvlášť Händlovo rodisko Hall~ 
prispieva vďaka veľkorysej pod!)?rt) vlád~ 

NDR vermi podstatne k lepšiemu poznaniu 
majstrovho diela. - V čisle sú ďalej via
ceré drobné príspevky o Händlovi, o. i. aj 
veľmi užitočný prehľad händlovskej lite
ratúry. 

OPERA 1958/12. Redakcia tohoto ča-
sopisu, ktorá venovala po celý rok veľkú po
zornosť finančnej kríze anglických (t. j. 
londýnskych) operných divadiel, radí v ú
vodníku vedeniu opery Covent Garden, ako 
má zlepšiť svoju propagáciu a získať širšie 
obecenstvo. - E. Greenfield veľmi zasvä
tene analyzuje doterajšie nahrávky Pucci
niho Bohémy (celé dielo nahrali Toscanin.i 
a Beecham). - Dosť kuriózny je príspevok 
W. Penna, venovaný málo známym oper· 
ným hracím kartám (namiesto obvyklých 
figúr sú zobrazené postavy z opier; novšie 
vyšla takáto súprava karát z príležitosti 
znovuotvorenia viedenskej Státnej opery). 
Väčšinu čísla ako obvykle zaplňa bohaté 
zl?ravodajstvo zo svetového operného dia
ma. 

OPERA 1951/ 1. - M. Garner, Pucciniho 
životopisoc, píše o troch operných záme
roch tohoto skladateľa. Prvý z nich vy
chádzal z predlohy G. Vergu "Vlk" (zo 
zbierky noviel, z ktorej p1·evzal Mascagni 
námet pre Cavalleriu rusticanu), druhý z 
novely P. Louysa "Zena a bábka", náme
tove podobnej Mériméeho Carmen, treti 
mal zhudobniť komické fragmenty Daude
tovho Tartarina z 'Farasconu. Puccini po po· 
čiatočnom nadšení pre tieto námety a p.rí
pravách libreta, ani jeden nerealizoval ako 
operu, podobne, ako neuskutočnil svoje plá
ny napísať opery Anna Korenina Oliver 
Twist, Marie Antoinette, Tkáči atď: (podľa 
G. Hauptmanna). - V článkovej časti je 
tiež obšírny referát D. Shawe-Taylora o br
nenských JanáčkoVÝch oslavách vecne hod
notiaci Janáčkove "opery a ich festivalové 
inscenácie. Referent na najvyššie miesto 
stavia predvedenie opery "z mŕtveho do
mu". - Clánok o opernom festivale v Do
nizettiho rodisku Bergame obšírne referuje 
o ~scenácii zabudnu_tej Donizettiho opery 
Mana. Stuarda, okraJove sa zmieňujúc aj 
o novmk;ích (A. Sangiorgi: San Giovanni 
I?e~ollato,. G. Ferrari: Cappuccia, L. Betta
rmr: Il Ritorno), ktoré podľa všetkého ne
vzbudili väčší ohlas, V zpravodajskej časti 
$a o. i. pí~e o veľmi úspešnej staggione 
.s.vez;dlovskeJ opery v Moskve a o premiére 
opeynej .. pryotiny najvýznamnejšieho .súčas
!lé.h~ c.Qorvátskeho skladateľa Stjepana Su-

leka " Koriolan" v Záhrebe. U Suleka kon
štatuje referent odvrat od ľudovej hudby 
a príklon k neoklasicizmu. Hoci má tot~ 
dielo mnoho silných miest v orchestrálnych 
a sqorových častiach, vokálna línia sólistov 
je málo výrazná a námet nedostatočne dra
matický. 

THE CANADIAN MUSIC JOURNAL, or
gán Kanadskej hudobnej rady, je štvrťroč
ník, ktorý v tejto sezóne vychádza treti rok. 
Prvé číslo tohoto ročníka, ktoré sa nám do
stalo do rúk, na prvom mieste uverejňuje
článok A. Nikolajeva, zástupcu riaditeľa Mos
kovského štátneho konzervatória, o hudobnej 
výchove v SSSR, spolu so zdržanlivým 
komentárom redakcie. Ostatné články sú 
menej závažné. Medzi inými E. D. :Macker
ness hodnotí činnosť anglického básnika w_ 
J . Turnera (1899-1946) ako hudobného kri
tika. 

Milánska La Scala uvedie v tejto sezóne
Sostakovičovu "Lady .11-íacbeth". Prvou 
premiérou bola Pucciniho opera "Turan
dot", uvedená až 7. decembra 1958. K 
Pucciniho jubileu uvedú ešte " Bohému" 
a "T~ptych". Novinkou je Poulencova ope
ra "Ľudský hlas", ktorá doplňa repertoár
tejto sezóny, v ktorom je ešte Händlov 
"Herkules" a Berliozovi "Trójania". 

Výbor Organového festivalu v Branden
burgu pozval n ášho popredného organové
h? umelca dr. Ferdinanda Klindu, aby 
vredol týždenný interpretačný seminár sú
časnej a romantickej hudby v Brandenbur
gu v dňoch 22.-28. júna t. r. Okrem toho 
že dr. Klinda bude vedúcim tohto kurzu' 
má v Brandenhurgu predviesť koncert ~ 
diel súčasných československých skladate
ľ ov a O. Messiaena. Je to najväčšia pocta, 
ktorú umeniu nášho mladého interpreta. 
vzdalo zahraničie. · 

30. januára vystúpil v Budapešti na ce
lovečernom koncerte mladý slovenský orga
nista, di~igent opery SND, Ján Valach. 
Predviedol organové diela J . S. Bacha, W .. 
A. Mozarta, C. Francka, B. \Viedermanna,. 
D. Kardoša, S. Jurovského a A. Očenáša. 
Pred skladbami slovenských autorov oho~ 
známil. zároveň obecenstvo s ich tvorivým. 
profilom. 
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Dňa 25: apríla t. r. bude uvedená opera 
národného umelca Eugena Suchoňa Krút
iíava v Norimberku v inscenácii prof. Ru
dolfa Hartmanna, intendanta mníchovskej 
opery: O scénické návrhy bol požiadan)· 
prof. Karel Svolinský. V apríli do jde ~ež 
k premiére Krútňavy na scéne mestského 
divadla v Kasseli. -vd-

Na tohoročných jubilejných_ dubrovníc
kych letn)·ch hrách (v poradi už d~siatydt) 
odznejú o. i. opery S. Suleka (Cor10lanus), 
S. Prokofieva (Zásnuby v kláštore) a B. 
Brittena (Lukrécia). 

Záhrebská opera uviedla " tejto sezóne 
po Sulekovom Koriolanovi druhú chorvát:;ku 
novinku, historickú operu Nadka Devčiča 
Labinská bosorka. Hlavným hrdinom ope
ry je M. Vlačiť, významný činiteľ reformač· 
ného hnutia v Nemecku, narodený roku 
1520 v Labine. 

H. Badings, najznámejší súčasný holand
ský skladateľ, zložil v spolupráci s vý· 
skum]lým strediskom firmy Philips elektro
nickú suitu Evolúcie, ktorú v tejto sezôae 
uviedla ako baletnú hudbu skupina Y von
ne Georgi v H amburgu. Kritika síce ],on· 
štatuje, že Badings napriek mechanickému 
tvoreniu zvukov pracuje s nimi v duchu 
tradície, no celkove však možno z jeho 
hudby vycítiť "impresie štvanice vo svete 
našej ohrozenej exis tencie, . . . zajatosť v 
osude najchaotickejších perspd<tív a bez
nádejnú snahu človeka unilmú{ tomuto 
osudu". - Nie je ťažké u'b.ádnuť, aké spo
ločenské ovzdušie tu nachádza svoj výraz: 
je to svet meštiaka, nevidiaceho zách l'any 
pre svoj životný štýl. 

Haydnova operná komédia na text Carla 
Goldoniho "Il Mondo della Luna", svojím 
námetom v súčasnej dobe veľmi aktuálna, 
bude v Haydnovom jubilejnom roku uve
dená nie1en v Salzburgu, ako sme uviedli 
minule, ale aj na festivaloch Holland 1959 
a y Aix-en-Provence. Vďaka šťastnému ob
ja"u tretieho dejstva, dlho považovaného 
za stratené, v jednej z viedenských knižníc, 
ktor)· sa podaril haydnovskému bádateľovi 
H . G. Robbins-Landonovi, bude môcť byť 
dielo predvedené celé. 

Státne divadlo v Brne na scén~ J'.eduty 
uvedie ešte do konca tejto sezqny jednu 
zo súčasných slovenských operiet, Dpsíkov 
Hrnčiarsky bál. 
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O BSA'H 

Dezid~r Kardoš: Rozvoj 'slovenskej .hu· 
dobnej tvorby za posledných desať 
rokov . 

Rezolúcia z ll. sjazdu Sväzu čs. s~a
dateľov 

Jozef Kresánek : Tonalit~;~ v primitívnej 
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Koncerty Slovenskej filharmónie 
v abonentnom poradí A B na apríl 1959 

Koncertná sie1'í. Slov. filharmónie Zae~k o 20. hodine 
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Smetarra: Má vla!5t, cyklus symf. básní 
Dirigent Zdenek Bílek 

Suchoii: Symfonietta rustica 
Dvoi'ák: Koncert pre· husle a orchester 
Brabms: ll. symfónia 
Dirigent Ľudovít Rajter - Sólista Bohdan Warchal 

Klavírny koncert 
Anastella 'Schic, Brazília 
Na programe HRAHMS, VILLA-LOBOS 

Klavírne trio sólistov SF 
Michal Karin, Tibor Gašparek, Albín Berky 
Na programe: Mozart, Ravel, Suchoň 

Stravinský: Pulcinella, suita 
Martinu: Husľový koncert 
\ie.ndelssohn·: IV. sym:fónia "Talianska" 
Dirigent: Ľudovít Rajter - sólista Bruno Belčík, Praha 

Zmena programu ·vyhradená 
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Gramofonové z-ávody~ n~ p~ 
PHnášime výber nove vydaných dlouhohrajicích desek : 

Symfon i cká hudba: · 

. Jan Hanuš: Sym{onie č. 2 c:dur. op. 2G. 
Významné soudobé české hudební dílo, 
symfonie radosti, · životní pohody a štéstí, 
rostoucí z hlubokých koi'enú naší národn( 
hudeb1ú tradíce. ťeskou filharmonii Hdi 
Karel Ančerl. Na druhé 'strane desky do
pliíuje: Ná rodní umelec Otakar J eremiáš: 
Jarní OtLVertura op. 9. Z rozhlasu dobi·e 
známé optinústické dílo mladého Jcrcmiáše, 
Hanušova učitele:J Symfonický orchestr 
pražského rozhlasl.ť i'ídí Otakar Trhlik. (l 
velká d louhoh'i'ajfcí deska č. DV 5338.) if-Y 

"" .... ~ ~ - . 
Kom orn{íJt udb.a _: 

Leoš .JanM'e'k: : Smyčco~'Ý k-val'tet č. ' 1 
"z podnetu ~ L. ·.N. Tolstého Kreutzero-vy 
sonáty~" Jed,!!n z vrcholú komorní hudby 
našeho století, strhující citové drama a . váš-
nivá ·polemika s nryšle~ami Tolst&ho· no
vely. - Jaroslav Kvapil: ~Smyčcový /w artet 
,č. 4. Zralé dílo Ja:náčkova žáka, pfemýšlivé 
a barvité. Obe skladbv . hraje Janáčkovo 
.kvarteto (J. TrävrúČek, "Ä. Sýkora, J. Kra
lochvíl, K. Krafka). (1 '\1elká cllouhohrající 
deska č. DV 5431.) 

Národní umelec Josef Bohuslav Foerster: 
Dechový Kvintet, op. 95. Jedna z prvých 

;českých skladeb pr.o tento dnes ~ž zccla 
vžitý soubor, mistrov"Ská práce Jemného, 
.hluboce národního muzikantství. - Václav 
Tro jan: Dechový kvintet na thema národ
Dfch písní v klasickém slohu. Obe skladby 
jsou na této desce ve starších, ale zname
;nitých nahrávkách Dechového kvinteta čes
kých filharmoniku, kdy hrálo ve složení: 
-G. N.ollák - flétna, · J. ShejhaL - hoboj, 
A. Rybín - klarinet, M. Stefek - lesní 
roh a K. Vacek - fagot. (1 velká dlouho
hrající deska č. DV 5362.) 

Instrum'entální sóla : 

Carl Maria von Weber: Koncert F-4ur pro 
fagot a orchestr, op. 75. Základní skladba 
svetového fago tového repertoáru, melodic
ky bohaté rozkvetlá a brilantní. - Jirí 
Pauer: Koncert pro fagot a orchestr. Obe 
díla hraje koncer tní mistr Ceské filharmo
nie prof. Karel Bidlo a Ceská filharmonie, 
kterou ŕídí ve · Webrove skladbe mníchov
ský dirigent' Kurt Redel, v Pauerove kon
certu Karel Ančerl. (1 velká dlouhobrajicí 
deska t. DV 5333.) 

Malý hoLtslov.ý recitgl. \'i.ctorilt .He.rand•·J
"i:če Pilwi:.ena: .Ferdin'and:-ÁLaub: Poloné=·\l 
op. 8., Anatolij :V. Skrjabin: ;Voct_umo, op. 
5, č. 1. ·upravil A. ~fógile,'skij. :Yicc?lb 
Paaanini: Capri.ce č. 2 pro sóloré housle, 
op~ 1. (1 ~alá:dlouhohrajíci deska ~5 ob.-. 
č. 04083.) 

Malý hou.~lový recital Michaila Vainwna: 
firyderyk Chopin: Nocturno cis-moll. l:pra
vil K. Radionov. Darius · Millwucl: Cm·co<·~
do. Brazilský tanec č. 7. z_ kl~d~·ního ~yklu 
Saudades' de B.rasil. Upravil C. Léi,.~-·. Petr 
Iqi,č Cajl.ovshij: Valčík . - Scher_zq" op. 3~. 
'Ľpravil B. Bezikizskij: Johannes .. Brahrn.~.· 
Uherský tanec č. 7. Upra,-il J. J.oachini. 
(1 malá dlouhohrající de.ska 45 ohr. č. 
04082.) ' 

Lwiwig. v;;_,;· Beethoven: Sonáta č. 23 
f-moll "Appassionata", op. 57. Na klavír 
h raje Otakar Vondrovic. Sonáta č. 14. cis
moll Quasi una fantasia "Mésíční svit" . Na 
klavír hraje Franti$ek Rauch. Dva snímky 
pfednícli pľedstavitellt soudohé české kla
vírni školv. (1 velká dlouhohrajicí deska 
č . ]}V 52t;7.) 

S b orová t v orba: 
Bedfich Smetana: Mužské sbory. Nej

krásnejší S'metanova sborová díla: Tfi 
jezdci, Odrodilec, Rolnická, Slavnostni shor, 
Píseľ1 na moi'i, Veno, Modlitba, H eslo I. 
a II. V klasicky čistém podání PeYeckého 
sdružení . moravských učiteh\ , jehož sbor• 
mistrem je zasloužilý umelec Jan Soupal, 
vvchází ve Smetanove jubilejním roce. 
d velká dlouhohrající deska č. DY 5?67.) 

Leoš Janáček: Hradčtmsť;é písme/t y. 
Cyklus tfí ženských sborô. s p rô.vodem 
flétny a harfy na slova F. S. Procházky . -
Vlčí stopa. Zenský sbor s p••ô.vodem klaví
ru na slova Jaroslava Vrchlického. Zpívá 
Vachuv sbor moravských učitelek, fizcný 
zasloužilým umelcem Bretislavem Bakalau, 
sóla zpívaji J. Wysoczanskä a :\L Bakalo
vá na flétnu hraje H. Kašlík, na harfu 
T. 'Součková, na klavír T. SválJOvá. - Lido
vá nocturna.. Večerní zp evy slm-enského 
lidu z Rovného, které Janáček zapsal a do
plnil vpravde janáčlcovsky originálním lda
vírním prô.vodem. Zpívá Ceský pevecký 
sbor, na klavír hraje Josef Hála, 1-idí Jan 
IGihn. (1 velká dlouhohrající deska číslo 
DV 5442.) 

SLOVENSKA HUDBA 
ROČNÍK III. APRIL 1959 čiSLO 4 

------ - - ----- - --------- ---

EUGEN S I MúNEK 

Po ll. sjazde československých skladateľov 

Vývin každej oblasLi nášho života dospieva do určitého štádia, keď sa uka
zuje potreba zhrnúť dosiahnuté výsledky a vyvodiť z nich žiadúce uzávery 
pre ďalší správny vývoj. Subjektívny pocit potreby týchto medzníkov pra
mení z objektívnych potrieb samého pokroku. 

Všetky oblasti nášho života tvoria organický celok. Vývinové štádium celého 
nášho života sa preto odráža i v jeho jednotlivých oblastiach. Tento fakt nám 
osvetľuje, prečo hol aj II. sjazd čs. skladateľov odrazom nášho terajšieho spolo
čensko-kultúrneho stavu a prečo mal v tomto zmysle svoj vyhranený profil, 
obsah a zmysel. Toto hľadisko nám umožňuje pochopiť vlastnú problematilm 
a zmysel IL sjazdu čs. skladateľov: prečo bol prAve taký, aký bol. 

S jazd sa konal v období, keď sa rozbúrená hi adina náhľadov na ďalšie vý
vinové smerovanie dostáva jednoznačne do koryta historicky . nevyhnutného 
smeru '1-'ývoja. Obsah II. sjazdu čs. skladateľov bol toho výstižným dokladom. 
Nastolené spoločenské požiadavky na umenie ako i formy nastolenia týchto 
požiadaviek boli prejavom konsolidovanosti pomerov spoločenských a v ob
lasti hudby aj umeleckých. Táto konsolidovanosť sa n eprejavila na sjazde 
návratom a opakovaním minulosti: nastolenie spoločenských nárokov na ume· 
nie, ako i formy tohto nastolenia, boli naskrz preniknuté skúsenosťami a po
naučeni'ami z posledných desať rokov. Týmto faktom sa stal II. sjazd čs. skla
dateľov veľkým prínosom pre skutočné vývinové potreby nášho ďalšieho 
spoločenského a kultúrneho napredovania. 

Nebolo náhodou, že jednou z ústredných ideologických otázok sjazdu sa 
stal revizionizmus. Nielen preto, že bol v nedávnej minulosti najnebezpeč
nejším nepriateľom dnešného socialistického ponímania spoločenského posla
nia umenia, ale i z pohnútok preventívnych: predísť nesprávnym a škodlivým 
názorom, ktoré by tomuto ponímaniu mohli uškodiť. 

Fakt, že sa určité revizionistické náhľady mohli vynoriť a uchytiť, hovorí 
o tom, že tu boli podmienky na to, aby tieto náhľady v rôznych, často subli
movaných formách žili a vegetovali. Z tobto faktu plynie pre posjazdové ob
dl)bie ponaučenie vytvárať preventívne také podmienky, ktoré by žiadnym 
formám revizionistických náhľadov nedávali možnosť vynoriť sa a udržať. 
Znamená to predovšetkým vytvárať také podmienky , ktoré by brali príčinu 
týchto náhľadov. Znamená to vylúčenie záchytných možností, na ktorých sa 
revizionizmus uchycuj,e a zakotvuje. 
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Takýmto najčastej ším záchytným bodom a východiskom revizionizmu v ob
lasti umenia bolo . odvolávanie sa na nedostatočnú "umeleckosť" umeleckej 
tvorby. Všetky revizionistické náhľady v oblasti umenia mali spoločné teore
tické východisko: v podstate výčitku nedostatočnej umeleckosti ako titulu, 
i keď sa táto výčitka raz nazývala nedostatkom umeleckej pravdy , inokedy 
estetickej neživotnosti a pod. Ak revizionistické náhľady štartovali takto 
v mene kritiky doterajšej umeleckej tvorby, tak východiskom preventívneho 
boja proti revizionizmu v oblasti umenia sa nevyhnutne musí stať v posjazdo
vom období snaha o umelecky kvalitnejšiu, umelecky jedinečnú tvorbu, iba 
tak bude možné brať pôdu spod nôh revizionistických výčitiek i revizionistic
kých "receptov", 11ko nedostatky odstrániť. O čo bude socialistická umelecká 
tvorba umelecky kvalitnejšia, umelecky jedinečnejšia, a tým i spoločensky 
účinnejšia, o to bude mať revizionizmus užšie pole uplatnenia v oblasti umenia. 

Celý program socialistickej kultúrnej politiky štartoval v mene vývoja. 
Téza vývinu bola základnou tézou umeleckého programu e. mala ňou zostať 
podľa potrieb nášho spoločenského napredovania. Revizionizmu v oblasti 
umenia budeme môcť čeliť len vtedy, ak z nášho umeleckého programu 
nevymizne požiadavka vývinu ako požiadavka nášho spoločenského napre
dovania. Konkrétne to znamená: snahu o vývin v smere adekvátnejšieho a 
esteticky pravdivejšieho umeleckého prejavu v mene účinnejšieho spoločen
ského poslania umeleckej tvorby. Ak v oblasti umenia nebudeme chcieť pri
pustiť pole pre revizionizmus, tak v tomto smere budeme musieť neustále 
zvyšovať nároky a kritériá. Akékoľvek sebauspokojenie by mohlo viesť k ustr
nutiu, ktoré je v oblasti umenia živnou pôdou všetkých foriem revizionistic
kých tendencií. 

Z hľadiska ideologického v tom možno vidieť hlavný odkaz II. sjazdu čs. 
skladateľov a v tom možno vidieť i zmysel znovunastolenia spoločensk}·eh 
nárokov na umeleckú tvorbu. Realizovať a konkretizovať tieto kritériá vždy 
na vyššej a vyššej umeleckej úrovni, čiže v životnejšej, a tým i spoločensky 
účinnejšej forme. Len dobrú a umelecky skutočne pravdivú tvorbu bude mož
né úspešne urobiť majetkom ľudu v zmysle programu dokončenia kultúrnej 
revolúcie. 

Nemalá úloha pripadá teórii prispieť k tomuto žiadúcemu rozkvetu umelec
kej tvorby . Čaká na ňu úloha tvorivým rozvíjaním estetických problémov 
vytvárať podmienky pre správny rozvoj umeleckej tvorby. Na tomto poli čaká 
estetiku dlhý a vytrvalý hoj i so zábranami, ktoré sú plodom netvorivého 
myslenia, neschopnosti pohotovo, tvorivo formulovať požiadavky vývinového 
rozvoja socialistickej kultúrnej politiky. Neschopnosť teoretickými náhľ a dmi 
vystihnúť potreby skutočnosti a praxe poskytuje revizionizmu neobyčajne 
priaznivé záchytné body. V rámci preventívneho boja proti revizionizmu bude 
potrebné v posjazdovom období i v tomto smere neustále trvať na vyrovná
vaní teórie a praxe, aby názorové náhľady nezaostávali, neboli prekážkou 
rozvojov)rch potrieh socialistickej kultúrnej politiky. Boj o túto jednotu sub
jektívnej praxe a objektívnych potrieb nášho socialistického života bude, 
pravda, dovtedy aktuálny, pokiaľ sa tento boj bude brzdiť aj inými osobnými 
ľudskými nedostatkami. V tejto súvislosti L. Stoll výstižne povedal na celo-
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št~tnej . ~onferencii ~s. _spisovateľ ov: "Tr~ ba vid1éť,. na ro~di~l od revizionistic
ky cb vykladov veCI, ze napr. byrokratizmus, pocit opoJema mocou a kl 

" ť f 1 . k , l s on 
zn~uziVa . un •cie a o su 'romné vlastníctvo nie je plodom nášho spoločen-
skeho por.Ia~u,. a.le p~o~ukt?~ ~ pre~itkom poriadkov minulých, prejavom 
p1sydilc~ológ11e d.í~ndividu?klistlckeJ Jes1tnosb a subjektivizmu, ktoré po stáročia 
:p o , a p o svet s~á ;o~novlastníckych vzťahov medzi ľuďmi, je to niečo, 
co ?am na. c~.sťt~ pdre áza, ~o sa I_>ráv~ snažíme prek<>nať. To, samozrejme, n e
mozno vynes! Je nor zovym chirurgicky' m aktom ale U"tav1'c"ny' ' ·1· ·. h · d · · . . . ' ~ m us1 1m pre-V) c ovy, zasa nou kntikou, kr1t1kou z hľadiska k 0 m un i s t i c k ' h 
s v e d č e n i a." e 0 P r e-

II: sjazd čs .• s~adateľov priniesol veľký pozitívny program, realizovaním 
kto. reho bol uz 1 obsah a zmysel samého sjazdu: vytvoriť také od · k tak, f , l • b . . h . • p mien y 
a , e ormy. yrace,. 'tore Y apnon rab moznosť uchytiť sa rôznym škodli-
vy~ ten~enc1am a J~Vom , ktoré yoškodzujú záujmy socialistického napredo
va~.Ia. , T.ato. prevencw. sa ukazuJe ako najúspešnejšia zbraň proti všetkým 
nezmd~cun Javom, ~toré sa stávajú zábranou nášho úspešného spoločenského 
a kulturneho rozvoJa, ako sa to perspektívne načrtlo na XXI. sjazde KSSS. 

Cesty našej hudby vedú k socializmu 
(Z referátu vedúceho tajomníka dr. Antonina Horejša na IT. sjazde čs. skladateľov) 

Treti,e obdobie činnosti sväzu je to, ktorým práve prechádzame. Prechádza 
atmosfe1~ou, vyt,vorenou X:"'{· sjazdon;t KSSS. Leninský duch a princípy, ktoré 
s takou zeravosťou vyšľahli na XX. SJazde KSSS prenikali stá' le ·· "š · ..... í . r· . 1 ' . . ' vac ou mierou 
~. s vacs ffil J?O Ih~ ;:ymi a Ideovými dôsledkami do všetkých úsekov nášho 
z1vota. t.:D:1eme, pľlr~dzene, nemohlo tvoriť výnimku. Zivé rozvíjanie kritiky 
a seb,al~I?tiky zas~h~J~ oblasť ekonomickú, politickú a kultúrnu.. Súčasne sa 
odhaluJu. nebezpecne crty kultu osobnosti a odstraňujú sa stopy ktoré zanechal 
Uvoľneme, ktoré po XX. sjazde nastalo, plodne ovplyvnilo t~orivú iniciatív~ 
ľu~u, no s.tal~ ~a v~odnou príležitosťou na pokusy uplatniť renesanciu Iibe
r~h~u a IndiVIduahzmu, od ktorých je už .J.en skok do oblasti revizionizmu 
C ~as v tomto smere nebola však taká znekľudňujúca sitácia ako v &usedno~ 
Pol sku a v Maďarsku. 

,. ~vä_z hneď I?a zači~tku tohto. ?bdobia, ktoré bolo ozaj vzrušujúce, dokázal, 
ze ~e ut~arom Ide~lo~ICky a politicky pevným. Vedenie sväzu s rozvahou hod
noti.lo vyznam ~X. SJazdu, .vzrušene, ale s kritickým postojom sledovalo uda
~osti okol? II., SJazdu. ~s .. ~p1sovateľov a nadšene prijalo uznesenie Celoštátnej 
onfere~1c1e KSC v ;,um 1957. Jeho boľševická discpilína sa preniesla i do 

r~dov, clenstva. Sväz nezakolísal. Jeho vzťah k politickému di · d · 
v~etkrch. dôsledkov st?tožňoval s politikou KSC. Stál pevne na s:~~ :~hot~ 
nlC~eJ tnedy _a pracUJÚceho ľudu. Nič z toho, čo sa zjavilo napi'. v umení 
~oľska; nezas1ahlo .oblasť hudby. I v priebehu kontrarevolučných udalostí 
v Madarsku, orgamzovaných z imperialistických provokačných centier, za-
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choval si · ·sväz celkom nekompromisné a nekolísavé stanovisko. Ak sa snáď 
niekoľko .inteiektuálov nekľudne vrtelo v týchto chvíľach - bolo to celkom 
bezvýznamné. Vedenie sväzu neriešilo práve v tom čase ani jednu otázku 
urýchlene, naopak, vnášalo do programu riešení celkom konkrétne úlohy 
v súvislosti s budovaním hudobného života a s prípravou II. sjazdu SCS. 
Ideologická konferencia úV KSC v júni 1957 prispela vedeniu sväzu k celkom 
v)Taznému vyhraneniu jeho práce. Vedenie sväzu nepodceňovalo a nepodce
ňuje nebezpečnosť záludného náporu kapitalistického sveta v oblasti ideológie. 
Tento nápor je opretý i o silnú propagačnú centrálu v Amerike a niekoľko po
bočiek v Európe, vyzbrojených niekoľkými tisícmi pracovníkov, ich riaditeľov 
a námestníkov. Vedenie sväzu j e presvedčené, že revizionizmus ako form<J 
ideologického boj a i u nás stále existuje, že sa r ozvíja živelne i v najrafi no
vanejšie organizovaných a zakuklen)•ch formách, že sa zjavuje v najrôznejších 
úsekoch života, a niet dôvodu, pre ktor)• by sa vyhýbal hudbe. Jeho príznaky 
sa predsa len preja,;ovali a vedenie ses sa nimi po celý čas od xx. sjazdu 
predsa len zamestnávalo. Zjavovali sa v oblasti estetiky a kritiky a odvádzali 
pozornosť od rozvíjania ideových princípov boja o socialistickú hudbu a od 
kuJtúrnorevolučného frontu. 

Vynorili sa až v nápadne prehnanej túžbe po poznani súčasnej západnej 
hudby a tiež v nápadm,j snahe zatlačiť diskusiu o ľudovosti, zrozumiteľnosti, 
o socialistickom realizme, socialistickej obsahovosti hudby, o tradícii a nová
torstve, k toré neboli ešte dokončené - a nahradiť ich jednostrannou disku
siou o nevyhnutnosti technického zdokonaľovania tvorby, o výrazových 
prostriedkoch, o kompozičných systémoch a riovej hudobnej reči. Proti tomu 
by nebolo námietok, keby to všetko súviselo s ideovým bojom o socialistickú 
hudbu, a nie s nebezpečím, že hudba sa bude vracať do riečišťa modernistic
kého subjektivizmu a neľudovosti. Vedenie sväzu túto skutočnosť poznalo 
a po XX. sjazde KSSS sa to ešte zv)-raznilo. Táto situácia spôsobovala stagná
ciu v niektorých žánroch (masová pieseň, komorná pieseň, symfonická báseií.) 
a v iných viedla až priamo k inflačnému uvoľneniu. Symfónie, komorná hud
ba, inštrumentálny koncert stali sa základnými oblasťami , kde sa predovšetkým 
bojovalo o nový výraz, výrazové prostriedky, novú hudobnú reč, zatiaľ čo 
problematika socialistického realizmu tu strácala príťažlivosť . To neznamená, 
že by sa mali rodiť len diela s obsahovosťou socialistickou. To sa nežiadala 
a nebolo tú ani žiadúce, aby naši tvorcovia pre ideovú tematiku vyradili 
samých seba a svoje osobné ľudské problémy z uskutočňovania umeleckého 
zámeru, ale bila d'o očí dôslednosť v obchádzaní tematiky súčasnej i tematiky 
socialistickej. Vedenie sväzu po prekonaní etap;y dogmatizmu pocítilo podstatné 
zlepšenie vzťahov medzi sväzom a členstvom a členov medzi sebou. Uvoľnenie 
vy volalo tvorivý rozmach, upevnenie hudobného frontu. Uvoľnenie za nov)·ch 
okolností otvorilo väčšie možnosti získať i ostatných umelcov a vedcov pre 
veľkú vec socializmu. 

Všetky tieto dôsledky XX:. sjazdu KSSS spôsobili, že sa rad ďalších skla
dateľov k budovaniu socializmu postavil kladne a zodpovedne. Je pravda, 
že sa nezrodil ani jediný čistokrvný dodekafonista, je pravda, že došlo k vše
obecnému spontánne~u odmietnutiu seriálnej, konkrétnej hudby, najmä po 
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vlal'ia,jšej núvšteve našej deiegácie na prázdninových kurzoch v Darmstadte 
no je tiež pravda, že prevažná časť tvorby niesla sa po línii "stredu". Neodva~ 
žovala sa a ani netúžila po tom, aby znova vybočila na cestu modernistického 
e_xtre~z?m, ale ~a ani nes~ažila ísť cestou socialistického realizmu. J e potc
Šiteľne, , z.~ sa ~v1ha prof:swn~ln~ umelecká úroveň našej · tvorby, že lipne 
na tradiciach,. ze bez?bsaznost. diel takmer vymizla, že neupadá túžba po 
národnom vyjadrovam. Naproti tomu počet diel, na k torých vidno. že rás tli 
zo vzť&.hu tvorcu k dnešnej socialistickej skutočnosti, je. predsa l~n ·menší, 
Zato ale prá;e v tom~~ Ili. o~dob! ž~vota sväzu sa zrodili cliela, ktoré ukazujti 
~~st u ~ ktore _dok~zuJu, , a~ o 1~Šp1ra?ne boh.at~ a . silno pôsobí súčasný . život, 
z1votne skutocnosti, vel ke perspekttvy sociah.zmu na tvorbu. Nemáme ich 
nadbytok, ale sú tu . . Spomeniem aspoň II. symfóniu V. Dobiáša:, I. sy'mfóniu 
Havelkovu, I. symfóniu I. Rezáča, 1. symfóniu G. Kriv inku, rr. SýinÍóniu 
a Koncert . pre orchester D. Kardoša a iné. To dokazuje, že hlboká pre
men~ skl.adateľ~v?o vedomia v socialistické je hybnou silou na hľadanie 
novych crest nas:'J hudby, ktoré vedú k socializmu. Prúd takto orientovanej 
hud~y sa ro:ras~a. a ~ude .sa rozrastať , a čo treba zdôrazniť, spoločenské ve
~o~ue prevazneJ casti n~ŠI~h ~kladateľov sa mení. Gigantický proces socia
hst~ck.eJ. pr~stav~y ~·eľkeJ casll sveta spôsobuje prerod umelcov v umelcov 
~oCiahs~tck?'ch. 1 ak)_'t? ~rerod s~ rrik~y neodohráva zvratom, ale pomalým 
rdeolog•~kym ,a . P_ohtiCkym dozrievarum. To sa vždy bude rešpektovať -
a umelcr, ktorr Idu touto cestou úprimne, sa budú ctiť .. . 

N:možno povedať, že by sa di sku~ia predovšetkým 0 tvorivej probletnatil<e 
rozras tla ~1.atoľko, ~by Lo zo~povedalo novým podmienkam. J e to preto; že sa 
nepo?ho~I~a. ofenz!vn~'. a me defenzívna podstata tohto opatrenia. Niektorí 
mla?I , knt~CJ a teo~eti<;I sa d?m?ieval.i, že ~j .: opustenej oblasti pokrokovej 
burzoazn: J h~dby J; z~kladne vychodrsko dalsteho rozvoja našej tvorby . Bolo 
chybou, ze mektore diskusné otázky, ktoré mohli viesť na scestie. zostávali 
be~ odpovede a diskusia sa dostávala na okraj živelnosti, a tým v;budzovala 
doJem prebúdzajúcich sa revizionistických snáh. Na druhej strane bolo klad
nou. s~ránkou ~iskusií, rozvíjajúcich sa v rôznych časopisoch , že umožnili 
reahstrcký pohľad ~a situáciu v oblasti QUdobnej kritiky a tvorhy . z toho sa 
mohla ~nova '?'"O~Iť úloha zvyšovať starostlivos ť o ideolos-ický rast príslušní
kov svazu a vsetkych pracovníkov v oblasti hudby . 

.':e~enie Sväzu po X.'X. sjazde KSSS a najmä po Celoštátnej konferencii KSC 
v Juni 1957 zamýšľalo sa nad socialistick-ou prev\rchovott nášho ľudu nad 
dôl eZ.ito~ťou m!er~ve~ súťaž: soci~istickej a. kapitali; tickej spoločenskej sťistavy 
a nad ekonomrckym1 problemam1 v oblasti hudby. Tu sa otvorila sväzu nová 
cesta pre budovanie socialistickej hudobnej kultúry a hudobného života v na
šej .vlast~: v ~niciatívnom od.haľovaní nedostatkov a vo vytyčovaní opravných 
moznostr. Vysledky hlbokeJ analýzy nášho · hudobného života a konkrétna 
podn~tno~ť,. ~t?r~ za šir?kej a kolektí;ncj spolupráce členstva i rôznych hu
dobnych mstltucu orgamzovalo vedeme sväzu, zhrnuli sa v tzv. Memorande 
o hudbe. To sme predložili príslušným ministrom a prejednali v Kultúrnom 
v}· bore Národného zhromaždenia. . 
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O správne ponímanie úloh hudobnej vedy a kritiky 
(Zo sjazdového referátu prof. dr. Antonína Sychru) 

Ide teraz o vytýčenie nových kultúrnopolitických a bádateľských úloh. 
Zo všetkého, čo bolo povedané, podľa mňa jasne vyplýva, že estetické otázky 

zostávajú naďalej v strede pozornosti. Ci sa to už niekomu. páči alebo .ne: 
páči , vedci majú povinnosť brať na seba spolu so skladateľm1 a koncertnym1 
umelcami plnú zodpovednosť za riešenie ideových a tvoriv)' ch problémov. J ed
nota vedy a ideológie je postulát, o ktorom nemôže by~ ani najmenšej p ochy_b
nosti. To neznamená, že by sme sa chceli vracať k akeJkoľvek forme dogmatte-· 
kého dekrétovania. Naopak, práve deluétovanie je typická črta zlej, po
hodlníckej, čisto formálnej politickovýchovnej práce. V edú ca úloha S väzu 
spočíva v tvorivom domyšľaní a ro·zdiskutovaní problémov, -:-' neustálo.m 
objasňovaní základných pozícií, vo vytyčovaní ~l oh vžd~ z hľadisk~ _konkrevt
nej vývojovej situácie. Umelci nieked~ vyč_ítaJÚ teoretikom a. kr1tiko~, ze 
ich chcú poučovať a mentorovať, hoc1 sam1 umelecky netvona. To Je ne
dorozumenie. O nič takéhoto nejde. Ak vo vedeckej práci vytyčujeme -
a plným právom - postuláty, nejde pritom o múdrosť ktoréhokoľvek jed
notlivého vedca ako osobnosti, nejde ani o to, že by sa veda chcela stavať nad 
prax, ale o to, že zovšeobecňuje skúsenosti praxe za celú dobu vývoja, for
muluje na základe t)·chto skúseností zákony a dáva ich k dispozícii zasa no\·é
mu overovaniu a domysleniu v praxi. Ak je niektorá ľudská činnosť by
tostne, samou svojou podstatou kolektívna, potom je to činnosť vedecká; a~ 
sa smiem vyjadriť aforisticky, povedal by som to tak, že po prvé, po druhe 
až po desiate sú výsledky vedeckej práce kolektívnou zásluhou, a až potom 
pridu individuálne poznatky a objavy. Tým, pravda, nijako nechcem znižovať 
úlohu vedeckých osobností : sila vedeckej osobnosti však spočíva v tom, a~o 
poctivo a tvorivo dokáže domýšľaf kolektívnu skúsenosť . Ze aj na to Je 
potrebná tvorivá invencia, o tom niet pochýb. 

Povedal som, že najmä v druhom období sväzovéh o vývoja ideovo-tvorivé 
otázky ustupovali problémom organizačným, i keď niekedy šlo o akcie ne
malého politického dosahu. Najmä hudobnovedecká sekcia nepostupovala 
podľa plánu, vychádzajúceho z vlastnej ideovo-tvorivej problematiky, ale 
vyrovnávala sa skôr - najmä na medzinárodných konferenciách, hoci veľmi 
významn}·ch - · s jubileami a inými problémami, ktoré jej prišli náhodile na 
stôl. Tak sa stalo, že pre objasnenie závažných ideovo-tvoriv~rc.h a teoretických 
otázok nebola dostatočne využívaná platforma hudobnovedeckej sekcie Sväzu 
a že ťažisko ideových a te~retických diskusií sa presunulo na stránky tlače. 
Pravda, nie všetko patrí na stránky dennej tlače a časopisov, pretože vyhrote:Ié 
problémy a vyslovené omyly môžu ľahko zavádzať verejnosť na scestie: 
Preto pre budúcnosť bude bezpodmienečne potrebné, aby ': hudobnov;_decke~ 
sekcii - i vo všetkých funkčn)'ch orgánoch Sväzu - boh v strede cmnosti 
ideové tvorivé a teoretické problémy. premyslene a systematicky rozpláno
vané, ~ až na druhom mieste je potrebné venovať pozornosť akciám, určite 
významný m, ktoré bezprostredne vyplývajú z potrieb o~amžiku. Veľa by po 
tejto stránke mohol pomôcť ústav pre súčasnú hudbu pľl ses, o ktorom este 
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bude reč ; mal by citlivo reagovať na všetky otázky, ktoré vyžadujú objasnenie, 
a signalizovať , čomu je potrebné venovať veľkú pozornosť v tvorivých dis-
kusiách. 

Aby ste ma správne rozumeli. Ak podtrhujem jednotu vedy a ideológie, 
vôbec tým netvrdím, že by mala veda s ideológiou splývať. Naopak, zamie
iianie vedy a ideológie bolo jedným z vážnych nedostatk~v predchádzajú
ceho vývojového o_bdobia. Všelikto si neuvedomoval, že i v estetike, ako v kaž
dej spoločenskej vede, je čo najnaliehavejšie potrebná- bádateľská, heuristická 
práca s materiálom. Jednou z vážnych príčin tzv. zaostávania estetiky -
pravda, povedľa vplyvu nepriateľských ideol ógií - je to, že estetika pracovala 
prevažne deduktívnou a špekulatívnou metódou, že chcela vyvodzovať b ez 
zvyšku svoje poznatky buď z filozofického- systému, z vedeckého svetového 
názoru. alebo z uznesení sjazdov a konferencií, z všeobecne politických úvod
níkov a pod. Takýto prístup k veci je nesprávny. Problémy obrazu, pravdivosti, 
realizmu, ideovosti, typičnosti a pod. možno úspešne rozpracovávať len na 
podklade dôkladných zrovnávacích materiálových štúdií, monograficky zame
raných. Veď napr. obraz je niečo kvalitatívne iné v o výtvarnom umení, 
založenom na spodobnení, a niečo iného v umení slovesnom, kde možnosti 
spodobnenia sú celkom obmedzené a do popredia vystupuje navodenie kon
krétnych predstáv u čitateľa prostredníctvom jazykového systému ; a niečo 
celkom iné je obraz v hudbe, kde ide o jednotu výrazových momentov, spo
dobovacích a znakových. Avšak o tom nestačí iba povrchne hovoriť . To nezna
mená, že by sme dôslednosť filozofickej orientácie a uznesení sjazdov, kon
ferencií, aktívov podceňovali. Bez pevnej filozofickej orientácie veda nutne 
dojde k bezradnej pozitivistickej faktografii; je potrebná jednota indukcie 
a dekukcie. A b ez zreteľa k dôležitým dokumentom doby, k závažným ume
leckým programom ľahko sa veda rozplynie v detailných neživotných š ~ú
diách. Avšak obísť sa v estetike bez dôkladnej heuristickej práce nie je možné. 
Estetika ako veda sa tým stáva netvorivou, len ilustruje a rozmelňuje hotové 
tézy, miesto aby ich domýšľala a kriticky vedecky preverovala. Zvlášť 
pálčivo vystupuje do popredia postulát bádateľskej práce v súvislosti s bojom 
proti revizionizmu. Kritika revizionizmu sama osebe nestačí. To akoby sme 
iba robili poriadok na svojom pracovnom stole. Viesť boj proti revizionizmu 
ozaj úspešne, znamená postaviť proti nemu reálne bádateľské výsledky. 

Zdôraznil som, že v p opredí p ozornosti zostávajú naďalej problémy estetické, 
t. j. komplex problémov ideovo-tvoriv)rch a noetických. Niekto snáď položí 
otázku: nie je to podceňovanie histórie a teór!e hudby? Veď napr. Zdenek 
Nejedlý v roku 1913 v článku Kríza estetiky postavil do centra muzikológie 
bádanie dejepisné. Odpoveď je ľahká. Samozrejme, 7e o nejakom podceňo
vaní dejepisu a teórie hudby nemôže byľ reč. Avšak história, ak nemá byť 
len zberňou materiálu, nemôže dospieť inde než práve k stanoveniu estetických 
zákonitostí, zákonov tvorby v najširšom rozsahu. Fakty samy osebe ešte nie sú 
pravdou: pravda je až v zmysle a zákonitostiach faktov. V tom je nám výstra
hou dnešná hudobná veda na Západe, ako na to správne upozornil súdruh 
J iránek v článku o medzinárodnom kongrese v Kolíne nad Rýnom. Buržoázni 
\·edci, i tí najpoctivejší, stoja buď bezradne nad mnohostrannosťou a zdanli
vosťou mnohoznačnQsti materiálu, doch ádzajú k vyslovenému pozitivistickému 
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objektivizmu, alebo vymýšľajú. celkom neži'_'ot~é k?nštrukci:, odt~hnuté o.d 
umeleckej praxe. Aj u nás ne Jede~ hu.dobny histo.nk ?raC~Je . takym~o s~o,: 
sobom. Nedostatok zreteľa k estetickeJ problematike skodi citeľne 1 naseJ 
hudobnej t eórii, ako sa to konštatovalo i na konf~rencii te~retik?v v B~ne. 
Teoretici často alebo lipnú na stanovisku praktického, d1daktrcky onen
tovaného empirízm u, alebo vytvárajú systémy čisto špekulatívnou cestou; de
dukujúc pritom mechanicky z akustiky, fyziológie, psychológie a z náhodtlých 
číselných vzťahov. Popritom píšu diela iste hodnotné a podnetné. Ale je škoda, 
že len najlepšie práce sa dotýkajú kľúčov)rch otázok, ako je napr. problém 
obrazu v hudbe, vzťah obsahu a .formy, národnosť, r<.'alizmus, a keď sa ic.h aj 
dotýkajú, tak píšu len okrajove. A stále nám chýbajú monografické materiálo
vé práce v oblasti hudobnej teórie takého druhu, ako je napr. kniha Jaroslava 
Zicha O inštrumentácii Smetanovho Dalibora. V budúcnosti bude preto potreb
né dosiahnuť jednotu estetiky, histórie a teórie. Bude potrebné, aby aj teória 
a estetika boli orientované k špecifičnosti hudobného materiálu, aby si deje
pisci uvedomili, že i hudobné slohy a technické postupy majú svoju históriu. 
Bez jednoty estetiky, histórie a teórie - to podtrhujem so všetkým dôrazom 
- nemôže byť reč o marxisticko-leninskej orientácii v hudobnej vede. 

Nové, premyslenejšie a metodicky dôslednejšie osvetlenie vyž~duje vzťa~ 
hudobnej vedy a kritiky . V minulosti sme na túto problemattku hľadeh 
niekedy jednostranne. Správne sme zdôraznili, že kritická činnosť je 
jedným z nepost.rádateľných žánrov hudobnovedeckej práce, že je chy~né 
podceňovať v tvorbe užité hudobné žánre, vychádzajúce z každodennych 
potrieb spoločnosti. Zachádzali sme však príliš ďaleko, ak sme za každ~ 
cenu od každého vedca žiadali dennú kritickú činnosť a ak srne na druheJ 
strane chceli kritickvrni rozbormi alebo i len komentármi nahradzovať báda
teľskú činnosť v estetike. Dnes treba vniesť jasno do týchto otázok. Skúse
nosť nás poučuje o tom, že i umelecká kritika má svoju vlastnú metodológiu: 
je nutne obmedzená v dokumentácii analytického typu; zato však má možnosť 
formulovať svoje stanoviská živo, v podobe vyhranených ideologických ~ este
tickvch postulátov. Jednota kritiky a vedy nespočíva v splývaní obrdvoeb 
fori~m. Tkvie v niečom inom. Zo strany muzikológie je potrebné, aby i na 
minulosť a na abs traktné gnozeologické problémy nazerala z hľadiska aktuál
nych tvorivých úloh; i medievalista a hudobný etnograf- menuj em náhodilo 
- môže úspešne pracovať len v tedy, keď má živý záujem o súčasnú proble
matiku. Zo strany kritikov je potom potrebné, aby boli vybavení dokonalou 
muzikologickou ery.díciou, aby sa dôsledne opierali o naj.novšie výsle~k~ m~
zikologického výskumu a pqkúšali sa ich tvo.rivo rozvíjať na. materiáli nar 
pálčivejšom, ako to vždy dokázali ruskí revoluční demokrati. alebo u nas 
Hostinský, Nejedlý, Salda, Fučík a iní. 

V súvislosti s tým aspoň niekoľko slov o normatívnosti v našej marxistickej 
estetike a kritike. Niekedy sa stretávame s tým, že umelci i teoretici málo 
rozlišujú medzi normami a objektívne platnými estetickými zákonmi. Neuve
domujú si, že objektívne zákony majú trvalú platnosť, kdežto normy sú iba 
pokusom o časove a priestorove obmedzenú aktuálnu aplikáciu zákonov na 
tvorivú prax vo forme pravidiel a predpisov. Preto sa normy v priestore 
a čase nemálo premieňajú, treba ich v každej vývojovej etape znovu preve-
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·ovať. Dobre to možno dokumentovať na troch etapách nášho doterajšieho 
~ývoia, 0 ktorých už b.ola niekoľkokrát reč; V prv_o,m vý':,?io.vom období s?le 
znovu a znovu obracali pozornosť skladatelov na zanre uz1teJ hudby a na Ich 
jednotu s tzv. žánrami umeleckfmi; y odtrhovali srne na?väzovanie na. smeta
uovskú tradíciu. Právom. Vychadzah sme - ako som uz o tom hovon l - zo 
zákona kontinuity a demokratičnosti formy : uvedomovali sme si, že hudba, ak 
má byť pravdivá a realistická, musí zodpovedať aktuálnym spoločenským po
trebám novej doby a vo všetkých prejavoch i slohove nadväzovať na niečo 
známe, praxou preverené, všeobecne vžité, čo je ľuďom drahé a k čomu sa 
viažu nespočetné skúsenosti, konkrétne zážitky, emócie, predstavy a idey. 
V popredí pozornosti bola súčasnosť tematiky a uvedomelá programovosf. 
V druhom období nastala nová situácia. UkázalG sa, že umelci a teoretici 
nadväzuiú niekedy na minulosť schematicky, že niekedy pohodlne napodobňujú 
klasikov-a usilujú sa o stvárnenie nového postoja k realite; že k súčasn)-rn suje
tom pristupujú jednostranne, často vonkajškovo oficiálne a n eprihliadajú ku 
konfliktnosti prerodu človeka. Bolo nevyhnutné podtrhnúť, že je naivné vzdá
vať sa v umení čohokoľvek, čo môže rozšíriť diapazon vyjadrovacích možností; 
že i v tvorbe našej domácej avantgardy a veľkých skladateľ ov žij ú ci ch 
medzi dvoma vojnami, Janáčka, Ostrčila, Suka, Nováka, bolo veľa kladného. 
z toho vyrástli nové normy a postuláty. A konečne dnes, v treťom obdobi, sa 
ukazuje, že úsilie o novú hudobnú reč je niekedy odtrhnuté od záujmu o sú
časné sujety a od aktuálnej spoločenskej funkcie hudby. Preto treba zdô
razniť - ako som sa už o tom zmienil, že záujem o súčasné sujety, spolo
čenské potreby a funkcie, patrí k najbytostnejším črtám kultúrnej revolúcie, 
že bez tohto záujmu nie je možné pozitívne novátorstvo a že tiež zákon kon
tinuity a demokratičnosti formy trvá, že i dnes nemožno originalitu hľadať 
za každú cenu v odlišnosti od všetkého, čo už bolo vytvorené a čim žijú naj
širšie ľudové kruhy, že nadviazanie na tradíciu nie je ešte tradicionalizmus, 
že treba hľadať prostriedky na vyjadrovanie dnešného životného pocitu, ale 
súčasne využívať všetko kladné, čo bolo vytvorené po celé veky vývoja. Tu 
vidno kolobeh noriem jasn e ako na dlani. 

Naša estetika, umenoveda a kritika - o tom niet pochýb - má normatívny 
charakter; je normatívny v tom zmysle, že sa nechce a nemôže vzdávať vyty
čovania postulátov platných v praxi; zbavovať ju normatívnosti, zn amená 
vylievať dieťa s vaničkou. Pravda, tu treba hľadieť na vzťah zákonov a noriem 
dialekticky . Ak nám zákony· a normy splývajú v jedno, potom nutne buď 
upadneme do dogmatizmu tým, že budeme prisudzovať všeobecnú platnosť 
niečomu, čo má časove obmedzený dosah, alebo - čo je ešte horšie - upad
neme do agnosticizmu a začneme tvrdiť, ako to niekedy počujeme - že 
objektívne platné estetické zákony vôbec neexistujú, pretože veľký umelec 
je schopný jedným rozmachom zmietnuť všetky zákony a nastoliť zákony 
nové. Chcel by som upozorniť najmä na nebezpečie druhého z obidvoch sta
novísk, pretože v ňom je už obsiahnutý vyhranen )r hrot revizionizmu. 

Musíme sa zmieniť ešte o jednej veci : o vzájomnom pomere všeobecne 
platných kritérií a subjektívnom vkuse vo vede a najmä v umeleckej kritike. 
I pri tejto otázke sme sa v minulos ti dopúšťali nemalých omylov. Kde-kto 
mal sklon prisudzovať všeobecný dosah hodnotiacim záverom, vyplývajúcim 
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z rýdzo osobných skúseností a záľub. A takýto prístup k veci narobiLnajmä 
v klasifikácii jednotliv}·ch umelcov nemálo škôd. Je naivné sa domnievať, že 
k podstate, k ideovej jednoznačnosti marxistickej estetiky a kritiky patrí rozho
dovať, či dá prednosť Prokofievovi alebo Sostakovičovi, Dobiášovi či Sucho
ňovi, Gilelsovi alebo Richterovi. Rozmanitosť osobného vkusu a osobných 
záľub vždy existovala a vždy bude existovať. Je to len a len dobré, svedčí 
to o bohatstve a plodnosti nového života i umenia. Je nezmyselné svoje 
osobné stanovisko niekomu vnucovať. Môžeme sa smelo rozchádzať v tom, 
či sa nám páči viac Krút1'íava alebo Jánošík, ale nemali by sme sa rozchádzať 
v základných pozíciách. Nie je nešťastím, ak je niekomu Sostakovičova X. sym
fónia bližšia ako Xl. Ale je povážlivé, či v dôsledku toho XI. symfóniu p odce
ňuje a upiera jej pravdivosť a spoločenský dosah. A nie je tiež nešťastím, ak dá 
osobne niekto prednosť .Janáčkovej opere Z mŕtveho domu alebo Sommerovmu 
Sláčikovému kvartetu pred budovateľskými kantátami a masovými piesňami. 
Je však povážlivé, ak pochybuje o potrebe vyhraneného národného charakteru 
v hudbe, o možnosti hudobného realizmu, o nevyhnutnosti citlivého sledovania 
aktuálnych spoločenských potrieb a funkcií v hudbe. Treba pozorne rozlišov;ať 
tieto základné pozície, i keď je nutné stále ich prehlbovať a objasňovať, od 
problémov, ktoré sú ešte v diskusii, od postulátov, ktoré musíme ešte preve
rovať materiálovým výskumom. Ale o základnej orientácii by nemalo byť 
pochýb. Ako vyplýva z druhej časti môjho referátu, v kritike a teórii posled
ných rokov je niekedy táto základná orientácia oslabená alebo zasunutá do 
pozadia, ba tu i tam narušovaná problémami v podstate sekundárnymi, i keď 
dôležitými. Kritikom nemožno zazlievať, ak bojujú za niektoré diela Honeg
gerove, Stravinského, Bartóka, Orffa a iných: niektoré diela týchto boli 
neprávom nedocenené. Majú na to plné právo a dávajú tým bohaté podnety 
k plodnej diskusii. Ale je škoda, a môže to mať i neblahé dôsledky, ak popri
tom - ako niečo zdanlivo podradné - prehliadajú črty bezperspektívnosti, 
pesimizmu a vnútorné rozpory, ktoré sa napokon títo umelci často snažili sami 
prekonávať. Môžeme si veľmi vážiť umelecké dielo a pritom dokázať zreteľne 
a s plným porozumením upozorniť na zranenia, ktoré umelci utrpeli pri hľa
daní nového pohľadu na život, nových istôt. Pretože o nič tak nejde ako 
o tieto istoty. 

Základné kritériá sociali.~tického umenia, ktoré kladie naša strana, vytvárajú 
predpohlady pre rozvoj bohatého, náročného a spoločensky maximálne pôsobivého 
umenia, spätého s ľudom a jeho túžbami. Naši umelci majú úplnú slobodu vo 
voľbe metód, štýlov a tvorivých záujmov. Ide nám o iiir·oký prríd umenia, ktoré 
vznihá z potrieb a k zobrazeniu socialistického člo~'eka a je zasvätené boju ľudu 
za socializmus a homunizmus. Tento široký prúd sa nemôže zužovať tým, ŽI' 
by sa stotož1íoval s niehwrou slwpinou umelcov, a nil>.dy sa preň nemôžu stať 
povinne záväznými štylistiché prostriedky jedného, hoci aj ~>eľkého umelca. 
Strana sa 1•ždy stavala proti obmedzovaniu a sputnávaniu umenia nejakým regle
mentovaním, dehretm,aním alebo predpismi. Strana si '1-"Šak vždy hládla a bude 
klásť ako svoju politickú úlohu otvoreným spôsobom získavať všetkých umelca~,, 
teda i skladateľov, hudobných vedcov a koncertných umelcov na svoju stranu 
a pre vec boja za socializmus a /wmunizmus. 

(Z prejavu podpredsedu vlády 
Václava Kopeckého na II. sjazde SCS.) 
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Pomáhajme vytvárať hudbou svet skutočnej Iudskqsti 
(Z diskusného p ríspevku predsedu SCS Václava Dobiáša na sjazde čs. skladateľov) 

Domnievam sa, že treba povedať niekoľko 
slov o myšlienke, ktorá sa teraz opakuje. 
Stretol som sa s ňou v Brne v roku 1957 
pri oslavách desiateho výročia JA~'IU. Tam 
mi mladí skladatelia na verejnej prednáške 
povedali: Ako to bude vyzerať s n ovou 
hudbou? A mali to už n apodiv všetko dobre 
naplánované a všetko podľa nich je jasné. 
To znamená: vezmeš niečo z Prokofieva, 
Sostakov.iča, Honeggera, Hindemitha, Stra
vinského, zamiešaš \o nejaký m spôsobom, a 
je to hotové. Nazý va sa to niekedy tiež 
slovom syntéza a treba k tomu podotknúť, 
že to asi nikdy nebolo v histórii také jedno
duché a že to nikdy také jednoduché ne
bude. Myslím, treba si povedať, že ], otáz
k e "obrodzuje sa mnenie samo zo seba?·' 
čiže "vytvára sa syntéza sama sebou len 
t"\'lll. že vezmem tie hrozienka?" - treba 
z.dô;azniť to, že len veľká myšlienl'a vyvolá 
tento zhodnocovaci proces. To znamená, že 
ako magnet pritiahne k sebe všetko z ce
lých vekov, čo k tej myšlienke 1patrí. A tou 
veľkou m yšlienkou dnes nie je nič viac ani 
menej ako toto: vytvoriť svet skutočnej ľud
skosti, svet socializmu a komunizmu - a 
to je to jadro, to je tá najťažšia úloha, naj
väčšia a najkrásnejšia úloha nás vše tk)·ch 
tvorivých ľudí, postaviť to do svetla, k toré 
by ako maják pritiahlo k sebe t o, o čom 
som hovoril. 

Ak tu padlo slovo o omyloch, treba opa
kovať slová s. Zápotockého: Ten, k to nič 
nerobí, ten sa nemýlil A treba si povedať 
ešte jednu vec, že v socializme sa musia tie 
omyly riešiť. Socializmus nepripúšťa nerie
šiť, neodstrániť z cesty omyly, pretože v 
socializme nie som sám vyvolený, neomylný, 
predurčený samospasiteľ a tí ostatní zatra
tení. V socializme celý lrolektív statočn"('ch 
ľudí, ktorý má v sebe vedomie socializmu 
súdi a odstraňuje omyly, a to je silnejšia: 
mocnejšia sila, sila popravde tvorivá. To je 
silnejšie ako jednotlivec v dobách dávn,;j
šich. Preto nem<tjte strach, al' som sa ja 
s ostatnými, prípadne s. Stanislav s kolektí

. vom na konferencii d opustil nejakých omy-
lov v hodnoteni tvorby , že nebudú napra
vené. Prosím vás, nemaj te pocit, že hy sme 
chceli niekomu vedome ublížiť len preto, že 
chceme ubližif. Ale musíme sa snolčne do
pátrať pravdy, či sa mi to osobn~ páči ale
bo nie! A tam, kde sa nedá zmeniť sta
novisko, nepodliehajme derresii a povedzme 
si: v čom si urobil chyby, v čom nie si 

v súlade s . tým, čo sa deje, zbav sa toho, 
poď s nami spoločne, bude ti veselšie, ako· 
keď si sám. c. 

Co bude v celom svete socializmu o ďal- :. 
šich dvadsať alebo päťdesiat rokov? Viete, 
že sa o tom nielen hovorí, dnes sa už b líži 
doba, keď skutočne zmizne rozdiel medzi 
d uševnou a telesnou prácou, keď nastane 
- domyslíme t o - okamžik , keď u ž budr, 
jednota medzi konzumentom a tvorcom. 
Chcel by som tiež povedať, že vidím n~- · 
správnosť i v našom pohľade voči svetu, . 
v ktorom je iný poriadok, v ktorom je po
riadok, z ktorého sme vyrazili vpred, a to 
voči západným kapitalistickým zenúam. R o
bím jednu chybu, že nie dosť jasn e for
mulujem náš vzťah k našim mnohým pria
teľom na Západe. Vyzerá to n iPkedy tak, 
ako o tom hovoril s. Nigg s príznačnou . 
francúzskou kultúrou, ako keby na Západe 
hola iba konkrétna a seriáln a hudb a a nič 
iné tam nebol. Keby to bolo pravda, ako: 
by sme chceli vytvoriť svetové lmutie obran 
cov mieru, ako hy holo možné spoliehať 
sa n a miliónové a stámiliónové masy ľudi 
na Západe, masy ľudi p okrol<ových, s k to
rými mier ubránime? 

Domnievam sa, že bude treba povedať : 
nepozerajme sa na svet len cez ďalekohľad 
dodekafonizmu a konkrétnej a seriálnej hud
by, 

Chcel by soin opäť nadviazať n a s. Ne
jedlého " Umelci, tvorte!" a ch cel by som 
povedať, že na nás všetl{ých leží úloha: 
tvorivým prejavom všetkých výrazových 
p rostriedkov zúčastniť sa veľkého diania. 
A tvorivý prejav je prejav hudobno-kom
pozičný alebo veľký prejav reprodukčný, 
rovnako ako vedecký a kritick)' , a tiež pre
jav, ktor)' z rečníckej tribúny vie zdvihnúť 
zrak, zahľadieť sa vpred. Aby sme v ideli 
jasne, čo znamená "umelci, nevravte a tvor
te!", t . j., čo znamená tvorivý čin. S tvo
rivým prejavom ku všetký~, solidarito u, 
dôverou a s ustavičným zh odnocovacím pr o
cesom nás všetkých ideme do veľkého, histv
ricky a ľudsky nádherného zápasu za život, 
za v šetko, o čom snívajú celé veky. My sa 
budeme spoločne podieľať na tom, a dovoľte 
mi, dr·ahí súdruhovia, aby som formuloval 
náš budúci program tak, že n astupujeme v 
plnej sláve ofenzívneho nástup u nn celom 
fronte života, všetliými smermi, ako búrlivo 
valiaca sa riel,a, nastupujeme do nádhery 
zajtraška, plného socializmu a komunizmu. 
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PAVEL ECKSTEIN 

·Medzinárodný význam nášho sjazdu 

Dimitrij Kabalevskij 

Neviem, či je to zemepisn á polo~a alebo 
stará a vyspelá hudobná tradícia našej 
vlasti, ktprá ju i dnes robi strediskom zá
ujmu všetkých hudobníkov sveta, tých, 
ktol'Í tvoria hudbu alebo ju hrajú, píšu o 
nej alebo ju skúmajú. Natoľko sme si 
zvykli na to, že u nás sa nemôže uskutoč
niť väčšia hudabná udalos( b ez toho, aby 
nepriťahovala· zraky z cudziny alebo a>poň 
nevyžarovala svoj vplyv ďaleko za h ;:;wice 
našej vlasti. 

Ani ·n. sjazd českoslovemkých skla:la
teľov nehol výnimkou, i keď jeho proMe
matika bola oveľa v rae ako v iných pdpa
doch záležitosťou vnútornou. Avšak ú stre.l
né témy, ktor)•ch sa snemovanie čes],ých 
a slovensk)·ch skladateľov, hudobn)·ch ved· 
cov a koncertných umelcov, muselo dotý
kať, nemajú lokálne ohraničenie. Otázka 
realizmu v hudbe je dôležitá pre všetk)-ch 
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ozaj umelecký eh tvorcov na celom svete 
rovnako ako otázka vzťahu skladateľa a 
koncertného umelca k obecenstvu. Vop red 
bolo jasné, že sa náš sjazd v hlavných refe
rátoch dotkne týchto aj iných dôležitých 
všeobecných hudobn)·ch problémov, a už 
sám tento fakt mu zabezpečil medzinárodnú 
pozornosť. 

K tejto skutočnosti pristupuje okolnosť, 
že po dvoc:h rokoch, ktoré uplynuli nd 
sjnzdu Sväzu sovietskych skladateľov, bol 
náš sjazd prvÝm veľk)•m zhromaždením 
muzikantov, ktÓré malo odpovedať na tieto 
otázky. 

Napokon bolo známe, že československá 
hudobná kultúra v uplynulom desaťročí 
veľmi pokr-očila a získala i na p oli organi
začnom (v najširšom zmysle) mnoho cen· 
ných skúseností, ktoré sa môžu užitočne 
aplikovať aj v iných štátoch. Všetkých 
t-\,chlo stránok sväzovej' činnosti sa dotkol 
n"ámestník predsedu vlády Václav Kopec
ký vo svojom prejave, ktor)'m podčiarkol 
medzinárodné postavenie sväzu. Priamo 
zdôraznil, že "sväz sa veľkou mierou po
dieľ al na rozšír·ení a uznani našej hudby 
v zahraničí, pri upevňovaní bratsl<ých 
vzťahov k sovietskym skladateľom, pri r·o ;>:
v íjaní stykov so skladateľmi ľudovodemo· 
l<ratických krajín a pri ú spešnom nadvä
zovaní stykov s pokrokov)•mi umelcam i 
z kapitalistick)·ch hajín"_ Záverečná veta 
tejto časti prejavu s. Kopeckého o tom, že 
" sv äz tým dobre plnil i svoju význam n ú 
internacionálnu úlohu" je významným po
tvrdením sväzovej činnosti na tomto poli. 

Určite nie náhodou použil s. Kopeck )• 
slovo " internacionálnu". Pri všetk)-ch ak
ciách a stykoch tejto oblasti nešlo nášmu 
sväzu nikdy o nejakú objektivizujúcu me
dzinárodnosť, ale vždy o posilnenie inter
nacionalizmu, bojovej solidarity pokroko
vých umelcov na celom svete, o _ kladné 
ovplyvňovanie vý\·oja svetovej hudby sme
rom ku kultúre ľudovej a soci'alistickej. 

z tohto hľadiska je votrehné hľadieť llél 

účasť zahraničných hos tí na našom sjazde. 
fJčasť delegácií všetkých bratsk)·ch sv äzov 
z európskych krajín a z Kórey (Cína a 
Mongolsko ospravedlnili svoju neúčasť dô
ležitými Mohami) nebola iba výrazom zdvo
rilostného záujmu alebo korektných sty
kov medzi našÍini organizáciam i. Už letmý· 
pohľad na zoznam zástupcov z tábora mie-

ru ukazuje, že jednotlivé sväzy poverili 
veľ1p významných členov zastupovaním 
na našom sjazde. A všetci so sústredeným 
záujmom sledovali naše rokovanie . . Ak bolo 
občas nad ľudské sily vnímať ústne pre· 
klady bohatých referátov pr iamo v roko· 
vacej sieni, tak sa štúdium referátov a 
diskusných p ríspev kov prenieslo do ved
ľajších miestnosti, kde sa tiež viedli mnohé 
diskusie našich hostí s poprednými pred
staviteľmi nášho sväzu. Išlo tu vždv o ob
jasnenie n ejakého p roblému, o ešte hlMí 
rozbor nadhodenej otázky, o v yjadrenie 
odlišn ého názoru. Naši hostia veľmi sta
rostlivo študovali všetky materiály, kto•·é 
boli v-ydané k sjazdovému rokovaniu. Vy
žiadali si nejedno vysvetlenie, a t ak lllMie 
p1·enikali do štruktúry i problematiky n áš
ho hudobného života a všetk)'ch jeho inšti
túcií. Tým sa iba upevnilo čelné postavenie 
nášho sväzu v medzinárod nvch otázkach. 

Pr~ všetl<ých zahraničn)·ch delegátov a 
p re wh sväzy bol však oveľa dôležitejší 
pevný a nekom p romisný postoj, ktor)• s jazcl 
zaujal v o všetkých ideov)·ch otázkach roz
v oja pokrokovej hudob nej tvorby. Naši 
hostia videli, počuli a vycítili, že českoslo
venská hudobná ob-ec j e silným článkom 
jednotného frontu socialistických umelcov, 
z čoho si odniesli posilnenie pre vlastné 
zápolenie. Rokovania n ášho sjazdu sa určite 
stanú ďalšou hnacou silou pre kultúrn u 
p olitiku ostatných sväzov, p retože tn boli 
jasne fo rmulovan é závery, vyp l)-vajú ce z 
diskusií a zo sk úseností poslednÝch rokov. 

I keď účasť h ostí zo západn5,ch krajín 
nebola počtom veľká, bola o to význam
n ejšia, že spriatelení sklada telia pr išli z d ô
ležitých kultúrnych oblastí. Niektorí boli 
naši starí známi, niektorí boli v Cesk oslo· 
;rensk~ prvýkrát. Presvedčili sa o vysokej 
urovm nášho h u dobnéh o života, o vážnosti 
nášho úsilia vytvoriť h udobné diela d ôstoj
né našej prevratnej dob y i o našom pev 
nom rozhodnuti organizovať hudobné veci 
tak, aby skladatelia, koncertn[ umelci a 
h udobní vedci mohli čo najlepšie vyu~ívať 
s~oje . tvorivé sily n a budovanie novej hú
dob nej k ultúry. Pozdravn é prejavy týchto 
našich h ostí n enechali nás v pochybnostiach, 
že mnohí h u dobn íci n a Západe vidia v Ces
k oslovensk u svoj veľký vzor a vážia si 
vymoženosti, ktoré nám vláda r obotníckej 

Tadeusz S.zeligowski 

triedy v ~ašej vlasti dala. Nikdy n ezata
jovali SVOJ obdiv nad skutočnosťou, že 
československ[ hudobníci sú schopní uspo
riadať taký sjazd, na ktDl'om môžu slobodne 
hovoriť o svojich záležitostiach. Určite bu
dú o t om hovoriť v svojich krajinách 
v tlači , v združenia<'h alebo v súkromných 
rozhovoi·och. Hlavné m yšlienky sjazd ový ch 
referátov prenesú a j do diskusii o novej 
hudbe, ktoré sa dnes všade vedú. Tvm náš 
sjazd d osahuje zvláštny v)·znarn, ktorý sa 
priaznivo prejaví pri cľalšom vývoji me
dzinárodných vzťahov v h u dobnej oblasti_ 

K medzinárodném u stretnutiu skladat-:
ľov, k hu dobno-vedecl<ým kong resom, ktm:é 
usporiadal ses v posledn)·ch rokoch, sa 
d ôstojne radí i II. s jazd, kto1·y dal príle· 
žitosť k ďalšiemu zbližovaniu h udobníkov 
z viac než desiatich európskych hajin. 
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•WALTHER SIE G MU N D-SCHULT Z E 

'Händel a dnešok 

Celý_ kultúrny ~vet uctieva v tom· 
' to roku- Georga "FTiedricha Händla z 
' príležitosti 200. v)'Točia jeho úmrtia. 
Svetová rada mieru zaradila medzi 

• pamätné kultúrne dni spomienku na 
:život a dielo tohto veľkého muža, 
:ktorý priam symbolizuje myšlienku 
;mieru, idey družby národov a súčas-
ne myšlienku opravdivej spätosti s ná-

· rodom. Händla hodnotia v jednotli
: vých krajinách v nerovnakej miere. 
V porovnaní s jeho veľkým súčasní
kom J ohannom Sebastianom Bachom 

:je Händel najmä u východoeuróp
,skych · národov dosť neznámym skla
dateľ om, kým na Západe, najmä zá
:sluhou často predvádzaného oratória 
·Mesiáš, patrí medzi najznámejších 
majstrov minulosti. Táto skutočnosť 
:má, pravda, svoje príčiny a tradíciu. 

Händel, ktorý sa narodil roku 1685 
v Halle, t eda uprostred drobný ch . . . 
stredone,meckých štátikov, trpiacich ešte následkami trJdsaťročneJ voJny, 
zom.rel v roku 1.759 vo svetovej metropole Londýne. Skoro päť desaťročí 
svojho života prežil mimo svojej vlasti ako anglický národný skladateľ. O~e
-censtvo jeho opier, písaných na talianske libretá, pozostávalo zväčša z anghc~ 
kej .šľ achty a bohatého meštianstva. Najpokročilej šia č~sť burž~ázie vš~k proti 
_týmto operám bojovala, ba dokonca v tzv. ZobráckeJ opere Ich p ersiflovala 
a zosmiešnila. Ako "skladateľ talianskej hudby" - ako ho niekedy označovali 
- Händel spočiatku vonkoncom n evystupoval ako predstaviteľ p okroku. Ta
lianska opera, ktorú Händel reprezentuje štyridsiatimi dielami, s? svoji:Oi 
upätými' primadonami a namyslenými kastrátmi, s nadvládou techmky a v~r
t uózneho lesku nad obsahom a výrazom, bola značne nevcľačn)·m východis
kom pre· pokrokové úsilie vo v tedajšej hudbe. 
· A napriek tomu bol Händel veľký majster, ukazujúci cestu vpred. Zo všet
ke{ šablóny, z barokovej pompy jeho talianskych opier, ktoré ako keby st~
lesňovali a oblažovali absolutistický režim, zaznievala z bohatstva melódú, 
z prenikavej charakterizácie postáv nová doba, oslobodená osobn?sť. ~aznel 
v nich spev na oslavu krásy života, víťa.Zstva slobody a spravodlivosti, veľ
kosti pravej ľudskosti. Zvučí v nich reč ľudu, ktorú Händel ved~me používal 
ako vzor pre mnohé svoje melódie, či už bol v Nemecku, Tahansku alebo 
Anglicku. Ani tvorcovia spomenutej Zobráckej ~pery, ktorá mala _byť ~derom 
proti Händlovi, nevedeli urobiť nič lepšie ako Jednoducho prevziať mekoľko 

z Händlov)'ch strhujúcich melódií. Händlové piesne, čerpaJuce z ľudu, stali 
sa, ako povedal jeden z jeho súčasníkov, "rečou národa". Táto popularita 
a aktívna spoločenská sila Händlovej hudby sa vystupňovala nebývalým 
spôsobom vtedy, keď Händel vyhovel požiadavkám pokrokovej anglickej 
publicistiky a vytvoril nový umelecký žáner, oratórium, veľký národný ume
lecký útvar v anglickej reči, ktoré stvárňovalo v podobenstvách biblického 
alebo klasicko-antického mýtu mohutné obrazy oslobodzovacieho boja, pria
teľstva národov, veľkých osobností a ich spoločenskej zodpovednosti. Prvý 
raz v dejinách hudby sa tu zobrazovali ľudové masy ako aktívne konajúca 
sila, ako mocný reprezentant pokroku a humanity . S veľkolepou symbolickou 
silou a súčasne veľmi diferencovane sa v Händlový ch oratóriách premietol 
a radil významný jednotlivec a jeho "osud" oproti osudu ľudu a národov. 
Vylúčil sa ak)'koľvek samoľúby prejav, lebo tu hovorí človek, národ, ľudstvo. 
Najušľachtil ejšie myšlienky meštianstva: oslobodenie indivídua, stávali sa tu, 
~elé desaťročia pred francúzskou revolúciou, znejúcou skutočnosťou. 

Z toho plynie naša povinnosť ustavične využívať Händlovo dielo a vrátiť 
ho ľudu, z ktorého vyrástlo. Boje o taliansku barokovú operu dnes už nehrajú 
nijakú úlohu. Tak isto ako oratórium, ktoré bolo pQvodne anglické, hrajú sa 
H ändlove opery v reči tej krajiny, v ktorej sa predvádzajú. Námety a deje 
oboch žánrov - opery i oratória - sú pre nás dnes už hislorické, či sa už 
odohrávajú v antike, v biblickom staroveku alebo v kresťanskom stredoveku, 
i keď cíteniu vtedajších anglických puritánov boli "_:eľrni blízke a aktuálne. 
V každom prípade sa nás bezprostredne dotýkajú ľudské vášne a činy, mravná 
dôslednosť, veľmi konkrétna tematika oslobodenia, jasná humanistická cieľa
vedomosť, ktorá k nám zaznieva z celej Händlovej hudby - rovnako z opery 
ako z oratória, zo sólového spevu alebo sboru. J eho čisto inštrumentálna hudba 
tlmočí tento etos nemenej plasticky. Najkrajší výraz na to nachádza v dielach, 
l~:toré oslavujú mierové spolunažívanie národov ako cieľ ľudskej spoločnosti, 
napr. keď v Ohl'lostrojovej hudbe, napísanej na oslavu mieru v Cáchach v ro
ku 17 49, zaznejú trúbky s j asav~·m leskom (dve ča sti majú nad pisy "Mier" 
a "Radosť" l) alebo keď mohutný D-durový sbor v oratóriu "Belsazar" hlása : 
"Kiež by sa skončili spory národov; sloboda, mier a blažené časy nech rozšíria 
svoje panstvo vo všetký ch krajinách; kiež zavrhnuté sú vojna a otroctvo!" 

Pri počúvaní Händlovej hudby nás naplňa osobitou radosťou skutočnosť, 
že v nej podchvíľou zaznievajú známe zvuky nemeckej, talianskej, anglickej, 
a le aj slovanskej ľudovej hudby , že sa nám aj ponad stáročia dôverne priho
vára každou svojou stránkou - či už vrúcne žaluje, mohutne oslavuje alebo 
sa tanečne vznáša. Händel napokon popri všetkom svojom "svetoobčianstve" 
nikdy nezabudol na svoju nemeckú vlasť . Iba jej hospodárska zaostalosť , ktorá 
kládla prekážky rozvoju jeho mohutnej umeleckej osobnosti, prinútila ho pre
sídliť do Anglicka, kde už vládlo meštianstvo. Bolo a je preto čestnou povin
nosťou nemeckých hudobníkov vrátiť Händlovo umenie jeho vlasti. Dnes sa 
to deje v období, keď sa vytvorili všestranne priaznivé podmienky na sprístup
nenie veľkých kultúrnych tradícií všetkému ľudu. 

A teraz niekoľko slov o doterajšom pestovaní Händlovej hudby v Nemec
l~:ej demokratickej republike. Od roku 1952 sa príkladným spôsobom pestuje 
Händlova operná tvorba v jeho rodisku, Halle. Medzinárodný ohlas vyvolali 
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najmä predvedenia, ktoré naštudoval a dirigoval Horst-Tanu Margraf, r ezl
roval Heinz Ruckert a inscenoval Rudolf Heinrich. Tento kolektív hol v roku 
1957 vyznamenaný národnou cenou za vynikajúce predvedenie Händlovej 
opery "Poros". Oratóriá, v ktor)rch je ťažisko Händlovej tvorby, už niekoľko 
rokov vzorne pestuje berlínsky rozhlasový sbor pod vedením Helmuta Kocha, 
nositeľa národnej ceny. Diela, ako "Mesiáš", " Izrael v Egypte", ,,Jefta", "Acis 
a Gala tea", "Belsazar" a "Salamún", boli výborne predvedené v Berlíne, 
Halle a vo vPľk)'ch továrňach NDR. Najmä mohutná sila sborov zanecháva 
v poslucháčoch nezabudnuteľný dojem. Tieto diela vynikajú takou názornou 
obrazo tvornosťou, že scénické predvádzanie nie je vôbec nutné, naopak, je 
možné, že by odvádzalo pozornosť od veľkej ideovej koncepcie. Na druhej 
strane bolo by možné pokúsiť sa o to u iných oratórií, ktoré Händel sám označil 
ako "hudobné drámy", napr. "Herkules" alebo "Semele" . V každom prípade 
si musíme byť vedomí toho, že za Händlovho života sa jeho oratóriá nepred
vádzali v kostoloch, ale v koncertných sieňach, lebo s chrámovou hudbou 
nemali nič spoločného. 

Tretia hlavná oblasť Händlovej tvorby, inštrumentálna hudba, je azda 
najrovnomernejšie známa v celom svete, i keď sa často predvádza veľmi 
odlišným spôsobom. Ušľachtilé tvary tejto hudby hovoria k nám aj bez slov 
tak konkrétne, že tu naozaj netreba nijakých vysvetliviek. Je nutné, aby sa 
táto nádherná hudba čoraz väčšmi stávala majetkom celého ľudu a všetkých 
národov, lebo predstavuje zdravý protipól romantickej hudobnej tvorby, ktorá 
je príliš v popredí. Keďže obyčajne netrvajú viac ako 12-15 minút, mohli by 
sa Händlove skladby stať naj)llajšim úvodom každého koncertu. 
Oveľa väčšmi však treba popularizovať Händlove opery a oratóriá. Insce

nácie Händlových opier zahaľuje niekedy akýsi mystický závoj. Je isté, že 
Händlove opery nateraz ešte potrebujú nadšených propagátorov a osobitnú 
vnútornú pripravenosť umelcov, máme však už dostatok dôkazov na to, že ich 
môžu slohove verne a pre široký okruh návštevníkov zrozumiteľne a pôso
bivo predvádzať aj stredné a malé operné divadlá. Úspech ani tak nezávisí od 
osobitných metód r éžie, od mimoriadne účinných prekladov, od rafinovaných 
návrhov scény, ako od správneho vzťahu k veľkolepej realistickej Händlovej 
hudbe, ktorá nám dáva zabudnúť na prípadnú nenáročnosť textu a ktorá 
melodickým stvárnením stavia na scénu skutočných ľudí. V tom je podobná 
Mozartovej hudbe, i keď ešte nemá plnosť jeho foriem. Osobitnú pozornosť 
a láskyplné tlmočenie vyžaduje orchestrálna zložka, kde miestami treba obo
hatiť inštrumentáciu. Händel totiž inštrumentáciu často iba naznačil, lebo· 
operu písal zvyčajne za necelý mesiac. Ak sa však dosiahne správna rovnováha 
medzi javiskom a orchestrom, a plný súzvuk vokálneho a inštrumentálneho 
partu árií a ak sa r ecitatívy prednášajú v plynulom tempe a s náležitým dra
matickým akcentom, sotva si možno predstaviť krajšie a v najhlbšom zmysle
slova ľudovejšie divadlo. 

Každé väčšie sborové združenie by si malo v Händlovom roku 1959 pokla
dať za svoju povinnosť predviesť niektoré z majstrovských oratórií. To platí 
pre všetky krajiny, lebo Händlova hudba hovorí v tom najkrajšom zmysle 
internacionálnou rečou. Väčšinu týchto diel zvládnu aj neškolení speváci( a sú 
to veľmi vďačné úlohy). Jedno je, pravda, potrebné: správne pochopiť pod-
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slatu t)·chto sb orových diel. Biblický alebo antický námetový svet je nám ľa
hostajný, podstatná je jediná skutočnosť : že sú to zvučiace drámy národov, 
v ktorých sú hudobne stvárnené postavy, národy a doby neslýchane plasticky, 
vskutku dialekticky a s plamennou účasťou. 

Nie je náhodné, že práve Georg Friedrich Händel a jeho dielo sa stali pred
metom veľkolepých osláv v Nemeckej demokratickej republike. Máloktorý 
z umelcov minulosti môže totiž ~silno pôsobiť na prostých ľudí, ktorým 
doteraz neboli prístupné výš iny umenia, ako Händel. Händlovo dielo je nám 
blízke silou svojho vždy jednoznačného hudobného prejavu, svojou ideou s!o
body a humanizmu, ktoré zaznievajú z každého sboru, z každej árie a z každej 
inštrumentálnej skladby. Preto treba nájsť nové formy propagovania Händla
vej hudby, ktoré jej umožnia preniknúť ku všetkým vrstvám obyvateľstva, 
najmä k robotníckej triede. Veľký pokrok treba vidieť už v tom, že napr. 
divadlo v Halle má v repertoári niekoľko Händlových opier. Siroké kruhy pra
cujúcich majú možnosť pravidelne vidieť a počuť tieto veľkolepé diela, a po
čúvajú ich s nadšením! J e to už tak, že keď nepriťahuje opera, Häodlovho 
" Porosa" si obecenstvo rado pozrie po druhý i po tretí raz. S čisto koncertnou 
hudbou m ožno ťažsie dosiahnuť široký ohlas, ale aj tu prelomili ľady kon
certy , usporiadané v Halle každoročne na voľnom priestranstve, s ohňostrojom 
na záver. Mnoho tisíc obyvateľov Halle a okolia počúva tu mohutné i nežn é 
tóny veľkého majstra. 

To nám, pr:w da, n esmie zastrieť skutočnosť, že stojíme ešte iba n a prahu 
skutočného pestovania Händlovej hudby, ako i to, že sme iba na začiatku 
naozaj účinnej kultúrnej práce medzi masami. Počet tých, čo počúvajú naj
lepšie umenie ľudu - lebo práve to je umenie veľkých majstrov minulosti 
i prítomnosti - · je ešte vždy malý. Príliš málo sme urobili, aby sme robotníckej 
triede vrátili to umenie, ktoré je jeho legitimným právoplatným vlastníctvom. 
Predvedenia Händlových skladieb pred dvesto rokmi boli národnými sviat
kami. Dnes, keď uskutočľíujeme skladateľove idey, mali by byť ešte väčšími 
sviatkami. Mútne odpadové vody zlej zábavnej hudby kalia predstavu o pod
state a funkcii hudby. Kiež by čistý, silný prameň Händlovej hudby očisťova] 
umelecké cítenie čoraz väčšieho okruhu našich pracujúcich a presviedčal o ak
tívnej výchovnej sile veľkej hudby ! Ak je socializmus podstatnou mierou 
vecou výchovy, Händlovej hudbe, ako každému veľkému umeniu, pripadá 
pritom veľká úloha. Händlove oslavy 1959 nás musia v tomto ohľade podstat
ne priblíži ť K tomuto cieľu. Nech nás pritom vedú krásne Beethovenove slová: 
" Händel je majster nad majstrov; choďte k nemu a učte sa, ako dosahovať 
takými jednoduchými pr?striedkami toľkú veľkoleposť!" 

Dnes sa stala hudba -verejným činiteľom. Zijeme t> dobe nesmieme {•ážnej, 
ale zároveň i nesmierne radostnej. Budujeme socializmus, budu.jeme no-vý ži-vot, 
budujeme no-vý s-vet, ktorý má dať nášmu T:udu, a už dnes dá~'a, celkom iné 
životné podmienky, celkom iný elán. 

(Z prejavu ministra akademika Zdeňka 
Nejedlého na Jr. sjazde čs. skladateľov.) 
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FERDINAND KLINDA 

Tradície a súčasné úlohy 
v našom organovom umení 

Rozvoj nášho súčasného kultf1rneho dia
nia sa odráža už temer vo všetkých odvet· 
viach hudobného umenia a nadobudol cha· 
rakter všeobecnosti. Tento dej sa, pocho
piteľne, nemohol rozvíjať vo všetk)rch 
prípadoch ako nadviazanie na nejestvujú
ce progresívne elementy . V nejednom od
vetví bolo potrebné začať od úplného po· 
čiatku, v mnohom sa musí budovať na 
novej, správnejšej a časovejšej línii. V prie
behu pohnutých procesov budovania je uži· 
točné občasné zamyslenie sa nad prekonanou 
cestou a vyjasnenie a uvedomenie si ví· 
ťazstiev i omylo''• skrátka vymedzenie ba
cy, na ktorej možno konštruktívne pol,ra· 
čovať v budúcnosti. 
Keď sa podujímam na stručnú rel,apitu

láciu tejto cesty v oblasti organového ume
nia, ide tiež predovšetkým o uvedomenie si 
kladných prvkov, ktoré treba vždy znovu 
pripomínať, aby sa mohli stať východiskom 
i smernicou. Ak nechceme zaťažovať exkur· 
ziou do dávnej minulosti, môžeme vcelku 
krátko povedať, že v slovenskej hudobnej 
minulosti pripadá organu síce väčšia dôle
žitosť, než sa všeobecne myslí, predsa však 
- s výnimkou skoro zaniknutého oživenia 
za prvej republiky, ktoré tiež nevedelo vy
tvoriť tradíciu - pre rozvoj organového 
inštrumentálneho ume ni a, sldadby a 
stavby organov sa neurobilo takmer nič 
progresívneho. Trvalé hodnoty, na ktoré 
by sme mohli nadviazať, neostali. Okrent 
iných, všeobecne známych podmienok na 
tomto stave participovala i viazanosť organa 
na cirkevné potreby. (Podotknime hneď, 
že tomuto špeciálne slovenskému stavu 
,,vďačíme" ešte i dnes za občas sa preja
vujúce, pred,sudky a nedôveru) Ojedinelé 
talenty zapadali v nepriaznivom ovzduší 
cirkevnej slúžby a nenašli dosť síl a možno 
ani ambícií - aby sa vymanili z tejto via-· 
zanosti a vytvorili podmienky pre rozvoj 
organovej hry ako umenia. Treba napríklad 
ľutovaf, že v minulosti nebolo viac mož· 
ností ·pre St. Németha-Samorínskeho, ktor)• 
mal v tomto smere plné osobné i umelecké 
predpoldady. 

Momentom zvratu v t ejto situácii bola 
koincidencia príchodu prof. Riglera-Skalic
kého na Slovensko s novovytvorenými kul
túrnopolitickými podmienkami, s veľkoľ)"-
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sým štátnym zabezpečením hudobného roz
voja a s demokratizáciou umenia, hlavne po 
februári 1948. 

Napriek jednoznačne kladnému postoju. 
nášho zriadenia k ideám a zámerom prof. 
Riglera, musel tento prekonať mnohé pre
kážky, aby sa mu podarilo, často i za emou 
osobn)rch mrzutosti, vytvoriť základy na 
existenciu organového umenia u nás, či už 
výstavbou troch koncertných organov, pe
dagogickou činnosťou a propagovaním svet· 
ského, neliturgického poslania organovej hry 
verejnými produkciami. Zásluhou v šade 
uplatňovaného svojského umeleckého n ázo
ru vytvoril počas niekoľkých rokov líniu, 
ktorej i umeleckí odporco·via priznávajú 
predikát "bratislavská organová škola". I 
bez zámeru porovnávania a hodnoten ia je 
tento fakt prínosom. Ako hlav né charakte
ristické znaky tejto školy možno rozozná
''ať v o výraze zameranie na detail, v zvukLl 
pridŕžanie sa zásad "organového h nutia" 
(Orgelbewegung), ako sa prejavovalo v za· 
hraničí, najmä v Nemecku, v tridsiatych 
rokoch nášho storočia . . Medzi princípy tejto 
školy patrí požiadavka dôslednej artikulácie 
všetkých hlasov, konštruovanej podľa za· 
chovan)rch barokových záznamov, požiadav
ka registrácie a v)-stavby podľa "Werkprin
zipu' a presného stanovenia každej predne
sovej nuansy podľa vopred vypracovaného 
uváženia. Názory, ktoré priniesol prof. Rigler, 
boli novosťou i v meradle celoštátnom. Po
dotknime, že romantické tradície českej or
ganovej školy, žijúce so svojimi poslednými 
v)-znamnými reprezentantmi, modernizovalo 
a nahradilo až uplatnenie sa šlwly p.l'Of. 
tleinbergera, spadajúce iha do posledných 
rokov, dosiahnuc prenikavé úspechy medzi
národné. 

Výhrady, ktoré sa robia "bratislavskej 
škole", sa azda netýkajú natoľko princípov, 
alm skôr výsledkov, meraných na výkonoch 
príslušníkov téjto školy. Prt>to je dôležité 
rozlišovať medzi úmyslom a výsledkom, ktn· 
rý nemusí byť vždy adekvátnym - z naj
rozličnejších príčin. Redukcia tempa a strata 
veľkých línií b;ý-vajú vyvolané upriamením 
sa na detail a technickými problémami pri 
jeho precíznom artikulačnom vypracovaní, 
v snahe o zrozumiteľnosť. Tak isto zvuková 
rigoróznosť a· strohosť vyplýva zase z ne· 

k ompromisného uplatňovania registračných 
poučiek, nezriedka zle pochopených. Snaha 
po ~oc?opiteľ~osti irrter_pretačného úmyslu, 
ktory Je rozdielny od mých škôl, zvád:-.a 
teda k vyh raneniu, extremizácii a absoluti
zácii, býva pochopená ako n eprirodzená a 
vysvetľovaná ako úmyselná atomizácia hu
dobného procesu. V tejto súvislosti sa n a
tíska analógia s Hegerov)'m počínaním l<to
cý označoval prepia te tempá v svojich ;klad
b ách len preto, aby čelil ľ:astému .,vlečeniu'' 
tPrnpa organistov. Škoda, že dodn~s čakáme 
oa literárne fixovanie základných teoretic
kých zásad prof. Higlera. 

Kl~dný:U p~lom _týchto p rincípov je, že 
,.~rahslavcarua · maJÚ vštepenú úctu k dt'· 
t~tlu, ~ P?d;obnému teoretickému podlože
mu ka.zdeJ ~nterpr~tačnej zložl<y a k u v e
domenemu Íl:xovamu výrazového zámeru - · 
teda k elementom, ktor" príslušníci škôl za
:ne.r~n)rch_ na veľké línie nezriedka podce
nuJ~· Bo~ sme už svedkami výkonov, kde 
~p~~tehanr~ sa na r utinu a "tvorivý okam
ztk o tvortlo cestu náhode a anarchii vvra-
zových prostriedkov. ·· 

Ke~ teda hľadáme bázu nášho ďalšieho 
r?zV~J.~ v koncertnej organovej hre, treba 
Sl va,~tť k~ a ~né prín osy "bratislavskej 
šl~oly ., ktore. su v súlade so všeobecnou, do 
;r~etkych •. tvarn ych zložiek hudby zasahu
JU??u poZiadavl~ou súčasnej hudby; presne 
urct~ . ~ vymedztť každý zvukový a vôbec 
pou~lty prvo~, a vy.varovať sa improvizova
~ostt ~ roz;'I~ať tieto prínosy ďalej ako 

lastnu_ tra~tcm. Tr~ba i ~aďalej venovať 
staro?thvost zrozunnteľnostt detailu zvu· 
koveJ vyváženosti a štýlovosti, avš;k ne
~odce~ovať . technickú zdatnosť a v u plat· 
novan_I s_voJského v)Tazu dba ť na zákon 
prav:eJ Illlery a brať ohľad na hudobné vní
mame dnešné.ho poslucháča, ktoré je po
~er~e vyspele. Organová hudba si nemôže 
vmdikovať zvláštne estetické kate<'órie . od
delené - lepšie povedané rozdiel;e .:__ od 
ostatnej umeleclwj h udby, s odvoláv aním 
~~ n a "zvl~š~ny" organ ový :<vuk a s po· 
zrad~vkou ~ne!w spôsobLt vnimnnia. Orga
novy zvuk Je ISte zvláštnv .chaml<teristický 
a~e pt:íťažlivý a sám oseb~ krásny. Ak ne~ 
:posobt ako taký na poslw;háča, je vinný 
Interpret, skladba alebo nástroj, teda v k až
~om. ~rípade umelec, ktorý n im narába. 
DaleJ Je potrebné osvojenie si najnovších 
príno_:;_ov or~a~ov~j reformy, ktorá za p ol
st?rO~Ie SVOJeJ e:xtsten cie prekonala značnv 
~!"OJ -~-dnes_ st~via do popredia už in é, vy
vm"?-teJSIC prmc~py alw pred 20 rokmi. 

.1 u ~me sa pr~ blížili už viac oblasti s tavby 
n astroJov, k toru teraz n echceme podrobne 

r~zobe_rať, len pripomenúť, že medzi hrou, 
nastrOJom a skladbou sú vzťahy dialektic
ké, že jedno podmieňuje druhé a izolované 
ch~panie problematiky jednej zložky bez 
vztll:hu _k ostatným neobstojí. Otázke ná
strOJOVeJ treba venovať veľkú pozornosť v 
/.mysle kolektívneho uplatňovania znalostí a 
skúsen~stí, kt.~ré máme k dispozícii, jednak 
preto,_ ze ~toJ.lme na p rahu výstavb y kon · 
certny~h Slem, ktoré si b u dú žiadať a j pri
merane organy (ak len nechceme ignoro· 
vať príklad z terajšieho priam masového 
s.tavania organov do kon certných siení v 
SSSR) - myslím lwnkrétne u nás na siene 
v Košiciach, Ziline, Tren é. Tepliciach Picšť ·1• 
noeh, Ban. Byst~ici - . jednak pr:to, aby 
sm;. sa vľvarovali n epríJemností, ktoré boli, 
a Ziaľ, este sú s bra tislavsk ými n ástrojmi. 

Co sa týk~ skl~d.ieb :r:ového zamerania pre 
organ, sme. u spesm, a~s~k. ešte nie spokojní. 
Za posledn e rol{y vzmkh mvenčne i v<rrazo
v e pozoruhodné diela Ferenczyho Jurov
skP-ho, Kardoša, Meiera J\Jacud~iňského 
Očenáša, Zimmera, kon;er ty Németha-Sa~ 
mo~nskeho . a ~immcra - skladb y jedno
zna~ne n eh turg1ckého, koncertného zame
rama, z k torých mnohé našli už zahraničné 
uľlatn~nie a. uzna~e. Organ má spomedzi 
nast;OJOV naJbohatšie zv ukovovýrazové mož
nosti, a. ak? sa over·ilo skladbami, je celkom 
sc~opny .:rseobecne zrozumiteľnými spôsob
IIU t,lmoctť hudbu epoch y socializmu. Je 
nutne, __ ab.Y s~l~datelia a najmä tí, čo dobre 
poznaJU specrf!čnosť organa, využívali jeh() 
klady a vynachádzali pr i tlmočení súčasnosti 
nové zvul_<:?vo:rýrazové p rosLI·iedky a hlavne 
aby tvcr~h viac p re oroan. Temer všetci 
naši skladatelia, od najsta~ších počnúc m ali 
blíz~e vz_ťahy k organu, bližšie než k ' hoci
k~o~em_u mému. nástr~ju. i\-inohí vyšli z orga
~!sttckych rodm a Ich prvé h udobné zá
Zltky sa p útajú k organu, viaceri dokonca 
vyšli z nástroja, absolvujúc kon zervat oriál
ne odd~h;~ia, yrv n ež sa ven ovali v)·lučne 
komp~ZlCH ~C1kker1 _ _Jiirner, A. ,\[oyzes, N é
meth.-Sa~ormsky, Zimmer) . Pri procese prj
na·aat~rua organ~ jeh o pôvodn ému , tzv_ 
s;:etskemu poslamu, ku ktorému p oskytlo 
vsetky p r·edpoklady až naše zriadenie pri
padá veľká úloha p ráve súčasnej tvorb~ pre 
organ. Zmysel dovŕšenia ku ltúrnej rev olúcie 
na tomto poli vidím predovšetkým v tom 
a?Y. ~lavný výdob ytok, k torý pr iniesla so~ 
c~alistrcká k ultúrna p oli tika. teda oslob ode
m~ orga?-a od liturgickej viazanosti a jeh o 
z?clenem~. do prúdu súčasnej h udobnej kul
tury, presrel ako taký i do mvsle ľudí a h ol 
'.:?zpoznaný a~o. j eden z na{významnejších 
emov v oblasti mštrmnentálnej hudby . Som 
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si istý, že· tento čin bude medzníkom v de
jinách organového umenia, lebo sa usku
točnil ~iéž v iných ľudovodemokratických 
štátoch a zvláš.ť veľkého významu nadobú
da. v SSSR. Snaženie sa v takom rozsahu 
musí nevyhnutne vyprodukovať i novú kva. 
litu, zárodok ktorej možno postrehnúť už v 
dnešných i medzinárodne uznaných úspe
clw.ch na tomto poli. Otázku začlenenia or
gana do koncer tného života netreba teda 
chápať iba ako významný hudobn)' prínos; 
je to súčasne ideologicky závažná skutoč
nosť, · ktorej využitie môže prispieť - predo
všetkým u hudobne zainteresovaných ľudí 
- pri odbúravani predsudkov a získavaní 
pokrokového svetonázoru. 

K tomuto snaženiu musia aj prispieť 
sami organovi umelci zameraním repertoáru 
na ideovo p riebojné diela, voľbou primera
ných výrazových prostriedkov aj inou vý
chovnou p rácou. Poskytnutie m ožností k ta
kejto činnosti je, samozrejme, nevyhnutné. 
V tomto ohľade naozaj nezodpovedne zao
stávame za predpokladmi, ktoré nám naše 
zriadenie dáva, ba priam ukladá. Tri naše 
koncertné organy už rok stoja nevyužité. 
Vedu sa kompetenčné spory v otázke uspo· 
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riadania koncertov, údržby nás trojov a iných 
s tým súvisiacich problémov, ktoré ne7.riedka 
vypl)'Vajú z nedostatočne uvedomeného o
sobného a konštruktívneho postoja k veci. 
Organové oddelenie VSMU, ktoré mohlo byť 
a svojím významom má právo byť hybnou 
silou týchto snažení, tiež dostatočne nevyuží
va svojho postavenia a vplyvu. Nech sú dô: 
vody akékoľvek, pri dobrej vôli sa dá nájsť 
riešen ie a osobné spory sa musia preklenúť 
v záujme veci. Spoločn)-m postupom su dá 
veľa dokázať: schôdza našich organistov 
za odstránen ie závad organa v sieni SF to 
dokázala. Pasívna rezistencia a spoliehanie 
sa na druhých. nie je politika, ktorá by 
mohla obstáť v epoche kultúrnej revolúcie. 

V dobe nášho národného obrodenia orga
nisti, ako temer jediní nositelia a šír-ô telia 
hudobnej vzdelanosti medzi ľudom, boli 
významnými činiteľmi v službe národno· 
uvedomovacej. Dnes, keď za iných podmie
nok a z iného postoja môžeme byť prospeš· 
ní pri dov ršovaní kultúrnej revolúcie v tejto 
oblasti, musíme jej bez výhrad venovať všet
ky naše snaženia. Tradície, ktoré tu už má
me, nech sú nám základom k ďalšiemu 
rozvoju. 

Hudobné nástroje zo skla 

Je známou vlastnosťou skla, že pri rozo
chvení jemným úderom alebo mokr)'lll 
prstom vydáva príjemný zvonivý zvuk. 
V minulosti bolo veľa pokusov využiť vlast
nost~ skla. 
Podľa tradície sklo sa používalo na ná

stroje už v VIII. storočí pred naším leto
počtom. Spoľahlivé dáta máme však z roku 
1492 o Gaffuriovi, ktorý z pohárov naplne
ných vodou, zostavil hudobný nástroj. 
V XVI. storočí sa hovorí o sklenenej flaute. 
Roku 1.677 norimberský spisovateľ Hass
dorfer, ktorý .bol priateľom Bacha, popisuje 
hudobný nástroj zostavený z vínových po
hárov. Roku 1738 Eisel zostavuje hudobný 
nástroj z 18 pohárov. 

Roku 1743 v Dubline koncertuje na vlast
ných sklenených nástrojoch írsky hudobník 
Richard Pockridge. Jeho koncerty mali veľ
ký úspech. Koncertoval vo viacerých mes
tách Anglicka. Stal sa však obeťou požiaru 
i so svojimi nástrojmi. 

Londýnske noviny General Advertiser r . 
1745 priniesli zprávu o tom, že Gluck, vtedy 

180 

už slávny skladateľ, v Haymarketskom di
vadle 27. apríla predvedie svoju novú sklad
bu na novom sklenenom hudobnom nástroji, 
zostavenom z 26 pohárov. Podľa dobových 
kritík tento nástroj vy dával také zvuky, 
ktoré pripomínali husle a harlu. Podľa tých
to poznámok Gluck striedavo udieral na 
tieto poháriky jemným kladivkom, alebo 
trel ich okraje mokrým prstom. 

V nasledujúcom roku Karol Ľudovít Weis
sflock zhotovil trojoktávový sklený kla"ir. 
Jeh o hra mala taký úspech, že zerbský gróf 
ho doživotne angažoval za dvorného hu
dobníka. Nemáme údaje o tom, či tóny 
tohto klavíra sa vyludzovali kladívkom alebo 
dotykom mokrého prsta. 

V XVIII. storoči sa stali sklenené nástroje 
populárnymi. S týmito nástrojmi obozna
muje knižne čitateľov A. Ford roku 1762. 
Jeho kniha mala názov "Smernice pre hru 
na sklách, ktoré si osoby s hudobnou ná
klonnosťou môžu osvojiť za niekoľko dní, 
ba niekoľko hodín". Dôkazom populárnosti 
sklenených hudobných nástrojov bolo i to, 

že Goldsmith vo svojom známom klasickom 
románe " ,Vakefieldsky farár" v roku 1766 
na charakterizáciu svojej hlavnej hrdinky 
uvád?.a, že hovorí len o obrazoch, o vkuse, 
o Shakespearovi a o hudobných sklách. 

Vášniv)rm prívržencom "hudobných skiel" 
sa stal i slávny fyzik a politik Benjamin 
Franklin. Keď sa zdržiaval v Londýne roku 
1762, kde mal prednášku o elektrine, zo
známil sa aj so skleneným nástrojom, ktorý 
lepším v)·berom skla a tvarovaným formo
vaním zlepšil člen Akadémie Deleval. Po 
návrate do Philadelphie snažil sa Franklin 
takýto nástroj zostaviť sám. Nechal zhotoviť 
pologuľové zvony, uprostred nich predier
koval a do " krku" týchto zvonov vtesnal 
korkové zátky. Zvony umiestil blízko vedľa 
seba a navliekol ich na železnú os. Túto os 
otáčal ručnou pákou. Okra je zvonov zostali 
voľné a dotykom pri otáčaní vydávali pa
tričné tóny. Neskôr sa os otáčala pedálom 
a pomocou hnacieho remeňa. Na lepšie roz
líšenie poltónov zvonky týchto boli zhoto· 
vené z bieleho opátu so zla tým lemovaním. 
Franklin svoj nástroj pomenoval "armoni
kou". Prvý exemplár tďhto nástroja je do
dnes zachovaný vo philadelphskom ústave 
Franklina. Franklin zhotovil svoj nástroj zo 
47 sklenen)·ch zvonov, priemerom medzi 
23 až 7,5 cm a v rozsahu troch oktáv ob
sahoval i poltóny. Pod osou bolo un1iestené 
lwr)"tko s vodou, hladina ktorej dosahovala 
i okraj najmenšieho zvončeka. Keď sa os 
otáčala, dotykom ruky bolo možné vylúdiť 
čistý zvonivý tón. Franklin hral na tomto 
nástroji s desiatimi prstami tak, ako na 
iných nástrojoch. 

Prednosti armoniky voči iným nástrojom 
udával Franklin takto: voči ostatným ná
strojom má milší, okúzlujúci tón, intenzitu 
tónu možno stupňovať intenzitou tlaku 
prstu, možno ovládať časové trvanie tónu 
a po jednom vyladení nie je potrebné do
laďovať. 

Na tejto franklinovskej armoníke mala 
prvýkrát koncert Maria Davies v Londýne 
roku 1762. Neskôr mala koncertné turné, 
po ktorom sa dostala do Viedne, kde bola 
jej žiačkou i l\1aria Antoinette. V Amerike 
mal prvý koncert na tomto nástroji Forraga, 
a to vo Philadelphii roku 1764. 

Tónový rozsah armoniky sa pohybuje 
medzi jednočiarkovým a dvojčiarkovým C. 
Nižšie tóny boli pomerne slabšie, vyššie 
tóny boli flautovité, teda chudobné na ali
k":otné tóny . Tóny budili dojem, akoby 
pnchádzali z nekonečného priestoru, kam 
sa aj potom akoby strácali. Ziadúcu intenzi~ 

tu dosahovali len po určitej dobe a po pre
rušení dotyku j>rstu ešte začas zneli. 

Armonika - napriek tomu, že začas bola 
módnym nástrojom, nevedela sa v Anglicku 
rozšíriť. Naposledy škótsky hudobník Ed
wards vystupoval verejne s týmto nástrojom 
roku 1~23. Bol to nástroj pozostávajúci zo 
120 skiel a mal šesť oktáv. V Nemecku a 
v Rakúsku záujem o tento nástroj zostal 
trvalejší. Roku 1782 jeden z nemeckých 
almanachov píše, že všetky nové nástroje 
vyvolali nadšenie, no najväčši úspech mala 
predsa len Franklinova armonika. Týmto 
nástrojom sa stal Franklin práve tak slávny 
medzi hudobníkmi, ako medzi vedcami so 
svojím hromozvodom. 

Roku 1791 Mozart písal kvinteto (Adagio 
a Rondo K. 617) pre flau tu, hoboj, violu, 
violončelo a armoniku. Pri predvedení tejto 
skladby na armoniku hrala slepá klaviristka 
Marianna Kircbgasse. Túto kombináciu ná
s~rojov prijala vtedaj šia kritika veľmi priaz· 
mvo. Po tomto úspechu p íše Mozart ďalšie 
dielo (Adagio K. 617) so sólovou armonikou. 
Spomenutá umelkyňa vystupovala s armo
nikou s veľkým úspechom i v Rusku. 

Beethoven použil tento nástroj v roku 
1814 v Leonore. Vtedajšia cenzúra . však 
zakázala predviesť túto tragédiu, takže hud. 
ba tejto tragédie dodnes sa nepredviedla, 
V pôvodnej inštrumentácii Cajkovského Lus
káčika boli sólové partie armoniky. 

Vedecký zakladateľ zvieracieho magnetiz
mu A. Fr. Messmer využil armoniku na lie
čebné účely. Pomocou tohto nástroja prinášal 
svojich pacientov do hypnotického stavu. 
Medzičasom sa spoználi i nepríjemné 

vlastnosti armoniky. Vysvitlo, že vibrovanie 
jej zvuku vyvoláva vážne nervové poru
chy. Tento (Ičinok mal za následok, že ka
riéry veľkých umelcov tohto nástroja sa 
rýchle končili. Tento nedostatok armoniky 
sa snažili nejako vylúčiť. Miesto prstov po
kúšali sa priviesť zvončeky do chvenia hus
ľovým sláčikom alebo dotylwm pák kláves. 
S takýmto riešením experimentoval známy· 
americký básnik a politik Hopkinson. Nil 
však neviedlo k výsledkom, lebo tajomstvo 
nenapodobiteľného zvuku a1·moniky bolo v 
dotyku ľudského prstu. Týmto vysvetľuje
me, prečo vyšla arroonika okolo rolm 1830 
z módy a prečo ju dnes opatrujú už len 
múzeá. Posledným virtuózom tohto nástroja 
bol Xaver Schneyder, ktorý m al n;~posledy 
koncer t vo Frankfurte roku 1828. 

V našich dňoch oživil t ento nástroj ne
mecký hudobník B~uno Hoffm ann. Frank
linovu konštrukciu zmenil, upustil ·od otá
čania osi a sklá umiestil svisle.' Miesto 
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zvonkov zhotovil kalíšky, stonky ktorých 
napojil na rezonujúcu skrinku. Nástroj má 
rozsah 3 1/ 2 oktávy. Kalíšky sú umiestené 
v štyroch radoch a takto sa dajú i akordicky 
:využiť. Ľahk}-m doty kom a trením je mo7..né 
dosiahnuť i rýchle pasáže a trilky. Tento 
nástroj nazval Hoffmann sklenenou harfou. 
Má veľmi mäkký tón a dodatočné znenie 
je pr íjemné a dlhotrvajúce. 

Pred dvadsiatimi rokmi v Londýne pred-

FRA.~COUZSKA 
HUDEBNI ENCYKLOPEDIE 

Ve známém pai'ížském nakladatelství La
rousse vyšla po krásne vypraveném hu
debne historickém díle " La musique des 
origines a nos jours", na kterém spolupra
covali p redni hudebni vedci francouzští i 
zahraniční, další velká kolektívni práce, 
dvousvazková hudební encyklopedie "La
rousse de Ia musique" ; má 1270 stran 
trojsloupcového tisku, 1100 vyobrazeiÚ a 
48 celostránkových p i'ílob. lllavními reduk
tory tohoto '"ýznamného díla jsou Norbert 
Dufourcq, Félix Raugel a Armand l'vlacha· 
hey, z ostaTních asi 140 spolupracovníku :< 
ruzných zemí jmenujme alespoň R ené Lei
bowitze, Massimo Milu, Marc Pincherleho 
a Claudia Sartoriho. Oba svazky obsahují 
b iografie hudebnik u, terminologii, hesla o 
hudebním živote zemí, mest a institucí i 
hesla o jednotlivých význačných dílech , 
hudebních formách, nástrojlch, smerech a 
školách, . d úležitých edicích a podobne. Z 
hudebníkň byla dána p rednost skladatelňm 
a hudebním vedcúm, z interpretu j sou za
razení jen ti nejznámčjší. Slovník pocho
pitelne priblíži zvlášte k heslňm, týkajícím 
se francouzské hudby. Obrazová výprava 
je velmi bohatá, zahrnuje četné notové pi'í· 
klady, faksimile, portréty, reprodukce ma
líľských del s hudebními n ílmety, diagramy , 
znázorňující cesty slavných umelcti, vlivy 
škol a slohu, rozšírení dlH a jiné. Na konci 
každého svazku je pfipojena cenná biblio
grafie, dále vybraná diskografie a tématické 
rozbory významných skladeb. J ednotlivá 
hesla nečiní si nárok na úplnost ve výčtu 
skladeb či publikaci, mnohem spíše se sna
ži vystihnout celkový profil osobnosti, její 
charakteristiku, význam, vliv, upozornil na 
nejd uležitejší díla, prostč podat celkovou a 
žive psanou in formaci bez nakupení dat a 
názvň. Z tohoto pravidla činí výjimku malá 
část hesel z oblasti staré hudby, kde zvlášte 
výsledky nového badání by ly podnétem 
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viedli spomenutú Mozar tovu skladbu s ar
monikou. Hudobný kritik Timl•sov zn0vu 
konštatoval : nástroj mal okúzľujúci éterový 
tón, ktorý nedosahuje ž:iadny iný nástroj. 

Sklenený nástroj sa ani v minulosti ani 
dnes nevedel rozšíriť. Je však pravdepodob· 
né, že aj v budúcnosti sa ná jde hudobruk, 
ktorý ho použije a pripraví takto pre poslu
cháča nevšedný zážitok. 

k podrobnčjšímu zpracování. Spolu s oblí
ma svazky !ze zakoupit jednak dve desky, 
seznamující názorne s r tiznými hudebními 
nástroji a fot"mami či pojmy, jednak dalších 
osm desek s nahrávkou 30 skladeb vetšinou 
na deskách dosud nevydaných. 

z. v. 
INTERPRETACE A INTERPRETI 

Kniha "L'interpretazione musicale e gli 
interpreti" (Turin, Unione Tipografico Edi
trice), jejímž autorem je význačný !talský 
musikolog Andrea Della Corte, pati'í k onem 
publil.acím, u kterých krásná vnejší vý
prava se harmonicky pojí s krásným ob
sahem. Prvé l ze stručn č vyjádi'it takto: 
vzorn)' tisk, 574 stran velkého formátu, 
263 vyobrazeiÚ. Pokud se týká obsahu, deli 
se kniha na dva velké oddily, jak nazna
čuje již její název. První podává historic
ko-estetický pi'ehled ruzných složek hu
debru Ínterpretace, jejich vzájemného po· 
meru, a souvislý obraz vývoje nazírání na 
p roblémy interpretace od C. Ph. E. Bacha 
pred E. Hanslicka a C. Debussyho až po 
I. Stravinského a R. Leibowitze. J akkoliv 
je tato část knihy zajímavá - zvlášte hu
dební historik a estetik v IÚ najde mnoho 
užitečného - vetšinu čtenáfú bude lákat 
patrnč vice část d ruhá, mnohem obsáhlejší, 
venována jednotlivý-m vynikajícím interprc
túm, dirigcnti:tm, klavíristum, houslistúm a 
zpevákum. J e zde naprosto nemožné vy
počítal všechna slavná jména, k terá na tech
to stránkách nachúzíme. Jen jako p ríldad 
uvúdím, že z dirigentu jsou zde Spontini 
a Spohr ste jne jako Fnrtwängler a To~eam
ni, z klaviristu Clcmenti a Field i Paderew
ski či Busoni, z houslistú Corelli, Tartini 
i Hubermann a Sarasate. Pokud se týká 
zpi!váku, použil autor kvuli pi'ehlednosti 
originelniho delení na interprety R ossiniho, 
Belliniho, Donizettiho, Verdiho a Wagnera. 
Ohrnem ŕečcno má kniha Della Corteho 
všechny klady, které u d.íla toho druhu h le-

dáme : oaborník v IÚ naj de souhrn cenné
ho, k riticky uti'ideného materiálu i bohaté 
citace autentický~h t exti'1 všeho drnhu, hu
debník pl'ebohatý zdroj informací a v ne
poslediÚ rade výtečne psanou knihu, ke kte• 
ré se bude s radostí znovu a znovu vracet. 

z. v. 

Hrdinom novej národnej kirgizskej opery 
" Toktogul" je legendárny hrdina kirgizského 
ľudu, veľký akyn (ľudový spevák) a bo
jovník p roti cárizmu Toktogul Saty lganov. 
Operu zložili sk ladatelia V. Vlasov, N. Fere 
a A. Maldybajcv. 

Sovietske gramofónové závody vydali 
v poslednom čase celý rad veľmi zaujíma
vých dlhohrajúcich plat ní. Spomeňme aspoň 
kompletné nahrávky Dargomyl'.ského Rusal· 
ky a Sebalinovho Skrotenia zlej ženy (diri
guje nár. umelec Zd. Chalabala), ako aj vý
ber z Chrennikovovej Matky; ďalej Sosta
kovičov 2. klavírny koncert (sólový pa1·t 
hrá skladateľ), Prokofievovu 5. symfóniu 
(diriguje Leopold Stokowski), Prokofievove 
klavírne sonáty č. 7 a 9 (Sv. Richter), Svi
ridovove Poémy na pamiatku Sergeja Jese
nina, Chačaturianovu 2. symfóniu (diriguje 
George Georgescu) atď. 

Národný umelec Zdenek Chalabala 60-ročný 
V poslednom čase sa právom venuje zvý

šená pozornosť našim výkonným umelcom, 
ba naše odborné h udobné časopisy venujú 
reprodukčnému umeniu často viacej miesta 
ako hudobnohistorickým statiam a rozbo
rom nových skladieb. Dosiaľ sme si však 
málo uvedomovali, že v)·konné umenie má 
byť práve tak tvorbou, ako m á byť tvorba 
nových diel skladateľ ov umenfm skladateľ
ským. Výkonné umenie je tiež tvorivé ume
nie, treba v ňom práve tak tvoriť a tvoriť. 
Ba často sa stáva, že niektorá skladba stros
koce práve na nedostatočnom umení vý
konnom. Ceský a slovenský hudobný fond 
podporujú skladateľov do takej miery, že 
niekedy vznikajú hudobné diela takmer na 
objednávku, nie však z tvorivej potreby, 
z t vorivého zanietenia. Výkonný umelec 
stojí pred p roblémom reprodukovať skladbu 
slabej hodnoty len p reto, že je súčasná. 
Takto sa našej tvorbe nepomôže. Na dru
hej strane sa vyskytujú prípady, že súčasné 
dobré a hodnotné dielo sa predvádza s veľ
kým chvatom a s malou zodpovednosťou 
výkonného umelca. Tieto nezdravé javy 
nášho hudobného života treba odstraňovať 
a stavať za vzor v)'konného umelca osob
nosti formátu národného umelca Zdeitka 
Chalabalu. 

Chala.balov život p lynul v znameiÚ úpor
nej práce a štúdia, v úsilí po stálom zdoko
naľovani a prehlbovaní umeleckej p ráce. 
Chalabala chcel vždy dosiahnuť najvyššie 
umenie, najväčšiu dokonalosť. K tomu po
vedzme hneď na začiatku : Chalabala ne
vytváral nijaký !'art pour l 'artizmus, ume
nie pre umenie, bola to dokonalosť ideová 
aj hudobná, spojená v umeleckú jednotu. 

Podmienky na jeho životný a umelecký 
rast boli priaznivé, niekedy však ťažké. Na
rodil sa 18. apríla 1899 v Uherskom Hra
dišti v rodine zverolekára. Hudobnosť zde
dil po svojej matke, ktorá bola nielen veľ
mi dobrá . klaviristka, ale aj dirigentka, čo 
býva u Žien vzácnosťou. Mladosť prežil v 
Moravských Budejoviciach (1902- 1919), kde 
založil a viedol ženský spevácky sbor. :rvla
turoval na gymnáziu v rodisku (1917) a 
začal študovať právo vo Viedni a filozofiu 
v Prahe, neodolal však hudbe. Vstúpil na 
lw nzervatórium v Brne, kde v tedy budovali 
nový umelecký život Leoš Janáček, Franti
šek Neumann, Vilém Kurz a Jan Kunc. Cha
labala sa stal žiakom Fr. Neumanna v diri
govaní (1919-1922), absolvoval kompozičné 
oddelen ie (1923) a navštevoval tiež majstrov
skú školu skladby L. Janáčka. Súčasne bol 
sbormajstrom Hudobného sväzu vysoko
školského študentstva (1919- 1921) a diri
gentom Slováckej filharmónie (1924-1926). 
Pre svoje veľké nadanie bol poverený vyučo
vaním na brnenskom l{onzervatóriu, kde sa 
stal neskoršie profesorom (1928- 1936), Pre
dovšetkým pôsobil ako dirigent brnenskej 
opery pod vederúm Fr. Neumanna, po smrti 
ktorého pripadla naň najzodpovednejšia ú
loha. Namiesto aby ho postavili na čelo 
opery, zvolilo riaditeľstvo za nového šéfa 
Milana Sach>a a Chalabala bol nútený uspo
kojiť sa s funkciou dramaturga (od 1930) 
l'; prvél~o ~irigenta (do 1936). Napriek tomu 
heto tndstate roky znamenajú pre Chala
balu veľký ideologický a umelecký rast. 
Chalahala hol popri A. Balatkovi skutočnÝ 
reprezentant slavianskeho charak teru brne..;'
skej opery. Ak ho už vtedy zaraďoval J. 
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B. Foerster k najväčším zjavom českého di
rigentského dorastu, dozrel Chalabala v umel
ca práve predvádzanim opier novoruskej 
školy . Jeho predvedenie Borodinovho Knie
žaťa Igora (1930), Musorgského Borisa Go
dunova (1931, neskoršie dokonca so Salja
pinom) a najmä Chovanščiny (5. V. 1933), 
Rimského-Korsakova Cárskej nevesty (2. II. 
1934) i Povesti o neviditeľnom meste Kiteži 
(8. IX. 1934) vtlačilo brnenskému divadln 
pečáť programove aj umelecky samostatnej 
scény. Hoci Chalahala smeroval celou svojou 
povahou k opernému dirigovaniu, predsa 
preukázal aj veľkú schopnosť koncertného 
dirigenta, a to ako v Slováckej filharmónii, 
tak i na symfonických koncertoch orchestra 
brnenského divadla, predvádzajúc diela čes
kých klasikov a tiež B. Martinu, E. Axma
na a skladateľov · žijúcich v Brne (Kunc, 
Petrželka), Skladateľské nadanie celkom 
ustúpilo nadaniu dirigentskému. Po naštu
dovaní Fibichovej Búrky (1936) odišit-l Cha· 
labala do Prahy vo funkcii dramaturga. 
Vedúce dirigentské miesto nedostal, ŕlozrel 
však umelecky v blí7.kosti Václava Talicha. 

V Prahe opakoval Chalabala niektoré svo
je brnenské úspechy (Konjovičova Koštana, 
Igor, Kitež) · a prehibil svoj vrelý vzťah 
k českej súčasnej hudbe. Do dejín Národné
ho divadla i českej opery sa zapísal drama
turgickou úpravou i predvedením Novákov
ho Dedovho odkazu (3. l. 1943) . Vtedy Cha
lahala, poznajúc už skôr Novákovu hudbu 
k pantomíme Signorina Gioventií, dôverne 
sa zblížil s majstrom, ktorý mu po predve· 
dení Dedovho odkazu napísal list, v ktorom 
zrovnáva Ostrčilove predvedenie s Chala
balovým, ktoré nazýva d o k o n a l e p r e
rn y s l en ý m a d o d e t a i l u vy p r a
co van ý m. 

Po oslobodení bola mu určená ako nové 
pôsobisko Ostrava (šéfom opery v rokoch 
1945-1947), potom bol krátko v Prahe, po 
februári 1948 v Brne (1949-1952) a Bra
tislave (1952-1953). Všade vytvoril a zane
chal mimoriadne umelecké činy, v Brne 
uskutočnil premiéru opery Ján Hus od K. 
Horkého: v Bratislave obnovil s veľkým 
úspecho,;, Suchoňovu Krútiíavu a aj svoji
mi dokonalými interpretáciami iných opier 
na scéne SND zapísal sa natrvalo do hudob
ného života na Slovensku. No len vymeno
vanie za hlavného dirigenta pražského Ná
rodného divadla a za zaslúžilého umelca 
(1952) dalo zadosťučinenie Chalahalovmn 
nadaniu a prác.i. Nové naštudovanie Borisa 
Godunova (1954) prinieslo mu veľké uzna
nie aj od riaditeľa Veľkého divadla v Mos
kve Culakyho, takže po zájazde Národného 

184 

divadla do Moskvy a Berlína bol angažo
vaný ako dirigent Veľkého divadla v Mos
kve. Dirigoval tu Musorgského Borisa Go
dunova, Smetanovu Predanú nevestu, Sebä
linovu operu Skrotenie zlej ženy a slávnostne 
uviedol Janáčkovu Jej pastorky!'m (6. XII. 
1958). Vtedy bol vymenovaný prezidentom 
republiky za národného umelca. Od januára 
1958 študuje v Leningrade Dvofákovu Ru
salim. 

Chalabalov umelecký rast hol podmienený 
jeho veľk)·m nadanim a usilovnou prácou, 
ktorú obetoval tiež pre ochotnícke spolky 
sborové a orchestrálne v svojom rodnom 
kraji a v Brne. Tam sa naučil pracovať te
mer s každým členom a zápasiť o každú 
notu. Umelecky získal najviacej u Fr. Neu
manna v Brne a v spolupráci s V. Talichom 
v pražskom Národnom divadle. Vyrástol 
v nášho najlepšieho operného dirigenta, !tto
rý však reprezentuje české umenie aj na 
koncertnom pódiu. Svoj repertoár správne 
budoval na českej klasike, ale vedel sa posta
viť aj za nové hodnotné diela, ktoré privie
dol k plnému úspechu často aj svojimi kom
pozičnými alebo inštrumentačnými zásahmi. 
Najlepšie mu vyhovujú historické opery veľ
kého štýlu, oslavného rázu a dramatického 
pátosu (Smetanova Libuša, Dvorákov Di· 
mitrij, Fibichova Sárlta, Suchoňova Krútňa
va, spomínané ruské opery), ale majstrov
ské sú aj jeho reprodukcie rozprávkových 
a jemne komických opier (Dvorákova Ru
salka, Smetanova Predaná nevesta, Hubič
ka a i.) . Vyniká ako premýšfajúci, hlboko 
inteligentný dirigent so skvelou manuálnou 
technikou, zdravou citlivou hudobnosťou, 
zdôrazňujúcou jemné, až komorné vypraco
vanie orchestra, čistý vokálny prejav s jas
nou deklamáciou slova. Má vlastné, osobité 
poňatie diela. J eho slohové podanie je veľ
mi pietné tvorivé a dokonalé. Z orchestdl
nych diel, ktoré tlmočil, uvádzam as pou 
jeho monumentálne podanie Smetanovho 
cyklu sy:mfonick),ch básní Má vlast, Dvo
ŕákovej symfónie d-mol a Novákovej Signo· 
riny Gioventií. Na gramofónové dosky na
hral z opier celú Hubičku a Krútňavu. Ako 
pedagóg nepôsobil priamo školsky, ale v jeho 
intenciách a pod jeho vedením vyrastali 
talenty, napr. B. Liška a B. Gregor. 

Chalahala by mal mať oveľa väčšiu mož
nosť nahrávať vzorné reprodukcie operné 
i orchestrálne, aby sa jeho interpretác.ie stali 
aj v rozhlase a televízii známejšie a prenilili 
do našich širokých ľudových vrstiev. 

Len tak bude plne dokumentované je
ho najvyššie vyznamenanie: ná r o d n ý 
u m e l e c. Bohumír Stédroií 

~-

BOZENA ORMI SOV A 

Ivan Ba llo päťdesiatročný 
(Pohľad na hudobnokritickú činnosť) 

Zivotný medzník, ktorý v týchto dľíoch 
jubilant dosiahol (7. apríla 1909), nás za
väzuje dotknúť sa aspoň letm)'m pohľadom 
práce, ktorú počas svojej dvanásťročnej čin
nosti vykonal pre slovenský hudobný život. 
Máloktorý kritik v takom mladom veku za
siallol tak účinne do hudobnej problematiky 
ako on; už ako sedemnásťročný začal pri
spievať do Slovenských pohľadov. Hoci sa 
hneď vyhranil ako hudobný kritik, jednako 
sa nikdy príliš úzko nešpecializoval len na 
tento odbor, ale si všimul aj otázky lite
rárnohistorické. Slovenské pohľady boli do
vtedy orientované viacej na stranu martin
ských lwnzervatívcov a menej si všímali 
súčasnú svetovú i našu tvorbu, zásluhou 
Ivana Ballu sa však tiež zapojili do boja 
o novú orientáciu slovenskej hudby a o 
ozajstnú kritiku. 

Od októbra 1928 stáva sa Ballo hudobným 
referentom Slovenskej politiky, kde pracuje 
až do konca roku 1934. Píše referáty o kon
certoch, operách, rozbory skladieb, fejtóny, 
portréty hudobných skladateľov alebo diri
gentov, recenzie o nových hudobných publi
káciách, časové poznáml;:y a polemiky. Z 
jeho referátov si môžeme urobiť veľmi pres
n)' obraz vtedajšieho hudobného života čo 
do jeho kvantity i kvality, lebo Ballo sa nik· 
dy neuspokojil len s čírym referovaním o 
hudobných podujatiach, vždy mu šlo o 
vystihnutie kladov alebo nedostatkov či už 
diela alebo výkonu, ba ukazoval i na kon
krétne riešenia, ktorými hy sa ich sta v mo
hol zlepšiť. 

Pracoval v Slovenskej politike, ako aj v 
Slovenskom denníku, kde hol hudobným 
referentom od konca októbra 1931 až do 
polovice januára 1937. V rokoch 1931 až 
1934 písal súčasne do obidvoch novín, pri
čom Slovenský dennik sa stáva jeho hlav
nou tribúnou, v Slovenskej politike referuje 
len o hlavn)'ch udalostiach hudobnej sezóny. 

Jeho publicistická práca v spomenutých 
denníkoch nebola vôbec ľahká. Narazil na 
neporozumeuie, ha až odpor tých členov 
redakcie, ktorým sa nepáčilo jeho nekompro
misné stanovisko vo veciach hudobného ži
vota, napr. to, že nechválil výkony takých 
umelcov, ktorí síce po umeleckej, stránke 
neboli na výške, ale holi miláčikmi pánov 
redaktorov. Svoju neľúbosť voči Ballovi pre-

IvanBallo (zľava) s Františl~om A. Kyptom 

javovali tak, že mu kaličili referáty, vyne· 
chávali jednotlivé slová, ha i celé vety, ko
molili zmysel a pod. Dokazujú to početné 
opravy, k toré Ballo dodatočne nverejňoval. 
Ba neváhali mu ani odkladať články, hoci 
~a snažil o ich skoré uverejnenie tý-m, že 
1ch vopred avizoval. Podohne aj medzi jed
notlivými časťami referátov mu robili veľké 
časové prestávky v uverejňovaní, čím sa 
strácala celistvosť a kontinuita, ba mnoho 
ráz sa tým oslaboval aj celkový účinok. 

V marci 1929 začína BaUo prispievať do 
Tempa a stáva sa jeho bratislavským refe
rentom. Píše sem až do júna 1938. Podáva 
súhrnn é- referáty - o bratislavských kon
cer toch a operných predstaveniach, ako a j 
o činnosti bratislavskej rozhlasovej stanice 
- v ktorých si všíma hlavne premiér no
vých diel slovenských skladateľov, keďže 
chce vzbudiť o ne záujem aj v českých hu-
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dobných kruhoch. Vari najvýznamnejšou 
jeho štúdiou uverejnenou v Tempe je člá
nok v Sukovom sborníku: Slovenské momen
ty v diele J osefa Suka. 

Ballo bol tiež hudobn)·m spolupracovní
kom Lidových novín od augusta 1935 do 
októbra 1937. Prispieval sem hlavne obšír· 
nymi referátmi o salzburských festivaloch, 
ktorých sa osobne zúčastňoval. Lidové no· 
viny mali čitateľov v celej republike, a tak 
sa mohol obracať k celej československej 
verejnosti. Okrem toho písal o brucknerov
ských festivaloch, londýnskych koncertoch 
Artura Toscaniniho a uverejnil aj rozhovory 
s Brunom 'Valterom a Jarmilou Novotnou. 

Posledný časopis, do ktorého Ballo od 
mája 1937 do mája 1938 sústavne prispie
val, bol týždennik J ednota. 

Okrem časopiseckých príspevkov (ktorých 
j e okolo 1000) zasluhuje zmienku aj Ballova 
prednášková činnosť (verejné a rozhlasové 
prednášky). Vo verejných prednáškach sa 
zaoberal portrétmi skladateľov J. Suka, O. 
Ostrčila a vedeckým dielom Zd. Nejedlého, 
rozhlasové prednášky boli poväčšine úvody 
k opern)•m a koncertným prenosom zo SND 
alebo samostatné prednášky (o vzťahu L. 
Janáčka k Slovensku, o slovenskej hudob· 
nej tvorbe ap.). 
Aspoň v krátkosti sn pozrime na Ballu ako 

operného kritika. Z celkového počtu jeho 
referátov tvoria divadelné asi polovicu. l\·1á
me v nich obsiahnuté vlastne celé dť'jiny 
opery v rokoch jeho hudohnokritickej čin
nosLi. 
Obyčajne na začiatku sezóny oboznámil 

čitateľov s generálnym repertoárom opery. 
Hneď zaujal k nemu stanovisko a navrhol 
p rípadné zlepšenia. Priebehom celej sezóny 
informoval o premiérach, nových naštudo
vaniach alebo i reprízach diel, ako aj o 
pohostinských vystúpeniach zahraničn)·ch 
alebo domácich sólistov. 

Na konci sezóny' vždy podával súhrnný 
prehľad, v k-torom poukázal na klady alebo 
nedostatky predvedení, súhrnne hodnotiac 
celú sezónu. 
Spomeňme aspoň niektoré jeho pripomien

ky : Roku 1928 bol predvedený . jubilejný 
cyklus českých opier. Vyčítal mu, že nehol 
usporiadaný z hľadiska určitej vývojoYej 
línie: hrali sa tie opery, ktoré sa práve vy
brali z archívu, lebo bol k nim práve voľný 
prístup. Pri uvádzani Smotanových opier 
sa Ballo zasadzoval o to, aby ich študoval 
jeden a ten istý dirigent, čo malo napomá
hať vr..nik jednotného reproduki:ného slollu, 
aby sa hrali bez škrtov, v znení pôvodnom, 
a nie v úpravách. 
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Javiskovú stránku zdôrazňoval u všet
kých tých opier, ktoré potrebovali zlepšenie 
vo výprave a v réžii (vždy udával kon· 
krétne, kde sa má čo urobiť) . Smetanovské
mu cyklu v sezóne 1933-1934 vyčítal, že 
sa porušil chronologický sled jednotlivých 
diel a bol prerývaný aj dosť dlhými pau· 
za mi. 

Venoval veľkú pozornosť zájazdom bra
tislavskej opery do Viedne a do Prahy, pri
čom si, pravda, všímal aj to, ako ocenila 
jednotlivé predstavenia tamojšia tlač. 

Prí pohostinských vystúpeniach sólistov 
ukázal na nebezpečenstvo presycovania obe
censtva, keď nasledovali za sebou v krát
kom časovom intervale. 
Keď tí istí hostia vystupovali vždy v tých 

istých úlohách, ppkladal to za ochudobnexúe 
jednak ich repertoáru a jednak a j samého 
obecenstva. 
Nebezpečenstvo operety pre operu videl 

. v tom, že opereta nemala samostatný shor 
a ni sólistov, úpadkové maďarské diela 
kazili vkus obecenstva a že operete sa ro
bila veľká reklama na úkor umelecky cen
ných opern)rch produkcií. 

Ani choreografická stránka SND neušla 
jeho pozornosti. Pociťoval ako veľkú kriv
du, že našej upere chýbal tvorivý choreograf, 
takže táto zložka opernej reprodukcie naj
viac trpela. Za vzor dával tanečnú prácu 
mimo divadla, orientovanú moderne (pred
stavenia Viery Sladkej a jej skupiny). "Cho
reograf m usí byť predovšetk)'m muzikálny, 
aby poznal, čo žiada hudba, a našiel pre 
ňu adekvátne vyjadrenie pohybové, resp. 
tanečné. Dalej musi mať invenciu - nesmie 
sa obmedziť na niekoľko stereotypných 
obratov. A musí mať i zmysel pre členenie 
pri~storu, pre vkomponovanie javiskového 
di!inia v priestor. Všetko to musí byť v 
absolútnom súlade s hudbou." 

Ako sa staval BaUo ku koncertnému ži. 
votu ? 

Všímal si predovšetkým programovú ná
plň a jej realizáciu. Nikdy neváhal vysloviť 
svoj nesúhlas, keď sa predviedlo dielo, ktoré 
nestálo na takej umeleckej výške, že by 
si bolo zaslúžilo predvedenie. T !kázal, že 
zaberalo miesto dielu hodnotnejšiemu, pri
padne v Bratislave ešte nepredvedenému. 
(Prípad IV. symfónie Cajkovského, ktorú 
v Bratislave už predviedli, považoval za 
plýtvanie!) 

U dirigentov najviac hodnotil ich vzťah 
k dielu. Nikdy m u nešlo o osohu dirigen
tovu, al, ten nevyhovel požiadavkám, kto· 
ré naňho dielo kládlo - skritizoval ho, aj 
keď to bol jeho najlepší priateľ. 

BaUo venoval najviac pozornosti symfo
nickým koncertom OsYetového sväzu, lebo 
boli najvýznamnejšou zložkou bratislavské
ho hudobného života. Všímal sí však aj iné 
koncertné podujatia, či už Umeleckej besedy 
slovenskej, Kirchenmusikvereinu, Slovenskej 
filharmónie, Hudobnej a dramatickej aka
démie a ďalších - či to už boli produkcie 
sborové, komorné alebo sólistické. 

Rovnako sa zaujímal o hudobnú tvorbu 
nemeckú, francúzsku i sovietsku. _Yyslovil 
zásadný nesúhlas, keď sa v rámCI večera 
sovietskej hudby hrali diela len sčasti pro
veniencie sovietskej. Vrelo uvítal moskov
skv Státny spevácky sbor, pravda, zase s vý
brádou piesne, a "holi by sme radi počuli 
ukážky aj z umelej sborovej tvorby ruskej, 
najmä súčasnej". · 

Ballo sa vo svojich referátoch usiloval 
prebudiť záujem obecenstva o koncerty. 
Skoro vždy sa sťažoval na slabú návštevu 
koncertov, hľadal však i pričiny tohto javlL 
J e to neusporiadaný a neurovnaný pomer 
medzi národnosťami. Usiloval sa o nápravu 
v tomto smere, pestujúc osobné priateľstvo 
s A. Albrechtom, a vrelo uvítal, keď sa zišli 
na spoločné podujatia členovia českoslo
venskej a nemecko-maďarskej hudobnej 
obce (napr. N. Kubát a J. Groer). Aj kon· 
certu s programovou náplňou: Bach, Mozar t, 
Beethoven vyčítal, že nemal ani j ednu 
slovanskú skladbu, ktorú by si bolo vypo
čulo obecenstvo bratislavskvch národnost· 
ných menšín, na koncerte pi·evažnou väčši
nou zastúpené, lebo sa tým nevyužila mož
nosť zainteresovať tieto kruhy o slovanskú 
hudbu. 

BaUo. nehol ani jednostranne česky orien
tovan)·, ako sa mu to zavše neprávom vy
čítalo. Neraz kritizoval práve pražský rozhlas 
za negatívny pomer k bratislavskému hu· 
dohnému životu, keďže do svojich prenosoy 
zaradil len veľmi málo opier a koncertov 
z Bratislavy, hoci sa tu predviedli aj diela 
vysokohodnotné, niekedy priam novinky pre 
Prahu. Tento postoj nazval celkom nepokry
te pražským separatizmom, ktorému "treba 
flôrazne pripomenúť, že svet· sa nekončí pred 
vinohradským tunelom". 

Ballo nielenže sa v reCcr1Ít.och dotÝkal 
vzťahu českej a slovenskej hudobnej -kul
túry, ale a j sám sa pričiňoval o to, aby 
Praha poznala čím viac diel slovenských 
skladateľov. Bol iniciátorom slovenského kon
certu Ceskej filharmónie v Prahe 9. mru·ca 
1930, na ktorom odzneli diela, najlepšie 
rť'prezentujúce vtedajšiu slovenskú h udoh· 
nú tvorbu. (J. L. Bella: Predohry k trom 
dejstvám Kováča Wielanda a pieseň G~·edo, 

M. i'vloyzes: Scherzo pre veľký orchester, 
A. Moyzes: I. symfónia D-dur). 

Jeho propagácia slovenskej h ·orby neho
la nijako jednostranná, lebo tak isto vital 
české diela, predvedené v Bratislave. Hlav
ne si všímal súčasné diela českých sklada
teľov. ktoré znamenali rozšírenie umelecké
ho obzoru nielen pre poslucháčov, ale aj 
pre slovenských skladateľov. 

Osobne sa zúčastnil premiér Sukovho Epi· 
logu a Novákovej Podzimní syrrúonie v 
Prahe a referoval o t)·chto skladbách s veľ
kým nadšením a obdivom v bratislavských 
denníkoch. Zvláštnu pozornosť venoval die
lam, ktorých autori sa inšpirovali slovenskou 
tematikou, či už v námete alebo v hudob
nom spracovaní (V. Novák, J. Suk, Háhova 
opera J ánošík). 

Reagoval nielen na české premiéry, kto
r)•ch sa osolme zúčastnil, ale a j na rozhla
sové prenosy týchto podujatí (napr. Vyc· 
pálkovej kantáty Blahoslaven)• ten člo· 
včk ... ). 

Popri hlavnej pozornosti, ktorú venoval 
dielam slovensk)'Ill a českým, neobchádza! 
ani najmenej taký, akým sa honosili nie
ktorí umelci, združení okolo Umeleckej he
sedy slovenskej, ktor)•m bola súčasnos f na
dovšetko a úplne negovali minulosť. Ballo 
nikdy nepodľahol efemérnej móde dňa, 
neuznávajúcej žiadnu tradíciu. Pritom však 
hol or ientovaný moderne, no nie jednostran· 
ne, na jvyššie hodnotil takú hudbu, ktorá 
"si i pri všetkej zl!>žitosti svojej konštruk
cie zachovala ustavične znejúcu silnú notu 
ľudskú". , 

Ballo vedel plne využiť možnosti, ktoré 
mu poskytli pobyty v zahraničných hudob
ných centrách (Viedeň, Salzburg) . Veď takto 
získal nesmierne mnoho cenn)rch podnetov, 
k toré vedel aj náležite využiť vo svojej 
práci. Počul a videl predvedenie umelecky 
náročných diel vo vynikajúcom obsadení a 
pod taktovkami najvýznamnejších vtedaj
ších dirigentov: A. Toscanini, B. Walter, W. 
Furtwängler, E. Kleiber, H. Knappertshuclt. 
Aké možnosti mu poskytlo zrovnávanie 
výkonov jednotliv)rch dir igentov a ako sa 
obohatil jeho umeleck~' obzor spoznaním 
takej vynikajúcej interpretácie, vidno, napr. 
v referáte o bratislavskom predvedení Ca
rovnej flauty, ktoré konfrontuje s predve
dením salzbursk)•m. 

'l'ažisko Ballovej činnosti spočívalo hlav
ne v práci pre slovenskú hud.b u. Ako ki:itik 
vystúpil v znamení riešenia problému ná
rodnosti a svetovosti v hudbe, pričom vy
chádzal z práce Ota kara Zich a: O sloven
ské písni lidové (referoval o nej hneď roku 
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1926 v Slovenských pohľadoch). Videl ak
tuálnosť Zichových partií o význame slo
venskej ľudovej piesne pre našu umelú 
hudbu. Zdôrazňoval, že skúsenosti českej 
hudby v Smetanovej dobe móžu byť pro
spešné slovenským skladateľom. Ukázal, že 
Zich postavil pevné kritériá pre posudzova
nie rodiacej sa slovenskej umelej hudby. 

Ako Ballo aplikoval tieto Zichove ln·ité· 
t'iá, ukázala najlepšie jeho kritika Figušovej 
opery Detvan, v ktorej ozrejmil ďalšie cesty 
pre slovenskú hudbu. Poukázal na nemož
nosť cesty, ktorou sa dal Figuš (citovanie 
a napodobňovanie ľudovej piesne), keďže 
táto cesta bola už dávno prekonaná, ako o 
tom s~·edčí Smetanovu tvorba. BaUo sa vy
rovnával aj s ďalšími slovenskými sklada
teľmi: správne zaradil do vývoja slovenskej 
hudby dielo M. Moyzesa (ku ktorému sa 
vtedajšia kritika stavala dosť nerozhodne), 
známy je jeho postoj k dielam A. Moyzesa: 
Farby na palete a West pocket suita, keď 
- zase v Zichových intenciách - · dialelčtie
ky ultázal na zhubnosť, ale i potrebnosť 
experimentu. Píše o tom: "Keď slovenskf 
skladatelia umelecky hodnotne vyriešia pro
blém národnej hudby, ktorá by slovenskosť 
zlučovala s umeleckosťou, 'modernosťou i 
svetovosťou, a keď táto hudba bude mať 
také pevné tradície ako napr. hudba česká, 
potom budú si môcť i oni, slovenskí sklada
telia, dovoliť hoc i experimenty." 

BaUo sledoval a j ďalší vývoj A. Moyzesa 

až k scénickej kantáte Svätopluk, op. 25, 
pričom sa všetkými jeho dielami zaoberal 
zo stránky ideovej i formálnej. 

Ballo písal s obzvláštnou láskou hlavne 
o tvorbe svojho stat·šieho vrstovníka E. 
Suchoňa. Už hnetľ pri jeho začiatlcoch 
videl v ľíom najvýznamnejšieho reprezen
tanta slovenskej hudby. Pri rozbore ouver
túry a scénickej hudby k Stodolovej dráme 
Kráľ Svätopluk, op. 10, postrehol, "že je 
skvele vyzbrojený a viac ako povolaný i pre 
ďalšie a vyššie ešte úlohy v sfére hudobne· 
dramatickej . . . Má dar hudobne vytvoriť 
postavu a dômy selnou tematickou prácou 
zachytiť či už hnutia jej vnútra alebo situá
cie, v ktoré ju stavia vývoj d ramata . . . 
Tým to prvým krokom na pôdu dramatickej 
tvorby významne obohatil slovenskú hudbu 
a závažne sa legitimoval pre ďalšiu prácu 
v tomto odbore." 

Ballo hneď od svojich začiatkov prejavil 
všestranne kritický dôkladný spôsob mysle
nia, smei·ujúci až na koreň veci. Bol bo
jovne vyhraneným kritikom, ktor)' sa však 
vedel úplue odosobniť a vec mu bola na· 
dovšetko . . z odstupu dvoch desaťročí sa nám 
javí ako neobyčajne osobitý zjav širokého, 
až európskeho rozhľadu, nesmierne sčítan)', 
ktorého postrehy a hodnoterún majú podn~s 
základnú platnosť a ktorý prenilmvo analy
zoval nielen prítomnosť, ale s prek-vapujúcou 
jasnozrivosťou bol zahľadený aj do budúc· 
nosti. 

Československá premiéra Šebalinovej opery 
(Prvé uvedenie za hranicami SSSR) 

Hudba opery sovietskeho skladateľa Visa
riona Sebalina "Skrotenie zlej ženy", ktorú 
SXD uviedlo ako celoštátnu premil:m, je 
ukážkou skladateľovej striedmosti vo výbe
re výrazových prostriedkov i v celkovom 
stvárnení diela. Sebalinova hudobná reč na
priek tomu, že rúe je individuálne vyhra
nená (dielo prezrádza silnú závislosť od 
ruskej skladateľskej školy), je celkove vkus
ne r iešená, jednoduchá a veľmi prístupná, 
s dominantným postavením volcálnej melo
diky. Inscenáciu tejto lyricko-komickej opery 
možno vcelku pokladať za šťastný výber 
zo sovietskej opernej tvorby, hoci niektoré 
z operných diel Sergeja Prokofieva by sme 
boli uvítali vďačnejšie. Levský podiel na 
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úspechu Sebalin ovej opery má skvelé libre
to A. Gozenpuda. Zo zložitél10 deja hlavných 
i vedľajších zápletiek Shakespearovej komé
die sústredil sa libretista na vzťah P etruccia 
a Kataríny, ktorí sú spolu so sluhami Gru
miom a Biondellom najplnokrvnejšími typmi 
predlohy, zhustil dej do štyroch dejstiev 
(5 obrazov), vynechal niekoľko vedľajších 
postáv, ostatné postavy podriadil základné
mu vzťahu, pritom ich však b ravúrne cha
rakterizoval. Zoradenie jednotlivých scén 
za sebou majstrovským "zostrihom" dáva 
celému dielu od začiatku do konca švih a 
spád. Sebalin tu mal k dispozícii ozaj vzorné 
libreto, poskytujúce veľké možnosti zhudob
nenia groteskných, lyrick),ch,' ba v závere 

štvrtého ~ejstva i . m iest dra~;atický~h: 
Inscenác1a v SND Je prekvapuJuCo dobra 

a úspešná. Dirigent Ladislav H_oloubel~, kto
rý má veľkú zásluhu na kvalite vokalnyc~ 
výkonov v tomto predstaverú, vytvonl 

8 precízne hra júcim orchestrom ':Ýr~zné P<: 
zadie pre spevácke koncertovanie Jednotli
vých postáv, v tomto diele melodikou tak 
nabitom. Prispôsobil sa hlasovým možno
stiam spevákov. Tento zmysel pre prácu so 
sólistom, ktorý nám .neraz v našej opere 
chýbal (tento nedostatok rúe je ib~ na~e 
špecifikum), badateľne prispel k skvalitneniu 
speváckych výkonov. 

Réžia Miroslava Fišera, h)'-riaca nápad
mi, plne využívajúca technické zariadenie 
našej opernej scény, vzorná práca so spe
vákmi, náznaková dekorácia Zbyňka Kolá
fa, farebne veľmi pôsobivé a pestré kostýmy 
Marcela Pokorného z Prahy s úspechom 
obišli úskalia samoúčelnosti a zaručili štý
lovosť i rytmus celého predstavenia. 

Predstavenie prinieslo kvalitativne . vyrov
nané slušné výkony, z ktorých am Jede~ 
neklesol pod hladinu dobrej úrovne, ~le ~ 
skvele stvárnené figúry nad ňu vymkaJU. 
Neraz sme mali možnosť obdivovať lu·ásny, 
teplý, kulti vovaný, na naše pomery ~ž mi: 
moriadnv bas G. Zelenaya; v BaptlstoveJ 
postave · obohatil svoj výraz z~yslom pre 
jemnú komilm. V úlohe Petrucc10v:ho s~uh~ 
Grumia, jednej z najživší~h a naJfar~Iste)
šich postáv opery, uplatnilo s~ skvele ~o
mediant stvo i p ekný spev B. S:unan?v.sk;~H~ 
(v prvom obsadení túto -(uo~u stvar_nuJ,UCI 
F . Krčmár, úspešný predstaVJteľ kom1ckY:ch 
pijanských úloh, zdá sa, ~poliehal sa VlaC 
na svoje skúsenosti a rutinu). Dr. Dlaho, 
ktorý hrá' i v malých postavách a pre
mvslen'~u hereckou prácou dvfha ich na 
úr~veň veľkvch v krátkej, ale pôsobivej 
úlohe Bapti;tovho sluhu Biondella podal 
skvelý výkon. 

Petruccio, zo začiatku vystupujúci ako 
vypočítavec a zlomyseľný krotiteľ Ka~.a
riny, je v podstate rozumný, veselý a nik
dy nie surový chlap. Zostáva rum i vtedy, 
keď je nútený v obscénnych akciách, ku 
ktor)·m ho miestami donucuje dej, predstie
rať krutosť a bezohľadnosť. V Martvoňo
vom podani je mäkší, ale pri tom mužný 
v hlase i pohybe. Kontrastne ho doplňuje 
energická Katarína N. Hazuchová, ký m B. 
Suchánková bola hneď od začiatku nežnej· 
šia ·partnerka mladistvému, hlučnému, nie-

Nina Hazucho~•á a .Juraj Martvoň v Seba· 
linovei opere Shrolenie zlej ženy 

Foto : G. P odhorsk)· 

kedy až nadmieru pohyblivému J. Wieder
mannovi. Rozdielnosť vo výkonoch pred
staviteľov oboch hlavnýcl1 úloh je skôr v 
ponímaní postavy, pr~meniacom s~ôr. z ich 
osobnostného založema ako kvahtatiVneho 
charakteru. Suchánkovej veľký hlasový 
fond neobyčajnej intenzity získal-~~, u':"oľ~ 
nerúm na kráse tónu, čím by sa vysKy Silne 
a ostré zmäkčili a zaokrúhlili. Uspešnosť 
Fišerovej práce so spevákmi na jlepšie do
kumentuje výkon A. Baránka, ktoré~u. sa 
neraz vyčítala strnulosť pol~ybov a pasn:n<>:: 
V úlohe Lucenzia sa uvoľml a podal naJma 
v scénach prvého dejstva dobr5· here~ký i 
spevácky výkon. Jeho partnerku BJancu 
spievala S. Hulmanová. 

Pre náhle vážne onemocnenie · predsta
viteľa Hortenzia V. ~ouzovského, ktorý ešte 
na generálnej skúške zaujal vzdušnou gro
tesknosťou svojej hry, bolo ohrozené usku
točnenie , celoštátnej_ premi<Sry, prvej mimo 
SSSR. Poh!>tovým riešením tejto nepríjem
nej situácie tým spôsobom, že režisér pred
stavenia Fišer skvele pant01nimicky predsta
voval Hortenzia a dr. Papp intonačne 
bezpečne (samozrejme z listu) spieval 
(v hlbších polohách cítil sa celkom be~peč
ne!), zaručil sa nerušen)' pr.iebe~ premJťry. 
Nie je ·to iba doklad obetavosti a_ pohoto: 
vosti, ale tiež númoriadnej muzikantskeJ 
podkutosti dr. Pappa. 

Z. Marczellová 
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OSTH.CILOV'O HONZOVO KRALOVSTVl 
V BH.NE 

Brnenská opera hola prvá, ktorá pred
viedla dko premiéru Ostrčilovu poslednú 
operu Honzovo království. Stalo sa tak už 
26. mája 1934 starostlivosťou vtedajšieho 
šéfa brnenskej opery Milana Sachsa za auto
rovej účasti. Po oslobodení si dlho nevši
mala odkaz našich klasikov po Smetanovi 
a Dvoi'ákovi a len 19. februára 1959 nanovo 
naštudovala Honzovo královstv:í, zatiaľ čo 
Praha i NDR uviedli túto pokrokovú opem 
znova už pred niekoľkými rokmi. 

Pôvodný námet - rozprávka L. N. Tol
stého, z ktorej sa vypracovalo libreto -
nesie hlavné črty jeho svetového názoru, 
s ktorým, pravda, dnes nemožno súhlasiť: 
národnicky návrat k pôde, k roľníckemu 
iivotu a požiadavka neprotiviť sa zlu. Už 
lib1·etista Jifí Maránek v dohode so skla
dateľom pripojil obsahove nov)- obraz, kto
rým opera vrcholí, a ideove zameral dielo 
tak, že za prvej republiky, v čase nástupu 
fašizmu v Nemecku, vyznelo antimilitaris
ticky a s jasnou mierovou tendenciou. Táto 
idea sa teraz ešte viac zdôraznila hosťujú
cÍln režisérom M. Wasserbauerom, ktorý 
operu naplno zaktualizoval. Alegorický roz
právkový rámec zdôraznil na začiatku i na 
konci opery výstupom starčeka, ktorý zo
sobňuje dobro a životnú múdrosť, a zja
venim sa diabla, personifikujúceho zlo na 
svete. Myšlienka 1nierového hospodárstva, 
lásky a súcitu, pomoci človekovi, hoci ste
lesnená obrazmi, ku ktorým máme svoje 
výhrady, je spojovacím mostom s naším 
dnešným spoločenským poriadkom. 

Z pochopenia rozporu medzi rozprávkou 
a skutočnosťou vychádzala \Vasserbatte,·ova 
réžia i vytvar1úcka práca Fr. Trostera. Pe
xlažná a vojenská vláda boli tn stelesnené 
osobami dobi-e známymi z nedávnej minu
losti (hitlerovské a goringovské obrazy Iva
na i Ondreja a vojen~kých seržantov, ' 'Ý'ad
kárske smrtiace oddiely západného milita
rizmu). Svet rozprávkový a skutočnosť sa 
tým dobre nevyvážili. V réžii sa preaktuali
zovalo, zatiaľ čo výprava máč znamenitého 
Triistera mala obrazy, ktoré sa blížili k sta
rým farbotlačiam (obrázok "českej dediny 
s kyticou). Ani kostýmy celkom neuspoko
jili. Kráľ i dvorania vo fraku nám priponú
n'ali Svobodovu výpravu Mozartovej Carov
n'ej fla uty v Prahe. Napriek tomu kvitujeme 
priebojnosť i uváženosť režisérovho i výtvar
nikovho poňatia . No pre nelconvenčné po
ňatie bolo by sa žiadalo väčšej fantázie a 
neuspokojovll'~ sa iba vyberaním obrazov 
z nedávnej odpornej minulosti. 
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Ostrčilova hudba pri všetkej úcte k auto· 
rovej osobnosti má viac vymyslených než 
v skutku precítených motívov. Je tu príliš 
mnoho symfonizmu a pomerne málo dra
matického napätia. Ani štylizácie českých 
poliek veľmi nepodmaňujú. V inštrumen
tácii užíva autor dosť hlboké polohy, takže 
vokálne prejavy sa miestami kryjú. Tech
nické majstrovstvo, virtuozita celkového vy'
bavenia OstrčiJovej opery je však nesporná. 

Z predvedenia najviac zaujalo hudobné 
naštudovanie pod vedením šéfa opery Fr. 
Jílka. V orchestri sa síce nedosiahla abso
lútna čistota v ladení sólov)'ch husieľ a 
sprievodn),ch lesných rohov, no celok svo
jou jednotnou zvukovou intenzitou i výra
zovým odtienením krásne podporoval ja
viskovú akciu. Bubeník na scéne prepásol 
skvelú príležitosť na virtuózny vir a na 
ukážku majstrovskej techniky i výrazu, kto
rá sa splnila len čiastočne. 

K najnáročnejším postavám patri diabol, 
ktorého predstavoval Zd. Kroupa v démo
nickom výraze, mrštnosťou. pohybu i ná
ležitou moduláciou hlasovou. Honzu J.!.O
hostinsky spieval zaslúžilý umelec Ivo Zí
dek z Prahy priebojne jasným hlasom svoj
ho krásneho fondu a s nenútenou prostotou 
hry. Iné, hoci epizodické p ostavy, boli dobre 
vybrané. Zaslúžilý umelec Vl. Sírna pred
viedol otca už na pôvodnej brnenskej pre
miére s dobráckym charakterom, Ondrej 
VI: Bauera výborne spojoval kultivovanosť 
hlasu s úlohou hrabivého kupca , I van no
voangažovaného tenoristu J. I-Ilavsu trochu 
preexponoval výraz vojvodcu, takže sa 
miestami blížil karikatúre. Z ostatných po
stáv zaujala vhodná charakteristika Zd. 
Soušlia (starček), ženy Ivana a Ondreja 
(C. Strádalová a L. Lesmanová), kráľa (J. 
Doubck), r ichtára (Ol. Jakubík) a i. Obe
censtvo prijímalo nové naštudovanie s rastú
cim záujmom. 

Bohumír Stédroň 

SHAKESPEAROVSKE TANECm DRAMA 

Reakce obecenstva na nový balet "Othel
lo", uvedený počátkem února pražským Ná
rodním divadlem, je bezprostrední a dává 
tušit, s jakým zájmem se do této novinky 
pono.ľí i posluchači na dalších našich scé
nách. A pi'ece tu skladatel J an Hanuš polo
žil sám sobe mei'itka nejpi'!snejši. Jen ne
mnohým tvU.rcúm v naši i svetové hudební 
literature se zdai'ilo, aby zústali silou vlast
ního hudebního výrazu právi nekteré z ge
niálních dramatických predloh W. Shake
speara. V pi'ípade "Othella' byla sice !Ia
nušova posice nesporne posíl ena j evištním 

talentem, který autor sdostatek prokázal už 
ve své prekvapive zralé operní prvotine 
" Plameny" a znovu potvrdil v baletní po
hádce "SUI nad zlato"; tentokrát tu ovšem 
Hanuš nutne narazil i na ztížený požadavek 
konsekventnosti mluvy výlučne hudební a 
pohybové vúči oné dramatické sile, vyjádi'e
né u Shakespeara všesdelným a pfece jen 
pouhým s l o ve m. Taneční drama, jež tak
to vzniklo, nemohlo arci ve všech svých 
částech znúnený protiklad pfeklenout 
ba víc, skladatel (a zároveň libretista) t u 
musel sálmout i k určitému domyšlení Sha
kespearovy predlohy tam, kde by možnosti 
hudby a tance musely nutne pozdeji epicky 
selhat: proto také celá první tretina dila je 
venována líčení vzniku lásky ob'ou milencu 
ješte v Benátkách a zároveň též korenum 
Cassiova pozdejšího vražedného sporu s Ro
derigem. V dúsledku toho nabývá pak vlast
ní othellovské drama rychlého - logicky 
vlastnč až príliš r)'chlého ! - spádu, nepfi
pouštejícího krome Desdemonina ztraceného 
závoje žádnou bližší motivaci Othellovy 
žárlivosti. 

V tom by snad tedy hylo možno spati·o
vat jistou slabinu Hanušovy nové práce, 
kdyby nás ovšem celý umelecký souhrn 
d!la nepi'esvedčoval o tom, pred jak obro
vitým úkolem s d e l n o s ti tu skladatel 
náhle stál a jak tvrdý zápas s e S h a k e -
s p c a r e m o S h a k e s p e a r a zde musel 
ve jménu dramatu ryze pohybového pod
niknout. Zopakujme hned, že zápolení do
padlo s výsledkem, s jakým se u našich 
operních a baletních novmek nesetkáváme 
pľiliš často. Zásluhu na tom má, zdá se mi, 
stejnou meron skladatelô.v smysl pro drama
tickou úmernost jako jeho hudebni invence. 
Hanuš tu ovšem naprosto nesleduje samo
účel hudehního výboje; na to je príliš váž
ným a pokorným stoupencem tradične obec
né služebnosti české hudby. Práve odtud 
však mužeme patrne stopovat pozoruhodne 
úsporné sousti'edení celého jeho skladebného 
v)Tazu. Hned napi'. v neustálém a pi'ece 
svrchovane funkčním rozpracováváll.i dvou 
pregnantnich témat Othella a Desdemony, 
tvoiicích základni motivický materiál. Hu
dební obmeny tu dokonale stač! vystihnout 
všechny kl!čové situace dramatické a tvofí 
tak pevné, jednotící pojí tko mezi základni 
dramatickou kostrou díla a mezi vkoxnpono
vanými, v podstate uzavrenými tanečními 
čísly. Jistou v)' jimku v úspornosti takto na
značeného projevu tvorí snad jen instru
mentace, barvitá a výrazove "pružná" (sta
či srovnat jen kontrast vstupního tance II. 
obrazu nebo bacchanale v krčmč šestého 

obrazu s pruzračnou čistotou jitrního Desde
monina probuzerú!): ){ H anušovým sklada
telským zálibám náleží však zrejmé láska 
k žesťtrm a bicím nástrojum, jíž popustit 
uzdu znamená partituru nekdy pi'ece jen 
ponekud zvukove pi'etížit. 

Nekolik poznámek, zdaleka si nečinicích 
nárok na souhrnný referát, ukončil bych 
jen vlíduým slovem k prevedeni - prvému 
to jevištnímu činu osa~os•atn!v'íího ~e ba
letního souboru ND. Sledovat práci tohoto 
ansámblu doslova zblízka (z prvé i·ady) 
znamená ocenit pfedevším úsilí, k teré tu 
musel choreograf J. Nemeček a jednotlfví 
členové vyvinout pfi zdolání úkolu nikoliv 
pouze baletního. O nesnádném problému, 
jak prenést složitou dramatickou logiku i na 
diváka, padla tu už zxninka; budiž však do
voleno pripomenout, že práve toto úsilí nelze 
v tančeném dramatu vyčerpat jen pohybem, 
ale ve stejné mire též mi mi k o u. V dru
hém obsazení, jehož jsem byl svedkem, se 
takovému cíli priblížilo zatím jen nekolik 
sólistu. Orchester hrál pod taktovkou V. Ji
ráčka svčdomitč, byť ne zcela zvukove vy
vážene; navrhovatelem výpravy, púsobivé 
zejména v zahradní milostné scéne, byl J. 
Svoboda. 

DUNAJEVSKIJ NA KOSI\.KEJ SCENE 

Dunajevského opereta ~iely agát je jed
nou z tých súčasných operie t, ktoré sa usi
lujú priniest do tohto žánru súčasný tep 
života nielen v librete, ale a j v hudbe. Ne
možno tu hovoriť, že sa toto úsilie v Bie
lom agáte v plnej miere vydarilo. Takú 
súčasnú operetu, ktorá by vytvorila doko
nalý umelecký súlad obsahu a formy v 
librete i v hudbe, dosiaľ nepoznáme. Duna
jevskému však patrí vďaka za čiastkové 
tvorivé riešenie hudobné a libretistom V. 
Massovi a M. Cervinskému za sviežu slov
nú časť ich spoločného diela. Staré operetné 
libretistické klišé takmer zmizlo a skladateľ 
sa neobáva priniesť ani novši.u tanečnú pie
seň, pravda, vedľa pochodového foxu, val
číka a pod. - slovom uplatňuje úžitkovú 
hudbu viac estrádneho ako džezového cha
rakteru, ktorá sa dnes teší v Sovietskom svä
ze najväčšej obľube. 

Preto je inscenácia tejto operety, ktorá 
mala premiéru 31. I. t. r. v Státnom divadle 
v Košiciach, programovým prinosom pre 
túto scénu. Režisér Kornel Hájek spolu s 
výtvarníkom Ladislavom Sestinom vytvorili 
operete radostný, svetlý rámec. Ruka reži
sérova odvíja klbko deja v ráznom allegro 
tempe, scény majú život, napätie, optimiz-
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mus i spád. Plocha scény nemá hluché p rie
story. V práci s komparzom pracuje režisér 
dynamicky, jeho členov individualizuje, v 
čom mu jedinečne napomáhajú veľmi dobré 
kost)=y Magdy Radvúnyiovej. Nie naj
šťastlivejšie j e však riešená Neptúnova slf\v
nosť s pobehujúcimi a navzájom sa potký· 
najúcimi rybami, cudzorodá vložka na ko
lieskových korčuliach v tej istej scéne, l<torá 
síce vzbudzuje obdiv nad všestranným he
reckým umením B. Hanákovej, no v spáde 
deja nie je dos ť konštruktívnym elementom 
(je zbytočne riskantná), a konečne celý sta· 
tický záver s piesňou o Odese, ktorý odo
berá predstaveniu finálový potlesk. Úplným 
vypustením tóhto záveru môže Dunajevskó
ho Biely agát iba získať. 

Pre tú časť publilta, ktorá počula pred 
krátky m časom veľmi dobrý výkon or
chestra Státneho divadla na prvom pred
stavení Jej pastorkyne, nebola premiéra Bie
leho agátu najpríjemnejším p rekvapenim. 
V každom prípade už tento orchester neraz 
dokázal, že je schopný oveľa lepšieho ume
leckého výkonu, ako sme počuli na premiére 
Dunajevského operety. Hudobné interpreto
vanie operety má podstatný podiel na jej 
prípadnom ďalšom úspechu či neúspechu. 
Preto ho nemožno podceňovať. 

Zvykli sme si už na dobré operetné vý-

kony B. Hanákovej (Toňa) a J ozefa Kon
dera (Sohakin) . No v každom novom pred
stavení nachádzame nové herecké schop
nosti týchto mladých umelcov, ktorí vše
stranne ovládajú herecké remeslo a vedia 
k nim pridať srdce, citlivé na jemné nuansy 
jednotlivých dejových epizód. Majú v zásobe 
takú bohatú pohybovú i mimickú paletu, 
že aj tie naj jadrnejšie vtipné situácie r iešia 
s osobitným vkusom bez nechutných vulgár· 
nych výstrelkov, ku ktorým sa často uchyľu
jú menej tvoriví herci. 

Silvia Colombová (0. Ivanovna), Karol 
l\:fareček (Kuprianov) a Ladislav K ucko 
(harpunár) obsadili úlohy, ktoré verne zod
povedajú ieh hereckému naturelu. J olana 
Koronská (Lariss) prevýšila dobr)'m herec
kým výkonom svoj výkon spevácky. Veľmi 
dobre sa uviedla režisérom v tipne aranžo
vaná dvojica námorníkov - člen činohry 
Ladislav Pačaj a Stanislav Martiš. V ďal

šieh úlohách účinkovali Helena Stubňová 
(Káťa) , Ružena P. Kustrová (Korabľová) , 
Karol Ondrejkovič (Korabľov) , Ladislav 
Nezhyba (veliteľ) , Bohuš Petrík (filmový 
režisér) , Ján Pasiar (zvukár) a Ferdinand 
Halper (kameraman). - V miešanom sbore 
lepšie obstála jeho mužská zložka. 

Ľubomír Cižek 

Krútňav a v Tbili si 

Už pred niekoľkými rokmi nastúpila opera 
národného umelca Eugena Suchoúa úspešnú 
púť po zahraničných scénach. Po premiérach 
na rakúskych a nemeckých scénach zazneli 
tóny Suchoňovej hudobnej drámy prvý r.az 
aj v SSSR. Dňa 10. februára 1959 uviedlo 
ju v ruskom preklade N . S. Domhrovského 
Divadlo opery a baletu E. Paliašvilibo v 
Tbilisi. Ako sme sa dozvedeli od M. Heré
nyiho, vedúceho baletného súboru SND v 
Bratislave, vedenie opery poverilo naštudo· 
vaním Krútňavy svojich najskúsenejších 
umeleckých pracovníkov. Réžiu mal zaslú
:lilý umelec M. K valiašvili, ktor)' pracoval 
ako režisér tri roky v opere Veľkého di
vadla v l\1oskve a ktorý tiež na mnohých 
miestach vylepšil znenie a zmysel ruského 
prekladu. Operu dirigoval hlavný dirigent 
a národný umelec SSSR G. Dimitriadi. Veľ
mi starostlivo a detailne vypracoval inštru· 
mentálne partie opery. Výpravu navrhol 
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zaslúžil)' umelec Gruzínskej SSR K. Kuku
ladze, ktorý tiež pôsobil vo Veľkom div·ldle 
v Moskve. Tance naštudoval šéf baletu bra" 
tislavského SND Milan Herényi. Hlavné ú
lohy boli obsadené - hlasove schopnými 
spevákmi - trojmo, postava Ondreja dokon
ca štvormo ! 

Opera mala už nn generálke veľký ohlas. 
Riaditeľ divadla na hodnotiacej diskusii po 
poslednej generálke povedal, že uvedenie 
Krútňavy považuje za prelom v ich sp ôso· 
be doterajšej opernej práce a za krok vpred 
v umeleckom vývoji celého operného súboru. 
Gruzínski skladatelia hovorili s veľkou chvá
lou a uznaním o Suchoňovej hudbe. Vy
zdvihovali najmä spôsob Suchoňovej harmó
nie, jej silnú dramatičnosť a veľmi citlivú 
dejovosť. 

Laureát Stalinovej ceny, skladateľ Sui· 
chan Cincadze v novinách Večerné Tbilisi 
o. i. píše: 

N árodný umelec Zdenél> Chalabaltl 
Folo: CTK 



Na scéne milán.~kei La Scaly po<ta·•·u J eníka vytvoril Git,seppe Di Stefan.o a K ecala 
i\.ndrea Mongelli 

Foto: Erio Piccagliani 

"Eugen Suchoľí dokonale pozná život a 
disponuje veľkou znalosťou zákonov scény, 
dramatmgie a toto všetko m u súčasne s 
ovládaním zvrchovanej kompozičnej techni
ky dovoľuje majstrovsky vykresľovať silné 
h~dobno-dramatické situácie i p sychologicky 
výrazné hudobné charakteristiky. 

Skladateľ miestami dosahuje ohromujúce 
operne-dramatické výšiny tým, že životné 
charaktery stelesňuje hlbokými, na kontras
toch vybudovan)·mi hudobnými obrazmi hr
dinov. 

Scény roztržky Ondreja so Stelinom v 
štvrtom obraze druhého dejstva a v rcholná 
scéna v lese, kde sa uchyľuje Ondrej, mll· 
čený výčitkami svedomia, sú svojou psycho
logickou stavbou, h ibkou a emocionálnou 
rozžera venosť ou majstrovskými dielami sve
tového operného repertoáru. Na tomto mies
te musíme ešte povedať, že k úspechu t),chto 
scén i celého diela prispel mladý nadaný 
spevák No dar Andguladze. Silnú drama tie-

kú postavu Stelinu, Janovho otca, tvrdého, 
no spravodlivého, ktorý hľadá vraha svojho 
syna, vytvoril Tengiz i\hL~kudiani. J ednu z 
hlavných postáv opery - Katrenu - po 
hlasovej st1·ánke dokonale zvládla G. Smaľ
ceľovová. Nehľadiac na veľmi zložitú har
monickú faktúru opery, divadelný sbor do
siahol čistotu, presnosť i súhru. Tance boli 
veľmi dobre nacvičené umeleckým vedúcim 
baletu SND v Bratislave Milanom Herényim. 

Nemožno sa čudovať, že Tbilisčania s ta· 
kým entuziazmom prijali uvedenie opery 
slovenského skladateľa Eugena Suchoľia na 
svojej scéne. Bol v tom prejav priateľských 
vzťahov k bratskému československému ľudu 
i obdiv veľkého skladatcľovho talentu a maj
strovstva, alw i vďačnosť tvorcom nezabud
nuteľného predstavenia." 

Záverom poznamenávame, že premiéru 
Krútňavy pripravujú aj operné scény v 
Kazani a Saratove. 

"Predaná nevesta" v La Scale 

Repertoár hudobných divadiel v Talian
sku donedávna spočíval najmä na popred
nejších talianskych a francúzskych operách 
devätnásteho a prvých desaťročí nášho sto· 
ročia, na hudobných drámach vVagnerových 
a na niektorých novinkách súčasných skla
dateľov. Diela slovanských autorov okrem 
jednej výnimky - Musorgského Borisa Go
dunova, sa zjavovali zriedkavo. Až v posled
ných rokoch možno pozorovať snahu unik
núť z tesného kruhu doterajších schém a 
osviežiť repertoár obrátením pozornosti na 
tvorbu skladateľov strednej a v)'chodnej 
Európy a dať talianskemu publiku možnosť. 
poznať diela, ktorých umelecká hodnota aj 
historická pozícia ostáva na celoeurópskej 
platforme bez akejkoľvek diskusie. Takto 
už po poslednej vojne malo talianske publi
kum možnosť poznať a oceniť opery Glinku, 
Dargomyžského, Cajkovského, Borodina, 
Rimského-Korsakova, Szymanowského, Dvo
ráka, ktoré tu dovtedy n'eholi uvádzané. 

Spomedzi talianskych hudobných divadiel 
pútajú na seba pozornosť- najmä repertoáro
vé činy La Scaly v Miláne. Je to pochopi
teľné, pretože toto divadlo vďaka svojej 
histor ickej tradícii a umeleckej úrovni sa 
už dávno dostalo do čela všetk)'ch operných 
divadiel a svojou slávou zatieiíuje ak),ch
lcoľvek súperov. Treba s uspokojenim pod
čiarknuť, že La Scala je nielen najsl.-í.vnej
ším, ale aj najdynamickejším operným di-

vadlom, ktoré - nehľadiac na výdavky -
snaží sa vynikať nielen úrovňou svojich 
predstavení, ale a j rôznorodosťou repertof1ru, 
upozorňujúc najmä na dôležité opel"" ..:ahra
ničné, ktoré si zaslúžia, aby ich talianske 
obecenstvo poznalo. V snahe dať čo na juce
lenejší' obraz európskej opery La Scala ne
zabúda na tvorbu českých a slovenských 
skladateľov a ten fakt dáva ozajstné vyzna
menanie umeleckému vedeniu, najmä ak sa 
berú do úvahy jazykové a technické ťaž
kosti (zaopatrenie notového mater iálu, pri
meraný výber súboru, atp.). V minulej se
zóne uviedli v La Scale Lišku B ystroušhu, 
teraz prišiel rad na Smetanovu Predanú 
nevestu. Ak Janáčkovu opera bola v Talian
sim novinkou, tak Smetanovo dielo bolo 
obnovenim, pretože Predaná nevesta nie je 
milánskemu publiku celkom neznáma. Jej 
prvé predvedenie sa konalo 5. októbra 1905 
v Teatro Lirico zásluhou poľského impre
sária Ludwika H ellera, riaditeľ a Veľkého 
divadla vo l~vove. Opätovné uvedenie Pre
danej nevesty, tentokrát už v La Scale, sa 
konalo 27. februára 1935. Súčasné uvedenie 
dňa 31. januára je teda tretím v poradí, 
vzbudilo však pozornosť, ako keby šlo o 
úplnú novinku, p retože od roku 1935 nás 
delí skoro štvrť storočia a veľmi málo Mi
lánčanov sa pamätá na predošlé uvedenie. 

Súčasná realizácia Predanej nevesty na
rážala na veľké ťažkosti. Vážne zoslabenie 
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kultúrnej výmeny taliansko-československej 
v posledných rokch a nemožnosť rátať 
s účasťou hercov, režisérov, dekoratérov a 
choreografov z Prahy, Brna alebo Bratislavy 
spôsobili, že riaditeľstvo La Scaly muselo 
rátať iba so svojími silami a s vlastnou ini
ciatívou. I-loci vážnosť La Scaly dáyala do
statočnú záruku vysokej umeleckej úrovne 
predstavenia, mohla vzniknúť obava, že 
Predaná nevesta, realizovaná cudzincami, ne
môže plne vytvoriť atmosféru českej dediny 
a nemôže náležite odzrkadliť intencie Sme
tanu a Sabinu. Na šťastie sa tieto obavy 
ukázali zbytočné. Predaná nevesta po strán
ke hudobnej aj scénickej patrí nesporne me
dzi najzdarenejšie predstavenia súčasnej se
zóny. Opera sa spievala v taliančine (v pre
klade F. Ghione a L. Mandausa). S výnim
kou textu bolo české ovzdušie podané verne 
a sugestívnym spôsobom. Hlavnú zásluhu 
tu má juhoslovanský dirigent Lovro Ma
tačic, ktorému sa podarilo dať predstaveniu 
pravé tempo a vyťažiť z partitúry všetko, 
čo do nej skladateľ dal. Predoln-a, polka, 
furiant i skočná skutočne pren.ášali poslu
cháča do sveta českej dediny a očarovávali 
ho svojou živelnosťou. Popri Mataéiéovi 
zbieral zaslúžené vavríny režisér Bohumil 
Herlischka (žijúci v Nemecku). Jeho záslu
hou je, že die!p Smetanu bolo poňaté tak, 
ako ho ch{tpal skladateľ, to značí ako úsmev
ná hudobná komédia a nie ako plytká fraš
ka so sentimentálnymi scénami. Mohlo hro
ziť nebezpečenstvo, že dve veľmi dôležité 

MILAN KUNA 

Prehliadka 
Stalo sa krásnym zvykom sprevádzať veľ

ké rokovania na~ich skladateľov, hudobn),ch 
vedcov a výkonných umelcov prehliadka
mi novej tvorby. Tým významnejšie a pre 
verejnosť príťažlivejšie boli koncerty, ktoré 
sa konali z príležitosti II. sjazdu SväLu 
československých skladateľov v dňoch 24. 
až 28. februára. Odzneli diela symfonické 
i kantátové, skladby komorné i piesňové, 
hudba vážna i populárna. 

Na dvoch veceroch v predvedení popred
ných symfonických telies; Ceskoslovenskej 
filharmónie za dirigovania talentovaného a 
na súčasnú dobu citlivého Martina Tnrnov
ského a Symfonického orchestra a Spevác
keho sboru Ceskoslovenského rozhlasu na 
čele s Aloisom Klímom svedčili diela česk-<·ch 
a slovenských autorov o veľkých hodnoÚch 
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postavy opery, Kecal a Vašek, sa mozu 
zdeformova-ť a skarikovať, treba však pri
znať, že Herlischka ukázal umiernenosť a 
pochopenie situácie, robiac z Kecala posta
vu zábavnú, no plnú dôstojnosti, ďalekú 
bláznovstvu, a z Vaška mládenca, ktorý 
budí nielen srniech, ale aj súcit a sympatie. 
Dômyselné dekorácie navrhol nemecký scé
nograf Otto Theo, nad choreografiou bdel 
Juhoslovan Dimitri Par líc. 

Spomedzi účinlwjúcich sa nesporne za
radil do popredia basista Andrea Mongelli 
ako Kecal, skvelý hlasove aj herecky. Vy 
tvoril postavu naozaj nezabudnuteľnú a 
ukázal,_ že ním interpretovaný svat je sim
točne kľúčovou postavou opery. Vedľa neho 
sa skvel Giuseppe di Stefano, najlepší ly r ic
ký tenor, aký m dnes disponuje talianska 
opera. Jeho Jmúk bol postavou vysokej trie
dy. LyriéJ,á sopranistka Cesy Broggini ve
dela vydobyť akcenty nežnosti a citlivosti 
v postave Marienky. Hlasovo aj herecky 
ťažkú partiu nešťastného Vaška dokonale 
podal tenorista Pietro De Palma. Osobitné 
slová chvály patria baletnému súboru so 
sólistkou Elettrou Morini a sboru, výborne 
pripravenému Norbertom Mola. 

Poňatie Smetanovej opery milánskym pu
blikom bolo neobyčajne srdečné. Divadlo, 
ktoré môže pojať 3.600 osôb, bolo na premié
re zaplnené do posledného miesta. Vrelé 
ovácie nasledovali po každom dejstve. 

lViaroslaw Sandelewski 

novej tvorby 
súčasnej tvorby. Ka prova Tretia symfónia 
z roku 1955/56, kto.rej jednotlivé obrazy sú 
bohaté na lyrické m yšlienky, plné citu a 
poézie, je dielo rýdzo kaprovské a súčasné. 
Predvedenie ul'ázalo jeho hodnoty v novom 
svetle, a to nielen v detailnej kompozičnej 
práci, v ktorej je autor veľkým majstrom, 
ale i hodnoty stavebné, architektonické. Po
pri nej Havelkova Prvá symfónia je nabitá 
dramatickými momentmi myšlienkového i 
výrazového kontrastu, umodíovaného oso
bitou a farbistou inštrumentáciou. Svedčí 
o skladateľovom vyrovna1ú sa s problémami 
súčasného človeka, jeho života i myslenia. 
V predvedení Ceskej filharmónie vynikli 
taktiež jej obrysy stavebné, šírka jednotli
vých ostro vyhranených plôch a ich štýlová 
súvzťažnosť. Podešvova symfonická báseň 

Kounicovy koleje" z cyklu Cesta vlasti 
~ rokov 1952- 1953 pôsobí jasnou tenden
ciou. Otrasné sú niektoré dramatické mo
menty tejto hudby, ktorá myšlienkove ťaží 
z tragédie z čias Íašistickej okupácie. Dve 
moravské tanečné fan tázie Klementa Slavie· 
kého z roku 1951 pôsobia zas neobyčajným 
temperamentom, najmä keď z jeho hudby 
tryskajú názvuky na jeho rodnú moravskú 
hud obnú reč. 

úspech druhého koncertu vyznel o t o ra
dostnej šie, že boli na ňom predvedené väčši
nou staršie skladby, ktoré vznikali ešte 
v časoch prv )'ch bojov o demokratick)· cha
rakter novej hudby a o je_j životný vzťah 
k súčasnému dianiu. Z cyklu "Ostrava" Ru
dolfa Kubína, opisujúceho minulosť, prítom
nosť i budúcnosť tohto svojrázneho mesta, 
druhá báseň "Maryčka Magdónova" n úti 
zamyslieť sa nad utrpením ľudu v minul),ch 
časoch. Jej dramatická hfbka je vyjadren á 
bohatou melodičnosťou a invenciou, súzvuč
nos ťou s tradíciou d omácej hudby, in štru
mentačnou fantáziou a živosťou rytmu. Na
proti tomu Suchoňovo videnie slovenskej 
krajin y a jej k rás je n esené výrazom ne
smierne vn útorný m a krehkým, ktorý -
v Symfoniette rustice - vychádza z doko
n alého zvládnutia celej orchestrá lnej palety, 
všetkých jej fines, zvukovej j emnosti i svoj
ráznosti h armonickej p r·áce, príznačnej práve 
pre slovenského umelca. 'Ideove najzávaž
nejšie boli kantátové diela Jana Seidla a 
Václav a Dobiáša. Záverečný diel oratória 
" Lidé bdele" , ktorý n esie n ázov "Da, my 
s vami", je hrdinským vyspievaním lásky 
k životu a slobode i ú primn ým vyznaním 
komunistu. Seidel vie plasticky prekresliť 
každú vetu a jeho práca s ľudsk)-m hlasom 
zasluhuje hlbšieho štúdia i pozornosti. Or
chester sa rozvíja v širokých plochách a 
silno forsírované plechové n ástroje umoc
ňujú hym nický- pátos tohto diela. Už nie
koľkohát predvádzaná repríza Dobiášovej 
lwntáty "Buduj vlasť, posilníš mier", dielo, 
ktoré si za svoju strhujúcu presvedčivosť 
i českosť získalo sympatie i za hranicami, 
znova potvrdila jeho význam pre novú sú
časn,ú tvorbu. Demoluatická koncepcia auto
rovej hudby siaha tu až k samým koreňom 
našej národnej kultúry a jej novosf vyviera 
i z hlbokej hudobnej ob raznosti H alasovho 
námetu. 

Sj~;do;)' koncert k omornej tvorby bol 
vyvazenyrn ekvivalentom orchestrálnych 
k oncertov. O Sommerovom Sláčikovom kvar
tete d-mol z rokov 1950/55, dohre predne
senom Kvartetom hlavného mesta Prahy, 
netreba sa rozpisovať: predvedenie znova 

potvrdilo, že v šetky ú spechy , k toré si p ráve 
toto dielo - technicky vybrúsené, osob ité 
v nápevnej strán ke i v spôsob e tematickej 
práce - dobýva n a svojej ceste cu dzinou, 
sú hlboko oprávnené. Tiež Sonáta pre v io
lončelo a ldavír J. Jirka a Kaheláčova 
Husľová ballata, op . 27, sú d iela životné, 
v ktorých sa autor i snažia ísť ďalej , n ad 
priemer bežnej komornej tvorby . B ojovné, 
opravdivé a vzácne dielo E. F. Búriana, 
piesňový eyklus "Aby nezab íja! mrak", cha
rakterizuje autora - neúmornéh o bojovní
ka. Ako súčasne a aktuálne znejú tieto p ie
sne, myslené ako vzbura p roti v ojne a n ená
videném u ničeniu! Skladateľova reč je jasná, 
lapidárne úsečná a energická. Na druhej 
strane však plná opravdivého citu, ako bolo 
m ožné sledovať z prežitého podania Sou rna
r ovho. Tie:l H.ezáčova II. klavírna sonáta sa 
čestne radí k týmto vyzretý m dielam. D. 
Baloghová ju predviedla so vzácny m zauja· 
t.[m. 

Koncert v Divadle D 34 bol d opln k om 
k predošlému kon certu komornej tvorby. 
Popri Stanislavov ej III. klavírn ej sonáte, 
s ktorou sa dobre vyrovn ala mladá k lavirist
ka Libuša Kfepelová, Kfivink ových Troch 
piesňach z cy klu Zi-vote, buď pozdraven na 
slová M. Kratochvílovej a M. Kunderu, in
terpretovaných Ladislavom Ivirázom a Alfré
dom Holečkom. a Sláčikového kvarteta 
d ·mol Išu Krej'čího, p redneseného Dvoľá
kov)·m kvartetom, zazn ela i n ová ope1·ná 
aktovka Otmm·a Máchu "Polapená neve1·a". 
Stanislavov a sonáta bola vyvolaná do ži
vota potupným plagátom z d oby okupá
cie proti sovietskej armáde. Autor ju pr~.!· 
konával momentmni depresie a b olesti a n aj
mä v záverečnej v ete dáva zaznieť opti
mistickým t ón om, vy vierajúcim z hlbok~j
viery v krásnu budúcnosť . Tiež obsah IG i
vinkových piesní smeruje jasne k novej prí
tomnosti. Najsilnejším d ielom večera b olo 
však kvarteto l šu Krejčího, zložené v ne
dávnych rokoch, op ojené výraznou spev
nosťou a iskrivou veselosťou záverečného 
Allegra. Ciastočne problematická zostáva 
opera Máchova, dielo p lné humoru, rastú 
ceho z p rostého situačného príbehu . Stýlo· 
vá nejednotnosť i nehlboká idea samého 
diela síce neprekážala pob aveniu obecenstva, 
najmä záslu hou živéh o podania operného 
súboru Burianovho divadla, no skladateľovo 
tvorivé u ch openie námetu . zostalo predsa len 
trošku n a povrchu. 

Sjazdová prehliadka nov ej tvorby uzavrela 
sa k oncertom z tvorby masových piesní a 
tanečnej, populárnej a estrádnej hudby . 
Spevácky súbor Juliusa Fučíka AZKG Pra-
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ha, ktorý riadil Zdenek Stárek, prišiel ten
toraz s piesňami, vzniknutými väčšinou v 
poslednom čase . Palouček, Macourek a Rei
ner sú skladatelia, ktorí stále udržujú živý 
styk s amatérskou umeleckou tvorivosťou 
a ich piesne sú prežiarené novou radosťou 
a mladosťou, príznačnou dnes pre mládež
nícke súbory. Na Paloučkovej piesni "Spie
vaj, súdruh, s nami" na slová M. Mráza 
možno najlepšie dokumentovať, ako sa prvší 
t yp masovej piesne kryje s piesňou estrád
nou. Macour·kova pieseň "Miliony jdou", 
stavaná na postupnej gradácii, dobre vysti
huje nôtu starej revolučl]cej piesne a moti
vický citát z Marscillaisy neporušuje nová
torskú črtu tejto piesne. Reinerova pieseň 
s Hofcovým textom je zas typická súborová 
pieseň, živá a temperamentná, ktorá má 
všetky predpoklady na to, aby sa čoskoro 
stala piesňou mnohých našich mladých sú
borov. Tiež Armádny umelecký súbor Víta 
Nejedlého s dirigentom Pavlom V ondruš
kom predstavil sa niekoľkými estrádnymi 
skladbami a piesňami, plne životnými. Neu
mannove "Maľované deti" je radostná, svie-

ža pieseň z vojenského prostredia, podobne 
ako Podéšťov "Dobrý deri", ktorý vychádza 
z nadšenej tanečnej rytmiky. Fischerova 
pieseň "Pardon, ja musím" svojsky vychá
dza z Ježkových scénických piesní. Lyrická 
malá kantáta "Pieseň o Fučíkovi" Radima 
Drejsla vhodne zakončovala vystúpenie ar
mádneho kolektívu a hola dokladom vyzre
tej tvorby autora v tomto piesňovom odbo
re. Medzi vystúpením obidvoch súborov 
orchester K.arla Kraugartnera uvádzal vkus
n)'m a citlivým poňatím tanečnej skla~by 
českých a slovensk\·ch autorov : Sedláčka, 
Bláh.u , Nováčka, Pálku, 'Wolfa, Korbara, 
Ducháča, Jindru, Frieda a Nikodema. Oso
bitnú pozornosť iste zaslúžia skladby n apr. 
A. Frieda "Smolný deň" a B. Nikodema 
"Dva modré halónky". Kladnou črtou všet
kých skladieb bola intonačná svojráznosť i 
snaha všetkých autorov prísť s novými ná
padmi, novou invenciou a premysleným 
aranžmán a podstatne zasiahnuť do vývoja 
tejto inak hodne skomercionalizovanej hu
dobnej tvorby. 

Koncerty Slovenskej filharmónie 

Prvé dva koncerty februá,·ového abonent
ného cyklu (5. a 6. februára) dirigoval 
Ladislav Slovák. Na rozdiel od štýlove pre

. važne klasického repertoáru na svojom de
cembrovom koncerte vybral si tentoraz pro
gram, ktorý lepšie vyhovoval jeho impul
zívnemu naturelu. V úv ode koncertu zaznela 
Vv'eberova predohra Euryantha. Bolo hy síce 
možné mať námietky proti uvedeniu - je 
to skladba predsa len príliš známa, lebo sa 
často hráva - treba však priznať, že vý
kon orchestra bol '-i·borný. p,.e dirigenta 
v tejto skladbe je veru neľahké dosiahnuť 
vysoký štandard, ktor)· by b ol na úrovni 
toľkých známych predvedení. Slovákovi sa 
to podarilo vďaka prcmyslcnnj koncepcii 
i prepracovaniu každého detailu.' 

Nesporným vrcholom tohto koncertu ho
lo však uvedenie Sostakovičovej L symfónie. 
Ako sa zdá, Ladislav Slovák má cieľ uvie~f 
postupne · všetky významné Sostakovičove 
symfónie. - I. symfónia - i napriek tomu, 
že je výtvorom ani nie dvadsaťročného skla
dateľa - je jedným z najlepších Šostakovi
čových orchestrálnych' diel. V nej sa už 
jasne zračia individuálne črty jeho skladateľ
skej osobnosti, i keď mladícky optimizmus 
a veselosť, prechádzajúca miestami až do 

196 

grotesky, prevládajú nad tragick)•mi tónmi, 
príznačnými pre väčšinu skladateľových 
neskorších diel. Dielo sa vyznačuje prvotried
nou skladobnou technikou, využívajúcou 
celú škálu prostriedkov od kontrapunktic
kých umelos tí (kánon y a imitácie) až k pri
mitívne prostej homofónnej faktúre, pohy
bujúcej sa niekedy až na okraji banality, 
no niltdy do nej neupadne. - I tentoraz 
naše prvé orchestrálne teleso ukázalo, akého 
kvalitného výkonu je schopné pod skúsenQU 
rukou. 

Do rámca tohto koncertu neveľmi vhodne 
zapadlo vystúpenie juhoslovanského huslis
tu V. Markoviča, ktorý zahral Beethovenov 
Husľový koncert. Notový zápis sa mu síce 
ako-tak podarilo do.držať - ale prílišná sú
stredenosť na technické prob'lémy i značná 
výrazová jednotvárnos ť zavinili, že ostal 
ďaleko za urneleck)'m minimom v repro
dukovaní tohto diela. Orchester - na Bec; 
thovena, i keď to bol sólistický koncert v 
príliš malom obsadení - hral tiež " oddy
chove"". 

Stredobodom koncertu sa stal Bachov kon
cert pre čembalo, v ktorom ako sólistka 
vystú,pila belgická čemhalistka Christiane 
Pareé, známa u nás z minuloročnej Bratí-

slavskej jari. Boli srne tnedovšet~ým ~ve
daví na zvuk čembala a na sposob Jeho 
postavenia. v :ámc~ orchestr:H~~ho koncert~. 
V tomto ocakavam sme boh, Ziaľ, .sklamam. 
Začlenenie sólistu do celého hrae1eho apa
rátu je všeobecne platným úzom až ~o dô_b 
Mozartovych, ktorý sám osebe podriaď UJe 
sólistu orchestru, ktorý sa takto vôbec nestú
va rovnomerným partnerom orchestrálneho 
tutti. Preto sa ťažisko mimovoľne prenáša 
na orchester. A ten (dirigent dr. Rajter je 
ohvčajne spoľahlivým sprevádzačom) podal 
zn~va iba "~prevádzačský" výkon, čím och~t
dobnil dielo o veľa pôv abov. O to vr·elš1e 
prijalo obecenstv? prídavky ume~yne,. ktorá 
najmä v Scarlattlm vedela do kraJnOsti vyu
žiť obmedzené možnosti bratislavského čem
bala a tak aspoň dodatočne plne uspokojiť 
obecenstvo. 

CharakteT'll concerta grossa ostal komorný 
orchester filharmónie (nie Bílkov, ale tent?
krát zložený z riadne platených č_lenov Jd
harrnónie, účinkujúcich v rámci SVOJICh 
úväzkov!) veľa dlžný v predvedení Hiindlov· 
ho Concerta grossa g-mo!. Vinu na tom ten
toraz nenesie arú dirigent, ani orchester, ale 
predovšetk)·m nevydarený e.'l:perimen~:. Prav
d epodobne v snahe zacl~ovat vonlu:JSIU do
bovosť dirigoval dr·. RaJter spoza cembala, 
hrajúc pritom i čembalový part. Ukázalo 
sa, že orchestru nestačili na minimum ob
medzené dirigentove gestá a za týchto okol
ností sa svojej úlohy nestačil náležite zhostiť: 
Jednotlivé skupiny sa až príliš sústreďovali 
na sYoj výkon a citeľne ch)-balo pev né ve
denie - ziednocovací činiteľ. A tak na úkor 
štvlovosti -vonkajšej utrpela štýlovosť vnú
to~ná - obsahová. 

Bežnv v<•kon podal orchester i predvede
ním H~yd;;_ovej Oxfordskej symfónie. 

Na tr·eťom koncerte februárového abo
nentného cyklu (19. a 20. IL) predviedol 
orchester SF jeden z programov, prichysta
ných pre zájazd do Belgicka.· Za dirigent
ským pultom sa zjavil p omerne čas~ý náš 
hosť neúnavný propagátor slovenskeJ hud
bv. Eduard Donneux. Po viac než polročnej 
p;·~st{n~ke umožnil nám opäť počuť význam
ný prínos do klenotnice slovenskej hudby 
za minulý rok Kardošov Koncert pre or
chester. Toto predvedenie Koncertu tvo
rilo vrchol večera a ťažko zvlášť hodnotiť 
wkon orchestra v jednotlivých jeho častiach. 
Ak povieme, že najviac zapôsobili var~ tretia 
a štvrtá časť (Allegro hurlesco, Adag10 rno
der·ato), spájame hodnotenie výkonu s hod
notením (pravda, nevyhnutne subjektívnym) 
estetickým. 

Edgárdovi Donneuxovi vďačíme i za po
znanie Symfonietty súčasného belgického 
skladateľa René Berniéra, sviežeho výtvoru, 
sti·iedrno, ale pôsobivo inštrume~tovaného. 
- Skoda, že v)'kon Michala Karma v Mo
zartovom koncerte A-dur neudržal predchá
dzajúci štandard koncertu: v jeho podaní 
nám chýbala tá ľahkosť, gracióznosť, prí
značná pre väčšinu Mozartových diel. 

Záverom koncertu zazneli Kodályove Tan
ce z Galanty. Dirigent svojím temperament
ným podaním strhol obecenstvo, treba mu 
však vyčítať prílišný dôraz na vyzdvihovaní 
novouhorských prvkov. 

Na poslednom koncerte februárového cy
klu (26. a 27. februára) nevystúpila Sloven
ská filharmónia, ale dva sesterské učiteľské 
shory, l'evecké sdružení moravských učíte
Iii, laureát štátnej ceny, za dirigovania zaslú
žilého umelca profesora Jana Soup ala, a 
Spevácky sbor slovensk)'ch učiteľov pod v~
dením dr. Juraja Haluzického. Zaracleme 
lwncertu s])orovej tvorby bolo nielen víta
ným oživením jednostranného programu 
abonentných cyklov, ale presvedčilo nás opäť 
o životnej sile tohto umeleckého žánru, ~>:u 
ktorému sa, žiaľ, dnešné obecenstvo stav.ta 
dosť nevšímavo. V prvej časti večera, ktor)• 
patril hosťujúcemu telesu, zaujal nás n ajmä 
Janáčkov Potulný šílenec. V ňom sa skon
centrovali všetky prednosti tohto vynilmjú
ceho telesa. Prof. Soupal kládol dôraz na 
rytmickú pregnantnosť sborových part~ 
oproti ly ricky znejúcim sólam, čim vytvonl 
prudké kontrasty, ktoré sa stali _základnou 
bázou dosiahnutia atmosféry súcitného tra
gizmu v tomto diele. Zo sólistov vysoko nad 
priemer vynikol tenorista L. Vrtal, korý 
najmä v lyrických úsekoch našiel adekvátne 
možnosti uplatnenia sv ojho hlasu. 

V ďalších shoroch (Barvík, Seidel, Petr
želka, Suchoit) potvrdilo teleso svoje výni
močné kvality, ktoré vystúpili do popredia 
v porovnani so SSSU, ktorý dolmmentoval 
vysokú úrove1i predovšetkým v Nováko
vÝch Dvanástich bielych sokoloch a v časti 
Sucl;oňovho shoru O horách. Vrcholnú úro
veň interpretácie komplikovanej motettovcj 
faktúry dosiahol ensemble v Bellovom dvoj
sbore Tv zem krásna (pôvodný text Tu 
es Petru~). Zdá sa, že dr. Haluzick)' je naj
lepším interpretom diel, v ktorých sa môže 
sústrediť na prácu v rámci polyfónnej sadz
by. Tu v ystúpil do popredia prvok m?n~
mentalizmu, ktorý sa mimovoľne preJavil 
aj na miestach, kde sa žiadalo viac jemnosti 
a plastičnosti. (Moyzesova Romanca). 
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. V:rc~olom v~čera boli diela spievané spo
Jenynu sbornu. Okrem Bendlovho Svoj k 
své~u, ~torý vyznel priam manifestačne, 
zauJal nas. Foerstrov Oráč a Moyzesov Ver· 
bunk. SpoJením dvoch sborov vzniklo ideál
ne teleso, schopné tlmočiť maximálnu škálu 
nálad a myšlienok. Dôkazom toho bola Sme
tanovu pieseň Na m ori, ktorá sa stala ukáž
ko~ ~rch?Iného speváckeho majstrovstva, 
naJma v usekoch náhlych dynamic:l-ých zlo
mov. Skoda, že spojené sbory spievali zo 
S~choňovho. c~klu _O ho_rách len prvú časť, 
!\-ano, ktora si aru nežiada také kvantum 
mterpretov ako napr. Hrmavica. Táto časť 
by v spojenom podani bola zaiste nena
hraditeľným zážitkom. ( fn +ra) 

KONCERTY STATNEHO 
KONZERVATORIA 

25. februára sa konal prvý tohoročný 
a_bsol~ent~ký koncert Státneho konzervató
na. Na Jeho programe boli tri Mozartove 
koncerty: dva pre klavír a orchester a jeden 
pre. husle a orchester. Týmito dielami za 
spn~vodu Ú8tavného orchestra ukončili 
SVOJ': štúdium klaviristky Oľga Húsková 
(z ~~dy prof. Kafendovej), Margita Nagyo
v_,á (ziačka prof. Smidžárovej) a huslista Ján 
I•ellmayer (prof. Koi'ínek) . 

Druhý absolvents:l-ý koncert sa konal 2. 
marca: T~ntokrát absolvovali poslucháči pe
dagogickeJ vetvy. Klaviristka Beatrix Háj
ková .z t~ie~y prof. Lichnerovej absolvovala 
Tronu nuruatúrami J. G. Wiliamsa Marta 
Gogolová, ~iač~~ tej istej profes~rky, si 
vy~rala_ znameJsle skladby. (Chopin : Polo
nruse Cl~·mol a V. Novák : Spomienky, op. 
?)• huslista Jozef Bobko (trieda prof. Ko
rmka), absolvoval Mozartovým Husľovým 
koncertom A-dur. Z:í.ujem sa sústredil na 
prednes málo známeho Kusevického kon
cert~ na kontrabas Miroslavom Peckom 
z tnedy prof. Lipu. Ján Durča l': triedy 
prof. Voriiša absolvoval hru na akordeo1i: 

- VYMENNY ZAJAZD VSi\H.T DO NDR 

~?ncom ro!m 1957 mala H udobná fakulta 
naseJ Vyso.keJ školy múzick)'ch umení v Bra
tislave priateľskú návštevu z Drážďan: 
~ochschule fiir Musik Dresden poslala vtedy 
styroc_h š tudentov v sprievode profesora 
Schne1dra-i\~arfelsa na týždenný pobyt k 
n~m.. V divadelnom štúdiu VŠMU pred
viedli koncert s veľmi hodnotným proura
Il!om, z. k torého spomíname Schuma~ov 
p1esňovy cyklus Frauenliebe und Leben 
(Hartmuth Ochs), Regerove Vao·iácie na té
mu Beethovena a kúzelný prednes lyrického 
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tenoristu _Petra ~chreiera, kto; ý sa v týchto 
dňo~h pr1 vylucovacom kole NDR pre VII 
Fes~tval . mládeže _a študentstva vo Viedni 
umiCstml na I. nueste. Vtedajšiu pozvánku 
na odvetnú návštevu našich študentov do 
Dr~žďan VSMU prijala a dekanát Hudob
~leJ. fa~ulty vy?ral delegáciu v tomto zlo
žeru : Ľuba Baricová (spev), Ľudmila Kalu
s~vá ~organ),. Ladislav Kupkovič (husle), 
ĽudoVIt Marcmger (klavír) so mnou ako 
pedagogickým sprievodcom. Náš zájazd bol 
p~án~vaný na september 1958, pre reorga
mzácm hudobného školstva v Drážďanoch 
bol však odložený a uskutočnený až kon
com februára 1959, 

Nedeľa 22. II., prvý deň nášho drážďan
skéh~ pobytu, bola venovaná predovšetkým 
preh!.1~dke sv~toznámeho Zwingru a iných 
pamatihodnostr mesta. Po spoločnom obede 
pozvali nás na operetné predstavenie Boc
caccio, čo nás n!lj~rv tro~ha udivilo, kým 
sn:e ~~ dozv~deli, ze na 1ch vysokej škole 
zr1~~ih osob.Jtné oddelenie operetné a že 
maJu teda UJ k tomu druhu umenia hlízkv 
vzťah. Večer sme strávili v modernej b ~
dove Nemeckého múzea pre hygienu ua 
abo~entnom koncerte Drážďanskej filhar
~óme.- Hlboký doje~ v nás _zanechalo pred
vederue Brahm::;oveJ DruheJ symfónie pod 
taktovkou prof. Heinza Bongartza. 

Druhý deň ráno navštívili sme hlavnú 
budovu Hochschule fiir Musik. J e to betó
nová stavba, postavená nie na účelv hu
dobného učilišťa, takže zvuková i;olácia 
me~zi. jednotlivými_ trie~ami j e priam ne
mazna. Predsa maJú vsak teraz už dve 
v!as~né b~dovy, až na organové triedy, kto
re su v Lipsku a vo Weimare. Zúčastnili sme 
sa vyuč_ova~a v jednotlivých triedach. V 
klavírneJ trtede vypočuli sme si Mozartov 
K?runovačný koncet"t s kadenciami ich ve
duceho ,profesora kompozície J oh. P . Thil
manna. 

~o som už spomenul, Hochschule filr 
M~s1k nevlastní organ. Veď aj klavírov je 
zauaľ v Drážďanoch málo : l•eď som žiadal 
~ o.bcho?e noty pre dva klavíry, odpovedali, 
ze 1~h vobec nemajú, nakoľko mnohé rodiny 
musia p:ed naseahovaní~ do bytu podpíS<lť 
reve~·z, ze tam. nepostavm klavír (z opráv
nenych obáv, ze sa dom ešte môže zrútiť) . 
Aby. sme teda našej organistke Kalusovej 
nanuesto plánovaného koncertu umožnili 
aspoú štu~ijný účel zájazdu, podnikli sme 
v utorok rano cestu do Freihercru in Sachsen 
k~e s~ v J?óme nachádzajú eš~e dva ch)'rn~ 
nastrOJe S1lbermannove. Najprv nám ochot
ný regenschori Eger predniesol na veľkom 
organe Bachove P relúdium a fúgu g-mol, 

potom si zahrala Kalusová na nástroji, aký 
v CSR nemáme ani jeden, a zistila pri hre 
dnes už celkom nezvyklú úzku menzúru 
pedálovej klaviatúry, ktorá zabránila v čis
tej hre na tomto historickom organe. Večer 
konal sa náš koncert v reprezentačnej budo
ve školy na Mendelssohn-Allee. Prvá polo
vica bola venovaná svetovej tvorbe (d'Ast01'
ga, Bach, Schuman, Franck), v druhej po
lovici predniesli sme prevažne diela našej 
tvorby : od Smetanu a Dvoi'áka cez Janáč
kovu Husľovú sonátu až po Suchoi'íovu Bala
dickú suitu, k torá bola v skvelej Marcin
gerovej interpretácii vrcholom večera. Janáč
kova sonáta (Kupkovič - lVIacudúi'íski) im 
vraj zanechala v našom podaní oveľa bez
prostrednejší dojem než pri návšteve brnen
skej JAMU pred pár rokmi. A Baricovej 
vtipný prednes našich ľudových piesní na 
záver večera vyvolal búrlivé ov{tcie. Celý 
program nahrali na zvukový záznam pre 
študijné účely školy a rektor v záverečnom 
hodnotení výkonov na pódiu pred nami 
vyzdvihol, že takéto pedagogické výsledky 
na;ej VSMU môžu im slúžiť za vzor a zavä
zujú profesorov k ešte väčším snahám na 
poli pedagogickej činnosti. 

V podvečer nasledujúceho dňa konala sa 
ako každú stredu v koncertnej sále hlavnej 
budovy školy tzv. Musizierstunde, niečo ako 
interný večierok s obecenstvom. Vypočuli 
sme si Kabalevského Violončelový koncert, 
Hegerovu Suitu pre sólovú violu a Beetho
venov sláčikový kvartet. Večer sme boli 
v opere, ktorá pre úplné zničenie chýrnej 
drážďanskej opery má svoje predstavenia 
v opravenej budove činoherného divadla. 
Ľutovali sme, pochopiteľne, že sme nemohli 
vidieť v tunajšom predvedení nášho Bega 
Bajazida (bol na programe práve v deň 
nášho koncertu), no sledovali sme so zá
ujmom balet drážďanského skladateľa Otta 
Reinholda na námet Andersenovej rozprávky 
Slávik vo veľmi pôsobivej inscenácii a zna
menitom choreografickom stvárnenf. 

Posledný deň nášho poby tu venovali sme 
vrcholu drážďanskej návštevy: jedinečnej 
Galérii, ďalej nám rektor Laux poul,azoval 
hudobné pamiatky mesta, ako napr. dom 
Richarda Wagnera alebo hrob Carl Mar·ia 
Webera, kde sme položili kvety. Večer sme 
sa stretli s profesormi ústavu na priateľskom 
posedení. 

Rudolf Afacudzi,ísk i 

UCITELIA HRALI ZIAKm1 A ICH RO
DICOM. K sympatickému rozhodnuti u od
hodlal sa učiteľský sbor III. hudobnej školy 
v Bratislave, keď z príležitosti 41. "-ýročh 

Veľkej októbrovej revolúcie si naplánoval 
usporiadať niekoľko výchovných l<onccrtov 
a besiedok pre svojich žiakov a ich rodičov. 

Prvý takýto koncert za plnej účasti žiac
tva i rodičov uskutočnil sa 29. januára 
v koncertnej sieni Cs. rozhlasu. Na programe 
boli diela veľkých majstrov klasického ob
dobia J. Haydna, W. A. Mozarta a L. v. 
Beethovena a napokon odznelo aj slávne 
Concerto grosso d-mol A. Vivaldiho. _ 

Z programu treba vyzdvihnúť predovšet
kým ukážky z piesňovej tvorby W. A. Mo
zarta (Aria), Beethovenove Skótske piesne 
v podaní znamenitej T. Kresákovej, ďalej 
výborné predvedenie Vivaldiho Concerta 
grossa (J. Kowalski a L. H orti - hu~lc a 
E . Fernerová - klavír) ; zaujala aj komorná 
súhra E. Turcera (husle), O. Musila (čelo) 
a E. Fernerovej (klavír) pri predvedení 
Haydnovho Klavírneho tria č. 21. Na ve
čierku úspešne účinkovalo aj Sláčikové k var
t eto Bratislavského komorného súboru (J . 
Kowalski, L. Horti, L. Schleir..her, I. Suchoň) 
predvedením známeho Haydnovho Sláčikil
vého kvarteta č . 41. 

Celý večer mal typické komorné obsa
denie. Podobné podujatia by mali uskutoč
niť na každej h udobnej škole. Takto hy sa 
iste pomohlo z každej stránky aj ro7.voju 
našich hudobných škôl, dvíhala hy sa a j 
umelecko-pedagogická úroveň učiteľstva, a 
to by bolo niečo, čo by prostredníctvom 
domov osvety účinne pomáhalo dovŕšiť kul
túrnu revolúciu na našom ;vidieku. 

SLOVENSKE BALADY V J:UDOVEJ 
PO:EZII, V DIELACH SLOVE:\SKÝCH 
SKLADATEĽOV A VYTVARN!KOV 

Slovenské umelecké sväzy (spisovatelia, 
skladatelia, výtvarní a divadelní umelci) 
spolu s SVKL usporiadali dňa 16. februára 
t. r. v Divadle P. O. Hviezdoslava Večer slo
venských ľudových balád. Program, zosta
vený z ľudových balád, skladieb sloven
ských skladateľov, ilustrovaný slovenskou 
grafikou, bol akousi novou javiskovou syn
tézou takmer všetk)'ch druhov umenia. O 
celej koncepcii večera nemožno hovoriť ináč 
ako v superlatívoch. A nemožno sa tiež ne
pozastaviť pri účinkujúcich. Recitátori Eva 
Kristinová a J án Jamnický boli vlastne 
ústrednými postavami tohto neoficiálneho 
sviatku slovenského umenia. Svojim pre
krásnym, kultivovaný m a v podstate nová
torsk-ým prednesom balád odkryli posluchá
čom cenn é výtvory nášho ľudu. V prvej 
časti večera boli balady veľmi adekvátne 
kombinované cyklom klavírnych skladieb 
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Andreja Očenáša Nová jar. S veľkou dávkou 
muzikality a s výbornou technikou ich 
zvládla Eva Fischerová. To už v plnej mie
re nemožno povedať o výkone eudovita 
~Iarcingera, ktorý predniesol Baladickú suitu 
pre klavil' op. 9 národného umelca Eugena 
Suchoňa. Jeho hre chýbala tá baladičnosť, 
ktorá naplňala atmosféru celého večera. A 
čo najviac zarážalo, to holi technické kazy, 
ktoré sme u Marcingera, klaviristu výborne 
technicky pripraveného, dosiaľ takmer ne
poznali. O to viac upútal prednes dvoch 
časti Sonáty g-mol pre husle a klavír národ
ného umelca Mikuláša Schneidra-Trnavské
ho v :interpretácii Marty Országovef. Into
načná čistota a najmä bohatá a dobre pre
myslená výrazová škála charakterizovali Or
szítgovej hru. Dnes už svetoznáme grafické 
dielo Vincenta H ložníka a grafiky Viliama 
Chmela, Alojza Klimu a Emesta Zmetáka 
dodali lesk tomuto slávuostnému večeru, 
ktorý sa zopakoval 23. februára. Nakoľko 
v ten deň Ľ. Marcinger odc<~stoval, E. Fische
rová zahrala ú ryvky zo Suchoiíových Me
tamorfóz. 

Bratislavské publikum by si a j v budúc
nosti prialo vidiet čo najviac podobn),ch 
podujali. 

E. Faltinová 

Arno/do Fraccaroli: 

ZIVOT GIACOMA PUCCINIHO 

Z taliančiny prelo:.il František l{attala. 
Vydalo Slovenshé vydat•ateľstvo hráme; 
literatúry v Bratislave v rohu 1958. 

Prekladom knihy Arnolda Fraccaroliho 
sa zaplnila citeľná medzera v monografiách 
o skladateľoch. J e to prvá kniha, vydaná 
u nás o Puccin.im. Vyšla ako spomienka na 
sté výročie skladateľovho nm·odenia. 

Kostrou diela je sledovanie jednotlivých 
opier v presnom časovom poradí ich vzni
ku. Pritom sa autor zameriava predovšet
k)= na vonkajšie okolnosti, ako zoznáme
nie skladateľa s predlohou libreta, vznik 
samotného libreta. Potom sa už autorov 
záujem sústreďuje len na premiéry opier 
a hlavne na ich prij~tie a odozvu u obecen
stva. Na viacerých miestach sa uvádzajú 
skladateľove spomienky na dojmy z pre
miér. Veľkú pozornosť venuje a u tor do
bov"S·m kritikám, často aj cituje plné zne
nie niektorých i obsiahlejších. J e charak
teristické, že citované k ritiky sú pre skla
dateľa len priaznivé. Pr itom hudobná strán
ka opery ostáva nepovšimnutá ; kritiky sú 
skôr osobnými dojmami ich pisateľov a vší-
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majú si predovšetkým náladu obecenstva. 
(Napríklad vypočítavajú potlesky, koľko
krát sa bol pokloniť autor a koľkokrát di
rigent, alebo speváci.) Zivot skladateľa je 
podrobnejšie opisovaný len na začiat"ku 
knihy a v jej závere. Autor uvádza krátku 
genézu skladateľovho rodu, zoznamuje nás 
s rokmi štúdia na konzervatóriu a s prv}'ill 
úspešným dielom mladého Pucciniho, Ca
priccio sinfonico. Podrobne je opísaná aj 
skladateľova smrť. V životopise sú spome
nuté i zájazdy do zahraničia na premiéry 
niektor}•ch opier. 

Celkove je z diela jasný veľmi blízky a 
priateľský vzťah autora ku skladateľovi. 
V knihe nie je podaný hudobno-vedecký 
ani hudobno-estetický rozbor a hodnotenie 
Pucciniho diela. Ani opis nie je úplný, pre
tože autor si všíma · len opernej tvorby 
skladateľa. Dielo nie je - a ani autor to z 
neho nechcel mať - vedeckou monogra
fiou, ale je zamerané pre najširšie obecen
stvo. Kniha je písaná veľmi pútavým slo
hom. Cenné sú najmä doslovue zazname
návané výroky skladateľa a výklad jeho 
11ázorov. 

Ku knihe je pripojená štúdia dr. Ljuby 
Makovickej: "Verizmus Giacoma Pucciniho" 
a zoznam jeho diel. 

Veríme, že kniha i napriek určitej jedno
strannosti splní svoju základnú úlohu, po
:>:nanie Pucciniho života a diela tými naj
širšími kruhmi čitateľov i operného obe
censtva. Otázne však je, či by sa nebola 
našla hodnotnejšia práca, ktorá by túto 
úlohu mohla splniť omnoho zodpovednej
šie. E. Stančeko1•á 

LEOS JANÁCEK 
ELEGIE NA SMRT DCERY OLGY, 

kantáta pro tenor sólo, smíšený sbor a hl~
vír, SNK LHU Praha 1958. Pfedmluvu -
Olga Janáčk.ová - napsal Vl. Helfert. Do 
tishu pŕípravila Th. Straková. V minulém 
roce vydalo Státní nakladatelství KLHU ne
lwlik pekných svazkli z díla Leoše Janáčka. 
Byl to pohotový nakladatelský čin k pi'íle
žitosti Janáčkovu výročí a dostalo se mu 
z muoha stran uznfiní. Tak vy šel napi'. kla
vírni výt.'lh kanlá ty pro mužský sbor a 
orchestr Na Soláni Carták, nebo kapesní par
titura symfonické básné Balada blanická a j. 
Značnou pozornost vzbuzuje v tibec poprvé 
tiskem publikovaná Elegie. Osudy jejího vy
dáni, k teré se pi'ipravovalo od roku 1938, 
t. j. rovných dvacet let, j sou vzrušující. 
Válka a zejména zatčeru Vl. Helferta, jcnž 
v letech tricátých vedi veškeré ediční práce 
související s Janáčkem, znemožnilo tento 

vydavatelský zámk A tak teprve dnes ví
táme její prvuí vydání. 

Na základe jediné známé predlohy, # je 
opis Elegie v archivu brnenského rozhlasu, 
bylo celé dílo pŕipraveno pro tisk. Re~se 
klavírního partu vychá7J z požadavkú p ia
nistického pŕepisu, ale prihlíží spíše k posti· 
žení pohybu jednotlivých hlasu. Tato sna
ha vede nústy k nepfehledné grafické úpra
ve metra i melodie. Velmi m álo pozornostl 
je včnováno pedalisaci. Pedalisační značky 
jsou rozsety velmi sporadicky, a nekdy zce
la zvulwve nevhodne. 

Jak je známo, podkladcm E legie byl rus
ký text M. N. Vevericové. V tomto ruském 
textu se všeobecne vidi velký symbol spo
lečné lásky otce a dcery, Leoše a Olgy. Tak 
také o tom píše Helfert. A p i'esto v partituľe 
sboru ruština chybí, zato je zde zvláš tní 
p reklad nčmecký a anglický. Ruský tex t, 
který je ptivodní, originální, výchozí, mel 
být ústrojnou části partitury i treba na úkor 
nčktcrého jiného textu, kdyby s tím byly 
ruzné technické potíže. Kterýkoliv jiný text 
z uvedených dvou prekladu mohl být uve
rejnen v predmluvč. 

Úvodní stať Vl. Helferta, Olga Janáčková, 
nemá žádný komentár. J e to studijní ma
teriál a čtenái' se nedoví, že H elfert psal 
svou studii na jai'e v r . 1938, že ji ch tel 
pozdčji zkrátit, že ji psal v dobe svého ak
tivního boje proti fašizmu, že studie byla 
témer po dvaceti letech zapomnení nalezena, 
atd. Není uveden ani tak duležitý údaj, že 
záver studie byl uverejnen v Hudebních no
vinách (1938), a pod. Alespoň temi peti 
i'ádky mohlo být Helfer tovo posthumni dll
ko komentováno. Pŕemysl Nováh 

Sú HRNN!<: VYDA1"l'IE MOZARTOVrCH 
LISTOV 

Medúnárodná nadácia Mozarteum v Salz
burgu sa uzniesla na n ;í vrh Ústredného in
štitútu pre výskum o Mozartovi, uverej niť 
v súvislosti s novým vy daním diela o Mo
zartovi - listy ,V, A. Mozarta a príslušní
kov jeho rodiny v kriticlwm a konečnom 
súhrnnom vydatú. Obidve predchádzajúce 
nemecké zbierky a tak isto anglické vydanie, 
sú rozobrané, takie sa nové vydanie stalo 
nevyhnutné. Mnohé z listov boli uverejnené 
dosiaľ len neúplne, všetky sú však jedineč
né vo svetovej listovej literatúre, sú nesmier
ne ľudsky pútavé, zábavné, dojímavé a pre
to oddávna vzbudzovali záujem širokých 
kruhov, a níelen hudobných. Vydanie, ktoré 
pripravuje hudobný historik profesor O. E. 
Deutsch za spolupráce dl'. W. A. Bauera, 
prinesie v troch alebo štyroch zväzkoch 

text listov chronologicky zoradených a vo 
zvláštnom zväzku komentár a register. 

Medzinárodná nadácia Mozar teum, Sal
zburg, Shwarzstrasse 26, obracia sa týmto 
na všetkýclt majiteľov rukopisov uverejne
ných a neuverejnených listov s výzv ou, aby 
jej ich zapožičali v origináli alebo vo foto
kópii. V~etky želania majiteľov, pokiaľ ide 
o zachovanie anonymity, budú rešpektované. 
Napokon uvítame aj zprávy, ktoré by mohli 
prispieť k tomuto súhrnnému vydaniu. 

SPOMIENKA NA VÁCLAVA KAPRÁLA 

Bol to môj učiteľ. A každý, kto mal uči
teľ a, ihneď pochopí, čo takt, to označenie pre 
človeka znamená! Cítim povinnosť pripome
núť i ostatným, že Václav Kaprál by sa bol 
26. marca t. r. dožil 70. rokov. Bohužiaľ, 
zomrel po krátkej ťažkej chorobe 6. apríla 
1947. Nepripomínam to len preto, že bol 
mojim učiteľom, ale tiež preto, že to bol 
vzácny človek. A na takýchto ľudí musíme 
vždy s vďačnosťou spomínať. Dávajú dru
hý m viac, než je možné v dokumentoch 
zachytiť a ako možno z čohokoľvek vyčí
tať (v tejto veci sú historici na tom viac 
ako zle, keď sa snažia podať skutočn)• obraz 
nejakej osobnosti). 

Nechcem pri tejto príleži tosti písať kro
niku Kaprálovho žiovt.a ani heslo do slov
nika. Tým, čo ho nepoznali, len toľko : 
bol to královopolsk)· muzikant, ktorý si 
udržal vyhranený vlastn)· p ro[il če~kého 
skladateľa v čase, ked to nebolo pr áve mo
derné. Vynikajúci klavirista, často koncer
tujúci sólove i štvorru čne ( s <I t·. Lud ví
kom Kuuderom). Neúnavný propagátor 
novej hudby a učiteľ mnohých mladých 
umelcov (klaviristov i skladateľov) . Medzi 
jeho najlepších žiakov na brnenskom kon
.zervatóriu patril predčasne zomrelý Milan 
liarašta, autor 3 symfónií, opery Nikola 
Suhaj a i. Kaprál bol všestranne vzdelaným 
človekom, ktorý sa neustále zaujímal nielen 
o hudobné dianie, ale i o literatfu·u, poéziu, 
o vý~·varné umenie a divadlo a samozrejme, 
aj o politické udalosti. Bol jedným z prv)·ch 
českých umelcov, ktorí navštívili Sovietsky 
sväz. Absolvoval klavírny kurz u AUréda 
Cortota v Paríži. Ako jeden z prvých sa :~.:a
pojil po r. 1945 do práce v skladateľskej 
organizácii a bol tiež zvolený za predsedu 
Syndikátu česk)·ch skladateľov. Všetko to 
a ešte ďalšie vlastnosti, činy i zásluhy ho 
priam predurčovali na to, aby bol ideúl
nym učiteľom mladých ľudí. J eho všestran
nosť i vysoká odbornosť , jeho rozhľad i 
ľudské pochopenie, jeho skúsenosti a ne
konečná trpezlivosť - to bolo niečo, čo z 
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V á cl ava Kaprála robilo milovaného človeka 
- to, čím sa mohol málokto pocllVáliť. Jeho 
vlastná tvorba nie je rozsiahla (klavírne 
skladby, sonáty, piesne, kvartetá, komorné 
uspávanky), ale hodnotná a neprávom ob
chádzaná. Ani tvorba jeho jediného dieťaťa 
- Vítezslavy Kaprálovej, ktorá zomrela v 
roku 1941 vo Francúzsku - sa ' nemohla 
rozvinúť tak, aby aspoň množstvom všetko 
nahradila. 

Spomínam si na Václava Kaprála a ro
bím to verejne, aby spomínali aj iní. Kiež 
by sme dnes mali viac takýchto ľudí a uči
teľov mladých ! Ani umelecké školstvo by 
sa nemuselo reformovať každých päť ro
kov .. , llfiroslav Bar·vík 

ZOMREL CURT SACHS 
S Curtom Sachsom, ktorý zomrel vo veku 

takmer 78 rokov vo februári t. r. v New 
Yorku, odišiel jeden z posledných predsta· 
viteľov generácie hudobných vedcov, k torá 
prebojovala moderné ponímanie muzikolo
gických problémov. Sachsova veľmi rozsiah
la a mnohostranná v€decká činnosť sa vy· 
značovala veľkorysosťou koncepcie a nedô
verou k starým, nedostatočne fundovaným 
názorom. Bol pôvodne umeleckým histori
kom a súčasne praktickým hudobníkom (o. 
i. aj komponoval), skúmal problémy, k toré 
si stanovil, veľmi konkrétne a pritom v širo
kých súvislostiach s ostatnými umeniami, 
v ktorých mal obdivuhodný prehľad. 

Vo všetkých oblastiach, do ktorých Sachs 
zasiahol, vytvoril objavné práce. Najcennej
šie sú jeho veľmi početné články a publiká
cie, venované výskumu hudobných nástro
jov a orientálnych hudobných kultúr. Nimi 
podstatne prispel i k novému ponímaniu 
mnohých úsekov svetových dejín hudby 
(viď jeho článok Grécka hudba a Orient, 
uverejnený v 11. čísle vlaňajšieho ročníka 
nášho časopisu) . Tieto práce budú trvalým 
pamätníkom veľkej vedeckej osobnosti Curta 
Sachsa a základným kameňom modernej 
organológie a etnomm:ikológie. 

Curt Sachs pôsobil až do nástupu nacistov 
k moci, ako profesor hudobnej vedy na ber· 
línskej univerzite a hudobnej akadémii. 
V roku 1933 emigroval do Francúzska a od
tiaľto po niekoľkých rokoch do Spojen)•ch 
štátov, krle sa stal profesorom hudobnej 
vedy na univerzite v New Yorku. V Spoje
ných štátoch vychádzali v angličtine jeho 
posledné, synteticky orientované práce, ve· 
nované napr. starovekej hudbe, problémom 
rytmu a tempa, a najnovšie etnomuzikológii 
ako vedeckej disciplíne. Tam vydal aj vel'
mi cenný prehľad dejín hudby pod názvom 
• , Naše hudobné dedičstvo". lv 
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Prehľad zahraničných časopisov 

SOVIETSKAJA MUZYKA 1952/2 

Tretie plenárne zasadanie Sväzu soviet· 
skych skladateľov (v decembri 1958) sa zo
široka zaoberalo tvorbou skladateľskej mlá
deže. Sovietskaja muzyka venuje 34 strá
nok(!) materiálom (prejavom a diskusii) 
z tohto zasadnutia. T. Chrennikov vo svo
jom prejave "Mládež - budúcnosť sovietskej 
hudby" rozoberá problémy, súvisiace s tvor
bou mladých. Na koncertoch prehrávky od
zneli mnohé zdarené diela, svedčiace o ozaj
stnom talente mladých autorov; no nie všet· 
ky diela odpovedali ideovo-umeleckým po· 
žiadavkám, preto sa podrobili kritike. Je 
zaujímavé, že v tvorbe mládeže prevládajú 
smutné, temné, elegické nálady, šedivosť te
matického materiálu. Mnohí akoby sa báli 
rozvinúť peknú, širokú melódiu. Treba nájsť 
spôsob, ako pomáhať mladým, aby to ne
cítili ako zasahovanie do ich tvom•ého pro
cesu. Treba začať už na konzervatóriách, 
dbať viac na s tyk študentov so životom, 
jeho potrebami, oboznámiť mlad)•ch adep· 
tov kompozície priamo v praxí s požiadav
kami širokých más na umenie. 

D. Kahalevskij zdôrazňuje vo svojom prí
spevku nevyhnutnosť orientovať mladých 
predovšetkým na súčasné témy a odôvodňu
je túto požiadavku. 

O význame tvorivého zámeru hovorí i V. 
Tramhickij. Tvorivý zámer, zobrazenie sku
točného života je podľa neho tým prvkom, 
ktorý vie oživiť hudbu, naplniť i tradičné 
formy novým obsahom. Skladateľ musí mať 
jasne vyt)•čený zámer, čo chce svojou hud
bou povedať. Z tohto hľadiska ""YČÍta nie
ktor)·m skladbám určité nedosta tky. 

Aj v diskusii odznelo mnoho cenn)•ch 
príspevkov, z ktorých bolo zrejmé, že star· 
ší, skúsenejší skladatelia cítia zodpovednosť 
za skladateľskú mládež a chcú jej všemožne 
pomáhať. Podrobným, dôkladným rozborom 
diel poukázalo toto zasadnutie na klady i 
zápory tvorby mladých; serióznym prístu
pom k riešeniu naliehavých otázok, súvisia
cich s touto tvorbou, urobil Sväz sovietskych 
skladateľov krok hodný nasledovania. 

Zhodnotenie práce hudobných vedcov 
Ukrajiny, Bieloruska a Moldavska podal L. 
Danilevič vo svojej prednáške na všesväzo
vom plenárnom zasadnutí SSK v Kijeve. 

Z príležitosti dekády kazašského mnenia 
v Mosk-ve prináša toto číslo viac článkov 
o kazašskom umení a o rozvoji hudobného 
života. 

K osvetleniu sovietskeho hudobného dia
nia dvadsiatych-tridsiatych rokov prispie
vajú uverejnené J;agmenty z chystaných 
"Spornienok" V. Sebalina, vzťahujúce sa 
na túto zaujímavú epochu vývoja soviet
skej hudby. 

Z príležitosti 50. výročia smrti poľského 
skladateľa M. Karlowicza (zahynul v Tat· 
rách) píše I. Belza o jeho zabudnutých pttr· 
titúrach: o hudbe k dramatickej poéme J. 
Novinského "Biela holubica". Poukazuje na 
kvality tejto hudby, dokumentujúcej skla
dateľovo realistické zameranie a vernosť 
poľskej hudobnej klasike. Zaujímavé sú riad
ky Belzu o Karlowiczovej symfónii "Obro
denie" , ešte dosiaľ nevytlačenej, ktorá vzni
kla r. 1902. Krátkym rozborom oboznamuje 
s týmto dielom, s jeho jasným ideov)·m 
zámerom a orchestračným majstrovstvom. 

Clánok L. Poliakovovej "Jej pastorlcyňa vo 
Veľkom divadle" nie je len referátom o 
predstavení; podčiarkuje predovšetkým ďa
lekosiahly v)•znam tohto činu pre oživenie 
a zaktualinovanie repertoáru Veľkého di
vadla, ktorý hol dosiaľ prevažne zameraný 
na ruskú klasiku, a toto hola prvá opera z 
tvorby 20. stor. Autorka vidí význam tohto 
predvedenia nielen v tom, že sa sovietski 
poslucháči mohli oboznámiť s veľkým čes
kým skladateľom, ale že táto jeho opera 
predstavuje nový typ dramaturgie, v mno
hom pre sovietskych umelcov a publikum 
neobvyklý. Autor·ka článku v krátkosti cha
rakterizuje tvorivú metódu Janáčka, veľké
ho bojovníka za pravdivosť umenia. Táto 
inscenácia hola vzorom tvorivej spolupráce 
sovietskych a českých umelcov na čele s di
rigentom Z. Chalabalom, ktorí pomohli inter
pretom preniknúť k duchu Janáčkovej hud
by, pochopiť hlbokú psychológiu jeho hr
dinov, vcítiť sa do celej atmosféry deja. 

K tridsiatemu výročiu umeleckej činnosti 
slávnej G. Ulianovovej píše J. Fajer o jej 
umení predovšetkým majstrovsky zobraziť 
:všetko to, čo je v hudbe skladateľa, jeho 
1deu, zámer. Preto tú neobyt!ajná sila pô
sobenia Ulianovovej na diváka. Jej umenie 
spätne pôsobilo na skladateľa,·, obohatilo 
ich zámery, ukázalo im bohatstvo nových 
možností zobrazenia obsahu, myšlienok. 

Medzi článkami o koncertnom živote ná j
deme krátky referát aj o koncerte českoslo
venskej hudby, ktorý sa konal v Moskve 
z príležitosti stretnutia sovietskych a česko
slovenských hudobných umelcov v decembri 
minulého roku. V článku sú krátko zhod
notené skladby P. Boi'kovca, K. Slavické, 
ho, D. Kardoša a V. Trajana . 

RUCH MVZYCZNY 

4. číslo R. M. je obsahove veľmi pestré : 
"0 veľkom úspechu poľskej hudobnej 

tvorby a vý-konných umelcoch", čiže o zá
jazde Nár. filharmónie do NDR píše S. Sut
kowski. Zpráva je doplnená množstvom vý· 
ňatkov z dennej tlače - čím asi doplní 
recenzent zprávu o vystúpeniach Krakowskej 
filharmónie u nás? 
Veľkou udalosťou pre celé Poľsko bolo 

vrátenie časti wawelských pokladov z Ka
nady. Pre hudobníkov je z nich najcennej
ších 13 Chopinových rukopisov, ďalším pre
chovávateľom ktorých bude asi Chopinova 
spoločnosť. 

Zaujímavý je rozhovor s. J. Katchenom, 
v ktorom sa dot~·ka problémov od estetiky 
predvádzania diel cez ponímanie Chopina 
a budúcnosti klavírnej tvorby vôbec až po 
klaviristickú "čiernu robotu" , čiže technic
ké vypracovanie skladby. 

Zahraničná korešpondencia -'1. čísla je pes
trá a obsažná. J. Ka1íski píše o zahraničných 
operných scénach (londýnskej "Covent 
Garden" a jej balete "Royal Ballet-Sadler's 
Wells" a bruselskej opere "La Monnaie"), 
a K. Geitel "- "Liste z Berlína" o "Berliner 
Festwochen 1958". 

Nemožno nespomenúť úspechy poľskýcl1 
hudobných teoretikov, zaoberajúcich sa sta
rou poľskou hudbou, ako je napr. objav 
organovej tabulatúry cisterci:inov v P elpli
ne, a štúdie Z. Szweykowského, uverejňova
né na pokračovanie pod titulom " Poznám· 
ky zo zabudnutej minulosti" . 

Rovnakou nedôslednosťou by bolo za
budnúť na bohaté referáty z hudobného ži
vota jednotlivých kultúrnych centier, pre· 
hlady recenzií z dennej tlače a žprávy o no
vých knihách, ktoré sú v každom čísle R. M. 

B'LGARSKA MUZIKA 1958/10. - V po· 
slednom čísle minulého ročníka je o. i. roz
bor poémy pre sbor a orchester "Svadba" 
od Ľ. Pipkova z pera známeho dirigenta 
K. llieva. Podľa mienky je toto dielo, ktoré 
vzniklo pred viac než 20 rokmi, jedným 
z najvýznamnejších bulharských skladieb 
tohoto žánru. - Dalej je v čísle preklad 
štúdie J. Keldyša o problémoch súčasného 
novátorstva v umení, čÍánok A. Karasto
janova o m ožnostiach zjednodušenia súčas· 
ného notopisu a A. Andrejeva o zaklada
teľoch bulharského operného divadla. -
Profil v)•znamného súčasného buJharského 
skladateľa Marina Goleminova z príležitosti 
jeho päťdesiatky (nar. 28. septembra 1908) 
načrtá P . Sjarov. 
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MUZSIKA C. 2. 1958 

V úvodníku februárového čísla Muzsiky 
hodnotí I. Albert veľkorysé podujatia: bu
dapeštianského rozhlasu, zasvätené propa
gácii súčasnej maďarskej hudby, "Mesiac 
maďarskej hudby". Zároveň poukazuje na 
problémy umeleckého charakteru, týkajúce 
sa najmä mladej skladateľskej generácie, 
ako i na vzťah maďarského obecenstva k 
novým pôvodným dielam. - Státna opera 
v Budapešti priprav uje premiéru Suchoňo
·vej Krútňavy. Pri tejto príležitosti prináša 
časopis interwiev so skladateľom. - R. Kó
kai pokračuje ďalším informatívnym člán
kom cyklu "Hudba súčasnosti" krátkou 
.štúdiou o programe a individuálnych skla
dateľsk),ch prínosoch Par ížskej šestky. -
L. Zsigmond referuje o dvoch maďarských 
premiérach: o zaujímavej novátorskej Sin
fonii da Reqiem Benjamina Brittena a no
vinke maďarského skladateľa J. Viskyho, 
Balade pre barytónové sólo a orchester. 

MUSIK UND GESELLSCHAFT 1959/2. 
Z príležitosti 150. výr. narodenia Felixa Men
delssohna Bartholdyho (3. II. 1809) je tu 
uverejnených niekoľko článkO'V7· o" tvorbe a 
názoroch tohoto majstra. Riaditeľ hudob
ného oddelenia Nemeckej štátnej knižnice v 
Berlíne d1·. K. U. Kohler píše o neznámych 
rukopisných skladbách mladého Mendels
sohna, uložených v tejto knižnici, P. Losse 
popisuje a publikuje doteraz neznámu skla
datcľovu pieseň ,,Lieben und Schweigen" a 
proŕ. dr. G. Knepler obšírne rozoberá najmä 
Mendelssohnove umelecké a spoločenské ná
zory. - Ch. Hohlfeldová kladne hodnotí no
vú operu o Krištovi Kolumbovi od Karl
Rudiho Grl'ésbacha, ktorú krátko po sebe 
uviedli dve scény NDR, v Erfurte a Neu
strelitz. - V článku s n ázvom " Vše tko tan 
covalo ,Li psí' " (Lipsi je nový spoločenský 

tanec skladateľa R. Dubianskeho a taneč
ných majstrov Chr. a H. Seufertových) re
feruje H. Hofmann, o konferencu v Lauch
hammer, venov.mej otázkam tanečnej hud
by. Prof. H. Goldschmidt v príspevku "Ja
náček a Stravinskij" , prednesenom pôvodne 
na Janáčkovom ko:ngrese v Brne, zdôrazňuje, 
že Stravinskij vo svojom ruskom období na 
rozdiel od Janáčka nevychádzul z opravdi
vých ľudových prv kov , ale zo sveta potul
ných muzikantov a kaukliarov a z kultu 
primitivizmu. - Kórejsk)' skladateľ Jun Bok 
Gi podáva prehľad hudobného života a tvor
by v novej Kórei. 
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MUZTCA 1958/ 12 - M. Paun rozoberá 
stav rumunskej hudobnej kritiky a hudob
nej vedy. -Z. Vancea odtláča štúdiu o tvor
be L. Janáčka vzhľadom k dielu vedúciéh 
reprezentantov juhovýchodných národných 
škôl a obšírny referát o brnenskom festi
vale a kongrese venovanom skladateľovi. -
V čísle sú ďalej uverejnené referáty o zasa
daniach všetk)•ch sekcií Sväzu rumunských 
skladateľov, zameraných na prípravu celo
sväzovej plenárky. 

TEi'IIPO 1959/ 50. Najcennejším člán-
lwm čísla je vstupný obšírny príspevok H. 
Ottawaya o niektorých posledných sklad
bách Dimitrija Sos takoviča. Ottaway podro
buje analý-ze najmä posledné dve S)'mfónie 
a Husľový koncert, ktoré vysoko oceňuje a 
veľmi bystro komentuje. Neopomenie pri
tom poukázať na smiešnosť tvrdení niekto
rých západn)'ch kritikov,_ ktorí po kritike 
v roku 1948 označovali Sostakoviča za od
baveného, no o niekoľko rokov neskôr mu 
nemohli neudeliť cenu za najlepšie sym
fonické dielo roku, X. symfóniu. - I. Hol
stová rozoberá nový piesňový cyklus Ben
jamina Brittena "Nokturno". Britten doň 
spojil osem piesní pre tenor so sprievodom 
malého orchestra. Skladba, podľa Holstovej 
podivuhodne jednotná, mala premiéru v ok
tóbri m. r. - H. Keller, jeden z najznámej
ších a najútočnejších anglických hudobných 
kdtikov, je autorom "reportáže" o spôsobe, 
akým Stx·avinskij dirigoval svoju baletnú 
hudbu "Agon'·. - G. Chase v druhej čusti 
svojej štúdie o tvorivých smeroch v hudbe 
Latinskej Ameriky (o L časti, viď Slo•·en· 
ská hudba 1958, č. 11) zaoberá sa podrob
nejšie na jmä mexickou hudbou, ktorej naj
významnejším predstaviteľom je Carlos Cha
vez (1898). Svoj prehľad uzatvára konšta
tovuním, že tvorba skladateľov Latinskej 
Ameriky prechádza v našom storočí tromi 
stupňami: provincionalizmus, nacionalizmus 
a univerzalizmus. Pritom najvyspelejší skla
dutelia dospeli k poznaniu, že zachovanie 
národného charakteru je nevyhnutné pre 
ozajstnú univerzálnosť. 

OPERA 1959/ 2. - Úvodník komentuje 
výročnú zprávu o činnosti londýnskej Krá
ľovskej opery a v súvislosti s tý m rozoberá 
výhľady, aké má covcntgardenskému di
vadlu poskytnúť nový spôsob štátnej dotá
cie (nie na základe vopred stanovenej sumy, 
ale podľu skutočných výdajov príslušnej se
zóny) . Je otázne, či sa tým aspoň t roch'l 
zlepší zdlhavá finančná kríza tejto reprezen
tačnej anglickej scény. - V súvislosti s in-

scenáciou Dvofákovej "Rusalky" operou 
Sudler's vVclls približuje V. Tausky toto v 
Británii málo známe dielo anglický m čit a
teľom. - W. Mann je autorom profilu Joan 
Hammondovej, ktorá v tejto inscenácii spie
va hlavnú úlohu (pred vojnou pôsobila táto 
speváčka aj v ústeckej opere). - L. Du~op 
porovnávu gramofónové nahrávky Domzet
tiho Lucie di Lamermoor. 

SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG 
1959/2. - F. Saathen komentuje umelecké 
názory Ernsta Krenku v súvise s publikova
ním jeho esejí o hudbe. - A. Briner uzu
tvára svoju anulýzu Hindemithovej opery 

Harmónia sveta" (1. časf vyšla v januáro
~om čísle SMZ) konštatovaním, že všetky 
technické jednotlivosti tohoto diela vychá
dzujú z jednotnej myšlienlwvej koncepcie. 
Opera je skladateľov)•m vyznaním. 
Známy dir.igent Igor Mu,·kevitch v krátkom 
príspevku o umení dirigovať orchester vo 
svetle našich čias zdôrazňuje, že dnešný di
rigent musí ustavične preverovať svoje zna
losti, lebo jeho jedín)·m cieľom je účinne a 
pokorne pomáhať orchestru. - J. Matter 
stuvia vedľa seba umenie Brahmsa a Fau.ré
ho, "francúzskeho Schumanna" , a nachádza 
tuk určité spoločné rysy. 

MUSICA 1959/2 . Ústredným článkom 
čísla je obšírny príspevok P. Stadlena "Kri
tika seriálnosti", preložený z anglického ča
sopisu "Score Magazine". Autor článku, ~ná
my klavir·ista rakúskeho pôvodu, patril k 
známym p1·opagátorom seriálnej hudby a 
v roku 1952 bol vyznamenan)' Schonbergo· 
vou medailou. v spomínanom príspevlm sa 
zaoberá scriálnosťou ako systémom organi
zácie hudobného materiálu a upozorňuje na 
nepreklenuteľné rozpory a nezrovnalosti v 
nej. - H. Lindlar prináša skicu l'vlendels
sohnovej osobnosti (z príležitosti 150. výro
čia narodenia). - F. Scrinzi referuj e o su
časnom stave taliunskej 0pery. Pod titulom 
Súčasné variačné umenie" p íše Th. Sc1mei

derová o tvorbe H ansa-Georga Gornera ,.(p.ar . 
1908), v Berlíne žijúceho skladateľa, kde 
pôsobí na ústave pre hudobnú vedu a vý
chovu východoher línskej Humboldtovej uni
verzitv (Gi:irner zložil okrem iného va riácie 
na S~etanovu t6mu). 

Súbor opery z Cstí nad Labem predvie
dol v Drážďanoch Suchoňovu "Krútňavu" 
a Janáčkovu "Pastorkyňu". 

ZAHRAl~ICNI HOSTIA NA DRUHOM 
SJAZDE SCS 

Druhého sjazdu Sväzu československých 
skladateľov v Prahe zúčastnili sa aj niekoľkí 
zahraniční hostia z SSSR, zemí ľudovej de
mokracie u pokroko-vi umelci zo Západu. 
Medzi nimi boli - D. Kahalevskij a V. 
Kucharskij (SSSR), B. Kongoli (Albánia), 
Kim Ki Dok (Kórejská ĽDR), B. Tardos 
a J. Ujfalussy (Maďarsko) , N. Notowicz a 
J. P. Thilmann (NDR), T. Szeligowski a M. 
Sobieski (Poľsko), Z. Vancea a S. Bughici 
(Rumunsko), S. Nigg (Francúzsko), M. 
Vukdragovič (Juhoslávia) , M. Rubin (Ra
kúsko) , L Wieslender (Svédsko), S. Libero
vici <Taliansko). l\'Ienovaní účastníci okrem 
sjazdových rokovaní zúčastnili sa koncerto': 
a operných predstavení, na ktorých boh 
uvedené súčasné diela československých skla
dateľov. O našu hudobnú tvorbu p1·ejavili 
veľký záujem, čo vysvitá aj z mnohých 
publikovaných interview. Niektoré skladby 
našich skladateľov vypočuli si hostia i na 
prehrávkach v Ceskoslovenskom rozhlase. 

Na vlnách všetkých troch programov bra
tislavskej rozhlasovej stanice v týždni od 
23. februára do 1. marca 1959, keď prebiehul 
II. s jazd Sväzu čs. skludateľov, všetky hu
dobné relácie boli zostavené výlučne z diel 
našich autorov. Ceskoslovenský rozhlas pri
pravil i dva prenosy pražských koncertov: 
koncert Ccskej filharmónie 24. II. a 25. II. 
koncert Svmfonického orchestra Cs. rozhlasu 
v Prahe . . 

Omnoho· menej pozornosti československej 
hudbe venovalo v t ýždni snemovan ia našej 
muzikantskej obce bratislavské Divadlo hud
b y . Naprogramovalo síce na 24. feb ruáru 
prehrávku z diel Alexandra Moyzesa (I. 
symfónia) a Dvofáka a L. Janáčka (scén y 
z opery Včc Makropulos). Záujemci však 
našli zamknuté dvere a vysvetlenia, prečo 
sa prehrávka nekonala, nikde nebolo. 

.. .[' 

Začiatkom tohto roku bol na študijnom 
zahrani.čnom zájazde v Maďarsku J án V a · 
l a ch, dirgent SND v Brutisluve. V tom 
čase absolvoval podobný zájazd prof. J án 
Stre l e c, riaditeľ Slovenskej filharmqnie, 
dÓ Bulharska. S bohatými skúsenosťami, 
ktoré m enovaní nadobudli na zájazdoch , 
oboznámia našu skladateľskú obec prednáš
kami a prehrávkami diel v klube Sväzu slo
venských skladateľov. 
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Každý mesiac konajú sa v Sväze sloven
ských skladateľov prehrávky zo súčasnej 
svetovej tvorby. Po prehrávke noviniek ho
landských hudobných skladateľov uskutoč
nila sa začiatkom marca t. r. prehrávka 
noviniek poľských skladateľov. Na programe 
boli diela W. Lutoslawského, T. Bairda, G. 
Bacewiczovej, a M. Spisaka. Všetky pre
hrané skladby nás presvedčili o tom, že sú
časní poľskí skladatelia sa snažia úprimne 
vyrovnávaf so súčasnými svetovými pod
netmi. Najviac zaujalo dielo W. Lutoslaw
ského svojou formovou koncíznosťou, 'rý
razovou zaujímavosťou a hlbokým huma
nistickým obsahom. 

Diskotéka vokálnej hudby bola významne 
obohatená : na malej dlhohrajúcej platni 
vyšli štyri dojímavé, prosté spevy Ceských 
bratov, spojené s menom veľkého českého 
reformátora a pedagóga Jána Amosa Ko
menského. Spieva ich Ccský pčvecký sbor 
pod vedenim vlani zomrelého J ána Kiihna. 

ii. februára t. r. uplynulo 20 rokov od smrti 
bratislavského rodáka skladateľa Franza 
Schmidta. Viac ako polovica Schmidtovho 
skladateľského odkazu obsahuje tvorbu or
ganovú, no známe sú najmä jeho skladby 
komorné a opera podľa Victora Huga Notre 
Dame. 

NESMRTEI~NE RUKOPISY. Bratislavská 
televízia usporiada od januára t. r. cylcl tts 
nazvaný "Nesmrtefné rukopisy", do ktoré
ho sú pojaté relácie o hudobný ch .klasikoch 
domácich i zahraničných. Textová časť tých
to relácii vyhýba sa suchému konštat ovaniu 
dialógmi alebo živými scénami. V obrazovej 
časti sa využivajú jednak fotog1·afie (drevo
ryty), no i živé zábery zo štúdia. V cykle 
sa doteraz uskutočnili relácie o H ändlovi a 
Beethovenovi, ktoré pripravil dr. Zdenlto 
Nováček. Oproti minulým reláciám tohto 
typu je cyklus technicky náročnejší, pretože 
už viac využíva špecifické prostriedky tele
vizie ako umelecké formy. V ďalších mesia
coch sú na programe relácie o Smetanovi, 
Mozartovi, Glinkovi a Hay dnovi. 

Veľkolepé dielo Leoša Janáčka, Zápisník 
zmizelého, bolo vydané na dlhohrajúcej 
platni. V tejto novej nahrávke účinkuje 
Beno Blachut, Stepánka Stepánová, ženský 
komorný sbor Ceského peveckého sboru a 
klavírny virtuóz Jozef Páleniček. 
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O Jeanovi Sibeliovi sa často píše, že 
je autorom ôsmich symfónií. V skutoč
nosti Sibelius svoju VIII. symfóniu 
aspoň ako symfonický cyklus, označený 
týmto číslom - nenapísal, hoci sa ešte za 
jeho života zjavili v tlači zprávy o jej do
končení. Teraz sa však našla neopusovaná 
skladateľ o va symfónia, ktorú napísal vo .svo
jich dvadsiatich šiestich rokoch. Je to mo
numentálna skladba v piatich častiach pre 
sbor, orchester a dvoch sólistov. Po prvýkrát 
zaznela r. 1892, no skladateľ nebol s ňou 
spokojný a zakázal ju predvádzať. Opäť 
zaznela až po 62 rokoch - keď skladateľ 
bol už mftvy. Nesie meno jedného z hrdi
nov fínskych bájí - Kullervo. 

Na počesť XXI. sjazdu KSSS zložili D. 
Sostakovič, K. Molčanov, A. Babadžaňan, 
A. Titov, V. Nosov, D. Kabalevskij, V. Mu
radeli a ďalši nové piesne. 

Sovietsky hudobný vedec L. Barenhojm 
zistil, že Rubinšteinove Perzské piesne (Dva
násť piesni, op. 34), známe dosiaľ len v zne
ni pre spev a klavír, boli pôvodne napísané 
s orchestrálnym sprievodom a v tejto po
dobe ich na priemiére spievala Emilia Ge
nast-Merian. Nakoľko však - podľa vý
skumov sovietskych hudobných historikov 
- vedúci Kistnerovho nakladateľstva K. F. 
L. Gurgauz nechcel ich v tejto podobe vy
dať, upravil Rubinštein na Lisztovu radu 
piesne so sprievodom klavíra a tak boli i 
vytlačené. Partitúra sa neznámymi chodníč
kami dostala do vlastníctva istého Georgea 
T. Keatinga a odtiaľ do knižnice stanford
skej univerzity (USA). Nepochopiteľné však 
je, že ešte v súpise O. Albrechta, vydanom 
v r. 1953 sa hovod, že exemplár vraj obsa
huje " ... piesne so sprievodom klavira". Až 
po štúdiu mi.ln·ofilmov sa zistilo, že ide o 
doteraz neznámu partitúru. 

Sovietska televízia vysielala cyklus kon
certov, nazvaných "Beethovenov festival", 
na ktorom odzneli všetky významné diela 
skladateľa. Záver tvorila tretia predoh~a 
k "Leonore" a IX. symfónia. 

Nemecký džezový orchester ľ\c.fa_,a Gregera 
z Mníchova bol pozvan)' na koncertné turné 
po Sovietskom sväze. 

GRUZ1NSKI HOSTIA V TOSCE A CARMEN 

Pred vypredan)'lll (!) hľadiskom opery 
SND hosťovali v Pucciniho Tosce dňa 16. 
februára dvaja význační gruzínski speváci, 
národný umelec SSSR Peter Varlamovič 
Amiranašvili v úlohe Scarpia a zaslúžilý 
umelec SSSR Zurab Andžaparid:r.e spieval 
úlohu Cavaradossiho. 

O vysokú úroveií. predstavenia, ktorá sa 
stala, žiaľ, vzácnosťou, sa pričinili nielen 
hosťujúci umelci, ale všetci účinkujúci, keď
že im vedeli vytvoriť · primeraných partne· 
rov. 

Andžaparidzeho Cavaradossi vyznel v celej 
svojej jemnosti a vzdorovitosti predovšet
kým lyricky. Aj keď Andžaparidze ako spe
vák prevýšil, najmä v expozícií, svoje h e
recké dispozície, vedel v záverečnej scéne, 
vyhnúc sa patetizovaniu a heroizovaniu svoj
ho hrdinu, vkusne navodiť atmosféru mi
moriadnej d ramatickej potencie. Dokázal 
udržať svoj výkon na platforme prirodze
nosti a bezprostrednosti, čím podčiarkol hl
boko ľudskú povahu svojej tragédie. Skoda, 
že indispozícia nedovolila umelcovi ukázať 
takú širokú škálu hlasových možností aj 
v nižších polhách, ako to ohromujúco doká
zal vo výškach. Vie zachovať zamatovú jem· 
nosť a lyričnosť prejavu i v miestach naj
väčšej intenzity. Zvlášť treba zdôrazniť vy
sokú kultúru artikulácie, takže sa stalo, že 
poslucháči rozumeli lepšie ruskému ako slo
venskému textu. 

Kým. Andžaparidze svojím Y)'konom udr
žal vysokú, pokojnú a vyrovnanú hladinu 
predstavenia, Amiranašviliho Scarpia ešte 
vynikal nad výsokú úroveň. Jeho úsilie ne
bolo zamerané ani tak na vylúdenie efekt
ného tónu, ako na vystihnutie charakteru 
stvárňovanej postavy. Navodenie častých, 
bezprostredne po sebe nasledujúcich koil
trastných prejavov lásky k Tosce a nená
visti ku Cavaradossimu pôsobilo p1•iam fasci
nujúcim dojmom. Celé druhé dejstvo sa t ak 
stalo koncertom Amiranašviliho, s ukážkami 
bravúrnej hlasovej techniky a mimoriadnych 
hereckých schopností. Stalo sa kulminač

ným bodom predstavenia a len obecenstvom 
očakávaný "trhák" Cavaradossiho zmiernil 
retardačný charakter tretieho dejstva. 

Trio gruzínskych spevákov L. Gociridze, 
Z. Andžaparidze a P. Amiranašvili sa 1. mar
ca predstavilo bratislavskému obecenstvu 
spoločne v titulných úlohách Bizetovej Car
men. 

175 ROKOV HUDOBNEJ SKOLY 
,, , V KOSICIACH 

Takmer nebadane prešla naša kultúrna 
verejnosť popri významnom jubileu naj
staršej slovenskej a jednej z najväčších hu
dobných škôl na Slovensku - popri 175. 
v)'l'očí Hudobnej školy v Košiciach. Nemalo 
by to tak byť. Na Slovensku máme málo 
hudobných ústavov s veľkou tradíciou. A 
aspoň pri takých to príležitostiach by sme 
si mali uvedomiť, čo zo zachovaných tra
dícií je ešte životaschopné a čo z týchto 
tradícii nás ťaží ako odumretý nános zašlých 
časov. 

Hudobná škola v Košiciach sa môže pre
ukázať nepretržitou činnosťou od 1. febru
ára 1784 až podnes. Vtedy totiž začal vyučo
vať košický regenschori Matej Lechký ako 
magister musices hudobnú výchovu v hu
dobnej triede - schola musices - na zá
kladnej mestskej škole v zmysle Ratio edu
cationis. Odvtedy na škole pôsobilo viac 
vynikajúcich hudobných pedagógov a skla
dateľov, ako napr. František Zomb (1811 
až 1823), Jozef Janigh (1824-1837), Jozef 
Zomb (1837-1850), Anton Huska (1862 až 
1882), J ozef Kerner (1882-1904), členom 
poradného shoru tejto školy pred ro~om 
1918 bol slovensk)• skladateľ dr. Dez1der 
Lauko. Z tejto školy vyšli vynikajúci žiaci, 
ako napr. bratia Žaškovskovci a i. Na Hu
dobnej škole v Košiciach sa v prvých 50 
rokoch jej existencie vyučovalo väčšinou 
po slovensky a po r. 1918, resp. 1945 stala 
sa dôležitým činiteľom v rozvoji slovenskej 
hudobnej kultúry na východnom Slovensku. 
R. 1886 sa vyčlenila zo sústavy základného 
školstva a stala sa samostatnou mestskou 
školou. R. 1953 bola poštátnená a r. 1956 
sa z jej pedagogického oddelenia u tvorila 
Vyššia hudobná škola, ktorá sa dií.om 1. 
septembra 1959 má stať druhým Státnym 
konzervatóriom na Slovensku. 

V pohnutej histórň t ejto školy je veľa 
svetlých bodov, ku ktorým sa naša spoloč
nosť môže hrdo priznávať. Skola však za
znamenala aj obdobia úpadku, ktoré nám 
majú byť názornou výstrahou. 

Mál'ia Potemrová 

Sedemročný plán rozvoja Sovietskeho svä
zu, prijatý na XXI. sjazde KSSS, počíta so 
založením 13 nových hudobných divadiel, 
22 symfonických orchestrov, 12 veľkých 
sborov, 5 speváckych a tanečných súborov 
a 38 komorných súborov vo všetkých čas
tiach Sovietskeho sväzu. 
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OBSAH Pri príležitosti 135. výroc1a narodenia 
Bedľicha Smetanu usporiadala Karlova uni
verzita, Ceskoslovenská akadémia vied, Sväz 
československých skladateľ ov, Ceskosloven· 
ský rozhlas, Národné divadlo a Múzeum 
Betli·icha Smetanu dňa 2. marca t. r. vo 
veľkej aule Karolína v Prahe slávnostné 
zhromaždenie. Úvodom slávnosti odznel 
Smetanov Pochod k slávnosti Shakespearo· 
vej. Na tému Pocta Bedľichovi Smetanovi 
prehovo-ril dekan filozoficko-historickej fa· 
kulty Karlovej univerzity doc. dr . František 
Kavka a prof. dr. Mirko Očadlik hovo-ril o 
Bcdi·íchoví Smetanovi a jeho vzťahu k dneš· 
ku. Zo Smetanovej komornej tvorby 
odznelo na slávnosti II. sláčikové kvarteto 
d-rool v pt·edvedení Ondľičkovho kvarteta a 
na zaver zhromaždenia Pražský karneval v 
podaní Synúonického orchestra Cs. rozhlasu, 
ktorý dirigoval Václav Jiráček. 

Eugen Simúnek : Po II. sjttzde česko
slovensltých skladateľov . . . . 161 

Antonín Ho.fejš: Cesty našej hudby 
vedú k socializmu . . . . . . 163 

Antonín Sychra : O správne ponímanie 

Týmto slávnostným zhromaždením sa za
čali celonárodné oslavy jubilea Smetanovho 
narodenia v roku 1824 a jeho smrti v roku 
1884. Takmer priebehom celého tohto roku 
budú prebiehať rozličné akcie na počesť veľ
kého tvorcu českej národnej hudby. 

Ft 

MENDELSSOHNOVE OSL.I\VY V UP· 
SKU (pri príležitosti 150. výročia narode· 
nia skladateľa) usporiadala rada n1esta L ip· 
ska prehliadku Mendelssohnovej t\•orby so 
zvláštny m 7.ameraním na interpretáciu ne· 
známych diel z Mendelssohnovej mladosti 
s teoretickým zhodnotením jeho tvo-rby a 
najmä revidovaním nesprávnych názorov, 
šírených z rasistických pozícii. T) ,ždenná 
feb1·uárová prehliadka bola spojená s disku
siami a výmenou skúseností zahraničn<,ch 
delegácii. Ceskoslovensko zastupovali pro,:ek
tor AMU prof. dr. Karel Janeček a zástup· 
ca Cs. rohlasu dr. Zelenka Nováček. 

Od maJa do začiatku októbra bude v 
rôznych európskych mestách od Atén po 
Helsinky a Edinburgu po Prahu dvadsaťse· 
den:J medzinárodných festivalov! 

OPRAVA 

Na strane 106 v 4. č. časopisu tlačiardí 
neúplne vysádzala vetu, ktorá má správne 
znieť: "Rozvíjajme naďalej bratskú spo· 
luprácu s našimi českýrrll súdruhmi, upev· 
nuJme družbu a bratstvo so sovietskymi 
kolegaJni ... " Prosíme čitateľov, aby si vetu 
v tomto zmysle opravili. 

Redakcia 
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Vo Vydavateľstve Slovenskej akadémie vied 
vyšli tieto nové hudobné publikácie : 

Eugen Š imúnek: 

PROBLlt\-IY ESTETIKY HUDOBNEJ INTEHPHET.-\ClE 

A/5, strán 146, brož. Kčs 10,70 
Kniha sa zaoberá problematikou, aké estetické kritériá má interpn~ l 

uplatľ:ioYať pri prednese_ a aké estetické kritériá má uplatliovať poslu
cháč pri hodnotení hudobného prednesu. 

_ Stúdia obsahuje tieto kapitoly: Specifičnosť hudobnej interpretácie -
Ponímanie interpretačnej techniky - Celkové ponímanie skladbv -
ľ~nímanie obsahu skladby - :VIetóda ponín1ania skladby - O dyna
miCkom v)Taze poúatia skladbv - Historičnosť aktualizácia a dnešnÝ 
lnterpretačn)- št)• l - Hodnot~ individuálneho' prvku v interpretácii 
- Národn)• prvok v hudobnej interpretáeii - Pôvodnosť a schema
tizmus v interpretácii - SubjektiYizmus ' interpretácii - Subjektín1e 
predpoklady hudobnej íntepretácie - Heálna miera lJOdnotenia inter-
pretácie. • 

HUDOB:\'OVEDNÉ STCDIE HI. 

B/ 5, strán 303, brož. Kčs 32.-

* 

N ový ročník IIudobnovedn)•ch štúdií (ll l) obsahuje závažné štúdie 
~~d~bno-f?lkloristi;ké a historické. Elschekova podrobná a Y)'Znamná 
st.udia PoJem a zakladné znaky hudobného folklóru nastoľuje princi
IHálne otázky hudobnej folkloristiky s nov)•m pohl'adom. konfro~Hova
ným s najmodernejšími v)·sledkami bádania v tejto obl~sti. Hozsiahla 
práca Stefana Tótha Pohybové skupiny slovenského ľudového tanca 
podáva systematiku a terminológiu pohyhov),ch prvkov slovensk)-ch 
tancov, množiíujúcu ich presn)' popis. -Poľský bádateľ Karol Hlawiczka 
analyzuje rytmiku oravských ľudových piesní. Doc. Kresánek sa zaobe
r~ v~znamn)r~. problém_om stredoeurópskej hudobnej histórie i histo
nckeJ folklonst1ky, vzmkom a vývojom h ajdúskeho tanca. Richard 
Rybarič upozon'iuje na donedávna n eznámu i:innosť banskobvstrického 
hud. spolku v päťdesiatych rokoch 19. stor. ____:_ Vladúnír Léb{ spracúva 
významnú kapitolu tvorivej biografie národného uml'lca Vítezslava No
váka, otáz~u jeho vzťahu k Slovensku; Zoltán Hrabussay upozon'íuje 
zase na vztahy Antona Hubinsteina k Bratislave. Ohsažn)• III. ročník 
f~u~obno:.edných ~túdií uzatvárajú doplnky k slovenskej hudobnej 
b1bhografn od JuraJa Potúčka. 

PRE VOLANIE 
k Sjazdu socialistickej kultúry 

"My, kul túrni pracovníci Ceskoslovenskej republiky, manifestovali sme 
na pamätnom Sjazde národnej kultúry v roku 19~8 svoju vernosť strane 
a ľudu. Po boku našej robotníckej triedy začínali sme novú etapu svojho 
života a svojej práce s radostným odhodlaním dať všetky svoje sily a schop
nosti veľkému tvorivému dielu budovania novej, socialistickej spoločnosti. 

Od toho času uplynulo nemnobo rokov. Náš život v nich prešiel hlbokými 
revolučnými premenami. Pod vedením Komunistickej strany Ceskoslovenska 
dosiahol náš ľud, skutočn)· hospodár svojej krajiny, mnohé víťazstvá. Vďaka 
talentu a úsiliu r obotníkov, roľníkov a inteligencie v boji za vS•stavbu socia
lizmu naša krajina zbohatla a skrásnela, zo dľ:ia na deň vystupujú výraznejšie 
socialistické črty náŠho života. Neustále stúpa životná úroveľ:i pracujúceho 
človeka, prehlbil sa socialistický demokratizmus nášho zriadenia, vzrástla 
vzdelanosť ľudu, rozkošatil sa jeho kultúrny život. Revolučná premena spo
ločnosti u nás pokročila tak ďaleko, že strana mohla na svojom XI. sjazde 
stanoviť najbližší cieľ - dovŕšiť socialistickú výstavbu v našej vlasti. 

Všetka naša práca sa zlieva v jedno s neohrozeným zápasom všetkých 
]u·ajín socialistického tábora, ktorý na čele so Sovietskym sväzom bojuje za 
zachovanie trvalého mieru a za vífazsLvo socializmu v mierovom súťažení 
s kapitalizmom. 

Veľkolepá perspektíva dovŕšenia socialistickej výstavby ukladá i nám, 
pracovníkom kultúrneho frontu nové vzrušujúce úlohy. V doterajšom procese 
kultúrnej r evolúcie vykonali v uplynulom desaťročí naši vedci, umelci, uči
telia a osvetoví pracovníci veľký kus statočnej práce. Teraz ide o to, aby sme 
v novej etape na plodné výsledky i skúsenosti minulých rokov cieľavedome 
nadviazali a dali sa s oveľa väčšou uvedomelosťou, náročnosťou a nadšením 
do diela. Lebo dovŕšiť socializmus v plnej rozlohe nášho života znamená nielen 
vytvoriť preú politické a ekonomické podmienky, ale pretvoriť i duchovný 
život ľudí, ich vedomie, ich myslenie. Nestačí len v socializme existovať 

a užívať jeho plody, ale treba plne socialisticky žiť - pracovať, myslieť, cítiť 
a konať. 



Urýchliť revolučný prerod starého, ~ndividualistické?,o ~loveka n~ člov~ka 
novej socialistickej spoločnosti - to JC v nadchádzaJuCe.l etape zakladnym 
zmysiom a poslaním socialistickej kultúrne~ revolú~i~. Vše~~o ';aše ~sili.e 
smeruje k tomu, zomknúť p<Jd zástavo~ ma;x1zmu-l~m.m~m~ srroky kultur~Y: 
front okolo komunistickej strany, boJovat za. sociallsti~kľ _ch~rakter ~a~eJ 
kultúry a naplniť svoju •. prácu du~ho~ vá_šmvého soc;a~Istic~<.eho . z,auJatta. 
Vo vedomí že žijeme zac1atok noveJ deJinneJ epochy naseJ kraJlUY 1 Iudstva, 
zvolávame' S jazd socialistickej kultúry a obraciame sa ku všetkým kultúrnym, 
vedeckým, školským a osvetovým pracovníkom. . . . 

Preukážeme tvorivými činmi svoju vernosť komumstiCkeJ strane a robot-
níckej triede! Usilujme sa o to, aby sa naša k~lťúra stala_ majet~o~ všetkého 
ľudu abv ho vvzbrojovala k ďalším smel)•m čmom na d1 ele soc1ahzmu a ko
munizm~! 'Csil~jme sa o to, aby náš ľud sa v širokej mier podieľal na tvorbe 
a rozvoji našej kullúry, aby z jeho diela prenikal do kultúry revolučný elán 

a optimizmus! · 
Vytvorme silný, bojovný,_ ideovo jednotný . front socialistickej kult~ry, 

ktorá so cťou splní veľké úlohy, vytýčené X L SJazdom strany! Nech sa S Jazd 
socialistickej kultúry stane mohutným podnetom k ďalšej práci, k ďalším 
víťazstvám socialistického života i kultúry!" 

Clenovia prípravného výboru S jazdu socialistickej kultúry : Andrej Bagar, 
Milan Bartoš, Martin Benka, Josef Bezdíček, Paľo Bielik, Vasil Biľak, Ján 
Borodáč, Jozef Budský, Marie Burešová, E. F. Burian, Václav Dobiáš, 
Vojtech Dolejší, Jan Drda, Bohumí-r Dvorský, Vihtor Egri, Walter Feldstein, 
Miroslav Florian, Václav Formánek, Jaroslav Fragner, Gusta Fucílwvá, 
Jarmila Glazarová, JiŤÍ Gočár, Bohumil Goj, JiŤÍ Hájeh, Josef Havlíček, 
A.ntonie Hegerlíková, Ladislav Helge, Vincent Hložník, Gustav Hnilička, 
Karel I-Ionzík, Adolf Hoffmeister, František Hrubfn, Vojtech Jasný, Jaroslav 
]iráne!>. Jaroslav Just, František K.ahuda, Dezider Kardoš, Ondrej Klokoč, 
Pavel Í<ohou.t, Josef Koláŕ, Karel K.oltLmek, Zdenek Kováf, Jaroslav K.ožeš
níl>, JindŤÍch Krise, Ji fí Kroha, Jaroslav Krombholz, Rudolf Kubín, Bohumír 
Kujal, Ludvík Kundera, Enwnuel Laba,šta:, Jozef Lacko, Lubomír Linhart, 
Josef Macek, Ivan Macinský, Vincenc Makovshý, 1'1arie Majerová, Jifí Marek, 
Alexander Matu.~ka, Dana Medfická, Mária Medvecká, Vladimír Mináč, Ivan 
Mojík, Zdenek Ne jedlý, Oldrich Oplt, Zdenek Ota~'a, Jan Otčenášek, Kart1l 
Palouš Gustáv Pavlovič Václav Pelíšek, Rudolf Petráň, Jan Pilaf, Luboš 

' ' . 
Pistorius, Andrej Plávka, Zdenek Pluhaf, Karel Pohomý, Josef Pätzl, Bedfich 
Prokoš, Vlastimil Rada, Josef Rybák, Karel Pra'!-'o.~lav Sádlo, Jan Seidel, 
Stefan Schwarz, Andrej Sirácky, Ivan Skála, Josef Stanislav, Ján Svetlík, 
Eugen Suchoň, A.ntonín Sychra, Viliam Salgovič, Jan Stepánek, Ladislav 

Stoll, Jifí Taufer, František Todt, Zdenek Urban, Anežka Valigurová, Otakar 

Vávra, Vítezslav Vejražka, Jifí Záruba, Karel Zeman. 

SLOVENSK-A HUDBA 
ROČNÍK III. MAJ 1959 čfSLO 5 

EUGEN SIMúNEK 

Pred Sj azdom socialistickej kul túry 
Umenie dotvára úplnosť ľudského života esteticky, človek sa v ňom uve

domuje v celej svojej integrite, stvárňuje sa a bojuje za svoje spoločenské 
ideály: za plnosť svojho života. V živote človeka toto je vlastným zmyslom 
umen~a : stať sa prostriedkom rozvoja ľudskej integrity. Je to kladný zmysel 
umema, kto;.)' _sa rozbíja l~n za nepriaznivých spoločenských podmienok, 
keď sa rozblJa 1 ľudskosť samého človeka. 

Poslaním socialistickej kultúrnej politiky v oblasti umenia je vrátiť umeniu 
jeho vlastný zmysel; ktorý bol spoločenskými pomermi nášho storočia po
pretý. Tzv. n;asové ~meni~- bolo vi:tu?znYI;ll klamaním más falšou a gNom 
a ,tzv: Yyso~~ u_meru~ sa c1m ďaleJ tym VIac obmedzovalo na iednostranné 
vybo1e rozbtJarna fon em, na zháňanie technických novôt a pod., čo nevy
h~utne ~alo za ná~l~dok i stup~ujúcu sa d~humanizáciu umenia, ktorá v kraj
nych pnpadoch pnvwdla umerue do slepeJ uličky konštruktivizmu abstrakt
nosti a úplného subjektivizmu. Avantgardná vrstva tohto večne r~volučného 
vývoja umenia" bola síce nao~o nepriateľom "e.xistrijú~~ho poriadku" no 
v pods_tate slúžila skutočným potrebám tohto "poriadku" : odďaľovala uU:enie 
od so_CI_:Unych spoločenských problémov, od skutočných potrieb rozvoja iud
~kostL ,cloveka. Z u~el~ckej tvorby sa eliminovala vývojová tendencia spolo
c~nskeho procesu, ehmmovalo sa z nej to, čo rozumieme pod p ojmom huma
mzmus. 

Toto bolo to de_dičstvo, ktoré prichodilo v našej kultúrnej revolúcii para
lyzovať, pravda, melen paralyzovať, ale ďalšou humanizáciou umenia doviesť 
vlastný zmysel umenia na úroveň. p"ožiadaviek dnešného stavu spoločenského 
vývinu. Stojí pr?d nami úloha nielen vrátiť umeniu vlastný spoločenský 

. zmysel, ale ~robtť toto umenie skutočným majetkom más: aby sa i týmto 
fa~tom stal Život človeka plnším a úplnejším, aby sa jeho celá rudská inLe
gnta stvárňovala pod! a nášho ideálu harmonického človeka. V tom spočíva 
zmY,s;l našej ku,ltú~~ej rev~lúcie, kto.re~ ~alšie upevnenie a perspektívy ideme 
vytyciť na nastavaJucom SJazde soctahstickej kultúry. 

VyroV?an!~ sa so s~epým~ vývinovými výbežkami umenia i pozitívny pro
gram ~~Iblíz1ť kladne kultmne hodnoty ľudu - to môže byť vý·sledkom 
len dlhswho. procesu prevýchovy a výchovy. Naše ciele práve na poli kultúry 
sa nedostavia ako mechanická samozrejmosť našich . spoločensko-hospodár
s~ych úspechov alebo administratívnych opatrení. Len vedomá kultúrna akti
VIta s vedomým kultúrnym postojom môže tu dosiahnuť také stvárnenie 
a kultúrne pozdvihnutie človeka, ktoré hy zodpovedalo v)•vinovému štádiu 
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našej · c,elkovej spoločenskej pre~tavby. , Sjazd spg.~ist~ckei. ~ultúry bude veľ
kým <impulzom k tejto' vedomefkultúrnej 'aktivite a kultúrilemÚ pozdvihxiutiu -
čľoveka. 

Aktuálne úlohy dokončenia kultúrnej revolúcie - v riešení ktorých bu~e 
spočívať i vlastný zmysel sjazdu socialistickej kultúry - sústreďujú sa na 
niekoľko ústredných problémov. 

V oblasti umenia je to predovšetkým problematika estetickej a ideovej 
tvárnosti umeleckej tvorby a potom osobný spoločenský postoj samého tvor
cu; čím je tvárnosť umeleckej tvorby v konečných dôsledkoch podmienená. 
Je stále aktuálna úloha priviesť niektorých členov umeleckej i umelecko
teoretickej ( r) inteligencie k presvedčeniu, k . pochopeniu a oceneniu celého 
procesu spoločenského o·slobodzovania sa človeka, ktorý smeruje k plnšiemu 
a ľudskejšiemu životu. Z videnia a chápania tohto vyplývajú, pravda, kompli
·kované konzekvencie pre umel eckú tvorbu. Nie však neriešiteľné. Ich zvlád
nutie podporuje celé vývojové smerovanie a heh dejín. Pravda, len podporuje, 
neprináša však mechanicky aj samo riešenie, ktoré je vlastnou individuálnou 
tvorivou oblasťou samých tvorcov umenia. Nestačí spoliehať sa len na to, 
čo sa zrodí z čírej spontánnosti: preto je cieľavedomé mobilizovanie samých 
tvorcov kultúry organickou súčasťou kultúrnej revolúcie. Celá príprava i cieľ 
Sjazdu socialistickej kultúry smeruje aj k splneniu tejto úlohy. 

Konkrétna praktická problematika priblíženia umenia ľudu ako umenia 
-lebo len v tejto forme chápania dosahuje umelecká tvorba svoj maximálny 
spoločenský účinok - je ďalším ohniskom problémov kultúrnej revolúcie. 
Stojíme tu zatiaľ pred dualistickým stavom procesu estetickej vých<}VY a ko
nečného cieľa. 

V cieli dosiahnuť pochopenie umenia ako umenia. väzí však omnoho širší 
program ak() len estetické doplnenie plnosti ľudského života. Úlohy kultúr
nej revolúcie v oblasti umenia sa preto neobmedzujú len na nejaký "čisto 
estétsky" program. Práve tak ak() sa zmysel samého umenia neobmedzuje 
len na čistý estestický účinok, ale má aj svoj ďalekosiahly dosah etický, 
i program kultúrnej revolúcie má na zreteli celého človeka, stvárnenie celého 
jeho vedomia a myslenia tak, ako to vyžadujú jeho skutočné spoločenské 
záujmy. Takto pochopený program kultúrnej revolúcie v oblasti umenia zna
mená, pravda, bojový program, boj o nového človeka, ktorý by bol nielen 
pasívnym nositeľom vývojových potrieb spoločenského· pokroku, ale i jeho 
aktívnym prebojovávateľom. Keď umenie dotvára úplnosť ľudského života, 
znamená to, že je súčasťou celej ľudskej integrity, a tá nemóže strácať zo 
zreteľa celok, ku ktorému organicky patrí. Preto i hoj umenia o plnosť ľud
ského života patrí k iednému celkovému boju o všetky spoločenské záujmy 
človekaf>a len v rámci tohto iedného boja nadobúda boj umenia o človlfka 
svoj vlastný . špecifický i všeobecný zni.ysel. Specifický: obonatiť a stvárrllť 
estetický život človeka; všeobecný: . ideovým zameraním tohto e'stetického 
účinku pozdÝihnúť človeka na· úroveň stvárňovateľa seba samého: na úroveň 
aktívneho- nositeľa a uskutočňovateľa spoločenských vývinových úloh, sme
rujúcich k zabezpečeniu plného ľudského života~ Takto ústi celá konkrétna 
problematika kultúrnej revolúcie v širší program výstavby socializmu, na 
ktorej chce primerane participc)Vať . . · 

ZDE N KO NOVA CEK 

Tvárou v tvár k -ultúrnej . revolúcii 

· ~o~reba . k~ltúrne~o žití~ sa .s~áv~ samozrejmosťou: Je to záJ>.oqitý zJav 
S~Clahzmu. ~Iekto Sl v~upuje knihy, }ný ehodí na koncerty alebo prednášky, 
ru~kto. prav1de~ne. poc~:v~ roz~las, mekto zas svedomite odovzdáva prečítané 
kmhy do vereJneJ kmzmce, mekto má záľubu vypočuť si . nahrávky z vlast· 
ných gramafónových platní. Pravda, niektorí ľudia stačia sledovať dve-tri zo 
spomínaných vecí, a sú i ľudia, ktorí stačia absolvovať všetko. · · . 
Zá~as _o :'yššiu ~ultúrn.u úr;?.~e~ prebieha zatiaľ úspešne iba v m"estách. 

T~ uz naJm~ rob~tmcka tn~d:'l ZIJe ~~ak; ako kedysi. Dobojovať-tento kultúrny 
zapas nemozno vs~ .. bez Vl~~ka. N1e Je vymyslené konštatovanie, že je ešte 
mnoho !udf - na)ma na, VI_dteku - ktorí nevedia o zrelých plodoch nášho 
osvetov:e~o um ema,. k ton tieto plody ešte vlastne ani ne ochutnali. Najmä 
na dedmach sa ľudia skrývajú do svojej tradičnej ulity ťažko v nich víťazi 
moderná doba, ť~žko v nich zlomiť jednostranné obdiv~~anie ľudového alebo 
záb_~vn~ho u~erua. U tých_to ľud~ sa tiež p~ejavuje akýsi ,.hlad." po kultúre, 
maJU vsak este ?aleko k ľudoveJ umeleckeJ tvorivosti a tvorbe skladateľov. 
Úlohou kultú?IeJ, revolúcie na vidieku má byť .odklon od zábavnosti a príklon 
k um:~eckosti. ~ymt~ ľuďom treba prechod od povrchného vnímania umenia 
k hlbsremu porumaruu uľahčiť. , 

V kultúrnej revolúcii nám nejde o· hocijaké skvalitnenie kultúrneho života 
ale o prenikavé skvalitnenie - priam () prevrat v kultúrnej práci. Na kultúr~ 
nych 'l: osvetovtch p~acovníkov ča~ajú teda ~emalé úlohy. Nie je však nija
kou. taJnos~ou, ze u .tycht~ pr~cov~1~0v sú velké medzer y vo vzdelaní a zna
lostiach _kazd~denneJ kulturneJ pohtiky. Proces ·skvalitnenia práce osvetových 
pracovníkov Je teda nevyhnutný. 
v· Zatiaľ je azda n~jbolestivejšia ľahostajnosť v proporcionalite kultúrneho 
zrv~ta. Mno~~ osvetoví prac.ov~ci nev~~~v~~adn?ť kultúrnu potrebu svojho 
kraJa .. Mno~ym s.a potreba_ kr~Je s naJ~IZSJmi požiadavkami. Nevidia, že po
tr.eba Je _vys~i POJeU:, ktory J?ria~o súvisí s kultúrnym a politickým zamera
mm; s ty~ co by ~me chceli .dosiahnuť, a nie s faktickým stavom. Preto je 
~ mektory.ch mestách a okresoc~ veľká prevaha estrád a iných lacných a 
casto vulgarne }ostavených poduJatí: Nazdávam sa, že usporadovanie estrád 
by sa _nemalo -~adnemu ~ultúrnemu organizátorovi počítať za plnenie kultúr
nyc~ ul oh. Tak et~ , sta._noVIsko ~y m~hlo v súčasnej situácii vyliečil: mnohých, 
kto~1 sa -?-azdá:aJu, ze usponadamm estrády ·alebo inej zábavy už splnili 
svoJe p~vmnosti. ~oto by súčasne prispelo k lf:pšiemu vymedzeniu povinností 
osvetov_ych .a kl!lt~n!c~ pra:ov~o~; Osvvetoví pracoyníci, ktorí III;ajú slabú 
~db orn u J..•a tdeeJogieku u,roven1 davaJu ~ozno~ť uplatnenia vš~lijakým pseu-
aoumelcom. · ' · '• · · 

:vredzi ~ul~~o-osvetovými. pracovníkmi j~ málo iniciatív; . Cakajú na 
i~asonosnu hru~ zhora, na P.npomínanie každého kultúrneho jubilea a kul
t~rnyc~ udalosti. ~a~to sa priJme pokyn, ale ďalej ho ani teoreticky ani prak
tick~ ~ukto , nerozvmre. Z n~dost~tku vedomostí sa · niekde kultúra chápe á:ko 
admuustratrvne vybavovame spisov namiesto tvorivej a podla ·možností 
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kraja mnohotvárne variabilnej práce. Pochopiteľne, že tam, kde ~~ kult~~a 
administruje, dochádza k servírovaciu kultúry podľa hesla "tu mas a pocu~ 
vaj". Náhodné koncerty sa tu nijako nepripra;ia a kultúr~~yrá~~ ~ ~asam1 
sa chápe len ako zaistenie miestnosti, podpísan~e zmlu;y ~ ucmkuJUCH~·u ~ v~
lepeníe plagátov. Samozrejme, že od vylepema plagatu Je ku skutocneJ vy
chove ľudu ešte veľmi ďaleko. Ak aj občas usporiadajú nejaké koncerty, 
obyčajne nevedia, že hudbou možno .dosiahn~ť vyšv~iu účin~osť, na význam: 
ných politických a iných zhromaždemach. o co lepsle vyzn~e. slavno~ť, ~toru 
spestrí sborový spev, pieseň alebo sólista. Osvetoví pracovmc1 nevedi~, ze na 
zhromaždenie by veľmi ochotne prišlo viac ko~certných ~~elcov. Nesc~op
nosť niektorých kultúrnych pracovníkov - naJmä na VIdieku - sa casto 
:Zastiera heslom hospodárskej efektívnosti. Kultúrna revolúcia sa vš~k nedá 
robiť, keď sa ku každej úlohe staviame predovšetk)rm a len z hľadiska ko
merčnej kalkulácie. Obchodné talenty by vôbec nemali rozhodov~ť o tom, 
:ako viesť. kultúrnu revolúciu. V umení nemožno vždy kultúrny z1sk poslu
cháča vyčísliť finančnou sumou. Obohacovanie ku~t~rneho ži;ot~ jedincov 
ii národa je hrivna, ktorej hodnota v národe sa obyca3ne nepreJaVI hneď, ale 
·až po určitom časovom odstupe. . .,.. 

Osvetovo-kultúrna práca má však aj iné nedostatky. Je ne~dpustrte~nou 
chybou,· ak sa sklame dôvera ľudu tým, že umeleck)r. ko~cert Je Z~~ ~mpra
'vený a má slabšiu úroveň . Zlým umením, zlou orgawzácwu sa zmzUJe kul
-túrnosť ľudu, oslabuje sa kultúrna revolúcia. 

Medzi kultúrnymi pracovníkmi je málo nových foriem propagácie umenia. 
Celkom sa tu obchádza úloha klásť základy lásky k umeniu už v útlom veku. 
·Kde sa dostatočne nerozvinie osvetová práca, tam vzniká vákuum, do ktorého 
Tahko preniká záplava džezu a s ním často uličnícke a chuligánske spôsoby. 
·Ml:Ídež.-si ľahko odvykne . od dobrej hudby a obľúbi si, ako povedal 
V. Holzknecht, "jej nízku karikatúru v podobe šlágru". Preto správne vyzval 
vo svojom liste Il. sjazdu skladateľov nás všetkých povereník skolstva a kul
. túry V. Biľak, aby sa rozobralo a zvážilo, aké skody ~ôže spô~obiť um.elecký 
·brak v národnej kultúre. V súčasnej kultúrnej revolúcn treba VIac stareJ osve
-társkej múdrosti, objavnosti a zodpovednosti. Treba hľadať a vážiť si každú 
·formu, ktorá rozumne pomáha v kultúrnom zápolení. 

Decentralizácia preniesla centrá kultúry do krajov. Pokiaľ ide o hudbu, 
sledovala decentralizácia odstránenie nerovnomerného rozvrstvenia nášho kon
-Certného života. Cakali sme, že decentralizácia rozprí.ldi hudobný život v okre
. soch i krajoch a že národné výbory ukážu, čo sa naučili robiť v prospe~h ľ~d~. 
·Decentralizáciou sa však nesplnil prvý závažný predpoklad, a to dislokaCia 
mladých hudobných umelcov po celom Slove~sku. V Bra~~slave je n~pr. 
:viac mladých hudobníkov, ktorí si za celý ro~ am raz r~ez~hraJl~, al~ v kraJOC~ 
'i okresoch by ~a mohli dobre upl_atniť. V BratJsl~V:e, ':' tiem "h.~ezd ~ ,s~ mlada 
generácia upkitňuje dosť neskoro~' no na v1d1ek.u by mo~la . urbb~ť veľa 
:záslužnej práce. Sú kraje s nemalou kultúrnou mu~ulosťou, !la ~toru treba 
nadviazať. Spomeňme len Kremnicu, Banskú Bystncu, Martm, Zvolen,.~~: 
voču atď .. Ide tu, pravda, o správne využitie tradície. Sme napr. za trad1cne 
-h~dobné slávnosti v krajoch, treba si však vždy povedať, v akých v~ťah~ch 

: ·. a za akých okolností traqícia vznikla a ako je v súlade s dneškom. V Cechach 
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sa vraj stáva, že aj v kultúre si niektoré kraje prisvojujú viac samostatnosti~ 
ako im prislúcha. Na Slovensku je situácia práve opačná. Kraje nevedia 
využiť vlastné nápady na kultúrne povznesenie svojho okolia. Nejde, pravda,. 
o to robiť zámerne nejakú lokálnu, krajovú politiku, ktorá nie je v súlade 
s politikou štátnou; ide o kultúrne povznesenie kraja, a tým aj štátu. 

Ako málo iniciatívy prejavili dosiaľ napr. súdruhovia v želiezovskom okrese, 
aby využili historickú pravdu, že ta chodieval a tam aj komponoval Franz 
Schubert. Koľko bezradnosti je i okolo Dolnej Krupej, ktorá sa tiež mohla 
propagačne viac využiť v súvislosti s údajn)'mi Beethovenov)rrni návštevami. 
Konečne ako málo vie samotná Bratislava využiť na propagáciu a kultúrnu 
agitáciu svoju veľkú hudobnú minulosť. Pravda, sú niektoré hudobné problé
my krajov, ktoré nemožno zodpovedne riešiť bez poradného slova a skúse
ností Sväzu slovenských skladateľov. Kultúre sa menej darí v tých okresoch 
a krajoch, kde niet ani jediného vzoru na dobre organizovanú kultúrnu prácu. ' 

Kultúrnosť našich ľudí v posledn)rch rokoch dosť pokročila, no ·niekde· _,;. · 
pokiaľ sa týka umeleckej hudby - je kultúrna revolúcia len v začiatkoch. 
Veľmi by prospela napr. diskusia alebo aspoň anketa o tom, ako sa využívajú 
prostriedky kultúrneho a ideového pôsobenia v spoločnosti a ako sa žije· 
z hľadiska kultúry. Všeličo by sme sa dozvedeli a mnohí správcovia nových 
kultúrnych domov by sa hanbili, že kultúrny dom majú. no kultúry v ňom 
niet. Treba, pravda, apelovať i na kompetentn)rch ľudí, aby ako vizitku veľ
kého rozmachu socialistickej súčasnosti nespomínali pri každej príležitosti 
len stav a úspechy hospodárske, ale i kultúrne, ktoré nás často dobre repre-· 
zentujú. Správne na to upozornil prvý tajomník CV KSS Karol Bacílek 
v besede s pracovníkmi Cs. rozhlasu, "že slovenský národ je malý, ale re
prezentuje sa výborne najmä svojím umením". 

Kultúrna revolúcia sa rozbehla. :.\Tepôjde však dopredu samočinne, bez: 
iniciatívy a neprestajného odstraňovania balvanov, ktoré jej ležia v ceste . 

Náš pracujúci ľud, dedič a pokračo••ateľ progresíwwj hu/túry celého sveta, si 
váži a miluie hlbohé myšlienhy i radostné vzn,še.n.ia sh'elej hudby Jozefa I-l'.lydna 
a vzdáva hold tomuto nesmrteľnému umelcovi-muzilwntovi. Na september sa 
pripravttjú celoštátne oslav y 150. výročia Haydno••ej srnr{i, spojené' s honferenciou 
o jeho diele, ktorá bude vhodnou príležitosťou na zhodnotenie, renesanciu i pro
pagáciu Haydnovho ľudového, optimistického a pokrokm•ého diela. Z tohto zorného 
uhla je potrebné v ysoko ••yzdvihmíť podujatie bratislavsk ých hudobných šhôl 
a ich učiteľských sborov, ktoré pripravili fJri príležitosti 150. výročia majstrovej 
smrti výber z jeho veľkého diela ,,_. podani našich najmenších a najmladších umel
cov, žia/wv týchto škôl. Toto podujatie je o to významneišie, že spadá c{o rámca 

• našej kultúrnej ofenzívy, do obdobia dovŕšenia kultúrnej revolúcie u nás, v ktorej 
má n qše umf#f!cké školstvo tiM,· dôležité poslanie pri ~·ýchove novéh'Ó< élo~•eka, pri 
upe-vňovaní socialistického vedomia a morálky, pri rozviianí jeho kultúrnych potrieb. 
a citového ži-vota. Rozširovať a priblížiť hudbu svetov ých géniov nášmu ľudu je 
tiež -významná úloha dovŕšenia našej kultúrnej revolúcie. 

(Z otváracieho prejavu predsedu Sväzu slovenský~h skladateľóv - ~ 
Dezidera Kardoša na koncerte bratislavských hudobných škôl 
26. apríla 1959 k 150. výročiu smr~i J. Haydna) . , 
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MIKULAS KRESÁK 

Významné úspechy 
Slovenskej filharmónie v Belgicku 

Opätovné pozvanie po sotva ročnom odstupe do ~·yspelej z~padoern_:óps~ej 
kapitalistickej krajiny, v ktorej sa na umelecké preJavy hľ~dt predo~setkľ.m 
z hľadiska atrakčnosti a finančného zisku toho-ktorého usponadateľa, Je urctt_e 
vyznamenaním i :zriedkavosťou. Pre nás to však znamenalo zv_ýš':ný po~!t 
zodpovednosti. Bolo bezpodmienečne nevyhnutné, aby s~e h:ah es~e _Iepst; 
ako vlani a skutočne všestranne dôstojne reprezentovah nasu socm_hsttcku 
hudobnú kultúru. Hoci Slovenská filharmónia mala už za sebou ruekoľko 
ú spešných zahraničných zájazdov (Rakúsko, Belgicko, NDH)_, skutoč~osť_,y_že 
ideme do toho istého štátu druhýkrát, znameml_a ':y.stave_n~e sa pns?y~J stm 
umeleckým kritériám zo strany publika a hudobneJ lm~tky aJ_ mtenzt~CJSiem~ 
porovnávaniu s najvyspelejšími svetovými orch estralnymt telesami, ktore . 
v Belgicku hosťujú pravidelne. , v • • . . 

Program koncertov bol zostavený na zaklade pozmd~_;tek z~-, strany usp~
riadateľov v jednotlivých mestách (Smetan~. Sostakovtc, Dvorak)_, p:opa~~
cie súčasnej slovenskej hudobnej tvorby (Kardoš, A. Moyzes~, navrhu dm
genta Doneuxa (Bernier, Kodály) a využitia možností ~re sóhstov SF y(M.o
zart, A. Moyzes). I Keď čo do počtu predvádzaných d~el nastalo ~lepserue, 
orchester mal značne sťaženú úlohu tým, že podstatnú casť repertoaru <.~er
nier Dvoi'ák Mozart Sostakovič) musel naštudovať v rôznych koncepctach, 
nak~ľko boli' v rôzn~ch mestách dirigované rôznymi dirigentmi (Doneux, 
Rajter, Slovák). No hoci šlo o experiment v budúc~ost_i ~ež~lateľn)', .mus~~~ 
zdôrazniť, že orchester sa vďaka prísnej umeleckeJ dtsctphne. zhostil ťazseJ 
úlohy veľmi čestne, a tak tento nedostatok podl)tatne nevplyval na repro
dukčnú úroveň. 

Celý zája~d bol aj tentoraz usporiadaný na t:tv. kom~rčnej zák~adni, , to 
znamená, že nespadal do zahraničných umeleckých poduJatí,_ ~spo:m~anych 
na základe medzinárodných kultúrnych dohôd, a tak moment fmancneJ .eJek
tívnosti lepšie povedané rentability celého podujatia, hral dôležitú úlohu. 
Preto ~odobne ako vlani okrem orchestra SF, účinkovalo v Belgicki_I ako sa: 
mostatné umelecké teleso aj trio sólistov SF (Berky, Gašparek, Karm), ktore 
nahralo pre rôzne b elgické rozhlasové stanice viaceré triá, a sólista. J:· ~~rky 
nahraľ s Komorným orchestrom INR (bruselský rozhlas) Bocchenmho <;elo-
vý konc~t. -. •r 

Orches'ier SF absolvoval na belgickej pôde Z5'-, šes(,dní ~9 .. ,);!4. m,zrca) Pä! 
verejných symfonických koncertov (v Gente, Antverpac~ , :l. v C~arlerOI 
a Liege), 1 verejný rozhlasový koncert a televíz?.e nahrávame v Bruseh. Kon-
certy v Charleroi a Liege súčasne nahrával belgiCk)r rozhlas. . 

Verejný rozhlasový koncert v Bruseli sa stal naším p·~·vým Vy-stúpením. 
V prvej . polovici koncertu odznel pod taktovkou. E. Dom·uxa, Konce~. pre 
orchester od Dezidera Kardoša, po pres~vke Klav1rny ~oncert A-dur <_I~ochel 
~- 488) W. A. Mozarta v podaní M. Karma a I. symfóma D. SostakoviCa pod 
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vedením hlavného dirig~nta symfonického orchestra bratislavského rozhlasu 
Ladislava Slováka. Koncert hol len pre pozvaných poslucháčov, hostí brusel
skej rozhlasovej spoločnosti INR, medzi ktorými boli prítomní viacerí popred
ní predstavitelia belgického hudobného života, s~adatelia, hudobní vedci 
i reprodukční . umelci. · 

Kardošov Koncert pre orchester mal veľký úspech. Keďže už 12. marca 
brusel ský večerník "Le Derniére H eure" uverejnil obsiahlu kritiku o celom 
koncerte, uvádzam doslovne preklad príslušných častí: " ... Dirigent Doneux 
predviedol v Belgicku výzuamné dielo slovenského skladateľa Dezidera Kar
doša. Autor napísal Koncert pre orchester, veľmi obľúbenú formu od čias 
vzniku Bartólwv ho Koncertu, pravda, s!ť.rývajúcu v sebe rôzne úskalia. Aby 
sa zadosť učinilo názvu, treba využívať všetky možnosti, ktorými disponuje 
orchester, a táto plnokrvnosť bohatstiev niekedy ~hodí rovnováhe, pretože 
prekáža prehľadnosti. Pán Kardoš sa niekedy dopúšťa tejto chyby, i keď pre
javuje obdivuhodné majstrovstvo kompozičnej techniky a nikdy nezaostáva
júcu invenciu. Jeho rytmus je bohatý a za najlepšiu časť jeho diela (obsa
huje 5 častí) považujeme tretiu: pevne vedené Scherzo ... " 

Po stl'ánke reprodukčnej najväčší ohlas vzbudilo predvedenie Šostakovičo
vej I. symfónie. Prítomní odborníci z rozhlasu napr. porovnávali jej repro
dukciu s doteraz počutými (medziiným s podaním popredného anglického 
orchestra) a jednoznačne označili výkon Siovenskf:)j filharmónie zo stránky 
koncepčnej i technickej za doteraz najlepší. Dirigent Ladislav Slovák podal 
vskutku vynikajúci výkon, o ktorom zmienený večerník píše : " .. . Pán Slovák 
dirig.oval túto symfóniu s veľkou pntžnosťou a zrozumiteľnosťou, má zmysel 
pre frázovanie i tematické vedenie, teda všetky vlastnosti veľkého dirigen-
ta . . . " · 

Viac. ako priaznivý ohlas na prvý koncert sa blahodarne odzrkadlil na 
ďalšom koncerte 10. marca v Gente. Už vl aňajšie vystúpenie SF v tomto sym
patickom flámskom meste patrilo medzi najkrajšie umelecké zážitky filhar
monikov, keďže domáce publikum svojou mimoriadnou srdečnosťou a vďač
nosťou vytvorilo veľmi priaznivé ovzdušie. A skutočne, dobré skúsenosti 
z vlaňajška sa opakovali v plnej miere; azda najkrajším zadosťučinerúm. pre 
dirigenta l~udovíta Rajtera i celý kol~ktív za jeden z najlepších výkonov 
celého zájazdu boli neutíchajúce ovácie. Orchester musel zahrať dva prídavky 
{Dvoi'ákov J{arneval a Slovanský tanec č. 16) a Slovenská filharmónia dostala 
opätovné pozvanie na budúci rok. Na koncerte v Gente odznela Smetanova 
Vltava, Moyzesov Koncert pre husle a orchester a Sostakovičova I . symfónia. 
Zvlášť sa treba zmieniť o vynikajúcom výkone sólistu SF Tibora Gašpareka, 
ktor:Ym v podstatnej miere prispel k srdečnému prijatiu jedného z najzávaž
nejších slovenský ch diel sui generis, a po veľkom aplauze pridtil Adagio 
iBach~ej l. ) -onáty pre sólo~'é husle. ' · · 1 1 

, n . 
Nasledujúci. deň ( 11. III.) priniesol pre celý kolektív po doterajších úspe-

choch nečakané sklamahie. Antverpy, obchodná metropola a centrum flámskej 
časti Belgicka, prejavili o náš koncert v pol'ovnaní s vlaňajškom menší záuj~m, 
pravdepodobne preto, lebo koncert bol usporiadaný v sále kina "Majestic" , 
teda v prostredí, ktoré zre]me dostatočne nekonvenovalo koncertnému pu
bliku najbohatšieho belgického mesta. No napriek tomu si vďačné prítomné 
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obecenstvo vyžiadalo prídavok (Dvorákov Karneva!l. Na koncerte bola pred
vedená pod taktovkou dr. Rajtera a za prítomnosti autora Symfonietta pre 
sláčiky od popredného belgického skladateľa a inšpektora hudobného ško
stva Reného Berniera, Moyzesov Husľový koncert a Dvorákova Novosvetská. 
Sólista T. Gašparek plne potvrdil svoj výkon z predchádzajúceho dňa . 

Stvrtý deň koncertného zájazdu bol pre celý kolektív najvyčerpávajúcejší. 
J ednak pogram koncertu bol najobsiahlejší, jednak bolo potrebné absolvovať 
okrem výdatnej skúšky za jediný deň dva koncerty . Charleroi, l;lanícke cen
trum valonského Belgicka, má okrem bruselského Paláca krásnych umení 
najkrajšiu koncertnú sálu s výbornou akustikou. Z tej príčiny práve v tejto 
sále nahrával celý večerný koncert opätovne Aj bruselský INR. Oba koncerty 
dirigoval E. Doneux a prvý, popoludňajší, bol usporiadaný medzinárodnou 
organizádou " Hudobná mládež". Na tomto koncerte bola rekordná návšteva. 
Zvláštnu zmienku si zaslúži odborny výklad popredného bel gickéh~ hudob
ného vedca a riaditeľa časopisu gramofónovej spoločno~ti "Revue des disques" 
Marcela Doisu, ktorý pri zachovaní všetkých zreteľov odbornosti veľmi pii
tavým spôsobom uvádzal jednotlivé čísla programu za koncentrovanej po
zornosti všetkých prítomných mladých ľudí. Na programe boli Tance z Ga
lanty Z. Kodálya, Klavírny koncert A-dur W. A. Mozarta a Symfónia e-mol 
A. Dv oráka. O dojmoch z tohto koncer tu možno súdi ť z uzáveru kritiky 
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v "Nouvelle Gazette" : " .. . skvelý. kqncert Slovenshei filharmónie sa. ;ial 
skutočným umeleckým pôžitkom ... " Ziaľ, na večernom koncer te bola slabá 
návšteva, zapríčinená obdobnou situáciou, s akcm sa stretávame v zmysle 
prehustenia koncertných· podujatí niekedy aj u nás. · · 
Večerný· program bol opakovaním popoludňajšiehó a pri jeho hodiiotení 

autor spomenutého článku píše: " . . . jedna z v lastností, ktoré bezpochyby 
zaujmú pozornosť poslucháčov, je neobyčajná lwalita sláčikov, prejavujúca 
sa nasad~ovanÍI~ tó.nu, zamatovosťou fr.4zovania a discpilínou súhry, no· or
chester dzsponu1e a1 vzácnou drevenou .a plechovou harmóniou ~·eľkolepého 
zvuku. Hlavnou prednosťou tohto telesa je individuálna ~íroveň jeho členov 
ich verva, nadšenie a umelecký elán . . ;" ' 

Na margo predvedenia klavírneho koncertu: " .. . pán Karin vedel s inteli
genciou vystihnúť intencie salzburského majstra vdaha s·vojej mimoriadne 
pružnej a osvedčenej technike, za čo boZ. odmene~Ji-í vrelým potleskom . . ~" 
. O výkone dirigenta a orchestra:· " . . . pán Edgar Doneux, ktorý dirigoval 
tút~ skladb_u nasr_amäť . ( Dvorákovu_ Symfóniu e-m9l, p. p.), vedel uplatniť 
celu vlas tnu emotwnu szlu a dunamzzmus. Vzdávame hold úprimného obdiv u 
agilnému a zanietenému dirigentov i, ako aj celému kolektívu umelcov SF 
ktorí skvostne zabezpečili úspech tohto hudobného podujatia . . . " '. 
· Ináč sa opakovala situácia z Antverp, málo publika, ale veľmi vďačné, 
a orchester musel pridať Scherzo z Novosvelskej. · · 

Posledným verejn)'m koncertom SF v Belgicku bol tentoraz koncert ·v pre" 
krásnej štýlovej koncertnej sieni Kráľovského konzervatória v Liege. Dirigent 
Ľudovít Rajter, sólista Michal Karin i celý kolektív sa vypli k takému ume
leckému výkonu , že tento koncert môžeme právom považovať zo stránky 
re?.~oduk~ej úrvo.vne za najlepší. Ľudovít Rajte~ dirigoval celý program spa
mat~ a. uz Dvorakova predohra Karne~al vyYolala v zaplnenej sále búrku 
n adserua. Okrem Mozartovho koncertu A-dur odznela v prvej polovici Sme
tanova Vltava a po prestávke Dvoi'ákoya Novosvetská. ajmä symfónia sá 
natoľko páčila, že orchester musel po neutíchajúcich ováciách pridať ešte dva 
Slovanské tance (č. 8 a 10). Aj v Lieg:e získal orchester opätovné pozvan:ie 
na budúci rok. 

Môžeme kons'tatovať, že naša mladá Slovenská filharmónia na· prísn()rri 
a vyspelom zahraničnom fóre veľmi .dohre reprezeniovala československé 
reprodukčné umenie a vykonala hodný kus práce tak pri propagácii čs. hu~ 
dobnej tvorby, ako aj na poli poznávania našej novej sqcialistickej kultúry. 

V sobotu 14. marca popoludní napo~on ešte sláčikový aparát SF nahral 
v bruselskom Paláci krásnych umení Bernierovu Symfoniettu s dirigent()m 
Doneuxom pre bruselskú televíziu ll v nedeľu (15. TU.) o 17. hod. odcestovali 
č~enovia nášho reprezentačného telesa do vlasti vyče~paní, ale s hrdým n.o
Cit~m dobre vykonanej práce, ktorej závažnosť spočiva v tom, že bola dô
stoJným príspevkom v mierovom zápolení dvoch spoločenských sústav na poli 
hudobného umenia. 
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OSKAR ELSCHEK 

Dnešný stav a perspektívy 
hudobnofolkloristickej a hudobnoetnologickej práce 

na Slovensku 

Vý znam hudohnofolkloristickej práce v na- nia .. Je nepoch ybné, že takéto uzávery mohli 
šom umeleckom i vedeckom živote v sú- vyvodiť len ľudia, ktorí huď vôbec nepozna
časnosti stúpa s uvedomením si skutočnosti, jú pôvodné ľudové umenie, alebo ho pozna jú 
že v slovenskom hudobnom folklóre sa hu- len povrchne vo forme upravených, umelec· 
dobnoumelecká potencia nášho ľudu šústre- ky znehodnotených odvarov. Kto mal mož
ďovala po stáročia. Slovenský hudobný nosť poznať ľudovú hudbu v prednese p ros
folklór hol východiskom slovenskej národ- tých ľudových spevákov, počuť krištáľovo 
nej hudby a p reto vznik, vývoj a kryštali- čistú poetičnosť a sugestívnu výraznosť rne
záciu našej národnej hudby najmä v 19. !ódií z úst prostých ľudí, musí pri naj skrom
storočí nemôžeme dôkladne pochopiť bez nejších umelecký ch apercepčných predpokla
analýzy folklórnej tvorivosti t ohoto obdobia. doch precítiť jej v)' razov ú a myšlienkovú 
Hudobnofolkloristická a praktická kopozično- presvedčivosť aj bez toho, aby musel ideali
"!lffielecká práca na Slovensku bola do zovať a vidieť umelecké hodnoty cez ružové 

. 20-tych rokov tesne spojená, p.retože zbie- okuliare. Je pritom len samo7.rejmé, že každé 
raním a t eoretický m zhod nocovaním sloven- umenie je útvarom heterogénnym. nielen čo 
skej ľudovej hudby sa zaoberali predovšet- do technickej dokonalosti, a le i čo do svojej 
kým skladatelia, hudobní pedagógovia a . ideovej a umeleckej hodnoty . O ľudovom 
teoretici (Fiiredy, Laciak, Fajnor, Lichard, umení to platí o to viac, pretože nemá ukon
Kadavý, Ruppeldtovci a iní). Tento stav bol čenej kanonizovimej d efinitívnej fo1·my. Po
výsledkom celého radu objektívnych i sub- važovali sine za potrebné zlnieniť sa a tejto 
jektívnych okolností a priviedol túto gene- otázke skôr , ako pristúpime k rozboru pro
ráciu do paradoxnej situácie; všetky folklór- blémov súčasnej hudobnofolkloristickej prá
ne problémy . videla cez prizmu hudobnej ce, lebo sa bezprostredne dotýka nielen p red
tvorby - harmonizáciu piesní, všetky tvo- metu nášho bádania, ale i formy, v ktorej 
rivé kompozičné problémy dostali pečať sa naša verejnosť oboznamuje s hudobný m 
folklorizácie, čiže ako folkloristi boli harmo- folldórom, no aj _preto, že problém skutoč
nizátormi, ako skladatelia " folkloristi". Ta- ného i falošného follr.lóru má pre našu h u
káto obojakosť v nazetaní na problémy našej dohnú kultúru prvoradý význam. Nemôže
národnej hudobnej tradície sa tiahne až po- me byť proti folklóru ani proti úpravám 
dnes - i s týlUÍ dôsledkami, že i folkloristic- ľudových piesní a muzík, ale musíme byť 
ká i skladateľská práea nesie znaky dile- proti diletantským, pseudoumeleckým úpra
tantizmu - len s tým rozdielom, že !tým vám a štylizáciám, ktoré nielen diskreditujú 
upravovateľské, folklorizujúce snahy našich náš hudobný folklór, ale ešte nadto kazia 
obrodencov vychádzali z národno'-buditeľ- zdravý hudobný vkus, a to oveľa zastretej
ského nadšema - neboli len východiskom ším, pritom však rafinovanejším spôsobom 
z invenčnej núdze - · zatiaľ dnes veľká časť ako šlágrový gýč. Jednoznačná spätosť ·fol
úprav ľudových piesní nesie znaky komer· klórnej práce s p raktick ými problémami sú
cionálneho rutinérstva. Najmä t ento diletant- časnej ľudovej umeleckej tvorivosti znižuje 
ský žáner aranžovaného hudobného folklóru folkloristickú prácu k ply tkému prakticizmu, 
právom priniesol so sebou ostrú reakciu zo k ý m z umeleckej stránky v snahe povýšiť 
strany našej verejnosti vo forme téz o "pre- ľ';~ové .~enie do. sfér- -~olopr?fesionáln:j 
folklorizovanosli1' našej kultúry. Ziaľ, všetky sú:ÍYoroveJ tvorby stlera z f~doveho wneníá 
tieto útoky neth fili pra vých virí.lň"J<:ov, Thbo peľ živélnej umeleckej fu~čnej podstatyua' 
v značnej ' časti diskusných príspevkov, kto- robí z neho umelecky vlažnú zlátaninu p rV
ré sa zjavili v našej tlači, bol tento pseudo- kov ľudového umenia s diletantsk)'Ill ne
folklór zamenen)' za pôvodný folklór a doukovstvom alebo komercionálnvm rutinér
vznikli mnohé pochybnosti o oprávnenosti _ stvom. Tieto. skutočnosti mali ; majú za 
folklóru v dnešnej spoločnosti, mnohé tézy, .-· ' následok, že v rozhodujúcej lUÍere sa folklo
hlásajúce nečasovosť, zastaralosť; nízku ristická prÍíca robila za bezprostredným cie
ideovú a umeleckú hodnotu ľudového ume· ľom umeleckého využitia a často i zneužitia 
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zozbieraného piesňového alebo inštrumentál
neho materiálu bez určitej ved eckometodic
kej perspektívy. T)'m nechceme povedať, že 
j edným z konečných cieľov folkloristickej 
práce nie je objavovať zdravé hodnoty ľu
dového h udob ného . umenia a usilovať" sa, 
aby to umelecky naj cennejšie v ľudovom 
umení našlo organickú kontinuitu v súčas
nej slovenskej hud olmej tvorbe. Prakticistic
ké zameranie hudob nofolklórnej práce na 
Slovensk u vychádzalo z t ej skutočnosti , že 
folkloristickou prácou sa zaoberali r tldia po
vedľa inej svojej p rvoradej p ráce, pedagogic
kej, umeleckovýkonnej a inej. P reto hudoh
nofolkloristické bádanie na Slovensk u do 
50tych rokv holo silne poznačené diletant
skosťou v dokumentačnej techn ike, nesústav
nosťou, individuálnosťou, bezperspektív nos
ťou a náhodnosťou. To však holo príznačné 
pre celú m uzikologickú prácu na Slovensku. 

Na Slovensk u nebolo irršlitúcie, ktorá by 
bola sústreďovala a usmerňovala hudohno
folklor istickú prácu. Individuálne akcie pr i
niesli síce bohatý dokumentačný materiál, 
tento však stál k dispozícii viac p re kompo
zičnú ako p re ved eckú prácu a poväčšine 
zostal v rukopisoch. Prvá výzva k zbieraniu 
nápevov našich ľudových piesní bola uve
rejnená v r. 1862, ktor ú podporovala Matica 
slovenská, no tá pre svoj skorý zánik 
nemohla dosiahnuť nejaké výraznejšie vý
sledky. Zberateľskú prácu podnietilo v šir
šom meradle až v roku 1879 založené 
"Povereníctvo pre zbieranie a• vydávanie 
Slovensk ých Spevov", ktor é zapojilo do zbie
rania piesní pre edíciu Slovenské Spevy 
d esiatk y učiteľov, h ud obníkov, kultúrnych 
a národopisných pracovníkov. Tomu môžeme 
ďakovať, že do konca XIX. storočia máme 
viac ako 4000 melodick ých zápisov, z kto
x-)·ch vyše 2000 bolo uverejnených. V tom
to období sa začína aj teoretický záujem 
o náš h udobný folklór, vychádzajú desiatky 
článkov, k toré sa usilujú podať hudobno
štýlovú charak teristiku piesňovej tvorivosti. 
Na začiatku nášho storočia vznikajú niekt oré 
väčšie zbierky: A. Halaša sústreď~je vyše 
2~.000 te)\tov)'ch, zápisov p iesní ; v r . 1902 
zJlotovuje K. Mepvecký; prvé fon~grafi,~é 
s,pímk y detviansl!xch ľudových piesní ; z ro
k u 1900 pochádzajú prvé sporadické záp isy 
slovenských ľudových piesní Z. K odálya ; na 
prelome storočia zapisuje p iesne na Sloven
sku L. Janáček, ktOl'ý spolu s Fr. Bartošom 
začína tradíciu zapisovania slovenských ľu
d ových piesní moravsk ýlni folkloristalUÍ ; 
v r. 1906 začína zbierať slovenské ľudové 

piesne B. Bartók a d o r~ t928 pripravil zbier~ 
ku slov. ľudových p i:esní, obsahujúcu 3409 
nápevov. 

Po roku 1918 hudobnofolklorŕstickú prácu 
organizovala na Slovensku novozaložená 
Matica slovenská a Stá tny ústav pre ľudovú 
pieseľí. V Matici slovenskej p racovali ako 
hudobní folkloristi K. Plicka, .J. Kresánek a 
B. Valašfan-Dolinský, z ktorých p rvý za
písal za 15 rokov svojej činnosti v MS 8500 
nápevov. Státny ústav pre ľudovú pieseň 
sústredil za svojej 26-ročnej činnosti do 
ro~u 1945 asi 6000 nápevo,r; v riešení edič
ných otázok sa však nedostal cez návrhv 
nie celkom premyslených edícií, k toré n~
vedel realizovať. 

Celá edičná práca stroskotávala nielen na 
odbornej neschopnosti, ale i pre finančnú 
tieseň, s k torou zápasili inštitúcie bez akej
koľvek štátne j podpory. J e príznačné, že 
za 26 rokov bolo . vydaných necelých 700 
melódií, kým v rokoch 1946-1957 bolo 
vydaných vo väčších i menších samostat
n ých piesňových edíciách temer 4200 slov . 
ľudov)·ch nápevov vďaka všestrannej štát
nej odpore, ktorej sa hudobnofolkloristic
kej práci dostalo v rade inštitúeií. Od r . 
1950 sa organizačné i prac. centrum hu
dobnofolkloristického bádania presúva d o 
Od delenia h udobnej folkloristiky fistavu 
hudobnej vedy SA V. Za sedemročnej čin
nosti tohto ústavu došlo n ielen 1, zintenzív
neniu dokumentačnej práce, ale i k vyrie
šeniu mnohých d ôležitých vedeckový-skum
ných teoretických p roblémov. Celá doku
mentačná p ráca sa opierala o Z·vukov ú fixá
ciu nášho h udobného folklóru technikou 
magnetického záznamu. Z toho dôvodu 
vzniklo a j t echnické laboratórium s nahrá
vacím štúdiom a fonotékou, ktorá obsahuje 
250.000 m magnetvfónových pásov, na kto
rých je zachyten ých do 11.000 ľudových 
piesní a 500 ľudových inštrumentálnych 
skladieb. Rukopisný arclúv ľudových pies
ní zahrňuje 18.000 piesňových záznamov 
(z ktorých 10.000 zápisov pochádza z pos
ledných desiatich r okov), okrem ktorých je 
v ,ústave uložených 23.000 textov z Hala
šoyrj z~~~y ľudových pi~sní . . V úst~v;e 
sa r,pristúp-il,o k základ nému , -spracovaniu · to
hoto obsi!l-hleho mater iálu, zhotovovan$m 
špeciálnych hudobn ých a textových kata
lógov, vypracovali sa osobitné. systémy ana
lýzy a triedenia melodického materiálu i 
textov. Boli prevedené výskumy v cca 125 
lokalitách metódalni monografických lokál
nych a t~maticky špeciálnych výskumov a 

219 · 



~blastných priesktu:nov. ·Z krajových mono
grafických výskumov sa pracuje na kom
plexnom spracovarú hudobného a tanečného 
folklóru na Horehrorú. Výskumy ensemhlo
vej inštrumentálnej hudby sa uslmtoČl'\.ujú 
~ároveň ·s filmovaním ·našich ľudových tan-
1!0V - ;~:hotovovarúm zvukov)·ch filmov. 
Na filmoc4 je zach ytených asi 250 našich 
fudov\•ch tancov. Piesi'í.ov\• materiál sa za
-čal rydávať v edícii Slove~ské I udové pies
n e v roku 1951 (ešte v Státnom ústave pre 
\'udovú pieseň) a dodnes vyšlo v troch zvä~
'k och 1918 nápevov. Piesňové monografie 
obcí priniesli síce veľa n ového materiálu, 
~dičná metóda však nebola dostatočne ve
-decky opodstatnená, materiál sa uverejňo
val b ez najnutnejších analy tk kých i zrov
návacích poznámok, bez cieľavedomého 
výberu i roztriedenia pie~r'iového materiá
iu. V podstate na rovnakej úrovni bola i 
edícia ľudových peisrú, ktorú pripravovalo 
vvdavateľstvo Osveta. Základ pre hudob
n~-analytickú pr~cu položil J. Kresánek v 
t'. 1951 svojou prácou "Slovensl<á ľudová 
pieseň zo stan:>visk&. hudobného", najmä 
vypracovarúm detailného systému tonálno
melodickej štrukturálnej analýzy. Táto prá
éa sa ·siala východiskom celého doterajšieho 
$kúmania ľudových piesrú, i keď sa okruh 
problémov podstatne rózš!ril, a vzhľadom 
·na to sa štýlovo kritické a komparatívne 
:ŕnetódy stali pevnejšou sÍJČasťou hudobno
:folkloristickej ptáée . . 

: Medzi inštitúcie, ·v ktorých -sa uskutoč
iíuje hudobnofolkloristická pr~íca, patrí od
Qelenie ľudovej' tvorivosti Cs. rozhlasu v 
Bratislave a bývalé Ústredie ľudovej ume
leckej tvorivosti, t. č. Osvetov)• ·ústav -: 
oddelenie hudobné-a t!'-nečné. Hozhlas pat,t 
medzi naš~ najstaršie. inštitúcie, ktoré p re
vádzali zvukovú d okumentáciu autentické
ho slovenského hudobného folklóTU už od 
~0-tych rokov, Rozhla.soví pracovníci_ u slm
l;očnili rozsiwue - dokumentačné akere pre 
vysielanie ľudového -umenia a tent? zozJ;Iie
t;aný materiál čiastočne ~Tanskrihovah a 
'upravovali pre rozhlasové relácie. <?s':eto':f 
.:..stav zameriaval svoju z])erateľsku ~tudJJ· 
oú prácu na poskytnutie :epertoárov~ho m~
l;eriálu súborom ľudoveJ umeleckeJ tvori-
vos ti. tb . ) i l 

- Pri hodnotelií celej doterajšej hudobno
folhloris.tickej - p ráce na Slovensku musime 
prísť k uzáw~u, že napriek všetkým ťaž-. 
kostiam a nedostatkom máme pozitívnu 
l>oh~tú prat;~vnú tradíciu, ktorá môže byt 
~olídnym východiskom do ďalšej dokumen
tačnej i teorct~cko ·študijnej práce. _ 

Naši hud<ibxú folkloristi ~ú teŕaz posta• 
vení pred riešenie celého radu kľúčových 
organizačno-technických dokumentačn)'ch 
vedeckometodických i edičných problémov, 
ku ktorým musime pristupovať s ohľadom 
na najnovšie výsledky svetovej folkloristi
ky, s ohľadom na to, že hudo)m_á !oklori~
tika prestáva byť pracovnou disciplinou di
letantov, že - hudobná folkloristika začína 
byť exaktným vedecl;ým odvetvím so ši
roko rozvetvenou oblasťou bádania s pres
ne vyhranenou metodológiou, v ktorej niet 
miesta pre obrodenecl<o-romantické kraso
rečnenie, ani subjektívne este tizovanie. Celá 
hudobnofolkloristická práca na Slovensku sa 
bude musieť centrálne riadiť a koordinovať, 
aby sa riešili vždy najhlavnejšie problémy , 
a to možno čo najekonomickejšie a naj
sústredenejšie. Najlepšie predpoklady na 
vytvorenie takejto inštitúcie má hudobno
folkloristické oddelenie ÚstAvu hudobnej 
vedv SA V, pravda, len za t)•ch podmienok, 
že toto pracovisko sa technicky prebuduje 
a personálne doplní. 

Pokúsime sa zhrnúť hlavné úlohy, s kto
rými sa budeme musieť vyrovnať v budú
cich rokoch: 

1. D o k ume n _t a č ná pr á ca. Predo
všetkým budeme musieť. získať čo najdeta, 
ilnejší prehľad o celej doterajšej ·dokumen
tačnej činnosti a sústi·ediť celý dokumen
tačný materiál rukopisn )• _i zvukový v _ Cen
trálnom archíve · 'slovenského - hudobného 
folklóru. Dnešný . stav< tnlwpjsných zázna
mov dosahuje "počet vyše 35.000 úplných 
piesňových. zápisov, okrem ktorých máme 
ešte viac ako 30.000 t extov. Na zvukových 
záznamoch z rokov 1902-195R m áme viac 
ako 14.000 piesní a inštrumentálnych skla
dieb. odhliadnuc od bohatých fondov Cs. 
rozhlasu v Bratislave a v Košiciach a od 
.inateriálu v Osvetovom ústave. Vzhľadom 
na to, že v minulosti sa zberateľské akcie 
uskutočňovali nes ústavne, máme mnolté 
oblasti, v ktorých ľudovú hudobnú tvori
vosť temer vôbec n epoznáme. ·z toho dô
vodu bude pokračovať sústavný metodický 
výskum, takže počítame s tým, že o 10- 15 
rokov budeme mať k dispozícň asi 35.000 
zvukových sxúmok a vyše 60.000 melodic-
kých zápisov. ,
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V budúcnosti chceme ceh}r zberateľskú prá· 
eu previesť na zvukovú fixáciu, pretpže 
piesňové zápisy sú vždy len subjel<tívn ym 
pretlmočexúm hudobných d ojmov zberateľa, 
a. preto je nt>vyhnutná 100-percentná ove
riteľnosť zápisov. Subjektívnosť zápisu chce
ll).e obmedziť uplatnexúm moderných metód 
oscilografickej a fonofotografickej trariskrip-

cie, s ktorou počítame najinä ·pri tranškiipcii 
inštrumentálnych melódil. Do rok1~ 1965 po
čítame s tým, že sa skončí eeloslovenský 
teritoriálny p l' i e s k ll m. v budúcich. ro
koch bude potrebné rozšíriť systematické 
výskumné akCie u Slovákov žijúcich v Clt· 

rópskom i mimoeurÓJJskom zah•·aničí. Vzhľa
dom na ozrejmenie si postavenia nášho 
hudobného folklóru v stretloeurópskej fol
klórnej oblasti bude potrebné previesť sa
mostatné výskumné akcie d.o su sedných 
neslovenských folklórnych oblasti, samo
zrejme, za spolupráce folkloristov tých to 
krajín. Celý rad hudobno-psychologických, 
genetických i komparatívnych problémov 
bude si možno tvorivo ozrejmiť len tak, 'íe 
v rámci komplexnejších výskumných akcií 
prevedieme dokumt-ntáciu pl'imitívnych hu
dobných prejavov u niektorých afrických 
i ázijských kmeňov a národnostný ch sku
pín, čim zároveň nadviažeme na boha t-í• 
t-radíciu európskej hudobnej t etnológie a 
získame potrebný pracovn ý kontakt s európ
skym aj mimoeurópskym folklórnym a e t
n ologick)'m bádarúm a získame širšiu bázu 
vedeckometodickú i materiá lovú. 

2. Z á k l a d n é s p r a c o v a n i e h u -
dobnololklórneho mat e riálu. 
Pod základným spracovaxúm nerozumieme 
len vy budovanie široko rozvetvenej kata lo
gizačnej sústavy, kto1'á. poskytne detailnú 
evidenciu o materiáli rukopisnom i zvuko
vom, ale prevedenie základnej analýzy hu
dobnej i textovej, l<1;orá nájde svoj výraz 
v sústave špeciálny ch, typov),ch, kompara
tivno-synoptických, te.matick)'ch katalógov, 
ktoré budú východiskom riešenia základ
ných teoretických problémov, i základom 
edičnej práce. Vzhľadom na to, že takéto 
základné práce sa dosiaľ u nás temer vôbec 
nerobili, a vzhľadom na to, že u_ž i dote.raz 
archivovaný materiál je značne rozsiahly, 
bude treba na zvládnutie t ejto úlohy vy
vinúť sústredené pracovné úsilie celého ra
du · kvalifikovaných odborníkov. 

3. An a l y ti ck é p r o b l é m y a t ri e
den i e. Vyriešenie oboch týchto problé
mov má kľúčový význam pre celú hudob
nofolkloristickú prácu nielen pre to, že heJ 
nich nie je mysliteľné zák_ladné spraco.J,a
rue materiálu, ale najmä preto, že dollo
nalý systém analýzy aj systematizácie tvori 
počiatočné elementárne východisko v kto
rejkoľvek vedeckej · prá'ci: V zál.Jádn)•ch čr
tách bol tak systém analýzy, ako aj system 
pre triedenie slovenských ľudových piesní 
po stránke hudobnej vypracovan ý a začal 
sa už úspešne v praktickej práci uplatňovať. 
I keď koncepcia tejto analý zy vyšla v po-

čiátocnom - štádiu ' zo slovenskeJ": probie~~~ 
t~y, v ďalšom sa jej aplikovateľnosť roz~ 
šírila na európske i nUm.neui'ópské ľudové
hudobné kultúry . Analýza vychádza z · cha~ 
rakteristiky t)'chto stránok: tonalita, tóni
na, melodika, r y tmika, metrika, architekto
nika, tempo, dynamika, prednes, viachlas 
- hatmonická štruktúra; triedenie je- vlast~ 
n e dynamickou sukcesívnou aplikáciou tých
to rozborov)•ch prvkov na ·špeciálne hudob
no štýlové osobitosti určitej kultllry alebo 
historickej vrstvy. 

4. E d i č n á p r á c a je nakoniec naj .• 
zložitejšia, lebo predpokladá bezchybnú do: 
kumentačnú bázu i analytickú prípravu ma
ter iálu. Zretele, s ktorý mi musí naša _ edičná 
technika počítať, sú ·tieto: Populárne vy
dania. Tento druh vydaní u vád7.ame na pr
vom mieste, pretože je najmenej problema
tický a je to jediný typ edície, ktorý sa 
uplatnil pri vydávaní slovenských ľudových 
piesni. Azda najvhodnejší spôsob prakti
zujú v Osve.~e; malý rozsah, krajový výber. 
tematické triedenie, pritom b y bolo potreb
né časť komentárovú a rozborovú i pri veľ
kej úspornosti rozšíriť (aspoň tak, ako v na
posledy ·vydan)'ch Myjavských piesňach). 
K základnej zmene pri týchto vydaniach 
musí prísť predovšetkým v dokumentačnej 
technike, (cieľavedomosť zbierania a podľa 
toho zodpovednejší výber piesní a vyspelej_
šia transkripčná metóda). Okrem toho mu
sia byť uvedené presnejšie provenienčné 
údaje zápisov. 

Populárno-vedecké a vedecké vydania 
môžu byť takého rozmanitého obsahu.. po
dľa konečného dokumentačného i vedecko 
študijného zámeru, že nie je možné vyhra
niť ich charakter vopred. Pravdepodobne 
pôjde však o tie typy - ktorých sumár-
nym výsledkom musí byť získanie ucele
ného kvantitativneho i kvalitatívneho p re
hľadu o našom hudobnom folldóre. Pôjde: 
teda o realizáciu konečného súborného vy-· 
dania slovenských ľudových piesní a · inštru
mentálnej hudby. 

a) monografické edície - krajové, lokálne,-
in:dividuálno-reprodukčné, inšttumentáln~' 
ensemblové, tématické a iné. 

edície -. _:_,: 
historicky· 

h) špeciá ln e vedecko-študijné 
napr. komparaHvno-synoptické, 
typové, štýlové a pod. 

c) systematické typologické vydania ma-· 
teriálu melodického, textového i ·tanečného.·_ 
Sú to súpisové edícié -na spô'soh · "Thema
tisches Verzeíchniss", ktoré sa budú musieť 
uzavrieť a vydať ešte p red zapo~.atim súL 
b·ornej edície. Ich cieľoni je v kátálôgovej' 
forme zachytiť všetky rnelodr~kô typy hu-: 



dobného folklóru spracovať všetok rukopis· 
~ý material a ry..iešiť všetky metodické, 
hudobno-št-ýlové, historické a provenienčné 
problémy. Bez takýcht? aspoií predbežnýc? 
príprav nebude sa mocť zapoca! s .vyd~
vaním súbornej edicie, lebo pri teJto Je 
už neskoro začať riešiť typologické otáz· 
ky. Napr. vydanie Corpus ~1usicae I~op~
laris H ungaricae sa uskutočmlo bez nalezl
tej vedeckometodickej prípra':y ; }:>ez V)_'
riešenia komparatívno provemencnych ota· 
zok v predchádzajúcich študijných vyda
niach a preto toto vydanie necháv_a; mnoho 
otázok otvorených, mnoho .matenalu pre
dostiera nespracovane. S prácou na týchto 
typologických vydaniach sa u nás už začalo. 
Budú trvať 15-~0 rokov. 

d) Súborná edicia; o tejto ťažko vop~ed 
písať, lebo jej realizácia j~ vecou buduci?h 
20-25 rokov a bude vysledkom prakttc· 
kých edičných skúseností so spomínanými 
edičnýlni typmi. 

Naša edičná práca v budúcnosti nemá 
bvť zviazaná s jednou vydavateľskou me
tÓdou, práve naopak; musíme hľ~dať. fo~· 
my najvhodnej~ie .a čo ~o~no naJpruz~eJ· 
&ie a prispôsobiť Ich m·c1teJ problematike, 
určitému vedeckov-5·skumnému zámeru. To 
nám umožní získať praktickú edičnú skúse· 
nosi, overovať si rozdielne edičné princ}_PY 
a nájsť najvyhovujúcejší spôsob., uvereJno
vania hudobnofolklornébo matermlu. 

Osobitnú oblasť edičnej prá.ce tvoria v~
dania starších rukopisných zb1ero~ a reedí· 
cic. Zo starších zhierok spomememe lc~. 
zbierku B. Bartóka (ktorá sa začala vyd?· 
vať), E. Jankovca, H. Bíma, kt?.ré ·t;orm 
homogénne celky a pramene na~1ch ľud~
vých piesni medzi., x~rr. a~ I_>Ol?.v•c:?.u XIX. 
storočia. Z reedicu Je naJdoleziteJsle reVI· 
dované vydanie Slovenských ,spevov. , 

5. ~{ e t o d i k a v e d e c k e h o b a d a -
ni a. Hudobná folkloristika a hu~obná . e.~
nológia napriek svojej 50-ročne] trad1cn, 
nemá dodnes vyhranenú pracov~ú m~tó~u, 
hoci v priebehu jej v).Yoja d~mmoval~ v~a· 
ceré. Od prvopočiatku so SVOJim ozna~erum 
porovnávacia hudobná veda dosta~a pn svo
jom v zniku od vtedajšej ·et~ogra~le a. et~o· 
16gie' prevládajúceho. kultnrn~h!~to,nckeho 
smeru viedenskej školy, do · s~OJIC.n ~aklť\ao~ 
zrovnávaciu met6du lebo h1storlcka, muz1· 
k ologická me~óda ;a pre •. "nehist.orič':osť" 
jej problematiky neosvedc1la: Zatiaľ co v 
etnológň sa táto met6da prež1la za dve. de
saťročia kultúrnohistorická "K ulturkreileh
re" na~hádza ešte dodnes širokú podporu 
najmä tam, kde má zrovnávacia práca dlh
šiu tradíciu, ako je to napr. v Nemecku, 
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v Maďarsku a Fínsku. V prvých dvoch 
školách sa upevnila najmä po to~n, ~o 
dostala určité impulzy od hudobnóhJstonc
kej práce, respektíve dostala za úl~hu ~vo: 
jim bádaním rekon~truovať predh1stor1cky 
vývoj hudby a tam, kde v}·sled~y t.oh.to 
bádania mali určité tendenčné naciOnalistic
ké zámery. Kultúrnohistorickej kompara
tívnej metodológii sa vyčít.~ ,hlav~~ to, že 
vytrháva s ohľadom na urc1te ap~orne ';Y" 
tvorené teórie z cellm hudobneJ kultury 
viacerÝch národov jednotlivé javy , izoluje 
a skr~sľuje ic~, sta,tizuj.e ja>! dy.r:'-~mick~ 
a čiastkové. Porovnavacia pra.ca moze byt 
len výsledkom dôkladnej znalosti skúi~a
ných -kultúr ~' ich. ce~stvo,sti,. ~ozna.ní JU· 
vov v ich dialektickeJ suvzl.aznosti, vo 
väzbe hudobnej kultúry na iné javy socio
logické a kultúrne. ,V. posledný?h rok?ch 
sa v sv etovej folkloristike uplatmla. meto~a 
alebo výlučne štruktuálnch_o. x:'uzik~~ogic· 
kého popisu, alebo sa neroh1b vob;c z1adne 
rozborv a namiesto toho sa poptsovala u 
piesní ·len tematika .a obs~h ... V naš~j fol
kloristike sa uplatmla naJma druha, n a· 
miesto exaktnÝch vedeckých analý:.: sa pra· 
covalo so zast~ralou romanticko-buditeľskon 
frazeológiou. Obrat v našej hudohnofoklo
ristickej práci môže prini~sť len ~:íklon k 
exaktným vedeck)'m analy.zan;, pncom _hu
dobnú kultúru, štýl, melo_d1cky typ musnne 
chápať v ich funkčnej životnej začlenenos· 
ti hľadať v hudobnej lmltúre jej štýlovú 
~~obitosť v celistvosti, vo svojej väzbe na 
materiálnu kultúru. Porovnávaciu metódu 
~ôžeme používať. len pri skúman í kultúr 
presne ohraničen~ch ?- blízkych c~lou svo
jou podstatou so,ciOlogJcko~ a f_unkcn?u .. Na: 
šou prvoradou uloho~ ~!'a ~yt. O~VOJe~le ~l 
akejsi hudobnofolklorlStJcl<eJ "~tyl?VCJ. kri: 
tiky" a ňou odhaľovať v nútorne zako~tosh 
vývoja ľudovej h~dby a char~.k~erizovať 
osobitosť umeleckeJ podstaty urc1tych kul
t~r. Pri skúmaní javov ľudovej hudobnej 
kultúry je dôležité nepristupovať k nim 
s apriórne danou predstavou a teó~iou, a~e 
vybudovať si ju vždy na základe poznama 
javu (zdôrazňujenie to pre to, lebo v hu
dohpofolhloristicke j práci , to zatiaľ nie Ae 
s~Jľozrejmosť~m). 0 ••:.a 

- Zvládnutie všetkých týc;hto náročných 
úloh bude možné len za predpokladu, že 
sa hudobnofolhloristickú prácJI na , Sloven
sku podarí koordincivať, centrálne usmerniť, 
za predpokladu, že 'nám za niekoľko rokov 
vyrastie generácia odborne vyspelých folklo-

ristov, keď sa podarí našu prácu metodicky 
zjednotí\', keď sa vytvorí stála tt·adícia, kto
rá vyústi v bádateľskú "školu". Bez týchto 
predpokladov nemožno riešiť otázky s per· 
spektívou na des.aťročia. 

Hudobnofolkloristická práca má určitú 
zvláštnosť, ktorou sa líši od iných národo
pisných a muzikologick ých disciplín. Ob
jekt skúmani3. nie je hotov)'m, skončeným 
umeleckým prejavom, ktorý sa môže bez
prostre4ne podrobiť analý ze. ako napr. ur: 
čit)r výtvarný· prejav, hudobná skladba, li
terárne dielo a pod. Hudobný folklorista 
pieseň, inštr umentáln\1 skladbu p rvý raz 
fixuje a dáva jej prvý raz trvalú podobu 
ako umeleckému faktu, pričom si táto práca 
vyžaduje temer toľko tvorivej energie, ako· 
keď napr. skladateľ prepisuje do notácie 
v predstave už hotovú skladbu alebo keď 
ju pri ·reprodukcii z n ejakého n ás troja fi· 
xuje jej "opisom". Túto prácu . folkloristu 
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len sčasti možno zrovnávať s d ešifrovacou 
prácou hudobného a literárneho historika 
alebo s prácou výtvarníka - r eštaurátora, 
lebo v týchto prípadoch sa obnovuje už ra:z: 
v:ytvorené, "prekladá" sa do inej formy. 

Z týchto dôvodov už v samom pojme 
dokumentácia je zahrnutá celá rozsiahla 
pracovná činnosť folkloristu, ktorá sa v šal.. 
svojou metodick ou podstatou v určitom 
zm ysle približuje viac u meleckej ako vedec
kej práci. Len po tomto prípravnom . štádiu 
sa môže začať vlastná vedeckovýskumná 
práca. Umelecké hodnoty nášho h udobnéh o 
folklóru si túto .n ámahu v p lnej m iere za· 
sluhujú, lebo sú jedným z najčistejších p ra
meňov, z ktorých b udú čerpať generácie 
a generácie nielen inšpiráciu na vjlvorenie 
nových umeleckých hodnôt, ale k toré zo
stanú jedným z trvalých pamätníkov našej 
národne j kultúry. 

Obsah a forma v umení 
(Na okraj niektorých štúdií Jaroslava Volka) 

Jedným z najdôležitejších noetických 
problémov v estetike je vzťah obsahu a for· 
my. Bez jeho objasnenia sa nemožno obísť 
pri riešení mnohých kľúčových estetických 
otázok: mám na mysli otázku špecifičnosti 
umenia (na rozdiel od vedy alebo jazyka), 
špecifičnosti umeleckého zobrazenia (v slo
vesnom umení na rozdiel od výtvarného, 
v hudbe na rozdiel od divadla atď.) , nová· 
torstva a tradície (pomer problematiky sú
časnosti na jednej strane a súčasnosti vy
jadrovacích prostriedkov na druhej strane), 
ďalej pripomínam problém typičnosti v jed
notlivých umeniach, národnosti, ľudovosti 
atď. Avšak správ ne p ochopenie vzťahu oo
sáhu a formy má nemalý dosah i v tvo· 
rivej p raxi. Stačí uviesť hoci len problém 
scheniatičnosti, o ktorom sa stá1e veľa "'äis· 
kutuje. Ak nám n ie je jasný vzťah obsahu 
a for my, sme neustále v nebezpečenstve 

skresľovania p Foblematiky sprava (p odce
ňovanie ideovosti, zna losti života, politickej 
orientácie, realistickej métódy atd'.) i zľava 
{pod~eňovanie. umeleckého maj~trovstva, 
umeleckej formy a techniky a pod.) . 

. Podstatná časť tejto štúdie bola napí
saná u ž pred piatimi r oklni. Podnet k nej 
mi dala stať Jaroslava Volk a Význam 
posledný ch prác J . V. Stalina pre niektoré 
záldadné otázky teórie umenia 1) a do ur:či· 
tej lniery aj stať Viktora Koch ola Ideovosť 
umeleckej formy2) ; nadväzoval som i na 
práce Burova') , Nikola jevovej'), Jegorova•) 
a i. Nie n áhodou sa po rokoch vraciam 
znov u k tejto otázke. Jaroslav Volek, s kto· 
rým som vtedy polemizoval n a pôd e CSA.V, 

1) Filosofický časopis l l., 1954, č. 3, 240-
258. 

· 2) SloV:enské pohľady .LX-X- 12, 1954, 
~ str".J;lOi- 1223. ·'v ,, . 

· !J A. Iii - Burov: Estetičeskaja _ suščnosť 
iskusstva;··Moskva 1956. 

. 4) G. E. Nikolajevová: O specifičnosti ume
lecké literatury, Sovietska literatura HI, 
1954, č. 4. 

'} A. Jegorov : Zur Frage des Inhalts und 
der Form in der Kunst, Kunst un d Literatur, 
1955, Nr. 1. 
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lltipjs.al. od ·toho času veľa. ďalšieh závaž-· 
qýc;h,. a podnetných prác, ktor~'m však škodí 
pr;í.ve neobjasl_!enosť otázky vzťahu obsahu 
fi formy; menujem aspoň stať O pokroku 
v hudbe"), na ktortl som reagoval v štúdii 
O pokroku, originalite, tradicionalizme a 
~ých pálčivých otázkach.') 

V .úvode nebudem podúvať podrobný 
o~sah Volkovej a Kocholovej štúdie ; ich 
zameranie bude jasné z ďalších zovrubných 
analýz. 

I. 

· Volek vo SVOJeJ štúdii dochádza k nie
ktorým veľmi závažným zovšeobecneniam. 
Na str. 23-1 hovorí, že z hľadiska tretej 
črty materializmu, z hľadiska poznateľnosti 
sveta je obsah nášho poznania objektívny, 
je nim sama realita, nezávislá od nášho 
vedomia, a forma je subj!)ktívna, t . j. je 
práve podielom subjektu .na odraze, kým 
naproti tomu "z hľadiska prvej črty ma
terializmu, z hľadiska ~bytia~ ... je obsah 
poznania subjektívny, nehmotný, ale forma 
je objektívna, hmotná, je totiž práve objek
tivizáciou, objektívnym vyjadrením a re
álnou existenciou daného obsahu" . Túto 
svoju tézu demonštruje Volek takto: vy
jadruje sa, že napr. vo vede je obsah cha
rakterizovaný pojmom (v wnení - podľa 
Volka - by pojmu pravdepodobne zod
povedala "typická predstava"), forma je 
však zastúpená slovom (v umení obrazom). 
Pojem - pokračuje Volek - je niečo ne
hmotné, iha subjektívne reálne, zato "slovo 
je objektívne reálny jav (napr. akustický, 
ak je prednesené; rovnako však existuje 
objektívne a od ľudského vedomia nezá
visle, ak je napísané,. vytlačené atď.) ." 
Z toho istého hľadiska zdôrazňuje Volek na 
str. 248 súbjektívny faktor pri chápaní for
my, upozorňuje, že "bez subjektu, resp~k
tíve presnejšie povedané mimo špecifického 
vzťahu k subjektu, ak sa nechápe ako jav 
druhej signálnej sústavy, aby sme sa vy
jadrili :pavlovovsky, napr. p1·~ cudzinca_, 
ktorý nevie slovensky, zoskuperue s-t-r-o-rn 
nie je slovo, nie je formou s určitým ob
sahom"; ináč povedané: bez podielu sub
jektu je slovo strom rovnak{) prázdnou 
formou ako · náhodné zoskupenie· hlásnk 
t-m-o-r-s. A napokon na str. 250 hovorí Vo
lek o procese umeleckého vnímania a zdô
razl)uje, že u umelca obsah, t . j. sama 

. 
8

) Hudebnl rozhledy XI, i958, č.16. 
') Hudebni rozhledy VI, 1958, č. 23. a 24. 
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objektív:n.a realita, predchádza formu; i keď 
7 z hľ!\diska - času - ide o procesy sú
časné, k)rm . naproti tomu u konzumen~ 
umenia " je postup práve opačný: tu . Je 
prvý kontakt s formou a ,potom' (z hľadis
ka časového de facto však opäť: s ú č a s~ 
n e) s obsahom diela." 

Na prvý pohľad .sa tieto Volkove závery 
zdajú logické a presvedčivé. Lenže iba na 
prvý pohľad. Pri bližšom skúmaní neob
stoja. Volek má pravdu, keď hovorí, že 
"zoskupenie ,tmors' nie je slovo . . . že je 
bezobsažné, nezmyselné"; má pravdu, keď 
hovorí, že "bez subjektu . . . nie je formou 
s určitým obsahom". Lenže čo platí o ja
zyku, neplatí doslova o umeleckom ~ele. 
Slovo - až na v)'nimky (onomatopOické 
slová) - nezobrazuje skutočnosť, je kon
vencionálnym znakom, ako to presne vy
stihol už Karol Marx. Naproti tomu vzťah 
umenia ku skutočnosti je iný ako vzťah 
jazyka k realite a tiež sa dá predpokladať, 
že odlišný bude aj vzájomný pomer obsahu 
a formy a subjektu a objektu pri procese 
odrazu. Pokúsim sa to konkrétne ukázať 
na jednotlivých umeniach; vopred sa o_spra
vedlňujem že - pre obmedzenosť pr1esto· 
ru - zachytím len najzákladnejšie črty. 

Vv jdem z di-"adelného umenia, ktoré svo
jím · spôsobom predstavuje _jeden z kJ:aj
ných pólov umeleckého vztahu k realite. 
Spomeňte si na predolu.·u Capkovho R. U. R. 
Na scéne je typická kancelária s poJ:Iľado~ 
na rady továrenských budov v pr1ečelneJ 
stene; vľavo sú ďalšie riaditeľské miestnos
ti. Pri americkom písacom stole v otáčacom 
kresle sedí riaditeľ podniku Domin, na stole 
je lampa, telefón, ťažidlo atď., na stene 
mapy s lodnými a železničnými linkami, 
kalendár hodiny, ulmzuj(,ce pár minút 
pred poludním, plagáty s reklamami, do
pravný lodný poriadok, tabuľl,a s tele
grafickými záznamami kurzov atď.; n~ z~
mi je turecký koberec, vpravo okruhly stol 
s koženými klubovkami a knihovňa s fľa
šami vína namiesto kníh. Dorui.n diktuje 
dievčaťu Sulle obchodný list a medzitým 
je prerušovaný stručn)·mi telef~mnF. roz
hovormi· kontextom toho. čo ·diktuJe, 1 for
mou rozhovoru je na prv~ pohľad dokon:Ue 
charakterizovaný ako človek neohyčaJn«l 
pracovitý, chladný, vecný a úsečný, až'· 
tvrdý. Máme tu čo robiť s typickou obr!"z• 
nou umeleckou formou. Vzťah k realite, 
obsah je tu objektivizovaný priamo črtami 
z hod y, p od obnos ti s. realitou. Predo
všetkým po optickej, vizuálnej stránke: vý
s tavbou scény, mimikou i ge&tikuláciou 
Domina i jeho konaním. Dalej akusticky; 
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auditívne: spôsobom Dominovej rect, jej 
úsečnou intonáciou, krátkosťou viet. odm!- · 
kami, timbrom a tempom rečí, po. tretie : 
rozvíjaním deja, správaním a vzájomnými 
vzťahmi postáv. A konečne znakove v kon
vencionálnom zmysle slova, totiž pojmovým 
zmyslom toho, čo Domin a ostatné postavy 
hovoria; i tým je charakterizovaný Domin, 
je to reč príznačná pre jeh o profesiu, pre 
vedúceho veľkého podniku. Popri zhode a 
podobnosti s realitou môžeme konštatova( 
i t y p i č n o s f zobrazenia. 

Ak konfrontujeme túto obraznú divadel
nú formu s rýdzou konvencionálne znako
vou jazykovou formou, zistime, že sú tu 
markantné rozdiely. Obsah poznania - na 
rozdiel od znakovej formy (napr. jazykovej) 
- je tu objektivizovaný konkrétne zmyslo
vo, názorne, hmotne, o čom sa môžeme pre
svedčiť celkom ohjektivnym..i metódami : 
zhodu s realitou si v tomto pl'Ípade možno 
overiť merauim, fotografiou, filmom, zvu
kovým záznamom a pod. To znamená: ne
možno lu len tak bez všetkého aplikovať 
všeobecnú Volkovu tézu, že len forma je 
objektívna, hmotná, kým obsah je subjek
tívny, nehmotný. Co p lati o znakovom vy
jadreni, vôbec neplatí v p lnom rozsahu o 
obraznom vyjadrení. Podobná situácia ako 
v divadelnom umení je a j vo filme a vo 
výtvarnom umeni. Sú tu však niektoré 
rozdiely. Zatiaľ čo v divadle materiálom 
zobrazenia, rozumejte : ma teriálom, ktorý 
je formovan)' v ob raz, je - popri dekorá
ciách - sám človek, vo filme je materiálom 
zobrazenia pohyblivá fotografia. Pokiaľ ide 
o výtvarné umenie, to - na rozdiel od di
vadla - abstrahuje od pohybu, zachytáva 
len moment pohybu a v prípade maliar
stva do určitej miery aj od priestorovosti, 
od lTetieho rozmeru, k torý je určený iba 
perspektívou. 

Niekto by azda mohol namietať, že to, 
čo bolo napísané v predchádzajúcich odse
koch, nie je vlastne ešte obsah, že obsahom 
je až ideová náplň, zmysel, ktorý sa skrý
va za týmito názornými obrazmi. Avšak 
sám Volek sp.rávne označuje za idealizmus, 
ak sa niekto domnieva, že "obsa}, môže 
existovať nezávisle od formy ako niečo čo 
je skryté alebo v umelcovej hlave a č~mu 
potom forma, t. j. objektivna realitá ume
leckého diela, viac-menej zodpovedá či ne
zodpovedá, niečo, čo autor ~poznal ... , ale 
nevyjadril, alebo že dokonca obsahom diela 
môže byť nejaká idea, cit, nálada atď., kto
rá sa vôbec len, obrazne povedané, ~voľne 
vznáša nad vodami«, kdesi v neskutočne, 
vo svete ~ducha ... , »ideí-« a pod." (str. 245). 

Ak platí táto Volkova téza, a som presved
čený, že platf, p:>tom - presne dialekticky 
domyslene - materiálny artefakt umelec
kého diela divadelného, filmového alebo vý
tvarného nemožno považovať len za formu, 
ale za jednotu formy a obsahu, za niečo, 
v čom sú tak forma, ako aj obsah určené 
hmotne, objektívne. 

Podstatne zložitejšia situácia je v ume
leckom zobrazení literárnom. Crty, zhody, 
podobnosti s realitou sú tu obmedzené. Bez
prostredné zobrazenie v zmysle spodobe
nia, zhody s realitou, je tu vlastne určené 
- s výnimkou zvukomalebn~'ch postupov 
- len v dialógu, ktorý, i keď je iba čítaný, 
chce byť vnímaný konkrétne zvukovo (vnú
torné počutie) a iba v takom prípade úplne 
charakterizuje postavu a situáciu. Slovosle
dom, diakritickými znamienl<anú , vzájom· 
nými vzťahmi parataxe a hypotaxe, úpl
ných viet a súvetí a viet nominálnych u 
interjekčných i významovou stavbou jazy
kového prejavu spisovateľ do určitej mie
ry predurčuje spôsob prednesu, ako pre· 
svedčivo dokumentovala novodobá jazyko
vá fonológia a literárna teória.S) Na potvr
denie uvádzam aspoň jeden pdklad z Leoša 
Janáčka z fej tónu "Studánl<y", v ktorom 
nominálnymi vetami, interjekciami, slovo
sledovými inverziami a p od. je určené dra
matické rozvrásnenie melodického toku v 
drobné nápevkové útržky. 

Poznal jsew studánku rozsáhlou - až je· 
zírko. - Zalknuto tmou veku. Když clony 
večné noci padly - zásluhou a strastnou 
prací Aloise Krále - ó, úžas! - Ve več· 
ných tmách rostlo to dílo krásy, ružového 
nádechu? Lem s jedné strany krajkové 
jemnosti, u tkaný do široka. 

Pravda, oveľa častejšie možno hovoriť 
v slovesnom umení o zobrazení v prene· 
senom zmysle slova, kde obraz nie je za
ložený na konkrétnej, hmotnej podobnosti 
s realitou, ale umelec pracuje s predstavami 
čitateľa vyvolávanými jazykovým znakom. 
Popritom však vzťah znaku k realite je tu 
iný ako v jazykovom prejave vedeckom. 
Jazykový znak vedecký pracuje na jbohat
šie s pojmami, k torých cieľom je, ahy boli 
podl'a možnosti čo najvšeobecnejšie, a tým 
čo najjednoznačnejšie. Naproti tomu ume
lecký jazyk smeruje po stránke lexikálnej, 
morfologickej, syntaktickej i štyli~tickej k 
tomu, aby sa čo najviac opieral o konkrét-

8) Viď napr. Mukai'ovský, Próza Karla 
Capka jako ly rická melodie a dialog. 
Kapitoly z české poetiky II, Praha 
1948. 
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ne zmyslovo n ázorné čitateľ o,ve zážitk~, 
aby sa rozohrala jeho zrakova, sluch~~a, 
ri dne i hmatová a čuchová fantazta. p pa • , ' 

Na potvrdenie uvádzam aspon z':lamy pn· 
klad z Babičky Boženy NemcoveJ,_ kde na· 
zhromaždením detailov sa obdtvuhodne 
rozohrávajú čitateľove názorné p redstavy : 

Dívaly se, jak vlny po splavu. prudc~ 
dolu stékají, vzhuru se vyhoupn~vsc v ~~
liony kapek rozti'ískány n?-zpet • pad?JI, 
ješté jednou v pénivém k_oth se p~evali. a 
t eprv spojené v proudu Jednom hše dale 

zu vôbec mysliteľné. Avšal' ani v tomtc. 
prípade nemožno, ak preskúm~me proble
matiku skutočne zovrubne a dosledne, vy~ 
vodzovať o vzfahu obsahu a formy take 
uzávery, aké vyvodzuje Volek: Pred pokla
dajme, že sa s literárnym preJaVO~, nap~
s ukážkou z Janáčka alebo z NemcoveJ, 
stretne niekto, k to nehovo r•í česky. Ak ~o 
bude prejav hovoren ý, prípadne pred~a
šanv hercom p otom , i keď nebude rozumie! 
obsiliu slov,' p redsa emocio~álne vý~azo;e 
pôsobenie bude i v tomto pnpade ob]ek tlv-

b dokonca tam kde dialóg bude čitať 
ne, a ' ľ · č' · 
skúsený herec, urobi si vní~ate aJ ur ltu plynou. . . .. b ak . 

Naproti tomu v defmtcn _o ra;zu , , 0 JU 
formuloval autor t ejto štúdie, me Je prak
ticky ani jeden pojem, ktorý by . apelov_?.l 

a konkrétnu názornú predstaVIvosť ci
~ateľa, všetky 'pojmy sú vy slovené abstrak-

predstavu o c~ar~~~er~ postav a. o povah~ 
. dnotlivy' ch situacn., l keď SUJel.ová, de 

tá. 
Umelecký obr az je názorný (a, samo

zrejme, subjektívny a aktívny) odraz r; 
ality, ktorého podstata sp?čívll; ; .tom, ~e 
objektívne všeobecné, zákomte JC podľa 
zákonov krásy zachy tené prostr:d~ctvom 
subjektívneho, konkrétne~o, emoCionálneho, 
individualizovaného a vyjadrené v . zmy~lo
vo názorne j forme materiálom ruektoreho 
uxnenia. . . 

A napokon slovesné uxnenie je nemysh
teľné bez emocionálne výrazov~ho, psycho
fyziologického pôsobenia na c1tateľa, res
pektíve poslucháča. Dobre to mo~no d.emon
štrovať n a príkladoch, ktoré uz b~li _uve
dené. I keď experimentáln? sk~m~rue J~zy
kového výrazu, psychofyzJOlogickeho pos~
benia jazyka ešte nie je dostato~ne rozVI· 
nuté, predsa niet pochýb ~ tom, ze <L:a~a
tické rozv rásnenie plynuleho mton~cne~? 
toku v ukážke z Janáčka vyvoláva 1 v CI· 

tateľovi, resp ektíve poslucháčov_i ~ekľud a 
vzrušené očakávame, aké dew -o:e zvra~ 
ňastanú· v príklade z NemcoveJ obraz~e 
ličenie ~plavu a prevaľujú?ch -~a vln Je 
podtrhnuté bez toho, aby Sl to c1!at~ľ uve· 
domil, aj zvukovou výstavbou, na~ma v pr· 
vej tretine prevahou l, n a tmavych s~m~
hlások, ďalej ŕ a r ta~, kde sa opiSUJ~ 
irieštenie vodných kvapiek, a napokon l 

premieňajúcim sa tempom . 
Niet pochýb o tom? že ': !omto prípade 

]e vzťah subjeku a objektu my ako v ~obra
iení divadelnom, fi!niovom .alebo vytva~ 
nom. Predovšetkým kvantitatívne : . D~)· 
~äčší podiel pripadá skutočne na .s~Jektív
ne predstavy vnímateľa, vyvo.lane vsa}t re
álnymi objektívnymi podnetrru .. A ,v dosled· 
ku toho, samozrejme, aj kvahta.ti~e: . bez. 
tvorivej vnímateľovej spoluúčasti rue Je v 
tomto pripade postihnutie umeleckého obra-
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Je · · ii bude jová motivácia týchto s1tu,:tc m l! ne . 
. . Nedostupná bude vsak VlllmateľOVl, psna. · 1 • 
ktor)' nepozná jazyk, v kto;om ~e ~ oves~y 
prejav p ísaný, predstavova n~plu _un.e
leckého obrazu. A predpokladaJme, :-e sa 
tento čitateľ, vnímate! stretne. s p~eJa":o~ 
nečítaným, Prednášant m,_ ale_ 1ba ľ1sanym . 
potom však bude d.o ISteJ rruery, cast~ d?
konca celkom (keď nebude poznať aru vy: 
slovnosť daného jazyka) ochudo~nený ~l 
o emocionálne výrazo.vé ~ôsobe~e •. spoml· 
n.aného prejavu. Co je vsak doleztte. Ak 
nebude jazykový prejav, slovesné zohra· 
zenie p re vnímate! a obs~hom, tak . nebude 
preňho ani formou, ale iba surovym, ne
usporiadaným materiálom. A formou. sa . mu 
stane vždy len do tej miery, do ake) nllery 
sa mu stane obsahom. Tak napr. ak b ~de 
vnímateľ, ktorý nerozumie česky, pocuť 
dialóg prednášaný .h ercom, potom :r'u .bu~e 
obsahom iba emociOnálne výrazov~ sh~ a 
tohto dialógu, kdežto predstavoveJ str;anke 
neporozumie. Al~ form ou v, tomto ~npa~e 

b de tiež Iha zvukove usporiadame 
mu u • f •Jn ga jazykového prejav u, k (lezto orma ~ or -
nizáciu p redstáv jednoducho nepostilu~e . A 
ešte jedna vec. Iný vzťah su?j~k~u a obj~ktu 
je vo vedeckom prejave a lll:Y )e v ľ.re)ave 
uxneleckom. Vedeckému pr~]a~u moze po~ 
rozumieť len ten, kto (za e., Je ~~znám~n~ 
aspoň do určitej miery s materialom, k to 
rÝm sa určitá práca zapodieva, ~.(z~ b) kto 
r~zumic systému pojo;ov ~atťlcneJ vedy. 
Naproti tomu uxneleck--y preJ~V v po.dsta te 

k ' d J ' aeykovu ern-apeluje iba na az o ennu J. , 
píriu a na názorné skúsenosti a vm:r~mte-
love zážitky ; čitatel nemusí ~yť pri_alll;o 
zoznámený s predmetol_l;l , ktory s~ op~su~e 
(napr. s exotick ou kra)mou, ktoru opiSuJ.e 
spisovateľ) , ale naproti tomu m~l ma~ na
zorné konkrétne zmyslové skusenostl, ~ 

' · · l • a majú ožiť predstavy, kt~re .. s~ vyvo ~z:e J • 
zykovým zobrazením, na1ma Jeho leXIkalnou 

stránkou (tak napr. kto má porozumieť 
citovanému obrazu z Nemcovej, nemusí po
znať splav v Bahičkinom údolí, stačí , že 
videl akýkoľvek splav; a je m ožný i zlo· 
žitejší p rípad: p rostredníctvom názorných 
predstáv, viaž~cich sa k spl~vu, mAže spi
sovateľ zobraziť prípadne Nmgarské vodo-

pády). 'Skrátlta: miera subjektívnosti, res
pek tíve objektívnosti sa nedotýka len ob
sahu, ako sa domnieva Volek, ale umelec
kého artefaktu ako celku, jeho obsahu i 
formy, forma je chápaná alm forma tam, 
kde je chápaný obsah. 

(Pokračovanie) 

----

ALŠVANG O EXPRESIONIZME 

Nech by sa expresionizmus zjavil hoci
kde, v hocijakej forme, vždy tvrdí o sebe, 
že je umením an tiroman tickým a antiim
presionistickým. Hudobná oblasť nie je v 
tomto nijakou výnirnlwu. Bádatelia súčasnej 
hudby, rovnako al'o aj sami umelci, vše
možne a často prekračujúc každt\ miel'U, 
zdôrazňujú úplný, absolútny protiklad lt 
impresionizmu alco najcharakteristi ckejšiu 
črtu impresion istickej hudby . Podľa našej 
mienky je hudobný e-xpresionizmus poh a
čovaním impresionizmu. Expresionizmus sa 
vôbec tak absolútne neodlišuje od impresio
nizmu, ako sa to snažia dokázať b uržoázni 
muzikológovia. 

Zastavme sa na začiatku pri tonálnych 
javoch expresionistickej hudby. 

i'lemožno popierať, že tíeto tonálne javy 
sú veľmi rozmanité, omnoho rozmanitejšie 
ako v impresionizme. No aj tieto sú úplne 
zastúpené v expresionistickej h udbe. Stre
távame sa tu so všetkými zložitými tóni.· 
nami, ktoré už poznáme z impresion istic
k ých diel. (Príklady : Béla Bartók - Allegro 
barbaro a Scherzo z op. 14. Schonberg -
začiatok "Gliickliche Hand" a K omorne j 
symfónie a iné.) No okrem toho v hudbe 
expresionizmu pozorujeme rad nových to
nálnych javov, v značnej miere nových. 
J e to predovšetkým poly tonalita a atonali
ta. 

Pod poly tonalitou sa rozumie, ako je 
známe, súčasné navrstvenie dvoch alebo nie
koľk),ch tonálny ch hladín , vypracovan)·ch 
v rôznych stupniciach dur a m ol. · 

V poslednom čase sa zjavujú skladatelia, 
ktorí teoreticky rozpracovávajú p oly tonálnu 
akordiku a celkom vedome a schema ticky 
ju upotrebúvajú v svojich prácach. (PrÍ
klady : .Milhaud - Tretia symfónia pre ma
lý orchester, Casella - "Stránky vojny".) 
Príklady p olytonality m ožno ostatne vidieť 
u hociktorého expresionistu. 

Vedľa p olylonality stojí princíp atonality, 
dôsledne rozpracovaný a používaný skupi
nou nemeckých skladateľov (Schonbergova 
škola). Atonalizmus p opiera nevyhnutnosť 
funkčných vzťahov, t. j. napätia medzi tón
illi hudobného diela. Všetka hudba atonalis
tov predstavuje konštrul~:ciu" z dvanástich 
tónov našej tónovej sústavy, nezv:iazanýcb 
napätim, a takto sa p riznáva absolútna slo
b oda akordickým a kon trapunktickým spo
jom. Atonalizmus bol rozpracovaný p re
važne v Nemecku a polytonalizmus V () 

F rancúzsku. 

Záldadný rozdiel medzi obidvoma prín· 
d pmi vidí Milhaud v tom, že polytonalita 
má svoj koreň v diatonike a atonálna hud
ba vyšla z chromatizmu. Ostatne, ten istý 
autor p odotýka, že atonalita a polytona1ita 
sa v určitých stránka ch vzájomne približn· 
jú a niekedy sa aj stotožňujú. 

B. L. J avorskij podrobil názory na ato
nalitu a poly tonalit u v tipnej kritike a po· 
ukázal na ich úplnú bezobsažnosť a ne
opodstatnenosť. Uvádzame jeho slová : "Pre
tože zvukové vnímanie a zvukové mysle
nie je závislé od určitej konštrukčnej sché· 
my vnútorného počutia, t. j. od určitého 
stupnicového - tonálneho ustrojenia, a tvr
denie, že existu je atonálne ladenie vnútor· 
ného počutia je ekvivalentné s tvrdením, že 
vo vesmíre neexistuje príťažlivosť, otáča· 
vosť a podobné p rocesy, na ktorých sa za
kladá naše vedecké myslenie. Je zrejmé, 
že predstava o atonalite, t. j. o bezprincí· 
povom zvukovom myslení vznilda v »očiach .. 
tých istý ch hudobníko v, ktorí očami určili 
bielu farbu C-duru pomocou bielych Id áve
sov na klaviatúre klavir a; »presl,úmajúe 
očami« tú istú klaviatúru, určili jej zrakovú 
.. atonálnosť«." 

Z tých ist)·ch dôvodov musí polytonalita 
vyhlasovať, že zvukové myslenie sa riadi 
súčasne mnohými princípmi tonálnych kon-
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štrukcií, čo je to isté ako " vedecké" tvrde
nie že zem súčasne visí na reťaziach, pl:'l
va ' na troch veľrybách, stojí na troch slo
noch, pláva v mori, atď. 

Ani atonalita, ani poly tonalita nemôžu 
byť prijaté za vedecké terrniny a zname
najú v literatúre primeranú elementárn u 
negramotnosť, hoci historicky je vznik po
jmu polytonalita reakciou na aton~tu. 
Zaujímav{ je iba to, že niektorí autor1 na
<:hádiajú vhodnú chvíľu a spôsob skladať 
tonálne, a tonálne aj poly tonálne, dokaz~
júc tým, že tieto pojmy nechápu ako mys
lienkové konštrukcie, ale ako určitý spôsob 
vonkajšej zvukovej stavby. 

Ako je zrejmé, oba pojmy protirečia cel
kovému tonálnemu princípu, princípu vzá
jomnej závislosti tónov a organizácie hu
dobnej reči. Predsa sme však náchy lní tvr· 
diť že takzvaná atonalita so svojím úplným 
odhlonom od dur a mol, anarchiou a roz
trhaním funkčných vzťahov je bližšia im
presionizmu a poly tonalite expresionizmu 
práve vďaka tomu, že široko používa ako~
dickú a melodickú prax dur a mol. A Je 
skutočnosťou, že tak ako sa impresionizmus 
snažil vzdialiť od duru a mol a usiloval 
sa vytvoriť od nich celkom nezávislé, nové 
harmónie, prevažne labilné, tak zase expre· 
sionizmus súčasne s tý m akob y v mnohom 
obnovoval durmolové súzvuky a postupy. 
Stále častejšie sa znovu objavujú veľké a 
malé trojzvuky, stále častejšie sa tieto troj
zvuky navzájom spájajú podľa dávno zn á
mej logiky nasledovania momentov. Obno· 
vujú sa vo veľmi skreslenej podobe du
rové schémy . Takzvaná poly tonalita je vo 
väčšine prípadov jedným z prejavov pr_e 
expresionizmus typického návratu k vonkaJ· 
šej badateľnosti duru a mol. Pr~to najmä 
Milhaud vidí v principe poly tonahty pokra
čovanie diatoniky. 

Nie je azda toto dôkazom úplnej t~or~v~j 
bezmocnosti v tonálnej sfére? Expres10rust1, 
ktorí nie sú scliopní vytvoriť nové formy 
myslenia, berú z minulosti najotrepanejšie 
a najmenej výrazné schémy tonálneho po· 
hybu. Prichádza im na pomoc návyk zvu
kovej apercepcie týchto schém. Poslucháč 
nemusí s napä tím sledovať chod tonálneho 
diania v skladbe. Ľahko p rijíma známe po· 
stupy a je ochotný odpustiť faloš a kako· 
fóniu, k toré ich obklopujú, ako daň sú-
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časnosti. Dur a mol sa teda neobnovujú 
v svojich vysokých klasických formách, 
ale v najbanálnepších, najviac opotrebova
ných schémach, slúžiacich mechanickému 
pohybu. . 

Taký je reakčný zmysel väčšmy prípa· 
dov návratu k starým tóninám. V jednotli
vých prípadoch však predsa nachádzame 
pokusy umeleckého zdôvodnenia a rozpra· 
covania skup iny nových - hlav ne men
liw ch tónin (Stravinskij - začiatok Okte
ta): 
Súčasne s menliv)rmi stupnicanú durové

ho charakteru so septakordovou tónikou hrá 
dôležitú úlohu reťazová stupnica durového 
charakteru, ktorej tóniku často nachádza
me v hudbe expresionistov. Ale len vo 
výnimočne zriedk.a'1'ch p1:ípa.doch nac~á
dzame pre túto torunu typ1cke rozvedeme. 
Obyčajne sa tónika reťazovej stupnice ne
vyskytuje ako tónilta ~~u~oč~, ale ak~ 
zvláštny súzv uk, zastupUJUCl toniku dUFovu 
a molovú, pričom celý zvyšujúci . P?S~up 
r-oužíva. staré. duro:vé schémy:. Vz~~a ~~ 
sluchove podražderue od "znec1stema ttOJ· 
zvuku, ale nie rozvedenie refazovej stup· 
nice v jej zodpovedajúcich formách. :Další 
dôkaz toho, že u exp resionistov niet to· 
nálnej tvorivosti! 

Už impresionizmus prišiel v dôsledku pa: 
sivity myslenia k tomu, že b?l och?tn y 
považovať každý akord za tó~u. Uz tu 
sa stretávame s rozpadom tonality, s roz· 
kladom jej funkčných vzťahov. Tento r~z
klad tonality bol u impresionistov podnne: 
nený snahou po absolútnej jedinečnosti 
hudob nej reči a bol nevyhnutným násl~d
kom celej ideológie tohto s;'lleru. ~pres~o
nizmus ktorv sa snaží preJsť od 1mpres10· 
nistick~j pasivity k aktivi.te pohy bu, j.ed· 
nako nie je schopn)' rozVlesť n?vé tómny 
spôsobom im vlastn)'ln. Iba zriedkavo sa 
vysky tnú jednotlivé krátke .epizódy _v , pre· 
mennej reťazovej, zväčšeneJ a dvoJnasob
nej tónine. V prevažnej väčšine príJ?adov 
""-užíva expresio.nizmus tonálne dedičstvo 
i,;presioni~mu -: čo v jazyku J;>nržoáznych 
h udobníkov nes1e názov atonalita - alebo 
používa obvyklé otrepané schémy_ molo
wch a durOVÝCh postupov - S lCh na· 
~stvením na ;eba - a naz)rva to polyto· 
nalitou. V obidvoch prípadoch to znamená 
úplný tonálny rozklad. 

ROBERT S META NA 

Živý Smetana 

Zivot Bedi'ich a Smetanu spadá do obdobia, v ktorom sa český národ po 
kríze, bezmála smrteľnej , znova prebel'al k životu - do obdobia, v ktorom 
bol však ešte stále nezmyselne škrtený a znemožňovaný. No česká hudba 
a jej osobitné hodnoty v časoch Smetanovho života nestrácala nič zo svojej 
životodarnej sily, ktorou vynikala cez celú dobu českého vývoja za feuda
lizmu. 

Vyjdime z najzákladnejšieho smetanovskéh o faktu , totiž z toh.o, že Bedi'ich 
Smetana bol český hudobník, žijúci v prvej a druhej polovici 19. storočia, 
že sa jeho hudba líšila od hudby mnohých iných skladateľov tejto doby. 
Smetanova hudba sa odlišovala od všetkej ostatnej hudby, ktorá vtedy vznikla 
v Cechách, asi piatimi črtami. · 

Smetanova hudba je predovšetkým celkom výnimoč'ná a mimoriadna svo
jimi umeleckými hodnotami. Svojou krásou a dokonalosťou prevýšila všetko~ 
čo sa v oblasti českej hudby v 19. storočí vytvorilo. Bedi'ich Smetana ako skla
dateľ nepoznal technické problémy, ktoré by nebol zvládol priam suverénner 
a Bedi'ich Smetana - a to je zvlášť charakteristické - bol hudobník, ktorý 
splnil s úspechom v šetky úlohy, ktoré si uložil, či už išlo o úlohy klaviristické 
alebo kompozičné, formálne, intonačné atď. :Môžeme poYedať, že Bedi'ich 
Smetana v tejto v eci nadviazal priamo na tradície vysokých umeleckých kva
lít, ktoré vždy tak dôležito a závažne charakterizovali skladbu českej ľudo
vej hudby v jej všetkých dôležitých fázach - v husitskej piesni, v bratskej 
duchovnej piesni a najmä v svetskom ľudovom speve 18. storočia. J e pravde
podobné, že spoločenská úloha, ktorú česká hudba vždy lak skvele plnila, 
bola podmienená v plnej miere tiež umeleckým majstrovstvom a svojimi mi
moriadnymi umeleckými hodnotami a že by ani Smetanova hudba nebola 
mohla plniť svoju veľkú spoločenskú úlohu, keby Bedrich Smetana nebol 
splnil túto základnú podmienku, takú významnú v českých hudobných tradí
ciách. 

Druhú črtu Smetanovej hudby vidíme v ďalšej príbuznosti Smetanovej 
tvorby s ľudovou hudbou 18. storočia: vidíme ju v schopnosti Smetanovej 
hudby, aby podobne ako české svetské ľudové piesne 18. storočia bola zo
všeobecňovaná, aby sa podobne ako nádherné piesne českého ľudu rozšírila 
po celej pospolitosti národa a prenikla do vedomia všetkých a aby toto pospo
lité vedomie tiež plne nasycovala. Máme tu teda na mysli, že tak ako sa 
kedysi šírili české ľudové piesne - každá ako nejaká jednotka českej vzde
lanosti, každá ako samostatná a svojbytná ucelená hodnota - rovnako sa 
rozšírila tiež hudba Smetanova po celom českom národnom spoločenstve. a tak 
ako zovšeobecnená znalosť a platnosť českých piesní stmeľovala českú pospo
litosť kedysi v 18. storočí, rovnakým spôsobom združovala, stmeľovala a 
spojovala český národ o sto rokov neskoršie doslova znárodnená Smetanov·a 
hudba, hudba "Verného milování", hudba J eníkova, Mai'enčina, hudba "Da
libora", "Libuše", "Mé vlasti", Smetanova "Hubička" , "Tajemství" a iné zo 
Smetanovho diela. Máme to na mysli, ako Smetanova hudba všade nadobudla 

229 



(nakoniec práve tak ako ľudové piesne) nie indivifluálnu, ale doslova kolek
tívnu, celonárodnú platnosť, a pritom iste všetci dobre vieme, ako málo bola 
vyhradená hudobným dielam taká prenikavá spoločenská platnosť a koľko 
diel v svetovej hudobnej tvorbe mohlo takto doslovne znárodnieť . 

A nielen to. Ďalšiu vynikajúcu príbuznosť Smetanovej hudby s hudbou 
českého ľudu v 18. storočí spozorujeme, keď si uvedomíme, ako a kde za
meral Bedrich Smetana účinok svojej nádhernej hudobnej tvorby. Spomeňme 
charakteristickú črtu českej svetskej ľudovej piesne 18. st<;>rocia, tkvejúcu 
v skutočnosti, že český ľud si tvoril svoje umelecky skvelé piesne výlučne 
pre seba - spomeňme, ako sme v úvod11ej partii tejto úvahy mohli konšta
tovať, a to ako priam základnú vlastnosť českej ľudovej tvorivosti v dobe, 
keď sa česká nár9dnosť bránila najťažšiemu teroru hospodárskemu, ideolo
gickému a spoločenskému, že česky spievajúci ľud bol vždy sám sebe obe
censtvom, že všetky hodnoty svojho umenia nepochybne tvoril len preto, 
aby nimi posilňoval sám seba. 

Casto sa zdôrazňuje - a deje sa tak nesporne podľa skutočnosti - že hudba 
Bedficha Smetanu ·neprenikla za hranice natoľko, ako napríklad, povedzme, 
hudba Antonína Dvofáka a iných skladateľov. Bohužiaľ, pri takých pripo
mienkach si neuvedomujeme, prečo to tak bolo a čo, naopak, znamenajú 
Smetanove výroky z posledných rokov života o jeho hudbe v ·cudzine : že 
sa snaží zachovať si v svojom národe miesto, ktoré si vydobyl ako národný 
skladateľ ... že netúži po tom, aby sa jeho umenie šírilo za hranice, a že. sa 
cíti dokonale odmenený za svoje snaženie uznaním svojho národa . .. a inde, 
že sa cíti byť dlžný svojmu národu ešte dielo veľkého objemu ... atď . Ako 
by sme boli vzdialení pravde, keby sme nepochopili túto spojitosť Smetano
vej hudby s vrcholn)•mi tradíciami českej hudby a keby sme si neuvedomili, 
že tiež hudba Smetanova - podobne ako česká svetská pieseň českého ľudu 
- nebola komponovaná v cudzích službách, ale iba preto, aby posilňovala 
.život ohrozenej pospolitosti, pospolitosti bojujúcej o svoju slobodu a právo 
voľnéh<? spoločenského vývoja. 

A štvrtá stránka Smetanovej hudby, ktorú hľadáme ? Je nemenej typická 
ako jej predchádzajúce stránky. Je to estetická povaha Smetanovej hudby. 
Niet pochýb, že Bedfich Smetana by sa bol mohol stať klavírnym virtuózom 
ako napr. Rubinštajn alebo že by sa bol mohol ako, povedzme, Johannes 
Brahms, Anton Bruckner a iní venovať skladbe symfónií, koncertov, komor
nej hudby, sonát a pod .... a je príznačné, že celé svoje dielo venoval celkom 
inej estetickej kategórii hudby - i keď neraz dokázal, že ovláda skladbu 
fúg, symfónií, sonát, rond a podobného do posledných podrobností a nie 
slabšie ako ostatní skladatelia týchto foriem. Spome!lme strhujV.ce scherzo zo 
Slávnostnej symfónie tridsaťročného Bedricha Smetanu! Smetana sa n estal 
tvorcom symfónií, koncertov a sonát, ale majstrom opery a symfonickej básne 
a iný ch foriem programovej hudby a vypracóval u nás najmajstrovskejšie 
kompozičný materiál pre programovú hudbu, to jest pre hudbu, do ktorej 
možno vkladať ešte in)· ako rýdzo hudobný obsah. A tiež v tejto veci nad
viazal Bedfich Smetana na estetickú kategóriu nie klasickej umelej hudby 
,haydnovskej, ale českej ľudovej piesne 18. storočia, na hudbu, ktorá spojuje 
. vycibrený slovesný prejav s vynikajúcimi hudobnými hodnotami. 
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Posledná dôležitá črta tohto druhu v Smetanovej hudbe sa nám vynori. 
keď si nakoniec pripomenieme - i keď len čo najstručnejšie - Smetanov 
životopis: Bedfichovi Smetanovi holo vymedzené prežiť vo svojom národe 
celkom šesťdesiat rokov. Z týchto šesťdesiatich rokov mohol úplne venova( 
hudbe len asi necelých štyridsať; temer dvadsať rokov si vyžiadalo vyzrieva
nie Smetanovho umeleckého nazerania a vyzrenia Smetanovho umeleckého 
ideálu a z dvadsiatich rokov, ktoré by zvýšili na hudobnú tvorbu podľa jeho 
konečného umeleckého presvedčenia a zamerania, Bedrich Smetana prežil 
desať rokov - roky svojej hluchoty - v čoraz ťažšom boji so· smrťou 
a v zhoršujúcich sa podmienkach na skladateľskú prácu. Táto miniatúrna 
biografická Smetanova schéma nám však napriek struč.nosti s plnou názor
nosťou ukazuje, ako sa Smetanove podmienky pre vyvrcholenie jeho tvorby 
cez eminentnosť jeho hudobných vlôh neustále úžili a p omaly zanikali, uka
zuje nám, ako Smetana žil svoj umelecký život čoraz ťažšie a aké boli okol
nosti jeho posledných desiatich tvorivých rokov . Súčasne však ukazuje, a to 
je v našej úvahe to hlavné, ako bola Bedrichovi Smetanovi h udba - rovnako 
ako ujarmenému českému ľudu v 18. storočí - priam podmienkou života 
a základnou nevyhnutnosťou a ako je Bedfich Smetana i v tejto veci spätý 
s hudobnými tradíciami českého ľudu. 

ZOLTÁN HRAB USSAY 

Joseph Haydn a Bratislava 
(1732-1809) 

Bratislavský hudobný život bol v d ruhej 
polovici XVIII. storočia stvárňovaný rôzny
mi činiteľmi. Takýmto činiteľom bolo pre
dovšetkým divadlo. Prvé základy stáleho di
vadla boli položené roku 1741, keď pri 
kortmovarú Márie Te(éZÍe začalo pôsol>iť 
v dočasnej drevenej budove pred Rybár· 
skou bránou. Roku 1764 bolo vvstavané 
stavovské divadlo Csákyho na roh~ Sedlár
skej a Zelenej ulice (Im Griinen Stiibel). 

Roku 1776 bolo v Bratislave za divadel
ného riaditeľstva Christiana Molla slávnost
ne otv orené divadlo, krásna empírová bu
dova, čím sa umožnilo - i napriek obdo· 
biam dočasného úpadku - stále predvá· 
dzanie opier a divadelných hier v tomto 
meste. Nové mestské divadlo (postavené na 
mieste terajšieho N ároQ.ného divadla) sú 
stredilo najlepšieh výkonných hudobníkov 
a milovnikov umenia. 

Medzi týchto patri predovšetkým podni
kavý divadelný riaditeľ Karol Wahr. Na
rodený roku 1745, prichádza do Bratislavy 
už ako skúscený herec a divadelný riaditel . 
Po veľlllÍ pohyblivom živote, korunovanom 
úspechmi i neúspechmi, preberá v novembri 
roku 1773 vederúe bratislavského divadla . 
Clovek nadaný, s vážnymi ambíciami, chy-

til sa s plným elánom do novej práce a 
podarilo sa mu povzniesť bratislavské di· 
vadlo na vysokú úroveň. Eszterházy, po
znajúc jeho kvality, pozval ho na vedenie 
svojho divadla v Eszterháze, kde v lete 
roku 1774 aj započal svoju činnosť. Takto 
účinkoval niekoľko rokov (1773- 1779) 
striedavo v Bratislave a v letných mesia-· 
coch v Eszterháze. Tu sa spriatelil s Josep
hom Haydnom, ktorý už od roku 1766 di
rigoval kniežaciu kapelu v Eszterháze, a 
vzájomne sa podporovali. 

Týmto vzťahom možno ďakovať, že 
Haydnove opery, písané pre Eszterház, 
mali svoje premiéry v Bratislave často prv 
ako vo Viedni, v hudobnej metropole, kde 
na poli opernej tvorby Hay dn práve tak 
pocítil následky dvorných in tríg, pôsobe
ných vedením všemohúcej talianskej opCJ'Y 
ako jeho veľký súčasajk W olfgang Ama
deus Mozart. 

Pressburger Zeitung už 6. júla 1.774 spo
mína, že v Eszt.erháze sa predvádza opera 
"L'infedelta delusa" (Potrestaná nevera) od 
J osepha Hay dna. Hudbu pokladá za maj
strovské dielo. Od Haydna sa očakáva aj 
hudba k Shakespearovmu Hamletovi. Vese
lohra "Der Zerstreute" (Roztržitý) podľa 
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francúzskeho originálu Regnarda s Haydno
vou úvodnou hudbou a medzihrami - ako 
hovorí Pressburger Zeitung z 23. novembra 
1774 - bob v bratislavskom divadle 22. 
novembra 1774 predvedená s takým úspe
chom, že finále sa muselo opakovať. Pri
tom noviny chvália Haydnove vtipné ná
pady, znázorňujúce roztržitosť hlavnej oso
by i členov orchestra. K predvedeniu tejto 
hry vo Viedni v Kärtnerthortheater došlo 
až roku 1776. 

V tých časoch dal Johann Nepomuk 
Erdódy na vlastné trovy doviezť opernú 
spoločnosť, ktorá pod vedením Huberta 
Kumpfa predvádzala v jeho paláci na Lau
rinskej (teraz Leningradskej) ul. č. 4-6') 
od 16. mája 1785 hodnotné opery, medzi 
nimi i Haydnove diela. J ej dirigentom bol 
bratislavský rodák, skladateľ Jozef Chudý 
(asi 1752- 1813). 

Haydnove opery si nerazili cestu v Bra
tislave iba Wahrovou pomocou. Ako vzras
tala popularita jeho hudby, začínali sa o 
Haydnove diela zaujímať aj iné divadelné 
spoločnosti. "La .:ffi9-eltii. premiata" dramma 
giocoso (opera h ,.-;fa) a mytologickým ná
metom z roku 1780 mala svoju premiéru 
a niekoľko repríz v Bratislave v nemeckej 
reči ako "Die lielohnte Treue" (Odmenená 
vernosť) . Predviedla ju operná spoločnosť 
Huberta Kumpfa roku 1785. Úspech hol 
veľký. Pressburger Zeitung z 15. júna 1785 
nazýva Haydna " uhorským Orpheom" . 

V tom istom roku bola v Bratislave pred
vedená -tiež v nemeckej reči a j Haydnova 
heroická dráma "Armida", pochádzajúca z 
roku 1783. 

Operu "La vera constanza" (Pravá stá
losť) objednal od Haydna viedenský cisár
sky dvor roku 1776 pre viedenské talianske 
divadlo, ale všemocným Talianom sa poda
rilo l'Ô:mymi intrigami nechať dielo z diva
delného plánu škrtnúť ako kedysi tiež na 
objednávku vyhotovenú Mozartovu operu 
"La finta semplice". Namiesto Haydnovej 
opery prišla r oku 1777 vo Viedni na scénu 
opera rovnakého mena od Taliana Pasquale 
Anfossiho. Haydnova opera bola predvedená 
až roku 1779 v Eszterháze a roku 1786 v 
Bratislave pod názvom "Der flatterhafte 

1) Mathias Korabinsky : Beschreibung der 
konig!. ungarischen Haupt-Frey und Kro
nungstadt Pressburg (1780) str. 43. Týmto 
súčasne opravujem už vžitý omyl. Vo vše
obecnosti sa spomína totiž, že Erdódyho 
divadlo bolo v dome na Ventúrskej 3. Ten
to dom patril Georgovi (Jura jovi) Erdody
mu, a nie Johannovi (Jánovi) ! 
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Liebhaber oder der Sieg der Beständigkeit" 
(Záletný milenec alebo víťazstvo stálosti)·. 
Operu hrali niekoľkokrát a o jej populár-
nosti svedčí aj tá okolnosť, že Kumpf 
17. januára 1787 ohlásil v mene celej di
vadelnej spoločnosti v Pressburger' Zeitung, 
že operu predvedú v prospech bratislav
ských chudobných, na ktorý účel sa oh
zvlášť hodí. 

Po Seippovom odchode od konca roku 
1786 hrala Erdodyho spoločnosť vo veľkom 
divadle. Tam bola predvedená roku 1787 
aj Haydnova komická opera "Orlando Pa
ladino" pod menom "Roland, der Pfalz
graf", podľa súčasnej kritiky majstrovské 
dielo, ktoré malo už v roku 1786 svoju 
bratislavskú premiéru v divadle Erd6dyho 
na Laurinskej ulici. 

Z divadelných vzťahov Jozefa Haydna 
k Bratislave hodno spomenúť aj udalosť, 
že roku 1777 bola v Eszterh:.íze predvedená 
Pauersbachova bábková hra "Dido" s Hayd
novou hudbou, ktorá je paródiou rovno
mennej divadelnej hry, hranej bratislavskou 
divadelnou spoločnosťou Christiana Hiero
nyma Molla vo viedenskom K ärtne1·thorthe
ater. 

Na tomto mieste treba skorigovať jeden 
historický omyl, ktorý sa udomácnil v od- · 
hornej literatúre o Haydnových vzťahoch 
k Bratislave. Tivadar Ortvay v svojom die
le Pozsony város utcái és terei (Pozsony 
1905) pokladá Aspremontský palác (neskôr 
Schiffbeckov palác, teraz dekanstvo Lekár
skej fakulty Univerzity Komenského v Bra
tislave) za budovu, ktorá patrila Eszterhá
zyovcom a v ktorej účinkoval H ay dn za 
svojho pôsobenia u Eszterházy ch, teda v ro
koch 1761-1790. Toto tvrdenie prevzali 
aj neskorší dejepisci a stalo sa časom už 
skoro nevyvrátiteľnou dogmou. Iba Lajos 
Kemény vo svojich historicl,ých článkoch 
o Bratislave ju popiera, tvrdiac, že reziden
ciou Eszterházy ovcov v tom čase bol dom 
na Kapitulskej ul. č . 13. a Aspremontsk :í• 
palác kúpili Eszterházyovci iba v čase na
poleonsltých vojen, takže Haydn v služ
b ách Eszterházyovcov néúčinkoval v Bra
tislave v Aspremontskom pafaci, ale v paláci 
na Kapitulskej ul. č. 13. Toto Keményovo 
tvrdenie potvrdzujú aj údaje J ohanna 
Matthiasa Korabinského v jeho knihe Geo
graphish-historisches Lexikon von Ungarn, 
Pressburg 1786, str. 564, kde pri popise 

· paláca na K apitulskej 13. tvrdí, že sa tu 
kedysi konali a j hudobné akadémie. 

Je teaa nesporné, že počas Haydnovho 
pôsobenia u Eszterházych, t. j. do roku 
1790, ešte nebol Aspremontský palác v ma-

Jozef Haydn ( l\-Iaľba J. Hoppnera z r. 1791) 

jetku Eszterházyovcov. Po jeho kúpe one
dlho predali palác na Kapitulskej 13, k torý 
bol starší a menej pohodlný. 

Treba preto plne súhlasiť s Keményom, 
že v h udobných dejinách Bratislavy často 
sponúnané H aydnove vystupovanie u Es:.r,
terházvch sa konali na K apitulskej č: 13, 
a nie 'v Aspremontskom paláci. 

Dalšou zložkou v bratislavskom hudob
nom živote b oli kapely na dvoroch vysokej 
šľachty, predovšetkým Antona Grassalkovi
cha a Eszterházvovcov. Keď sa Pavlovi 
Antonovi Eszterhäzym u podarilo získať Jo
sepha Haydna za dirigenta svojej kapely , 
nastalo nové obdobie hurlobn)•ch a divadel
ných predstavení na dvore Eszterházyovcov 
v Eisenstadte a neskôr v Eszterháze, k toré 
sa vyroVIUii koncer tom a produkciám vie
denským. Casto prichádzali a j do koruno
vačného mesta Bratislavy, kde vo svojom 
paláci na Kapitulskej ul. (č. 13) strávili 
niekoľko týžcltwv a hostili mnoho význač
ných osôb, medzi nimi aj korunované hla
vy. Pritom, pravda, nemohla ch:\'11ať hlav
ná pýcha Eszterházyovcov, ich chýrna ka
pela a jej vzácny dirigent J oseph Haydn 

Druhým strediskom hudobného života 
Bratislavy bol Grassalko"-ichov palác. Anton 
Grassalkovich, Eszterházyho zať, m al v svo-

jom paláci v Bratislave (teraz Pioniersky 
dom Klement'l Gottwalda) tiež svoju stálu 
kapelu, pozostávajúcu z 24 členov. 

Eszterházy často požičiaval svojho vylúa
dávaného dirigenta Josepha Haydna svojmu 
zaťovi Antonovi Grassalkovichovi do Bra
tislavy, ktorý dodával jeho kapele nielen 
vonkajší lesk, ale aj vysokú umeleckú úro
veň. Niekedy , pravda, tieto vystú.penia aj 
zneužívali veľkého génia. :'vláme záznamy o 
"okázalom" plese z príležitosti svadby dcé
ry Márie Terézie so saským princom Alber
tom roku 1772 v Grassalkovichovom paláci, 
kde hudobník-lokaj Joseph Haydn dir igoval 
tanečnú hudbu do rána. 

Kult Hay dnovej h udby na Slovensku sa 
neobmedzil len na jeho opery a len na 
Bratislavu. Oratórium "Sieben Worte 
Christi" (Sedem slov K1·.istových) z roku 
1801 bolo vydané v Trnave už roku 1803 
pod názvom "Die \Vorte des Heilands am 
Kreuze" a od tých čias ho spievali každo
ročne v trnavskom kostole invalidov. Od 
roku 1833, keď tu založil Dionýz Weber, 
známv riaditeľ pražské' , . konzervatória, 
Spolok pre pestovanie hu~>o.y (Musik--:erein) 
a verejnú hudobnú školu, predvádzali sa v 
Trnave a j Haydnove symfónie a Nelsonova 
omša. 

Oratórium " Die Schopfung" (Stvorenie) 
z rokov 1796- 1799 má svoju premiéru v 
Bratislave už roku 1801, a to v divadle. 
"Sedem slov" inšpirovalo Andreja Bartayho 
(1798-1'856), rodáka z Krásnej nad Horná
dom, k jeho pŕepracovaniu pre potreby 
Slovenska. Tak vzniklo v rokoch 1843 az 
1849 dielo "Sedem Slow Ježišových" na or
gan a cliorál pre malomestské sbory. Text 
je písaný štúrovskou slovenčinou, dielo bo
lo vytlačené kame.ňotlačou u l\1. Vincenca 
Grimma v Pešti. 

Z Haydnových nástupcov v Eisensta~te 
nás zaujíma predovšetk)·m Haydnov žu<lc 
Johann ~epomuk F uchs (1766 1.839), kto· 
rého cirkevné skladby boli rozšírené aj na 
Slovensku, a bratislavský rodák, klavirista 
a dirigent J ohann Nepomuk Hummel (1778 
-1837). Haydn sa poznnl s Hummelom v 
Londýne na svojej prvej anglickej ceste a 
tu vystupoval spolu s ním ako 13-ročným 
s veľk)·m úspechom. Na miesto dirigenta 
Eszterházyovskej kapely v Eisenstadte od
porúčal Hummela priamo Haydn. H aydnov 
žiak P avol Struch (1777- 1820) si zariadil 
v Braúslave obchod s hudobninami na Zá
močníckej ulici č. 11. Tento obchod podTa 
povesti navštívil aj J . N. Hummel a dodnes 
viditelná palica vsadená do brány tohto 
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domu má byť údajne Hummelova palica. 
Kult Haydnovej hudby sa v XIX. storočí 

na Slovensku stále šíril. Heinrich Klein, 
Beethovenov priateľ , v dvadsiatych rokoch 
minulého storočia opätovne predviedol s Cir
kevným hudobným spolkom v Bra tislave 
oratóriá "Die Schopfung" (Stvorenie) a "Die 
Jahreszeiten" (Hočné obdobia). V tejto tra

-dícii pokračoval Jozef Kumlík a ďalší diri
genti Cirkevného hudobného spolku Truard
Laforest, Mayerberge1·, Kossow i Alb1·ech t. 
Haydnove nesmrteľné symfónie, kvax·tetá, 
oratóriá a omše b)' vali stále na programoch 
výkonných telies. 

Všeobecný kult IIaydnovej hudby zú
rodňoval talenty 1uladšej generácie a jeho 
hudpbný odkaz je p evným základom, na 
ktorom sa buduje hudobné umenie XIX. 
storočia. Tak i u nás je citeľný Haydnov 
vplyv. Jeho hudba preniká až do intím
nych domácich produkcií a do usilovného 
štúdia hudobných nadšencov a jej popula
rita znamená súčasne začiatok nového ob
dobia. 

Aj Ján Levoslav Bella, odchovaný hud
bou viedenských klasikov a svetových ro
mantikov, ktorý sa v rokoch 1869- 1881 
v skromných kremnických pomeroch stal 
klasikom slovenskej hudby, bol verný 
Haydnovmu veľkémú odkazu. Za jeho pô
sobenia v Kremnici často zaznela Haydnova 
hudba na koncertoch ním dirigovaných ale
bo na produkciách sláčikového kvarteta, 
ktoré on založil. 

V XX. storočí, po náležitom časovom od
stupe, ked' Hay dn už dávno zaujal svoje 
InÍesto medzi nesmrteľnými, kult jeho hud
by neochabql, naopak, stal sa pravidelnou 
zložkou hudobnej kultúry profesionálov i 
InÍlovníkov hudby, ako a j výchovy mla
dých adeptov hudobného umenia. 

Medzi pietné akty patrila oslava storoč
nice Haydnovho úmrtia roku 1909. Bra
tislavský Cirkevný hudobný spolok uspo-

riadal pod taktovkou Eugena Kossowa v 
Eisenstadte, Jede sú uložené Haydnove 
pozostatky, veľkú slávnosť, v rámci ktorej 
predviedol Haydnovu Symfóniu G-dur, 
Violoncellový koncert, r ôzne árie a N elso
novu omšu. Týmto činom Bratislava neskla
dala iba svoj povinný hold veľkému hudob
níkovi, ale súčasne dokumentovala aj svoju 
vernú tradíciu v zachovávaní a pestovaní 
vzácnych odkazov minulosti. 

Aj teraz majú Haydnovu hudbu často na 
repertoári naše navýznamnejšie int~rpretač
né telesá, ako je Slovenská fiiharmónia a 
Slovenské kvarteto, a o jej pestovanie bu
dúcou generáciou sa starajú naše hudobné 
školy na všetkých stupňoch. 

Terajšia generácia slovenských skladate
ľov tiež používa Haydnove v~-dobytky v 
symfonickej tvorbe, tak aj Eugen Suchoň, 
ktorý v svojich začiatkoch usilovne pesto
val Haydnovu komornú hudbu a jeho 
Symfonietta D-dur ukazuje blahodarný 
vplyv klasickej hudby "Otca symfónie". 

Joseph Haydn od svojho prichodu do 
tesného susedstva Bratislavy, do Eisenstadtu 
roku 1761, stal sa postupne najdôležitejším 
hudobným činiteľom nielen na kniežacej 
rezidencii, ale aj na celom okolí. Ako človek 
pochádzajúci z ľudu, ""acia sa k nemu, 
stýka sa s ním a z neho čerpá bohaté prvky 
svojej tvorby. Mnohé jeho diela z týchto 
čias vykazujú ľudové motívy, inšpirované 
priamo blízkym okolím. A napokon, mnohé 
Haydnove motívy sa stali populárnyrni, že 
ľud si ich asimiloval, pripojil k nim vhodn(, 
slová alebo už hotové básne, a takto vy
tvorená pieseň si razila cestu do širokých 
vrstiev ľudu. 

Bohatá tvorba Josepha Haydna našla na 
Slovensku úrodnú pôdu a je našou povin
nosťou, aby sme tento cenný odkaz chránili 
a pestovali ako časť našej minulosti, o kto
rú sa opiera naša prítomnosť a z ktorej 
vyviera i naša budúcnosť. 

Teraz, v teito etape kultúrne; revolúcie, na ktorú nás orientoval X I. siazd KSC, 
ide o nové úlohy: ide o to, všetkými prostriedkami dosiahnuť zásadné, lwalitathme 
pretvorenie mýslenia našich ľudí tak, aby všetci pochopili histgrický proces, aby 
sa na ňom aktívne zúčastňovali" aby sa celé vedomie, svetonázor, politické a práv
ne názory, morálka ludí a ich estetické názory stali socialistickými. Jedine tak 
urýchlime proces dovŕšenia socializmu, prÍ$peieme k ďalšiemu m ohutnému zvý
šeniu životne; ítrov ne a priblížime víťazstvo komunizmu. 
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(Z prejavu povereníka školstva a kultúry Vasila Biľaka na zasadnutí 
pracovníkov v oblasti kultúry a umenia wía 20. apríla 1959) 

JOZEF PLA V EC 

Otakar Zich 
(K 80. v)rročiu narodenia a 25. výročiu smrti: 1879-1934-1959) 

Na 25. marca tohto roku, práve me
siac po Otakarovi Ostrčilovi, pripadlo 
80. výročie narodenia českého sklada
teľa a estetika prof. Otakara Zicha a 
dňa 9. júna t. r. uplynie už 25 rokov 
od jeho predčasnej smrti. Obidva dá
tumy by mali byť podnetom k za
m ysleniu sa nad jeho umeleckým i 
vedeckým prínosom a k uvedomeniu 
si toh o, čo všetko mu dnes dlhujeme. 

Otakar Zich, rodák z učiteľskej ro
diny z Králového- l\1estca pri Nyrnbur· 
ku, bol vždy považovaný za nečasový 
zjav; povedané inými slovami: nikdy 
nebol v móde. Prišiel do doby, ktorá 
obdivovala rafinovanú techniku Ri
charda Straussa a prejemnenosť De
bussyho. Zatiaľ sám rástol z domácich 
koreňov ľudovej piesne a tanca a 
z tradície smetanovsko-fibichovskej, 
zo svetovej hudby si vyhral osobité 
vzory C. M. \Vebera, H. Berlioza a 
G. Mahlera. Vyhýbal sa všetkému de
kadentnému, od začiatku dôsledne 

vyznávajúc realizmus. V svojej dobe bol tým priekopníkom, ktorý neoblomne 
šiel vlastnou cestou, 'nehľadel na súčasné heslá a módne prúdy. Medzi hu
dobníkmi bolo v tedy takmer všeobecné presvedčenie, že bohatstvo českej 
ľudovej piesne bolo už vyčerpané generáciou Smeta novou a Dvoi'ákovou 
a že tento zdroj naďalej postačí iba druhoradým hudobníkom, ako Jánovi 
Malátovi a pod. Otakar Zieh dokázal, že je to omyl a že i z českej ľudovej 
hudby možno ťažiť svojrázne a nové prvky. A tak zatiaľ čo jeho v rstovrúk 
Vítezslav Novák hľadal inšpiráciu v moravskej a slovenskej piesni, Zich sa 
venoval českej ľudovej tvorivosti. K nej pristupoval súčasne ako zberateľ, 
etnograf, vedec i umelec v jednej osobe či už v rodnom Polabí alebo vo svo
jom ďalšom pôsobisku, v Chodsku (svoju životnú dráhu začal ako profesor 
na gymnáziu v Domažliciach). Teoretickým skúmaním a umeleckým pocho· 
pením objavil noYé zložky v českej piesni, do tých čias nevyužité, ako boli 
napr. striedavé takty v tanečných piesňach typu mateníkov a i. Aj v tom 
kráčal po ceste Smetanovej, po stopách jeho originálnych "Ceských tancov", 
najmä Furianta a Slepičky, a hlboké poznanie ich formy a štýlu dovŕšil tým, 
že Smetanove "Ceské tance" inštrumentoval pre symfonický orchester. Vtedy 
už mal za sebou mnoho vlastných skladieb, ktoré vyrastali z toho istého koreňa 
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ako komorná Chodská suita pre oktet alebo mnohé piesne a sbory ľudového 
charakteru, ako kantáta "Osudná svatba" alebo rozmarná "Polka jede" na 
Nerudov námet. V svojich štúdiách a spracovaní chodského folklóru bol Ota
kar Zich skutočne prvý. Ludvik Kuba bol síce jeho predchodcom - v 1893-4, 
t. j. približne desať rokov pred Zichovým príchodom na Chodsko, zapísal 
"Ceskou muziku na Domažlicku" - ale táto jeho práca, ilustrovaná vlastný
mi Kubovými kresbami, vyšla tlačou až v roku 1944, desať rokov po Zichovej 
smrti. Iný Zichov vrstovník a dnes najväčší znalec chodského národopisu, 
národný umelec Jindi'ich Jindi'ich, spracovával chodské piesne takmer len pre 
sólový alebo sborový spev, a nikdy nie pre orchester, kdežto Otakar Zich vy
ťažil z nich s neobyčajným úspechom i veľké inštrumentálne formy, ba aj 
dramatické. Táto cesta nebola vôbec ľahká; svoju sborovú baladu "Osudná 
svatba", skomponovanú v roku 1905, počul v predvedení až po 14 rokoch, 
r. 1919, keď mal už hotové dve opery. Zichov osud tu r·ripomina vtedajšiu 
Janáčkovu situáciu : obidvaja vychádzali z ľudového umenia proti vtedajšiemu 
oficiálnemu smeru, odvodzujúcemu meradlá v)rlu čne zo západoeurópskej 
hudby, obidvaja sa ťažko a pomaly prebíjali k uznaniu. Ale zatiaľ čo u Ja
náčka tento čas už prišiel a jeho tvorba je všeobecne oceňovaná, za zhodno
tenie Zichovho prínosu treba ešte aj dnes bojovať. 

Otakarovi Zichovi priniesla čiastočný úspech premiéra jeho prvej komickej 
opery "Malíi'sky nápad", ktorá bola dokončená roku 1908 na libreto podľa 
humoresky Svatopluka Cecha (prvýkrát v Národnom divadle v Prahe ro
ku 1910). Pôsobila tu najmä srdečná bezprostrednos( a ľudový humor diela, 
ktoré sa vo vývoji českej komickej opery po Smetanovi priraďuje k Ostrčilo
vej opere "Poupe". I keď táto pôvabná aktovka u obecenstva odrazu zvíťa· 
zila a verejnosti ukázala veľké hudobnodramatické majstrovstvo Zichovo, 
dodnes - 50 rokov po svojom vzniku - nie je dostupné jej tlačené vydanie 
alebo zvuková snímka. Pochopiteľne, že to nesmierne sťažilo jej širšie pre· 
niknutie na iné scény - profesionálne i ochotnícke, kde by sa, táto hudobná 
veselohra, plná rázovitého humoru, určite bola dostala. 

Trpký osud sprevádzal i druhú Zichovu operu, drámu zo súčasného života 
vtedajšej spoločnosti "Vina" podľa rovnomennej hry Jaroslava Hilberta. Jej 
partitúra, dokončená roku 1915, bola skladateľovi vrátená vtedajším šéfom 
opery pražského Národného divadla Karlom Kovarovicom, rovnako ako Ja
náčkovi partitúra "Její pastorkyne" . Ak Janáčkovi túto chybu Kovai'ovic od
činil neskorším výborn)·m uvedením jeho diela, Zichovi priniesol zadosťuči
nenie až Otakar Ostrčil, ktorý sa neváhal postaviť za jeho dielo a uviedol ho 
medzi prv)rmi novinkami svojho repertoáru v roku 1.922. I keď táto premiéra 
znamenala rozhodné Zichovo víťazstvo, dôsledky boli rovnako neradostné: 
opera dodnes nevyšla tlačou v klavírnom výťahu, nestala sa repertoárovým 
dielom a ani v najmenšej ukážke neprenikla na gramofónové platne, hoci 
svojho času bola jedným z najpriebojnejších diel novej českej tvorby. 

Dnes dobre pochopíme príčiny tohto nezáujmu vydavateľských kruhov: 
obidve prvé Zichove opery boli zamerané sociálne kriticky, prvá zosmiešňo· 
vala dedinskú honoráciu, druhá nadstavovala zrkadlo buržoáznej spoločnosti 
s jej pseudomorálkou. Nie div, že buržoázia tieto diela zatlačovala, v reper-
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t ' · d1·vadiel v edíciách a pri každom pokuse o ich oživotnenie. Tieto krivdy oan ' , ť , . t. t 
by sa však dnes mohli odči.niť a nem~l? .?Y ,sa .zotrva va v nezauJme o 1e o 
pokrokové, smelé a dramaticky veľmi ucmne diela. . 

Po neúspechu obidvoch týchto opier pristúpil Zic!~ ~ ďalš~_j , n~ kto~ Sl 

vybral námet z klasickej MoliéroveJ veselohry "Smesne prec1ezky . Aru to· 
uto dielu nechýba ostrie satiry, ktorou autor stíha prep1atosť, vyumelkova

:osť a neprirodzenosť v živote i v spoločnosti. Aj to ~ol n~met v tom čase 
dokonale revolučný, smerujúci proti pretvárke v umem, pr~tl snob~tvu a fo~
malizmu. A tak aj toto dielo pri svojom prvom predvedem v yrazskom Na· 
rodnom divadle v roku 1926 pod taktovkou Otakara Ostrč~la obecenstvo 
strhlo takže ako jediné z dramatických Zichových diel vyšlo 1 tlačou v kla
vírno~ výťahu nákladom Foerstrovej spoločnosti. Tohoročné nové predv:· 
denie mlad)rmi silami Národného divadla všetky tieto h?d~ot~r zrelého Z1· 
chovho diela len potvrdilo jeho kritický realizmus. vymkaJÚCI zmysel pre 
humor, drastickú komiku, na druhej strane jemnú štylizáciu, rovnako ako 
technické majstrovstvo polyfónie a inštrumentá.cie. ~iet P?c~ýb, že v "~re
ciézkach" má moderná hudba pozoruhodné dielo 1 z hľadiska svetoveho, 
a je len otázkou času, kedy toto dielo bude vskutku docenené. 

Nie je tu možné vyrátať všetky ostatné Zichove diela, z kt~rých spomenutá 
Chodská suita" pre oktet dostala za okupácie i jasný odbojový zmysel ako 

;ymbol odorvaného českého Chodska. Zo Zichovej tvorby žijú ~šetky jeho 
sbory, ktoré by bolo potrebné novými edíciami ešte viac spopulanzova:. ~a
sický prínos predstavujú jeho piesňové cykly s orchestrom na s-lova _J ana 
Nerudu (Ze srdce, Matičce a Z menické skály), ktoré ~polu s melo.dramou 
Romanca o Cerném jezei'e" znamenajú nové vystihnutie N erudoveJ poez1e 
~ českej hudbe. Otakar Zich vzdal hold Slove~s~u m~ešan);n, sJ;>oro:n. "Va
janské vatry" na báseň Svetozára Hurbana VaJa.nskeho. ' ' elm1 or1g1nálne 
sú aj Zichove komorné madrigaly, písané p1·e Aunovo spevácke kvarteto. 
Moderný vývoj predstavuje piesňový cyklus "Stfepiny dnu" s bohatým or
chestrálnym sprievodom. 

Na poli umenia a vedy priniesol Otakar .zich veľa štúdií, od prie~op_ní~e~o 
porokovania o Ceských tancoch s premenhv)rm taktom cez prozodiC~u st~d!~ 

Pi'edrážka v českých verších", úvahu "0 českých názvech barev, pojednaní , ::o typech básnických" alebo prell:ikav~ .stať "Es~etické vniD:án~ hudby'~ ~~ 
k najrozsiahlejšej svojej vedeckej praCI "E.stetika dramattcl\eho umem 
(1931). Koľko univerzitn)·ch profesorov estetiky sa mo~lo tak ako, Ota,kar 
Zich odvolávať v svojej vedeckej práci na vlastné tvonvé umelecke skuse· 
nosti ? U Otakara Zicha bolo dokonalé zjednotenie týchto obidvoch pólov 
jeho osobnosti. U neho teória skutočne vyvierala z praxe a naopak, prax sa 
opierala o hlboké teoretické poznanie. V obidv~ch týchto smer~ch bol pokro: 
kovou osobnosťou ktorá bohato rozvinula učeme Otakara Hostmského, ktory 
mu bol východiskom, i početné podnety modernej svetovej ~edy ? umenie. 
Preto sa k Otakarovi Zichovi budeme dlho vracať pre poučeme. A Jeho ume
nie musí zostať rovnako živé ako neodmysliteľná zložka modernej českej 
hudby, živý príklad realizmu a ľudovosti, ideálov, o uskutočnenie ktorých 
snaží sa i naša doba. 
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Koncerty Slovenskej filharmónie 

Ťažiskom marcových koncertov Sloven
skej filharmónie boli koncerty sólistické a 
sborové, keďže orchester pripravoval a usku
točnil zájazd do Belgicka. Táto skutočnosť 
ovplyvnila dramaturgickú koncepciu progra
mov abonentného cyklu. Stalo sa zvykom, 
že dlhší čas pred zahraničn)-:~n zájazdom 
sme nútení počúvať už známe veci, lebo 
orchester sa z časovej tiesne nedostane k 
naštudovaniu nov\,ch diel. Ale vzhľadom 
na úspech našej ;eprezentácie v zahra.;nčí 
musíme v takomto prípade spomínanú slm
točnosť, i keď s ťažkým srdcom, prijať. 

Hoci sme na programe prvého marcové
ho koncertu (2. a 4. marca) v podaru ma
ďarskej kla'>-irnej umelkyne Alllli Fischer 
počuli diela často hrané, svojim výkonom 
ukázala, ako možno i dnes už bežne známe 
skladby podať zaujímavo, vk usne a strhu
júco. Anni ~ischer za1·adila do svojho pro
gramu popr1 dvoch - nášmu bežnému po
slucháčovi taluner neznámvch Beethoveno
vých sonátach (op. 78 Fis-dur a op. 111 
c-mol) známu Waldsteinskú a Mondschein
sonátu. Pri dnešnom stave "obohranosti" 
týchto sonát môže iha silná umelecká osob
nosť vytvoriť a tmosféru sústredeného na
pätia a poskytnúť vždy znovu a znovu 
pôžitok i vyspelému poslucháčovi. Znie pa
radoxne, že to nóvum, ktorým nás výkon 
umelkyne zaujal, nebolo 1uč iné ako jed
noduché zbavenie sa beethovenovského inter
pretačného štýlu od všetkých "novôt", vy
možeností" a "objavov", ktorými tento "štýl 
v procese vývoja poznačili väčšie i menšie 
osobnosti. Bola to schopnosť priblížiť sa 
k ozajstnému Beethovenovi, ktorý v svojej 
rýdzej podobe, zbavený nadmernej heroič
nosti a falošného sentimentalizmu uchváti 
~a kaz~ých ok?lností znovu aj tých, ktorí 
Jeho d1ela detailne pozna jú. Umelkyňa má 
s?hopnosť pevnými ťahmi vykresliť jedno
liaty celok. Len takýmto prístupom k dielu 
sa jej podarilo podať celkom nekonvenčne 
i Sonátu cis-mol. Vrcholným dojmom večera 
bolo však uvedenie poslednej, 32. Sonáty 
op. 111 c-mol. Iba málo klaviristov dispo
nuje takým intenzívnym a energickým úde
rom i v najväčšej rýchlosti. 

~koda, že ~alší hosť z ľ\.faďarska, prof. 
LaJOS Hernád1 (10. a 11. marca) podal len 
priemerný výkon. Program jeho koncertu 
hol zostavený z diel viacerých autorov, ale 
umelec nevedel uspokojivo zvládnuť širokú 
výrazovú paletu jednotlivých štýlov. Her-
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nádi je typom klavn-:i.tu·, sústreďujúceho sa 
predovšetkým na detail a citové záchvevy 
skladateľa. Je však schopný iba na moza
ikovité ~~~raďovani~. V jeho podaní naj
dok~nal~Jsle vyzneli ma lé formy (Kodály: 
Méditatwn sur un motive rle Cl. Dehussy. 
Bart ók: Allegro barbaro, Chopin: Impromtu 
cis-mol). Prekvapilo nás neprimerané tlmo
čenie Lisztovej Fantasie quasi sona ta 
"Apr~s une lecture du Dante". I pojmu 
chopmovského nocturna ostal H ernádi svo
jím asketickým prístupom veľa dlžný. Do 
diel klasikov (Vo.i'íšek a Mozart) sa snažil 
umelec vniesť priveľa dynamizmu, ktorý je 
ich dielam úplne cudzí. 7..dá sa, že ten to 
podľa povesti kedysi vynikajúci umelec už 
prekročil zenit svojej výkonnosti. 

Na ďalšom koncerte (12. a 13. marca\ sa 
nám predstavil spevácky sbor Sloveu~kej 
filharmónie so svojím dirigentom J. M. 
Dobrodinským. Po počiatočnom rozospieva
ní podal vynika júce výkony sbor v Poulen
cových Styroch sboroch. Novákova balada 
(Nešťastná vojna) by si žiadala vytvorenie 
nap~tejšej atmosféry. Vyzdvihnúť treba po
darue Kodályho Smútočnej piesne a K:nž
kovského sboru "Dar za lásku" . Jednotvár
nosti Spilkovej Skočnej sa dirigent snažil 
čeliť pr·ílišnou dynamickou difel'enciáciou, 
ktorá pôsobila vo výškach rušivo. Vynikajú
ci výkon podal madrigalový súbor, ktorý 
strhol hlasovou prepracovanosťou v Bateso
novi a :\Jlorleym, k)= vo Wilbyeovom 
Tônistom údolí chýbala nálcžitá plastičnos! 
prednesu. 

Z dvoch orchestrálnych koncertov prvý 
(5. a 20. marca) hol akousi generálkou pred 
zájazdom do Belgicka. Odzneli na ňom Sme
tanova Vltava, Moyzesov Husľový koncert 
a Dvofákova Novosvetská symfónia. 

Posledný marcový koncert (26. a 27. mar
ca) patril s klavírnym recitalom Anni Fi
scherovej k najvydarenejším podujatiam 
cyklu. Koncerty orchestra Slovenskej fil
harmónie pod vedeiÚm Ladislava Slováka 
sa stávajú udalosťou a získavajú si svojou 
úrovňou mimoriadny ohlas. Spoločným zna
kom Slovákových koncertov je predovšet
kým precízna technická pripravenosť or
chestra. Dirigentovi sa takto pripravený 
orchester, ktorý nemá problémy technické
ho rázu, ľahko ovláda a bez ťažkostí sa 
poddáva každému jeho zámeru. 

V Gluckovej predohre k Alceste sa diri
gentovi podarilo jednoznačne zvýrazniť he-

roičnosť dramatického procesu. Hlbokým 
dojmom zapôsobili sláčiJ{y, ktoré sa svojilni 
pevnýlni ťahmi a sýtosťou farby stali hlav
ným nositeľom zmyslu predohry. 

V Hanušovej Koncertantnej symfónii pre 
organ, hárfu, tympany a sláčikový orches
ter sme mali možnosť počuť jedno z vyni
ka júcich diel súčasnej českej tvorby. Ha
nušovi sa podarilo vytvoriť dielo mimoriad
nej dramatickej potencie. V Slovákovej kon
cepcii bolo predvedenie mimoriadne úspeš
ne zvládnuté. Popri interpretácii Sostakoviča 
(V. symfónia) a Cikkera (Dramatická fan
tázia) patrí uvedenie tohto diela k vrchol
ným prejavom dirigentského Slovákovho 
umenia. Sólista dr. Reinberger vzhľadom 
na bratislavský organ volil skôr zdržanlivý 
spôsob registrácie, čím najmä v druhej časti 
potlačil funkciu organa na minimum. - V 
tlačenom programe koncertu sa vysky tlo 
niekoľko nepríjemných omylov, ktoré ne
svedčia o najlepšej znalosti s účasnej českej 
tvorby toho, kto ju zostavoval. Pojem "kon
certantná" nie je bližš[m určením Hanuša
vej Tretej symfónie (cit. " . .. patri aj III. 
symfónia "Koncertantná"), ale ide o dve 
odlišné diela : Koncertantnú symfóniu op. 
31 z roku 1954 a IIJ. symfóniu d-mol op. 
38 z r oku 1957. Je mylné i tvrdenie, že dielo 
patrí " .. . do ín:inuloročnej úrody česk),ch 
symfónií", lebo prvýkrát zaznela už roku 
1956 v Brne a minulého roku ju K. Aučerl 
po mnohých uvedeniach nahral na gramo
fónové platne. Diskutabilné je, či Hanušov 
tvorivý vývoj " ... možno rozdeliť na dve 
etapy" a či práve Koncertantná symíóoia 
neotvára novú etapu skladateľovho vývoja. 

Sto päťdesiate výročie narodenia Felixa 
Mendelsohna-Bartholdyho nám pripomenulo 
uvedenie Skótskej symfónie na tomto kon
certe. Dirigent vyťažil maximum baladič
nosti najmä v prvej časti. Príjemne prekva
pila slmpina dychových nástrojov v obťaž
ných partiách vedľajšej myšlienl{y Adagia. 
Skoda, že sa v poslednej vete prejavila 
únava orchestra, ktorý už nestačil náležite 
reagovať na dirigentove gestá. 

P. Faltín 

PREMIERA SOVIETSKEHO BALETU 

V SND 

Baletný súbor SND uviedol dňa 28. mar
ca 1959 svoju poslednú premiéru tejto se
zóny, balet A. Krejna Laurencia podľa 
libreta E. Mandelberga, ktoré svoj obsah 
čerpá z drámy Lopeho de Vega " Fuente 
Ovejuna". Je to prvá práca choreografa 

Z inscenácie Krejnovej Laurencie v SND 
F oto : Podhorský 

Jozefa Zajku po jeho študijnej ceste v sssn. 
V porovnaní s jeho predchádzajúcimi cho
reografiami možno tu hada f skvalitnenie 
väzby krokov v sólistických variáciách, v 
shorových tancoch prehľadnosť tanečných 
krokov a po stránke režijnej zv)•šenú snahu 
o aktivne konanie každého jednotlivca, 
postaveného do dejového rámca. Ziaľ, hu
dobná predloha, tak al<o sa hrala na pre
miére, hola v mnohých prípadoch na zá
vadu dramatickej jednoliatosti, dJžkou a 
hudobnou nezaujímavosťou niektorých tan
cov, a to tak v prvom, ako aj v di·uhom 
dejstve. Myslím, že hy dielu iha prospelo 
vhodné skŕátenie, ba tiež vynechanie nie
ktorých pre dokreslenie deja a charakteru 
diela zbytočných tancov. 

Výkony sólistov premiérového obsadenia 
možno vcelku hodnotiť kladne. V každom 
pripade treba hovoriť predovšetkým o su
verénnom výkone hlavnej predstaviteľky 
úlohy Laurencie G. Herény-Starostovej, kto
rá variácie, technicky velmi obťažné, zvlád
la s nevšednou istotou. Ľahkosť v skoku 
a istota v rotácii hola až obdivuhodná. He
recky je táto úloha _v zásade vedená v správ
nej línii cha rakteru Laurencie - dievčaťa 
siobodného, bez vážnejšieho záujmu o sko
rý vydaj, Laurencie, bojujúcej o svoju česť, 
Laurencie pohanenej, Laurenóe, podnecujú-
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cej hoj za česť celej Fuente Oveju.ny . No 
úloha sama osebe vyžaduje ešte so zvýše
nou pozornosťou dokresľovať hlavne psycho
logicky najťažšie miesta, ktoré sú v druhom 
obraze prvého dejstva, pravda, za pomoci 
partnerov J. Volejníčka ako Frondoza a jej 
odporcu a násilníka komandora Gomeza 
(Vl. Marek). 

J . Volejníček ako Frondozo v úlohe dlho 
odmietan ého nápadnika, napokon milované
ho manžela Laurencie pôsobí celkom prija
teľne. J e to nesporne ďalší krok dopredu v 
jeho umeleckej dráhe, no je čiastočne ha
tený stereotypnosťou hereckého vý'l'azu, na 
ktorý si začína navykať. Je to náchylnosť 
k pozérstvu. Niekedy pekne začatá herecká 
akcia býva často poru~ená alebo zbytočnou, 
nič nehovoriacou pózou, alebo prechodom 
do absolútneho civilného, nejaviskového po
stoja či pohybu. To sú veľmi rušivé prvk y, 
k toré treba odstraňovať zv)•šenou sebakon
trolou. 

Volejníček ako sólista i partner tanco
val po technickej stránke čisto. Nakoľko 
sú však niektoré variácie stavané čiastočne 
v španielskom charaktere, treba ich v po
hybe a postoji dokresliť. Týl•a sa to hlavne 
variácie v prvom dejstve. 

Vladinúr Marek v úlohe komandora Co
meza mal po prvý raz možnosť vytvoriť 
typ záporného h rdin u -- charakter u tláča
teľa a násilníka. Mám dojem, že sa tejto 
úlohy zhostil s pln)' m zápalom a svojho 
Gomeza predstavoval až príliš jednoznačne 
zlého tak vo výraze, ako aj v geste. Jeho 
Gomez bol bezcharakterný až do končekov 
prstov. A predsa . "ak chceš hrať zlého na 
javisku, ukáž najskôr jeho dobrú stránku" , 
hovorí Stamslavskij. A táto zásada p latí v 
plnej miere a j u Markovho Gomeza. Podľa 
tejto zásady by bol j eho Gomez vyznel cha
rakteristickejšie, mnohotvárnejšie, zaujíma
vejšie, dostal by postupný vzostup a vyhol 
by sa priamočiarosti. K valí tu stvárnenia 
l:l)jto úlohy zaručuje jeho istota - ako part
nera - typ a dôkladne premyslený postup 
jednotliv),ch vzťahov. 

Tanečne a možno povedať aj herecky vy
rovnanú ú lohu vytvorila v _postave bezsta
rostnej a veselej Pasqualy Z. Cerveňáková. 
Všetky variácie tancovala s technickou isto
tou. Elevácia a rotácia pôsobila ľahkosťou 
a samozrejmosťou. Herecký prejav je na 
niektorých miestach detailne dokreslený. 
Táto úloha má v svojom charaktere veľa 
vtipných malých nuansí, ktorých nám Cer
veňáková veľa odhalila. Ulohu potupenej 
J acinty, ktorú Gomez nechá napospas svo
jim žoldnierom, herecky presvedčivo stvár-
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nila T. Boudov:í.. Veľmi pekný a presvedči· 
vý bol moment, keď J aginta prin áša kvéty 
na svadbu Laurencii.' Sama akcia v druhom 
dejstve, kde komandorovi vojaci dorážajú 
na Jacintu , ch ránenú Mengom, ktorého ty
pove a charak terove vcelk u zodpovedne 
vytvoril R. Slezák, je miestami nelogická 
v pomere síl medzi bojujúcimi a v nevy· 
užitej možnosti úteku ohrozovanej dvojice. 
Tu by sa žiadala čiastočná choreografická 
a režijná úprava. 

Qd baletného súboru by sa okrem zvýše
nia jednotnosti v sborových tancoch žiada
lo vložiť do nich viac španielskeho chm·ak
teru a temperamentu. Choreografia tancov je 
jednoduchá, a preto lmeď vidno každé ne
dotiahnutie v charaktere rúk, tela, nôh i vý
razu. A hlavne toto nedotiahnutie bolo na 
premiére viditeľné. Pri troche pozornosti, 
sústredenia a snahy 7,0 strany súboru o do
kreslenie špamelskych tanečn),ch prvkov 
môže tento balet veľa získať na svojej ori
ginalite. 

H udba baletu vychádza z tradície ruských 
klasikov 19. storočia, najmä z Glazunova a 
Cajkovského (častý valčíkový pohyb). Spô
sob použitia španielskych tanečných prvkov 
siaha až ku Glinkovi, kým zo súčasnej 
sovietskej h udby využíva skladateľ asafie
vovské a prokofievovské postupy. Hu
dobný proces sa zameriava na vytvorenie 
rozsiahleho podkladu pre baletný. koncert 
- množstvo tancov dáva široké pole p re 
uplatnenie celého baletného súboru. Pod
maľúvanie samotného deja tvorí rámec uza
vretých baletn),ch čísel, používajúc niekoľ
ko tém na spôsob leitmotívov (motív Lau
rencie - .najv)Taznejšia hudobná myšlienka 
diela, prednášaná sláčikmi, motív koman · 
dora - chor·ál plechových nástrojov). 

Orchester podal pod vedením Gerharda 
Aucra vcelku dobrý výkon. Zvláštnu po
chvalu si zasluhuje skupina nátrubkových 
nástrojov - temel' neustále exponovaných 
- za dokonalé zvládnutie svojich nároč
ných partov. Sláčiky uspokojili už menej, 
najmä tón huslí je j.ll'iliš úzky a slabý, into
nácia neraz nečis tá. Ziadalo by sa už ko
nečne pristúpiť k odstraňovaniu tejto 
Achillovej p äty opery $N D - - sústavnej
šou prácou dirigentov a prijímaním kvalit
ných hráčov. (ra) 

Taliansky skladateľ Nino Rota, ktorý sa 
stal známym najmä hudbou k F ellimho fil
mu " La strada", napísal operu "Slamený 
klobúk z Florencie", ktorej premiéru uviedla 
milánska Scala. 
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Figúrka r::uzikanta z. vyrezávaného betlehema v okolí Banskej Stiavnice na honci 
19. storocza Zo .zbterok Slovenského múzea ~· Bratislave Foto: Ester Plicková 

úSPECH, K'ľORY NEMOZE USPOKOJIT 

(K premiére taliomskeho m nsiculu na Novej 
. . scéne) ·_ 

- :Po premiére- hudobnej komédie Pietra Ga
ronelliho a Sandra Giovanniho s hudbou 
Grona Kramera "Keď je v Ríme nedeľa" 
na Novej scéne boli sme nútení položiť si 
opäť otázku_: Stačí, aby opereta (spevohra, 
hud. komédta) osviežujúco pôsobila na di
váka počas bezprostredného stvku s nim 
aby ho iba zaujala, alebo si ~j od toht~ 
žánru musíme 'Vyžadovať hlh;í spoločensko
výchovný dosah? 

Moment zábavy stal sa . najdôležitejšou 
funkciou typ~cky puržoáznej operety, keďže 
táto nemala záujem. ·na harmonickom rozví
janí ľudskej osobnosti. Naopak, bieda všed
ného života mala byť kompenzovaná il(tziou 
a opereta, ktorá sa preto vyhýbala ideovému 
podtextu, sa stala komerčne v)'llosným nar
kotikom svojej doby. To malo za následok 
vytvorenie dejových šablón s vykonštruova
nými konfliktmi a s naivn)'ln ~iešenim no
siteľmi ktorých sú stereotypné, vždy na 
tom istom sentimentálnom erotizme stava
né melodic~é postupy, často zachádzajúce 
do polôh bezuzdného vulgarizmu. Nie div, 
že pojem "opereta" sa stal symbolom ume
leckého úpadku. 

Také je dedičstvo na tomto poli, s ktorým 
sa musí dn.ešná generácia náležite 'Vyrovnať. 
Podobný f1gúrkovitý pohyb postáv na ša
chovnici operetného sujetu nemôže dnes 
uspokojiť ani kr-itika ani priemerného divá
ka, ktorý vie rozoznať gýč od umenia a 
ktor)' i v tomto žánri hľadá odraz svojej 
doby s jej charakteristickými problémami 
riešenými však pre tento žáner špecificko~ 
formou. Riešiť tento problém (súčasnosť 
v operete) znamE.'ná riešiť odrazu celý kom
plex problémov: problém objektu-námetu, 
problém jeho odrazu-sp1·acovania, výberu 
technických a výrazových prostriedkov a 
pod. Ziaľ, ani spomínaná hudobná komédia 
taliansky ch autorov nerieši všetky tieto pro
blémy uspokojivo. No riešením určitých pro
blémoy sa stala prínosom do tej miery, že 
ukazuJe, ako možno rozbiť maniéry kon
ve~čnej _oper~ty, Ch),ba tu však prijateľný 
SJ?Osob r1ešerua problému. A tak ostalo tplo 
dielo na polceste' rozbilo iba to. čo bolo a 
čo už nám nevyhovuje, ale sva'j ským spô
sobom riešenia nevytvorilo nič nového. A 
tu si treba položiť otázku, či bolo vôbec po
trebné vynaložiť toľkú námahu. akú súbor 
NS v J?ríprave diela vynaložil (fuoveň pt·ed
staverua bola na mimoriadnej výške), či bo
lo nevyhnutné, ;iliy tento nie celkom vyda-

r-ený 'pokus o ·nóvU. operetu- náš .divák vô-· 
bec musel vidieť, a či mu toto dielo vôbec 
G?si poskytll:e. Prv ak? ll:a túto otázku odpo
vwme, pozr1me sa bhžšre na toto dielo. 
· Príbeh utiahnutého, málo sebavedomého 

profesora Tuzziho (J. Vašek - I. Strelka) , 
k~orý v priebehu deja "rastie", liliy nako
ruec nadobudol pocit sebadôvery, radosti zo 
života a našiel si v iíom svoje miesto, je 
hlavnou osou, okolo ktorej sa dej rozvíja. 
Sit~ácie, do ktori',ch sa profesor dostáva, pô
sobra novo a sv1ežo a dokonca zmieriíujú 
konvenčnosť tradičného " happyeudu". Po
tiaľ je. nám h~dina sympatický . Menej nás 
z hľad1ska našrch morálnych zásad uspoko
JUJe spôsob a okolnosti, ktoré podmienili 
profesorov prerod. Autori boli totiž pravde
podobne nútení "ybrať si zo skutočnosti iba 
fakty, ktoré sa v súčasnom Taliansku mohli 
uplatniť i na javisku. Nežiť utiahnute. ve
nujúc sa iba práci a štítdiu, ale ozaj ·., žiť" 
- to znamená napríklad zúčastňovať sa sú
ťaž.í v roc and roll, vyvolávať škandály 
s filmovými hviezda~i a pod .... to je život, 
v ktorom tento ser1ózny t':lovek nachúdza 
radosť a šťastie. (! ?) Profesorovo živolné 
krédo po tomto grandióznom (ale nereál
nom) "prerode": "Udri skôr, ako ťa udrie 
iný" - nemôže byť pre nf•šho dnešného di
váka riešením ani v operetnom konflikte. 
Týmto meštiackym svetonázorom je dielo 
priďaleko o<;l požiadaviek dnešného života 
a priemerného diváka môže iba dezol'Íento
vať. I keď sa musica! pred problémami 
neizoluje, nezasahuje do nich, nerieši ich 
aru tam , kde sa o to pokúša, vychádzajú 
tu na povrch jeho najvypuklejšie ·slabiny. 
Autori sa obracajú k riešeniu problému, 
ktoré je svojím spôsobom nové, ale úpad
kové. 
· Vhodné a vkusné využitie p rvkov súčasnej 
tanečnej hl':dby bolo azda najcennejším pri
nosom musJcalu. Operetná hudba udržiavala 
vždy čo najužší kontakt so súčasnou taneč
nou a zábavnou produkciou. Prekážal nám 
častý anachronizmus sú časn)·ch operiet, kto
rtch hudobná zložka využívala typické ma
mery ofenbachovsko-straussovského typu, 
ký m dnešný poslucháč sa v operete dožado
val súčasnej hudby. I opereta musí ži( zá
bavnou a, tanečnou hudbou dnešný ch dní. 
Dokázal to. kedysi J ežek a tento· nevyhnutný 
postulát potvrdil i Kramer· v hudbe k spo--
mínanej komédii. · 

Z výkonov, ktoré sme na Novej scéne po
čuli, zaujal okrem Strelkovbo profesora kto
rému by sa zišlo väčšie odlíšenie po~tavy 
y jednotlivýc~ štádiách a ktorý svojím prí
Jemne podanym monológom " ... som ako 
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k~_eň pr~ ceste" :")'tvoril jedno z najmoc
neJSl?h rmest. mus1ca~u, príjemne prekvapil 
Rozs1val svoJ{m !fanibalom. Výbornej Gio
vanne O. GalloveJ chýba patričná -premysle
~os~ ~a ú~or ~rílišnej lmpulz{vnosti. Chybou 
J~. stylova neJednotnosť scény; oproti ná
znaku v prvej časti tradičné riešenie časti 
druhej. Orchester pod vedením B. Slezáka 
P.o.dal (až na rytmickú rozkolísanosť sprie
.yodu) vyvážený a plastický výkon. 

· Ziaľ, ani výborná réžia (K. ·Konstantin a. 
h) nevyťažila z myšlienkovej závažnosti 
l).lektorých úsekov libreta ma..c..Omum. Tuzzi
ho. ~céna s poslancom namiesto aby sa stala 
kritikou alebo aspoľí výsmechom parlamen
tárnych machinácií v dnešnom Taliansku, 
prem.enila ~a n.~ frašku, v k torej Tuzzi do
kazuJe svoJu ZlVOtaschopnosť tvm že vie 
už i poslanca "p~tlačif k múr~". 'Tuzziho 
os.obJ?-osť mohla byť (najmä v prvej časti) 
:-'Yh:Ičník?m za p_ostavenim dnešnej drobnej 
mte~genrJe v Taliansku. Zaujímavá postava 
Hanibala . (Rozsíval - Kuchár) so svojím 
" ... všetcr sa rodíme s rovnakými mož
nosťami. a úspešnými alebo neúspešnými sa 
stávame s'::?jím Ilri?inením", je reprezen· 
tantom írecrtého (wekedy až vulgárneho) 
zmýšľania prostého človeka. Svojou bezpro
strednosťou a reálnosťou je näm zo všetk\·ch 
P.Ostáv najbližší. · 
· Ak chceme teda záverom odpovedať na 

otázku, aký· význam malo uvedenie tohto 
music_alu v Bratislave, musíme sa vyjadriť 
negatwne. Je paradoxné, že máme konečne 
ins_cenáci~ n~ patri~~ej úrovni, a predsa 
s nou súhlasiť nemozeme. Uvedenie musi
calu holo prínosom do tej miery, že ukázalo, 
ako sa možno pri spracovaní súčasného ná
metu vymaniť z bežných operetných kon
ve~;ií. Avš_ak spôsob, akým auto~i prístu-

. PUJU k naliehavému problému, je nám cel
kom cudzí a neprijateľn)'. V našich pome
roch musíme naplniť nekonvenčnú formu 
proble~atikou, ktorá zodpovedá nášmu po
nfma~m · človeka. l ~eď si uvedomujeme 
fu:~ancný. efekt a nesm!erny ohlas diela naj
mll:.';lledZI kon;ovou ~~~:Jadežou, je o to pot ,·eh
neJsie zamyslieť sa 1 nad jeho výchovno
spoločenským dosahom·. 
Najvä~ím ~rí?-osom uvedenia talianskej 

hudobneJ komedur "Keď je v Ríme lnedeľa" 
by ·bolo,_ k,eby_ ~ll.l.o podnet k , zrodu naš~j 
huP,obneJ komedie, zodpovedajúcef•etickým 
zásadám nášho diváka. ' 

P. Faltin 

K~~nichsteinské prázdninové k~zy pre 
n9v.u hudbu sa toho roku uskutočnia od 17. 
augusta do 5. septembra v Darmstad.te. 
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HA YDNOV ROK V l\fADARSKU 

Tohto roku uplynie 150 rokov od smrti 
!.ozefa Haydna (1732-1809), jedného z trO
JI_ce popredných skladateľov obdobia klasi
Cizm~. ~eho dielo j~ stúle ži~é a vzb11dzuje 
veľku uctu a obdiv. Je ruelen rozsiahle 
(počtom diel), ale i hlboké svojím vplyvom 
a dosahom. Takmer tridsať rokov pôsobil 
Hay~ v ~ežacej kapele Esz~rházyho a 
táto J_eho cu~~osť m~la veľký význam pre 
r~ZVOJ tamOJSieho hudobného života. Strá
Vl! tu svoje najplodnejšie roky (1761-1790). 
H aydnovo výročie spolnína celý svet, a
však .dv:om mestA~ pripadne bezpochyby 
hlavna ~oh~. Budu to oslavy v Budapešti 
a vo V1edw. V Maďarsku sa už vlastne 
začali slávnosti "Haydnovho roku 1959" . 
Celkom zre~eľne Sil; t o odr<iža v programoch 
koncertov, 1 keď Je vlastne ešte len začia
t?k roku a sezóna uprostred. V b udapeš
h ansk:ych. koncertných programoch druhej 
polo.Vlc; Januára bol Ha;vdn zastúpený asi 
štyrikrat, z toho bolo Je4no celovccerné · 
oratórium - Stvorenie. 

Plán haydnovs.k),ch osláv je veľkorvs\' a 
pripravuje ho niekoľko inštitúcií. v;vr
cholením Haydnovho roku má hyť jes;nné 
hudobnovedecké zasadanie, festival a súťaž 
v Budapešti. V prípravách tu. pokročili už 
dosť ďaleko. Vzali si ponaučenie z mno
hých vedeckých konferencii a festivalov 
~sporiadaný_ch v .poslednom čase. Najviac 
Im vyhovuJe koncepcia podobná pražskej 
hudobnovedeckej konferencii o Mozartovi 
(1,957), podľa k:torej určuj~ základný časo
vy rozvrh a priebeh referatov. Konferencia 
sa má začal! 17. septembra a potrvá päť 
dní. _!leferát?m a diskusným príspevkom 
by vsll:k boli vyhradené len tri dni; ktoré 
by boli, pr~rušené. dv?ma významnými spo· 
ločenskyiUI podmkrm, ako napr. celoden, 
nou návštevou práve 'reštaurovaného Eszter
házyho sídla i s koncertom v týchto histo· 
rických miestach. 

Zasadanie muzikológov sa má zakončiť 
slávnostným koncertom v Erkelovom di
vadle, čím sa zároveň otvorí aj · festivalový 
cyklus koncertov a opier z Haydnovho od
.kazu, ktorý potrvá do t.. októbra. Súčasne 
s !ýmito po~nikmi sa ešte pripravuje me
dZl.llarodná suťaž komornýel} súborov. S jej 
~tc~olením sa počíta asi;A. októbra. R l}f 
alizácra ~chto veľmi premyslených plánov 
bude vyzadovať pohotovú organizáciu a ú
plne skoordinovanú prácu. Na čele tohto 
podujatia stoj_! festivalové byro a zodpoved
nosť za dobrý priebeh jednotlivých úsekov 
prevzali tri inštitúcie. Za vedeckú časť zod
povedá Maďarská akadémia vied, ktorá na 

ten účel menovala hnd,ohnovedecký komŕ
tét. Tieto próce vedie a riadi hlava maďar
ských muzikológov Bence Szabolcsi. Prie
beh a dramaturgiu festivalu zabezpečuje 
koncertné zastupiteľstvo a medzinárodnú sú
ťaž má na starosti sekcia koncertných umel
cov. Všetky už pracujú na plné obrátky. 
Predbežné oznámenia sa rozleteli do celého 
sveta a .definitívne pozvánky začnú po· 
sielať už v t)'chto dňoch. Na festivalových 
koncertoch sa prisľúbili zúčastniť už mnohí 
poprední zahraničn[ umelci a s ďalšími sa 
ešte vyjednáva. Taktiež súťažná porota bu
de mať medzinárodné zloženie. Všetky p rí
pravy nasvedčujú, že p ôjde o naozaj n~i
moriadny umelecký, vedeck)' a spoločensk)' 
podnik. 
Očakávajú sa mnohočlenné delegácie zo 

Sovietskeho sväzu, od nás a najmä z Ne
meclia. Z ostatný cll kra jín prídu azda m en· 
šie delegácie,_ budú v~ak zastúpen~ •. Fran
cúzsko, Anglicko, Taliansko, SvaJciarsko, 
Dánsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko a 
Juhoslávia. Počíta sa i s referátmi s vše
obecne hudobnovedeckou problematikou. 
Referáty majú trvať 15 minút, avšak nie· 
ktorí bádatelia už teraz žiadajú o niečo 
dlhší čas. Predpokladá sa, že v priebehu 
troch dní odznie asi 20 referátov. Už asi tri 
štvrtiny z nich prihlásili. 

Významnou zložkou týchto slávností bu
de výstava Haydnových rukopisov a in),ch 
pamiatok, ktorú pripravuje hudobné odde· 
lenie Széchényiho národnej knižnice. Vedúci 
tohto oddelenia Jenô Vecsey v spolupráci 
s ďalšími muzikológmi, najmä dr. Majorom, 
sústreďuje hay dnovské pamiatky, ktoré sa 
v MaďaFsku v hojnom počte zachovali. 
Tieto pamiatky maďarskej proveniencie sú 
o to zaujímavejšie, že ide v mnohých prí
padoch o !llenej znám!l alebo dokonca dnes 
už znbudn1,1té Haydnove hudobné skladby. 
Hudobná zbierka Széchényiho lmižnice ob
sahuje okolo 43 autogralov a dobových 
opisov tiež takmer neznámych skladieb. 
Táto zbierka má svoju unikátnu hodnotu. 
Jej pramenný význam ešte vzrastie chysta· 
ným súborným vydaním Haydnových diel. 
Na jeho redakcii sa tiež podieľajú maďarskí 
odborníci. t• . , , , 

i Snahy o oži~tnenie zabudnutých H áyd
rtových diel i'nttjú V' Maďarsku tradíciu. 
V uplynulých desiatich rokoch sa uskutoč
nili mnohé hudobné nah rávky· aj takých 
Haydnových opier, ktoré až doteraz neboli 
všeobecne známe, ako napriklad La cante
rina, ll mondo della l1tna, Le pescatrici, 
Fedeltii. premiata, L'infedelta delusa, Orfeo, 
Orlando a iné. I teraz p ripravuje hudobné 

oddelenie Széchényilio knižnice antológiu 
diel z tamojšej zbierky r ukopisov. 

Os výstavy tvoria pamiatky hudobnej' a 
divadelnej povahy. Budú to predovšetkým 
rukopisy, au torizované odpisy a dob ové spi
sy i prvé vydania. Dalej to budú pramenné 
dokumenty, ako listy, partitúry, programy 
divadiel a rôzne iné pamiatky. Niektoré 
exponáty bude možné vystavovať len alw 
fotografické kópie. V knižnici je okolu 80 
partitúr a hlasov skladieb, k toré J . Haydn 
dirigoval, prepracovával a zároveň glosoval 
svojimi margináliami. Tento cenný materiál 
môže byť ešte rozmnožený o iné pamiatky 
i zo súkromných zbierok 

Výstava chce tiež venovať pozorn9sť ob
chád zanému dielu mladšieho brata J ozefov
ho, Michah Haydna. Z obdobia jeho čin
nosti vo Veľkom Varadíne v hudobnom 
oddelení zachovalo sa vyše sto rukopisov. 
Ponúka sa tu príležitosť k odčineniu dote· 
rajšej krivd y a k" popularizácii jeho osob
nosti i hudby. 
V)•počet pripravovaných akcií by n eboL 

úplný, keby sme sa nezmienili tiež o pri
pravovaných edíciách. Akadémia vied chce 
vydať zvláštny pam!\tn.ý spis a tiež význam
né referáty z vedeckej konferencie budú 
zverejnené. V štádiu pokročilých príprav j e 
haydnovská bibliografia, ktorej Yydanie· sa 
pripravuje až na budúci rok, aby- v nej 
boli zachytené mnohé štúdie a dokumentv 
z tohto spomienkového roku. Niektoré .z(, 
známych Haydnových diel budú vydané 
starostlivosťou Széchénvilio knižn ice vo fak
simile a iné, zriedkavejšie p redvádzané die
la hudú publikované s prihliadnutím pre
dovšetkým k praktickému použitiu. 

Pi'emysl Novák 

15. VfROCIE SNP V BANSKEJ BYSTRICI 

V dňoch od 22. februára do 1. marca 
1959 uskutočnil sa v Banskej Bystrici pr~ 
F estival českoslovenslcých filmov, ktor)· . bol 
prehliadkou rozvoja tvotiv),ch síl našich 
filmový ch pracovníkov. Tieto silv vzrástli 
od slávnych dní historického Slovenského 
národného povstania nevídanou mierou. Aj 
keď Jll!lohé z filmov uvedených na tomto 
(!l~~valfuiJnlljú ešt~, ,známJily tvorivého ·i hY a
aawa, pr,edsa sú záväzným prísl'ubom, kto
rý nás iste nesklame. Účas~ m tvorivých 
úspechoch nášho filmu má nesporne aj naša 
hudba k filmom, ktorá vystihla v každom 
z nich priliehavú mieru vhodného dokresle
nia jednotlivých situácií, čím filrlJ,y získali 
na pôsobivosti. Skoda len, že sme medzi 
delegátmi tohto festivalu márne hladali na-
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š ich sklädateľ ov, ·:ktorí sa · o · ú'spech ťohtO" 
festivalu a· jednotlivých filmov tiež veľkým 
dielom pričinjl.i. 

Festivalom česlw-slovenského filmu sn za
čali oslavy 15. výročia Slovenského národ
ného povstania, k toré budú prehiellať v 
Banskobystri~kom kraji po cel)' rok, a z{,. 
častnia sa na nich aj význačné hudobné, 
operné a baletné umelecké telesá, ako sú 
Národné divadlo v Prahe, Bratislave a Ko
šiciach, a tiež Slovenská filharmónia, ktorá 
vystúpi na viacerých miestach Banskobys
trického kra ja v rámci Hudobného leta . 
Predpokladáme, že túto príležitosť využijú 
naši skladatelia na dôstojnú reprezentáciu 
svojho umeleckého diela, v ytvoreného v ob
dobí uplynulých 15 rokov, a že na koncer
toch SF budeme mať možnos ť vypočuť. si 
aspoň niekt oré tvorivé práce, ktoré vyjdú 
víťazne zo súťaže na h udobné diela k 15. 
výročiu SNP. Pri tejto príležitosti uskutoč
nia sa v Banskej Bystrici aj celoslovenské 
slávnosti sborového spevu, v rámci ktorých 
vystúpia najvyspelejšie vokálne súhory ľu
dovej umeleckej tvorivosti v samostatn)'ch 
vystúpeniach aj spoločne. Očal<áva sa účasť 
1.500 speväkov. Slávnosti piesní a tancov, 
ktoré sa už tradične lwnali každý rol< vo 
Východnej, sa v dôsledku týchto osláv 
uskutočnia v auguste v Banskej Bystrici. 
Pr~ tej to príležitosti oslávi aj náš Sim K 
10. výročie svojho založenia, ku ktorému 
došlo práve v Ba nskobystácl<om kraji. Tie
to mohutné oslavy podnietili aj tvorivé sily 
Krajského symfonického orchestra v Ban
skej Bystrici, ktorý pri tejto p.dležitosti usku
točni 10 vystúpení s historickým pásmom 
o Slovenskom národnom povstaní, ktorého 
literár-nu časť spracovala s. Mária TichA, 
pracovníčka KĽK, a zhudobnil Dezider Ná
gel, dirigent Krajského symfonického or
chestra v Banskej Bystrici. 

. Okrem týchto podujatí sa v máji 1959 
uskutoční v Banskej Bystrici koncert Mos
kovskej filharmónie a mnoh é iné koncerty 
našich aj zahraničný<;h m:nelcov ·- sólistov. 

Takto v hudobných dejinách už raz pre
slávená Banská Bystrica nielenže nadobúda 
niekda jší lesk, ale v mnoho!'ll ohľa!;J.e ho aj_ 
presahuje. A to je správne, lebo leJi tak si~ 

najlepšie uvedomím e v)·znain víťazstva v 
Slovenskom národnom povstaní a pochopíme 
množstvo, kvalitu aj silu v),dobytkov robot
rÍíckej triedy, dosiahnutý ch od rokov po 
oslobodení až dodnes. 

Ján Melek 
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·- . ·V~SU;;DOK .. . , ' 
'HUDOBNEJ Sú'TAZE Z 'PRl LEZYi'OS'I;I' : 

15. V'ľROCIA SLOVEN,SKEHO ·'· , 
N ÁRODNErlO POVSTANIA 

Povereníctvo šlcolstva a kultúry, Svii~· 
slovenských skladateľov a Slovenský hudoh- · 
~ý fond v snahe zaistiť pre blížiace &a 
oslavy 15. výročia tohto v dejinách sloven
ského národa jedného z najv)-znamnejších 
úsekov. vypísali začiatkom roku 1958 hu
dobnú súťaž. Súťaž obsahovala všetky hu
dobné žánre, ktorými by skladátelia ade
kvátnym spôsobom mohli zvýrazniť tento 
bojový a politický prejav slovenského ľudu 
v celej jeho šírke, teda v kantátach, sym
fonických, sborov)·ch a piesňových sklad
bách. 
Súťaž sa uzavrela pre prvé dve ka tegórie 

dňom 31. XIL 1958 a v d ruhých dvoch 
po predlžení dňom 28. II. 1959_ 

Poroty pre jednotlivé kategórie, meno
vané Sväzom slovenských skladateľov, zod
povedne posúdili došlé skladby od sklada
teľov z celej republiky . Ako najúspe~nejšia 
sa ukázala kategória symfonicll:ei t vorby, 
do ktorej došlo 1.1 skladieb. Porota neude- . 
lila l. cenu, pretože nedošlo také hodnotné 
dielo, ktoré by obsahom a technickým m aj
strovstvom prinieslo niečo mimoriadneho, 
zodpovedajúceho doterajšej úrovni sloven
skej hudobnej tvorby v tomto žánri. Sklad
by hodné ocenenia odmenila porota takto: 

II. cenu za skladbu Epitaf, venovanú p ad
lým a umučenýn1 hrdinom v SNP (autor 
Ladislav 'Burlas), pre obsahove veľmi vhod
né spracovanie ; 

III. cenu za skladbu P reludio eroico (autor 
Michal Vilec), keďže autor vystihol zámer 
súťaže a úspešne zvládol skladbu so sú- . 
ťažnou tematikou. 

Porota udelila ďalej mimoriadne odmeny 
za skladby: 

Finale (autor Oto F etenczy). pre jej vy
sokú technickú úroveň, 

. Symfónia (au tor ~l[imslav Pelikán, Pra-
h~, . 

Brezy, symfonická báseň (autor Stefan L. 
Németh·Samorínsky) , pre ich solídnu úro- · 
veň, ,:j keď úplne nevystihujú zámer súťaže. • 

· V kategórii lwntátovei tvorby došlo 6 skla-·1 
dieb. J;>orota neudelila žiadnu cenu ani od-_ 
menu, p:~;etože nedos~ova.li úroveň na 
dôstojné zobrazenie námetu ·šúťaže. 

Do kategórie sborových skladieb došlo 
~3 skladieb . Priniesla pomerne hodnotné 
skladby, aj keď m edzi niini neboli skladl>y 
vynikajúcej úrovne po každej stránke. 

L cena nebola udelená. 

IL cenu udelila porota za skladbu " Ty 
krásna zem" (autor Alexander Moyzes) , za 
j ej hudobnú i te7hnickú hodnotu. . 

III. cenu rozdehla porota dvom skladba~ : 
Maro-ita a Besná (autor Ján Valach) za svoJ
rázn~ využitie možností sborového prejavu; 
Mor ho ! (autor J án Mária Dobrodinský) ~a 
snaživé a technicky vyspelé zhudobnenw 
rozsiahlej časti Chalupkovho t e...";:tu. 

Odmeny udelili ešte z;~. cyklus piesní "My 
jdem" (autor Jaroslav J osef Wol'I z Plzne) 
a sborovej piesni "Sokoli" (autor Stefan 
L. Németh-Sam.or(nsky) za c\lnný hudobný 
prejav. · 
Po~o ta konštatovala neuspokojivý ~laV: · 

súťažiacich sk ladieb v kategórii piesľíove1 
tvorby, do ktorej došlo leu 7 skladieb. 

I. a IL cena nebola udelená. 
III. cenu dostala pieseň "P artizánske no

ci" (autor. Viliam Bukový, Praha}. 
Odmenu dostala pieseň. "Stm·í priatelia" 

(autor K<~rol Elber t). 
Súťaž teda nepriniesla oluem ~ymfonic

kých skladieb očakávaný úspech. 
15 wročie SNP podtúetilo ·k' tvorbe tak

mer ·vš~tkých našich sl~adateľov, ktorí mi
mo súťaŽe dokončili : aleb o · Q_o)wnčujú ďalšie 
s)cladby kan tátových;' symfoniclc),ch aj !nýc_h 
žánrov takže skladateľská obec prispeJe 

' h . dôstojným dielom k oslave to oto . v;yznam-
ného jubilea. (let) 

• ;· 'rmDOBNI UMELCI , S . ľ.UDOM 
- P red nie'koikýnii Tokmi . zača.Í Syíiz slo
vensk)-ch slcladateľov podľa vzorl:l "koman, 
díroviek'' sovietskych skladateľov organizo
vať koncertné vystúpenia popredný éh vý· 
konných l,liDelcoÝ a sldoáateľov v rôznych 
závodoch a na dedinách takmer na celom 
Slovensku. Táto činnosť n"'b ola širšej k nl
iú.~nej ve~;ej;'losti . známa, hoci · p_redstavuje 
výz~á~x moment :vo výchovneJ a v prop~
gačnej práci-sväzu. Preto treb~ _a.~PO~ strne
ne upozorniť :n;'l · prvé ~ohoroČl~~- ak_c1e · - . ~ 
to aj z toh o dovodu, :i'.e sa _ v ruch uplatmh 
n'ové·, veľmi ú~pešné prvky. Kým v p redchá
dzajúcich rokoch organizoval "komand.íro~--· 
ky"· spravidla sám Sväz skladateľ?v, ~ocha: 
dza. čoraz . častejšie k - spoluprác~ . s mýnu 
umeleckými a k~túrno-osvet_ovýrrii usťa~o
Vizňami. Veľmi ·dôležitá je naJmä spolupraca 
s Cs'. rozhlasom a so Sväzom slovensl\~·c:h 
Yýtvarný~h umele.?": ký tl'_l Sväz .spisoyateľov 
prejavuJe o spolocne akcie .maly záUJem. 
v' prvom štvrťroku mali veľký úspech kon: 

t ermé vystúpenia medzi družstevníkrm 
v Kráľovej, Komjaticiach a Sali, u banikov 
v l Íandlovej a PrieVidzi a pracujúcich novo-

zámockého :Eiektro'šVitiL Súčasne s koncert
mi sa pravidelne konali ':'Ýstavky diel. sú
časných slovenských maliarov CD. Milly, 
L. Cemický, J. Kostka) a v programe kon
certov · vystupovali ako recitátm·ky členky 
ND, M. Kráľ'ovičová a E. Kr·istinová. Hu
dobná časť týchto "komple.·mých" umelec
kých p odujatí bola zverená Slovenském~ 
kvartetu, sólistom opery ND dr .. Papp?~'!, 
A. Kucharskému, A. Hornungovl'], klavms
tom E. Fišerovej-Martvoňovej a M . Váňovi, 
huslistom M. Országhovej a R. Kalupo'I.'Í. Zo 
skladateľov sa na týchto podujatiach 
zúčastnili A. Moyzes, D. Kardoš, S. Jurov
ský, A. Očenáš, B. Urbanec, J. Zimmer a T. 
H irner. , 

Spomínané "kom?-ndír?vky" len pot.";dz_o,:
jú staršie skúsenosti, -že r konce•· ty "vázneJ , 
a to i súčasnej hudby (na " komandírovkách" 
sa predvádza výlrtčne naš;;t. s.účasná hudba) 
môžu 1Uať úspech u praCU)\JCICh, pravda, za 
predpokladu, že skladby holi vhodne vybra
né a rynikajúco predvedené. Neplatí teda 
tvrdenie, že o súčasné . umelecky náročné 
diela nie je u pracujúcich záujem:. J?ôleži~é 
je to,. či príslušní osvetoví praco':níc1 ved1a 
koncertné akcie správne propagovať. Tam, 
kde sa tejto činnosti venujú s láskou a nad
šelúnf (Saľa) , sú Výsl0dky vernú pekné. Zno
vu teda prichádzame k P?zna tku, ž~ p,ro
blém rozvoja kultúrneho žwota na VldJeku 
(rozvoj koncertnej činnosti je len . ~e~lQ 
časllou) je z velk~j časti problémom agility 
a -~pr4vneh o v)-cho,iného zam~r~nia práce 
os\tetOrych jjracovník9v a vedúc1ch osveto
vých zariadení {závodné kluby, Domr osve
ty a pod.) . Veľmi cenil?~ ľ,oJ,nocou Je p~d
pora stranícky ch orgaruz;tcn . (Sala, K omJa• 
tice). c 

Bol by však omyl predpokladať, že stač~ 
jeden koncert, a z návštevníkov sa stnn'l! 
nadšení mílo.vníci súčasnej hudby. Za veľmi 
dôležitú treba povA.žovať už skutočnosť, že 
záujém, .s akým pr~cujúci n~ tieto koncer~y 
prichádzajú (často 1de o prvy koncer t v his
tórii obce vôbec), získava v dôsledku ume
leckého zážitku nové popudy a vedie k živ
šiemu vyhľadávaniu možnosti stretn~ y;~ 
s hodnotným hudobným umením~ T~to sú 
"komandírovky" podnetom k rozvOJU kon
certného• života i tam, kde koncertné kance
lárie vyhlasujú uskuto~nenie konce~t~ · pre 
údajný nezáujem publika za nemozne. Na 
drullej strane však nemožno čakať, že b~ 
akcie Sväzu slovenských skladateľov mali 
byť jedinou formou ro:zvoja hudo~ného .zt
vota na vidieku. Túto úlohu mus1a splnať 
predovšetkým iné inštitúcie, naj.mä k~~jsk~ 
koncertné agentúry. "Komandírovky su 



Záber z koncertu Sväzu. skladatelov m edzi pracuiúcimi v Galante 

jasným dôkazom, že reči o nezáujme publi
k!l sú najčastejšie iba výhovorkou. 

.• ,Komandirovky" Sväz u slovenských skla
dateľov nemôžu byť jedinou formou pesto: 
va.nia našej súčasnej hudby na vidieku, pre
tože táto musí byť primerane zastúpená vo 
všetkých umeleckých podujatiach. Ich :5'· 
z:p.am je a v budúcnosti musí byť ešte VJac 
hlavne v práci samých členov sväzu. "Ko
mandírovky" sú totiž jedným z najvhodnej
ších spôsobov styku skladateľov s pracujúci
~. ktorý je ešte vždy nedostatočn)•. Pri 
besed~ch s nimi spojených môžu skladatelia 
najlepšie spoznať, či ich tvorba má naozaj 
široký spoločenský dosah, aké problémy za-

l)'lestnávajú nái ho pracujúceho človeka a 
pod. Stykom s ľuďmi sa nepochybne vzbu
dzuje čoraz živší záujem skladateľov o kon
krétne ot~zky výstavby našej vlasti a jej 
budovateľov. V tom je veľký politicko-vý
chovný význam "komandíroviek" pre prácu 
Sväzu skladateľov. Treba ich však stále cie
ľavedomejšie zameriavať ta, kde v sú
časnosti najintenzívnejšie prebieha proces 
dovŕšenia výstavby socializmu. Treba sa tie~ 
usilovať, aby zájazdy skladateľov medzi 
pracujúcich neboli len jednorazovými akcia
mi, ale aby sa stali trvalým stykom a spolu
p rácou medzi nimi. Foriem tejto spolupráce 
je dosť, treba ich len zač.ať používať. lv 

Nemo~o byt umelcom, v~dcorr~;, ku.ltú;nym pr,aco';ník?m, kritiko~ · !!meni~ ~. soCÚ) 
lir.~e, ž1t uprOS}[ť,d ob~g,vske1 a mMherniJJ preme1~y vsetk.cho o_ko/.Q nas. a:nepr<lo~ť rukt}i 
ku spoločrtému dielu, rozhodne, a~tívn~, _.ved?.m~. Nen;ozno st zach?v_a~.ť .mentalne r~ 
zervy. a výhrady, vyčkávať a preztmo~•avať. Nte 1e mozné, aby v nase; ~ultur~, ~ kt?re1: 
kol vek jej oblasti, zostávali ludia dvojakej tváre, o lttorých . pred mel>olkymt dnam1 
hovoril vo svojom prejave súdmh Antonín Novotný ... Jediná ce.Yttt každého skutočného 
umelca je cesta do života, jeho práca je dnes, v zápa$e svetov, v iac než kedykolvek . 
predtým spoločná s veľkým dejinným dielom všetkého ľudu. · 
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(Sergej Machonin " Zivé posolstvo Sjazdu socialistickej kultúry" , ' 
Literární noviny z 30. IV. 1959). 

PIESTANSKE HUDOBNE LETO 1959 

Tradičný piešťanský hudobn)' festival ~U
de tohto roku pozostávať z temer dvadsla
tich podujatí. Začne sa · 20. júna a pott·~á 
až do konca júla. Budú t~ účinkovať .J\.h~ 
šaný sbor, orchester a trlo Slov!)nskcj fil
harmónie, opera ND z Prahy, opera a ~'a: 
Jet SND, Ceský komorný orc~ester, sóh~u 
IGjevskej opery a baletu a 1. ~:a . rozd~el 
od predchádzajúcich rokov zaradili . uspona
datelia do festivalu aj činoherné p-redstav~
nie - Višňovského Optimistickú tragÉ'rhu 
v podaní · bratislavského s.úboru .SN~. Pro
gram Hudobného leta hudú tvort~ vyznam
né diela našich i svetov),ch majstrov; zo 
slovenskej hudby zaznie napr. premiéra 
Kardošovej Slávnostnej predohry, MoyzP.sov 
Koncert pre husle a orchester, Cikke;o-;a 
symfonická báse~ Ráno. ~ Suchoňova Kt·~t
ňava predvedená . v Piesťanoch s veJkym 
úspe~hom už r. 1957. Z českej tvor?y hndú 
poslucháči počuť Smetanovho D~hhora (v 
podaní pražského ND) a Predanu nevestu, 
Dvoi'ákov Husľový koncert a Slovanské 
tance; českej tvorbe bude · venovaný i sa
mostatný večer českých umelcov a koncert 
symfonických skladieb s . revolu~u terna: 
tikou. Na úvodnom koncerte zazrue Beetho
venova IX. symfónia pod taktovkou Deana 
Dixona za spoluúčinkovania sólistov z NDR. 
z ostatných skladieb, ktoré ~ajú byť ~red
vedené na piešťanskom fesbvale1 uve<l:ieme 
aspoň Sostakovičovu V. symfómu, C.aJkov
ského YJ. symfóniu a Berliozov Rímsky .kar
neval. Za dirigentským pultom sa popn dr. 
Ľ. Rajterovi a L. Slovákovi vystriedajl't za
slúžilý umelec F. Stupka, E. Doneux:, 1}.· 
Benzi a už sponúnaný D. Dixon. - ,Yäčš1~ 
časť podujatí sa bude kona.~ v amfiteáb·~ 
ktorý predtým slúžil poväčsme Ie~~: na di
vadelné predstavenia; tam zaznejú l všetky 
symfonické koncerty. ( rn) 

OHCHESTRÁL~ KONCERT VSMU 

Dňa 15. marca sa konal v Divadle VS:MU 
večierok inštrumentálriych koncertov. Poslu
cháčov VSMU sprevádzali členovia SF pod 
vedním dr. Ľ. R ajtera. Prvým číslom kon
certu bolo Beeth,gvenovo Rondo B-dur . .gre 
.klavír a orchestei;, op. posth., v podall\nD. 
Ŕ~zánkovej. VýtWn hol poznačený čia~to.č
nóu neistotou, no nemožno sa tomu d1viť, 
nakolko Rezánková je iba v prípravnom 
ročníku. Veríme, že od mladej poslucháčky 
budeme počuť ešte viacero vydarených vý
konov. Program pokračoval l. časťou málo 
známeho Husľového koncertu D-dur W. A. 
Mozarta KV 27 _Ia. Hra L. Kupkoviča sa 

vyznačovala veľkou muzikantskou istot!>i!· 
Cítif v j.eho lue . široký hudobný fundam~nt 
a ďalší vývoj · istotile privedie Kupko-yl~@ 
k zladéniu detailnosti · s globálnym koncipo
vaním - .posledné už dnes mladý husli.~t~ 
vlastní. P.rvá polovica k oncertu sa konCil,~ 
I. časťou Mendelssohnoyho Klavírneho ko~ 
certu g-mol v predvedeiru D; S':)'čka, kt_c_>,rý 
podal skutočne pozoruhodny '7ko~ tak .po 
stránke muzikálnej, ako i techruckeJ. Po p'1:'c,; 
stávke p redniesol K. Sedlák l. časť Beetllik 
venovho Husľového koncertu . . Sólista pre
kvapil svojou technickou ~ripra':en?~ťQ.l! 
(Kreislerova kadencia) a ~1estanu. up.Ine 
zrelými reprodukčnými schopnosťami (Ran: 
tilény). Men~ie akcidentálne kazy nemohh 
port\šiť výsledky, ku .ktorým sa Sedlá~ vef.~ 
kou usilovnosťou dopracoval. . . . 
· Koncert uzavrela \Veberova kQncertná 
skladba f mol pre klavír a orchester :' ;pb~ 
daní E. Kuskovej . . Výkon hol pôsob1vý a 
svedčil o svedomitej technickej a muzil,áln.ej 
príprave. . 

Iná otázka je dramaturgický. pl~n .kon: 
certu. Podľa nášho názoru patna casu cy.
klických skladieb spo.lu. I keď snáď:eko~~
mické problémy toto ri.eše~e nepr1pus~l~, · 
veríme že v budúcnosti Sl budeme m._qcť 
rypoč~ť skladby ·: .takom súv~se, v akoin 
sí ich predstavovah 1ch tvorcOVIa. 

-ft-

Učitelia 1., Il. a III. hudobnej školy v Bra
tislave sa rozhodli založiť spevohru pr~ 
mládež. Sólistami súboru majú byť popn 
absolventoch Státneho konzervatória aj čl~
novia Mieš. sboru Slovenskej filharmónie. 
Spev vytvoria členovia spevokolov závod
ných klubov a orchest~r učitelia,, dopl~ení 
nadanými ahsolventanil hudobnych ·skôl. 
Ma jú vo výhľade už aj ~i~sto vystúpení ~ 
sálu Závodného klubu Durutrov. Ak sa plan 
uskutoční, prispeje sa k zlepšei_riu hudohn~j 
výchovy medzi deťmi, nchovor•ac o tom,. ze 
sa dá viac príležitostí nádejnému hudobnému 
dorastu. 

CIKKEROVA OPERA T~ENE DOKONCENA . 
'iK api'jla: 1959 dokončil J'án Ci~er inštru" 

mentáciu.'"svojej tretej · opi ry T1ene, k totá 
podľa náinetu Ch. Dickensa vznikla za . P<!· 
merne krátky čas - 15 mesiacov. Premiéra 
na scéne SND za naštudovania dirigenta La
dislava Holoubka, réžie Karola J er,neka a. h. 
a výtvarníka Zbynka Koláia bude v novem
bri t. r . . 
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EUGEN ·SIMúNEK: 

PROBLBMY E STETIKY HUDOBNEJ 
INTERPRETA CIE 

Stúdiou Eugena Simltnka dostáva sa do 
n ašej ~teratúry. prvá obsiahlejšia r ozprava 
.o e_stetlckých problé~oc~ hudobnej interpre
tácie. Spl~eme . obťazneJ úlohy zachytiť a 
formulovať neZTicdka pálčivé teoretické otáz
_ky, ~toré nastoľ~je interpretačná prax, je 
potestteľné o to vmc, že sa tak deje dôsled
ne z po_zícií marxistickej estetiky. Simúnek 
na rozdiel od doterajších osobitných štúdií 
rozpracováva v trinástich kapitolách celý 
systém, ktorý má byť teoretickým úvodom 
.do rea_listickej ~te:rPretácie. Autor postupuje 
metodicky, aphkttJe všeobecné estetické p o
znat~y na ob~~sť _hudobnej reprodukcie, vy
)lľ~d~_v~ špecific~e problémy tohto odvetvia 
a ne~I 1ch z hľad1ska estetických p ožiadaviek 
našeJ ~o?Y· ~epodáva teda ani dejiny in
terpr_etacle, am sa nezameriava psychologi.~
-~y; Jeho vývody vyrastajú zo základu e; te
~ck?·te?rellcl~ého. Kladom Simúnkovej práce 
Je, ze Je vzd1alená od dogmatizmu a · sche
matičnosti -- ktoré bývaj{t úskalim podob
ných prác - a naproti tomu neustále zdô
razňuje prvky tvorivosti . a pokroku v kaž
dom z rozpracovaných problémov. Jeho kni
ha úmyselne ~emá normativny charakter, 
preto s}~am.e ty~h,_ kt_or~ očakávaVt hotový 
"recept na realist1cku mterpretáctu. Sim{1• 

:nek .skôr naznačuje cestu, ktorou sa má 
uberať intepretácia, aby splnila kr itériwn 
r":alizmu. 1\!yšlien~ovýrn sledom svojich v)·7 
yodov dovadza Čltateľa k pochopettiu pod
stat'y a. _náplne r_ealizm? he.z toho, že by 
sa pokusal o defmovan1e alebo· o únik do 
frázizmu. Spôsob, akým Simúnek vedie 
l~ uzáverom v tomto zmysle, je veľmi inte
~g~ntný a sympatick)•. Všeobecný ráz tejto 
kmhy, urče~ý autorovou koncepciou i rozsa
hom, sa m1 preto ne:>:dá nedostatkom lebo 
po~kytuje základľíu,. z k torej bude ~ožno 
~Jsť pr1 rozpracovaní úzko špecializovanvch 
mterpretačných problémov toho-ktorého ·od
?oru, čo vša,!<_ u~ bude viac úlohou samých 
~terpretov. Sununek vyslovuje mnoho mvš
henok, ktoré sú vzdelanému intepretovi ·už 
známe z v lastnej p raxe, ktorých správnosť 
a pálčivosť _cíti b~z toh~, že by sa pokúšal 
formulovať 1ch. FIXovame týchto myšlienok 
a nastolenie celého radu _ďalších bude vies·C 
~itateľa k aktívnemu uvedomeniu si tvori
~ého procesu a k jeho myšlienkovému zdô
vodňovaniu. Preto môže hvť Simúnkova 
práca podnetná i pre toho · kto očakával 
detailnejšie príkla~y, než uvá'd7.a autor, i pre 
toho, kto sa este!Jckýn1i otázka mi intepretá· 
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cie už zaobe-ral, čerpajúc zo stru-šícl~ prác. 
Na adresu príhladov, k toré sú väčšinou 

z husľovej literatúry (k nej m á autor 
najbližšie) treba povedať, že by sa ich žia
dalo viac. Tak isto mohol a utor uviesť skôr 
všeobecne prístupné gramofónové alebo 
rozhlasové nahrávky než citovať lwncert
né výkony, ktoré sú jednorazové v is tom 
zmysle jedinečné a ktorých svedkom · mo
hol byť čitateľ len náhodne. Potom hy tiet 
bolo možné konkrétnejšie sa zastaviť na jed
notlivých úsekoch uvádzaných diel. 

Svojou prácou vychádza Simúnek z kon
cepcie "dynamickej formy" diela. (Kvôli 
zame~z~niu konfúznosti pojmov " dynamické 
poňat1e ·, " dynamická výstavba", atď. ktoré 

· ešte nie sú vžité, by sa žiadalo vysv'etlenie 
pod ~iarou. ) Toto cítenie vnútornej dynami
};:y diela ako výrazu. spoločensko-historické
ho poľíatia skladby · sa stá va cent.~:om Si
múnkový·ch vývodov. Detaily, do akých za
chád za, svedčia o tom; ;že sa dlho zámýšľal 
a hlboko zainteresoval o túto problematiku. 
Nové pr~~léJJ?-y, ktoré prináša, nové vzťahy, 
ktoré obJaVUJe a pre ktoré musí vytvárať 
nové alebo málo známe pojmy, sú neohy
~Jne podnetné. Kapitoly ako "0 dynamic
)wm výraze poňatia skladby " , "Ponímanie 
ob~a!Iu skladby", "Národný prvok v hudob
neJ mtepretácň" , a . najmä "Historičnosť ak
~ualizácia a dnešný interpretačný štýl:' bv 
mal preštudovať .každ{ interpret. Hovorí~ 
.,preštudovať", lebo Síir\úiJkov literárny sloh 
je ťažký a vyžaduje zaŤnyslenie sa nad ob~ 
sahove priam nabitou veto u. Simúnkóve zlo
~ité aso~iačné pochody sú viazané premysle
!1-ou logtckou stavbou, čo sa však odráža 
v koncentrovanosti a komplikovanosti vetnej 
skladby. V cty sú obsažné, nezriedka zastu· 
pujúce celý odstavec. , 

Súhrnne možno povedať že Simúnkova 
práca je podarená a zásluŽná, lebo v čase 
ešte nedostatočne vyhranenÝch názorov na 
~terpretáciu priniesla ako · prvá aktuálny, 
1deove a odborne vyspel)' súhrnný pohľad 
na problémy realistickej interpretáCie. 

J e oprávnené očakávanie, že podnieti in· 
terpretov k aktívnejšiemu a dôkladnejšiemu 
zaoberaniu sa problematikou · tvorivého tl
močenia diel a povzbudí aj kritikov k zod
povednejšiemu a hlbšiemu hodnoteniu. Au
torov úspech je súčasne záväzkom k ďalším 
prácam v tomto odbore, ktorému sa u nás 
venuje len minimálny počet odborných p ra, 
covníkov. 
· Knih~ je vybavená priliehavým ruským a 
nemeckym súlJrnom. Skoda, že obálka je 
málo výrazná. 

Ferdinand Klindn 

VL. KARBUSICKY A V. PLETKA: 

DELNICKE PlSNE 

Praha 1958. Státní rwhla.datelstv í krásné 
literatury, hudby • a umení. 2 z väzky. 
Strán 911. 

Vieme, že štt'tdium robotrúckej piesne, 
ktorá sa stala neodlui'iteľn)= sprievodcom 
robotníckeho hnutia, holo buržoáznymi há· 
dateľmi zabúdané. Pokrokový Bedi'ich 
Václavek s Rob. Smetanom pri všetkej sna· 
he zoznámiť širokú verejnosť s robotníckou 
piesňou v svojom nedocenenom Ceskom 
národnom spevnílm (1940) nemohol v čase 
okupácie z cenzúrnych dôvodov venovať 
robotníckej piesni a spevu plnú pozornosť. 
Irú pracovníci po osloboden! vzali si za úlo
hu rozmnožiť počet tlačen~'ch spevníkov 
robotníckych piesní a prehlbiť znalosť ro· 
botrúckych spevov, ale táto cesta nemohla 
postihnúť dôležitosť robotníckeho spevu v 
plnej šírke a hlbke. Boli potrchni bádatelia
špecialisti, k torí by zasvätili svoj p rie3kum 
len robotníckej piesni, lebo nešlo o nové 
zabúdané pole našej folkloristiky, ale o -ne
rozlučného spojenca robotníckeho hnutia. 

Hudobný historil> a folklorista vladimír 
Karbusický a literúrny historik a archívny 
pracovník Václav Pletka vytvorili vzornú 
dvojicu a v družnej spolupráci predložili 
vere jnosti dielo, k toré je chválou našej 
folkloristiky, literárnej i hudobnej histórie 
aj podstatným prínosom k vývoju robotníc
keho hnutia. Bolo zrejmé, že je potrebné 
vyjs ť z archívneho materiálu, ku k torému 
mal zv:Iášf blízko dr. Pletka. ďalej z ruko
pisných pamiatok, pamätí, zberu robotníc· 
kych piesní a konfiškátov. Veď to, čo kedysi 
vychádzalo z robotníckej piesne v spevní· 
koch, boli len trosky toho, čo prepustili tla
čoví cenzori a policajné orgány. Práve br
nenský Fr. K omprda-Lysický vynikal veľ
kou obratnosťou, dokázal napriek zákazu 
cenzúry uverejniť priebojnú robotnícku p.ie
seň a j za cenu malej textovej úpravy. A 
preto Karbusický a Pletka venovali prvo· 
radú pozornosť bádaniu medzi robotníkmi, 
zberateľmi, prešli archívne a rukopisné ma· 
teriály a usilovnou prácou zozbierali na 
BOOO dosiaľ zisten)'ch robotníckych piesní a 
P.rešli naj}llenej;.,_(\000 záznamov piesní, aby 
získali dostatočny zrovnávaci materiál. Oba
ja sa na zodpoVedné dielo dôkladne pripra
vili početnými čiastkovýlni štúdiami. Vl. 
Karbusický vydal r . 1953 knihu "Naše del
nická píseň" a s dr. Jar. Vanickým zostavil 
"Ceský revoluční zplívník" . V. Pletka uve· 
rejnil pôsobivé časopisecké štúdie. Nie div, 
že vznikla spoločná reprezentatívna práca, 

ktorá v súčasnej svetovej folkloristike nemá 
obdoby. Pritom je zvlá.iíť cenné, že do svo· 
jej edície pojali autori tiež slovenskú robot· 
rúcku pieseň, čím práca dosiahla celoštátny 
význam. 

Prednosťou a skutočnou cenou publikácie 
je, že plní dvojakú funkciu: vedeckú i po
pularizačnú, edičnú a bibliografickú, že po
stupuje ideologicky i metodicky sprá vne, 
spájajúc svetové i domáce politické a po· 
krokové udalosti s odrazom v p iesni a po· 
pevku. Tak napríklad nájdeme tu piesňové 
ohlasy poľského povstania (1831), pádu 
francúzskeho 'Cisárstva (1871), parížskej ko· 
múny, ruskej buržoáznej revolúcie (1905) 
a tiež piesne, ktoré reagovali na zápas Bú
rov p roti anglickému imperializmu, zvlášť 
pozoruhodné piesňové doklady o vplyve 
Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, 
z domácich potom ohlas na zavraždenie Fr. 
Pavlíka o brnenskom Volkstágu (1905), po
četné piesne husitské, protiklerikálne s ohla
som výročia Zižkovej smrti (1924), štrajky, 
vzbury a i. Plynie z toho nesmierny vý 
znam piesne }H'e víťazstvo robotníckeho 
hnutia doma i za hm nicami. Dohromadv 
je v p ublikácii uveden),ch 650 robotníckych 
piesní z celkového poc'tu okolo 3000 ziste
ných. 

Edíciu 650 piesní rozdelili vydava telia do 
4 skupín podľa obsahu a v)' voja. Prvú sku
pinu tvorí oddiel nazvaný ·"Demokratické 
písnt!i pracujících" (86 piesrú) . Sú tu zahr
nuté piesne, ktoré ma jú pok rokovú a sociál
nu tematiku, ale ešte nic sú robotnícl.e. 
V' podstate lu ide o demokr-atické a pokro
ko_vé tradície politického spevu od obrode, 
nia až do 70. rokov lninulého storočia, keď 
sa začalo rozvíjať organizované robotnícke 
hnutie. Upútajú tu najmä ukážky piesňo· 
vých p rotestov vidieckeho ľudu, piesne ba
nícke, hutnícke, z vojenského života a i. 
Zvláštne miesto tu zaujímajú piesne s husit
skou tematikou a umelá "Píseň českého 
delníka" od Karla Bendla z šesťdesiatvch 
rokov XIX. storočia. Je tu tiež zdôrazn~nÝ 
význam Em. Ziingela, libretistu Smetan~
výclt Dvoch vdov. 

Vlastné robotnícke piesne delia vydaYU· 
telia na 3 skupiny . Prvá s náz-vom "Písnč 

-.prúkopnikú socialismu" , ,(1870-90) uvádza 
triedne uvedomelé piesnJ'-českého robotníc
tva (na 100 p iesní) z doby, keď vznikla 
Ceskoslovenská sociálnodemokra tická strana 
(1878) a začali sa prvé perzekúcie robotní
kov. Robotnícke soeialistirké piesne tu ve• 
dome nadväzujú na tradíciu politických 
piesní a popevkov šesťdesiatych rokov u 
nás, sú ovplyvnené vyspelou robotruckou 
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piesňou nemeckou, ale zachovávajú si ces
ký ráz tým, že preberajú nápevy ľudových 
a zľudovených piesní a tancov českých. 
V edícii týcht!> piesní ožívajú zásluhy J. 
B. Pecku a jeho spevníkov robotníckych 
piesxú, Fr. Cajthamla-Liberté, L. Kochman
na, N. Zoulu s jeho :márnou Piesňou väzňa, 
Fr. lllaváčka, ktorý podal cennú zprávu, 
ako vznikla česká "Píseň práce". 

Druhá časf robotxúckych piesxú " Písne 
masového rozmachu diHrúckého hnutí" ob
sahuje tridsaťjeden rokov robotníckeho spe
vu (1890-1921) do vzrúku Komurústickej 
strany Ceskoslovenska. Periodizačným roz
delexúm medzi predchádzajúcÓu priekopníc
kou epochou a obdobím rastu robotníckej 
piesne v masovom hnutí proletariátu je pa
rížsky sjazd II. internacionály v lete roku 
1889 a nástup robotníckeho hnutia od pa
mätného Prvého mája 1890. Počet piesni 
uvedených v tejto časti vzrástol na 220. 
Podstatu medzi nimi tvoria piesne "Prvních 
májú" na obľúbenú pieseň Tovačovského 
"Pi'ijde jaro, pfijde", tkáčska tematika, 
biedny osud drobných roľníkov, sborová 
robotxúcka tvorba a protiklerikálne piesne. 

Na Slovensku vzniká uvedomelé robotníc
ke hnutie najmä po ruskej revolúcň roku 
1905 a s ním robotnicka pieseň. Tá spo
čiatku čerpá zo vzorov českých a maďar
ských, neskoršie vytvára vlastnú robotníc
ku pieseň. Prvý slovenský robotnícky spev
ník vyšiel roku 19J 1. Rozvoj slovenskej 
robotníckej piesne však čaká na špeciálneh o 
bádateľa zo Slovenska. 

Taktiež prvá svetová vojna zanechala 
stopy v robotníckom speve, ktorý vtedy 
dosiahol najväčšieho podnetu vo veľkej 
októbrovej socialistickej revolúcii. Mená ro
botníckych pracovníkov J. Krapku-Náchod
ského, V. Davida, Fr. Komprdu-Lysického, 
Jul. Myslíka vystriedali pokrokoví básnici, 
o ktorých sa opieralo robotníctvo. Sv. Cech 
("Písne otroka"), Fr. Srámek ("Dubinuš
ka") a S. K. Neumann tvorili prvý predvoj 
básrúkov, obľúbených u robotníkov. Popri 
ich pr'ácach vytláčajú vydavatelia vybrané 
ukážky z robotxúckej poézie a piesne, napr. 
agitácia pomocou satiry z Rašplí: "Proč hy
choro se n~tl'!šili" ("když nám pánbúh zdra
ví dá") by ' sme 'thálo zarobili (pán· Khun 
sa ,Už post~á) . :ďalej sa vyskytujú charak
teristické apoteózy robotníka robotníckej 
Marseillaisy, obe znenia Internacionály, 
" Rudý prapor" a známy "Chorál delrúctva" 
na n:ápev pomalej · časti Reethovenovej Ap
passionáty. Zvláštnosťou edície je uverej
ňovarúe kupletov, sólových výstupov, fejtó
nov i pokrokových článkov, ktoré prispie-
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vajú k ohjasnerúu piesne, napríklad fej tón 
"Josef Hybeš a slovenská delnická píseň". 
Priemyselné Ostravsko má svoje zastúpenie 
najmä -"Novo u písní stávkujících horníkú" 
na Moravsko-Ostravsk·u. 

Posledná skupina robotníckych piesní za
hrňuje roky 1921 až 1945 a obsahuje pies
ne, ktoré vznikli v dobe medzi dvoma sv~
tovými vojnaiiÚ, v celkovom počte 244. 
Autori im dali názov: "Písne _boje za chléb, 
práci a jednotnou frontu". Odrážajú sa v 
nich významné udalosti komunistického 
hnutia, napríklad vzbura na Kladne, v Lidq
vém dome v Hybernskej ulici, "Pochod 
Modré bluzy", ďalej satiry na popevky v 
reakčnom tábore ("Orelský slet" , "Jede 
Henlein na Beranu"), je tu "Piseň Thälman
nova" "Píseň o Leninovi", "Partyzánská" 
a i. Ceskí básnici a skladatelia sa manifes
tačne hlásili ku komunistickej strane a k 
ľudovým masám. Jos. Starúslav, E. F. Bu
rian, J. Urban, J ar. J ežek, J. Teklý, Al. 
Hába, Vít Nejedlý a K. Reiner kompono
vali na básne Fr. Nemca, S. K. Neumanna, 
V. Nezva1a, Jos. Horu, K. Biebla a i. Ro
botnícka pieseň prvej republiky je presiak
nutá duchom politického uvedomenia. Sa
tirickýiiÚ šľahiiÚ švihá meštiakov a ich po
mocníkov, bojuje proti fašistom a agrárni
kom, opisuje časy nezamestnanosti a krízy, 
obracia sa k výchove komunistickej mlá
deže. Robotnícka pieseň vplyvom rozvoja 
komunistického hnutia a sovietskej maso
vej piesne prechádza pomaly do piesne ma
sovej a prejavuje silné cítenie internacionál
nej proletárskej solidarity. Pochod s. Kl. 
Gottwalda z r. 1936 je dokladom, ako bol 
Gottwald v rokoch pred okupáciou uzná
vaný ako strážca revolučnej línie strany_ a 
popredný bojovník za socializmus v našej 
vlasti. Záverečná "Píseň svobody" nacista
IIÚ zahubeného Erv. Schulhofa, hola zara
dená na koniec edície ako motto k novému, 
šťastnejšiemu životu po oslobodexú, keď na 
troskách a rozvalinách vyrástli nové zeme 
slobody a socializmu. 

Každú pieseň sprevádzajú autori boha
tým komentárom a výkladom, pripojujúc 
rúekedy tiež celé články a pramenné roz
pravy. Najdôležitejší z nich je Nemcov ná
vod, akoJ sa robí pesnička1ot<> jest;21J;obotníQt 
ka. Vidieť z neho, ako p.olitická aktualita 
bola najdôležitejším podnetom, akou úlo
hou všetkých robotníckych piesní je poho" 
tovosť, bystrosť a ľudovosť. Z tohó tiež pra
mení obľuba ľudových a zľudovených pies
ni, . ktoré si robotnícki skladatelia vyberali 
omnoho viac než kuplety. Nápevy preberá 
robotnícka pieseň niekedy doslgva, niekedy 

len v rytirúckej schéme . . ! ej hlavná pred
nosť je v tom, že obohacuJe spev vla~ten~c
kej buržoázie o sociálny pokr?ko;r . ton. 
Autorom sa dobre podarilo vystlhnut 1 typ 
melodickej stavby robotníckej v~esne. Bo
jový rozmach -robotníctva sa ?dráza v obľ~
be predtaktia a kvartového 1ntervalu, zna
meho z revolučných piesní vôbec. , 

Stúdie o dejinách, povahe a vyznamc 
robotrúckeho spevu v našej národnej kul
túre bibliografický súpis prameúov, zoznam 
liter~túry, obrazové prílohy a registre .~
tvá.rajú veľmi cenné dielo '~· Karbusic~e
ho a V. Pletku. Niet v ňom podstatnych 
chýb alebo väčšíc~ nedopatrerú. T,;eb~ .le~ 
upo?.orniť že variant nápevu " h.lerd<álm 

' · ' í I" '" ' devče" je hanácka "Na teJ nas cLane., ' 
Písm českého delníka" (str. 112) nespravne 
~;lačené cisl IIÚesto a, J-llaváčlcova zpráva 
o-vzniku českej "Písnč práce" nie je po prvý 
raz vytlačená v Karbusického-Pletlw':o~ 
diele, bola odtlačená už r. 1924 v pu~lika: 
cii Fr. Strnada: O našich hymnách. Piesen 
Již jsem dost pracoval" nie je od J . L. 

Dusíka, ale od jeho otca Jana .Dusíka: _Me: 
dzi autorov textu BeethovenoveJ druheJ casti 
Appassionaty patri tiež A. V. Smilovský: 
Zivotopisy robotníckych skladateľov mali 
byť obšírnejšie a prácnejšie. Slovenské ~~~~: 
nie Marseillaisy nepresne datované, vacs1 
lapsus sa prihodil s Nešverovou " Písní prá
ce" (str. 791}, ktorá je zameraná konzer
vatívne. , . . 

Posudky oboch autorov su teraz tnezveJ-
šie a uváženejší~, oba vynikajú skuto~nou 
znalosťou histórie robotníckeho hnutia a 
marxistického pohľadu ako základu, z kto
rého vy.chádzajú a ku ktorému sa zase vra
ca jú. 

Ich spoločné veľké dielo možno preto pl
ným právom odporúčať prac_ni,ú~emu ľudu 
ako základné monumentálne stúdium robot
níckeho spevu, neochvejného sprievodcu ro
botníckeho hnutia. 

Ilohumír Stedroň 

A. SPELDA: úVOD DO AKUSTIKY PRO 
HUDE13NlKY 

·l Koncom roku •1958 vvšla v S~KLHU Pra
l'íll krúžka AnťotJfna Špelciiu - • Úvod do 
akustiky pro hudebf,lÍky. P~ úvod~ej kap~
t~le "KIIÚty a vlny su definovane .. a popl
sané Základxú pojmy a poznatky a na
sleduj~ "Hudební akustika", z~ob.-rajúca •. sa 
predovšetkým teóriolt stupme . . V ďalsu:h 
kapitolách je spracovaná "Akustlka hudeb
mch nástrojú", "Fysiologická akustika" a 
"Akustické vlastnosti látek a uzav.i'ených 

k k 'k" prostoru". Dielo uzatvára "El~ troa usti ~a., 
ktorA preberá otázky snímarua, repro?ukcie 
a záznamu zvuku a konči sa poznamkou 
o generátoroch zvuku. . 

Kniha je v našej litera~ú~e. (ak neb~ne
me do úvahy značne pnrmt1vn~ konCipo
vaný Barvíkov P.i'ehled hudebnt akustiky 
z roku 1949), prv)'In dielom svojho, d~u~u, 
čo v dobe poznačenej .takým b~rli~ 
vzostupom vedy a techmky, ako Je ~s.a 
súčasnosť, rozhodne pre význam publik~
cie neznamená málo. Ba aj v oltr~u prac 
venovaných akustike všeobecne, melen . so 
zameraním hudobn)'Ill, je Speldova k~ha 
v domácej literatúre článkom, o~d~le~ym 
od svojich predchodcov dosť dlhyllll cas~
vVmi medzerami (Strouhal 19~2, Zahrad?I
č~k 19rJ8). Nezainteresovaný Čitateľ, P?d!Ie
ha júci vplyvu tradičných učebníc, tazko 
si vie predstaviť, aké obrovské po!e no
v)'ch výskumov a možnosti sa ?tvorilo e.x
perimentálnej i teoretickej akusbke _techm~
kými pokrokmi povojnových rokov a. n:'noz
stvom prác, publikovantch v svetoveJ litera
túre posledného obdolna. . . . 

Dielo ktoré zaujíma pozíciU prave opx
sanú s'i stavia veľmi vysoké nároky a 
musi splňať rôznorodé požiadavky. A ?-e
váhajme hnecľ vyhlásiť, .že Sp~ldova kruh~ 
sa vyrovnáva s touto ťazkou ul.ohou veľmi 
dobre. V súčasnosti sú tu možne dva pr?ti~ 
kladné typy prác: Jednak originálne prac~; 
prinášajúce celkom pôvodný p~znatok, pri
padne opravu starého, ktoré . s~ poto~ ne
vyhnutne veľiiÚ úzko špecializovane. Po 
druhé - práce sumárneho char~kteru, zhr
ňujúce výsledky predchádzajúcich .. Vyzna
čujú sa šírkou predmetu. Samoz~eJme,, .ne
smú tým nič uhrať na exaktnosti a sucas~ 
nosti. Nej aké diletantsko-pseudovedecke 
potpourri už dnes nemá miesta. . 

Speldova Akustika, prU:odz;ne, patri k 
druhému typu, a to veľmi dokladne zabe
rajúcemu do materiálu. Sko:o b~ sa dal.o 
povedať, že titul "Uvod" . Je ~r1skro~ny. 
Autor cituje a v zozname hterat~ry uv~dZ?' 
431(!) prác zahraničných i domáctc~. Pn .teJ
to šírke splňa i požiadavku aktuáln9st1 -
spracúva hodne publikácií, vyd~nýc~. v po,:;
lednom desaťročí. Nemožn? an!1,.vycitať, ze 
,Nýsledky rúekde len kl~ete :vedľa se~a,. ~ 
nezaujíma s~novisko. ~o~notJace. ~ s:voJeJ 
vlastnej práci sa zllllenuJe. len na Jedinom 
mieste - pri výskume reg10nálneho a rela-
tívneho sluchu. 

Nasledujúce kritické výhrady k nie~to~-ým 
názorom alebo formuláciám treba chapať 
hlavne ako pripoiiÚenky doplňujúceho cha
rakteru, nie ako kvalitatívny súd o celom 



diele. Speldova kniha je v najlepšom zmysle 
slova moderná; istý ústupok z toho môžeme 
zbadať azda len na odvodení tritonikv su
perpozíciou kvínt (str. 58). Ako je z~áme, 
na podstatu tr:itoniky sú dva odlišné názory 
a kvintové odvodenie by som najstručnej
šie charakterizoval ako mechanist:ickv 
ovplyvnený ústupok pytagorovskej au torite 
kvintového monoprincípu. Niet tu miesta na 
podrobnejší rozbor. Medzi názory zavinené 
vplyvom starej teórie sa zaraďuje tiež veta: 
,,:'1-lezi základní hudební intervaly patrí ... 
1, v2, v3, č4, č5, v6, v7, č8." Ich "základ
nost" bola neoprávnene odvodená interva
lovou anal)•zou durovej dia ton iky len vzhľa
dom k základnému tónu. Morlerná náuka 
musí stáť na princípe úplne hudobnej rov
nocennosti veľkých a malých intervalov. 
Podobne mechanickou "štat:istilwu" interva
lov stredovekých modov (72) vychádza za
radenie frygického, dórskeho a mL'i:olýdic
kého m odu medzi " tónorody, pohybující se 
mezi dur a mol" (i keď predt)•m je ich 
charakter určený spd 1vne). V harmonickej 
interpretácň pen tatoniky p ri voľbe rôzneho 
tonického centra (59) je inverziou chybne 
vyvodené f-c ako "modulační harmmúe do 
suhdominanty " (tonika je g- d). Odborrúci 
vo vokálnej pedagogike by iste mali opráv
nené námietky proti tomu, že (:l92) : "školení 
zpeváci pouiivají tvrdého nasazení toliko 
tam, lrde jde o vy tvorení určit é zpevrú 
techniky (staccato)." 

Potiaľ výhrady hudobníka. 
Pokiaľ ide o hudobnú akustiku, dovol5rn 

si ešte uviesť , prípadne korigovať niekoľko 
núest. Pri citovaní (96) názorov A. T. Jo
nesa na prirodzené (či sté) ladenie durovej 
diatoniky (C) je nesprávne uvedená ako 
"nečistá" tercia h - dl; táto nemá hodnotu 
32/27, ako je udané, ale 6/ 5, je teda priro· 
dzená. Naproti tomu t ercia d - f rúe je č istá, 
lebo má hodnotu 32/ 27. Tieto dve tercie 
si vymenia kvalitu jednoducho ztúženhn 2. 
stupľia (dl o syntonické lwma a vzrúká 
stupnica, citovaná v ďalšom odseku (Red
field-Jones). Nesúhlasil by som s formulá
ciou, že "nove uvedená ~tuprúce vyhovuje 
harmonicky i melodicky práve tak dobi'e 
jako dnešní ·dur" preto, lebo o b i d ve tre· 
ba pokladať za ,, d'ŕiešní dur" (pri nástrojoch 
schopných priroďzen(•ho ladenia) práve v 
zmysle naznačenej variability 2. stupúa. V 
citovanom náhľade je, samozrejme, správny 
poznatok rovnocennosti, 1.-torý sa tiež jed
noducho vysvetlí predchádzajúcim porov
naním tercií. Na podklade praktického v)·
skumu pokladám za nesprávne doteraz roz-
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šírené zabsolútňovanie čistého ladenia práve 
len na prvú z uvedených stupníc. 

Na inom mieste (220) A. Spelda p1se, že: 
"0. Zich upozornil . . . že barva tónu zá
visí na jejiclí frekvenci a jeví oktávovou 
periodicitu." Tento v-$rrok je zámenou poj
mov; presnejšie povedané : omyl vzniká tým, 
že pojem farby tónu, ktorá je objektívne 
daná tvarom knútu, je priradený subjektív
nej vlastnosti tónu, podľ a k torej majitelia 
absolútneho sluchu rozoznávajú tóny čo do
výšky, a ktorú často nesprávne nazý vajú 
farba alebo timbre. Táto potom skutočne 
javí oktávovií. periodicitu, ale nemá nil: 
spoločné so skutočnou farbou tónu. Kar
dinálnym omy lom (liehovým) je dokazo
vanie tejto nepravej ,,farby" pomocou Fou
rierovho rozvoja : "P,•otože v rozvoji je ob-: 
sažena veličina cu=2rrf .. . je spojitost me
zi barvou a frekvenci i matematicky vy
jádi'ena." Dôkazom nie je ani to, že ~I. 
Touzé "hudebne-estetickou úvahou došel ke 
stejnému výsledku" a že tento názor "ovčril 
experimentálne A. Bachem", lebo tieto vý
skumy sa tiež týkajú nepravej " farby". 
Mylné je teda stotožňovanie tej to vlastnosti 
s objektívnou farbou tónu. 

Rozsah časopiseckej recenzie mi vôbec 
nedovoľuje dostatočne rozvies ť a hlavne do
kázať uzávery, ktoré som iha naznačil. Dú
fam, že budem mať príležitosť urobiť tak 
na inom mieste. 

Odôvodnenie, že tóny pikoly (153) sú 
"ve vysoké poloze ostré a pronikavé, neboť 
vyšší harmonické složky zde maj\ značnou 
intensitu (obr. 59)" , nezodpovedá celkom 

· skutočnosti, lebo a) tóny pikoly majú naj
väčšiu priebojnosť približne v štvorčiarko
vanej oktáve, kde sú však najchudobnejšie 
na vyššie harmonické (ale je tu maximum 
citlivosti sluchu!), b) v hlbokej polohe je 
síce tón pikoly pomerne dosť obdarený 
alikvotmi, ale je slahý a neprenikavý (obr. 
59 podáva spektrum najhlbšieho t6nu pi
koly) . 

V teórň kmitavých pohybov nie sú eiek: 
tťvne veličiny totožné so strednými. Kvôh 
mnohým analógiám almsticko-elektrickým 
nie je účelné stotožňovať stredný (prie
merný) tlak s efektívny m {39). ,1 

Pri violončele" je uved~h.é réZonančrté 
maximum okolo 1 kJiz ; spektrum ukazuje 
opak. Údaje o výškovej rozlišovacej schop· 
nosti sluchu (0,02 %) a hlavne o intonačnej 
presnosti spevákov (lepšia ako 1 %) by 
som pokladal za neúmerne optimistické. 
Schéma elektronického nástroja (308) ne
vzbudzuje prílišnú dôveru. Obávam sa, že 
by to vôbec nehralo. Okrem toho existuje 

viac zapojení jednoduchších a účelnejších. 
K rozdíll! mezi mluvenou a zpívanou reči" 
-nakoniec malú pripomienku: okrem uve
·dených znakov bežne známych pokladám 
·za podstatný a charakteristic~ý úkaz, kto.rt, 
·som označil ako "koncentrácm formantov 
a rozobral v štúdň " Oscilografický výskum 
vokálov". 

hudby' obsah uje skoro všetko o~ vlast~)'ch 
skladieb (pod menom Jean Belune) az do 
hudobnej kritiky dennej tlače. 

Uvádzanie ďalších detailov by , myslím, 
aj pri odôvodnenej snahe o úplnosf vyzn~lo 
malicherne. Nie sú rozhodujúce pre kvahtu 
knihy. 

Záverom je potrebné zopakovať, že rea-
govanie na niekoľk~ sporných pa~áží ne~á 
vyvolať v čitnteľoVl negatl.vny dojem o d1e· 
le, skôr naopak, Speldova práca má úroveň, 
ktorá znesie prísnejšie mera~lá a nepotr~
buje zhovievavé posudzovame. (čo n~moz
no povedať· o kapitolách akust1ky v m e kto-
rých iných prácach). . . , 

Napísal som že krnha Je moderna. Ko· 
nečne Akustík~, ktorA podtitulom "pro hu
debníky" nerozumie súčasne prinútívnosť . 
Uvítajme v nej priekopníci~~ prácu v t~m 
zmysle že sa nevrhá na mtateľa s celym 
predhi; toricl-ým ~rzenálom S;.ebeckovýc~, 
Savartových a neVlem akých suén, ako by
valo zvykom, a nekončí sa. u Helmholtza, 
ale že predovšetkým skoncuje s pr?dstavou, 
podľa k torej sa pokladá za nenuestne (~ 
zbytočné) obťažovať normál~ych _hudo~ru
kov so všelijak}-mi sínusmi, decibelmi a 
ypsilónmi na druhú. 

Miroslav Filip 

BOHEMIKA A SLOVENIKÁ VO FRAN

Cú ZSKYCH KNIHACH 

André Coeuroy, Dictionnaire critique ~; 
la musique ancienne et moderne. (Partz, 
Payot 1956. Str. 413.) Vladimí: Jank~lé
vitch, La Hhapsodie. Ver,•e et !~prOVl!a
tion musicale. (Paríž, Flammanon 19a5. 
Str~ 247.) 

Autori obidvoch týchto kníh majú l_;: na
šej hudbe veľmi kladný vzťah_ a ich lllÍO~
movanosf o českej i slovenskej hudbe stoji 
nad bežným priemerom. André Coeuroy! 
dnes už takmer sedemdesiatnik, bol medz1 
obidvoma vojnami po dlhé roky hlavným 
redaktorom Revue 1\fusicale. Napísal v yšt; 
<].va . tucty, hudo~p.o-~is~orickýc.h kpí~, medz1 
nimi encyklope!Íicke dtela o ~učasne] hudbt;, 
o francúzske j hudbe a o hudbe nemeckeJ. 
Je tiež autorom baletných a operných li
briet, k toré zhudobnili l\fartinľl, Ferroud a 
iní súčasní skladatelia; je vydavatel'om par
titúr Berliozových, Bizetových a Francko: 
vých (Eulenberg). Jeho činnosť v oblast:! 

E rudícia a celoživotné bohaté skúsenosti 
autorove zjavujú sa na každej str~ke 
jeho kritického slovníka, ktorý nechce ~ba 
informovať, ale ak~ autor v predohre p1še, 
"zaujíma stanovisko, súdi, chvá~ alebo o_d
suclzuje vždy s rozhodnosťou, rnekedy s JC· 
dovatos'ťou". Myšlienka kritického sloVIúka 
n.i,e je nová. V Anglicku mu predchádzala 
puhlil,ácia pod tým istým názvom (Percy 
M. Young), ale celkom rozdielna ako sv~
jou usporiadano>ťou, tak neúplnosťou, naj· 
mä pokiaľ ide o súčasnú hudbu, ktorá .sa v 
ňom končí Debussy m. Coeuroy postupuJe vo 
svojom slovniku abecedne od. začiatku XVII: 
storočia do dneška a pod kap1tolou ModerneJ 
školy zhrľiuje skladateľov po~ľa štátov, ako 
ich vidí z Paríža. Z tohto Jednostranného 
pohľadu vyplýva hocktoré ne~atív?-e PO';'-· 
čenie tiež to ako . sa v praXI prlpravnJe 
a ledabolo robí hudobná lexikografia. 

Bohemiká v Coeuroyovom slovniku sú 
pomerne početné. V kapitole "Modern~ ško
ly" pod titulom "Cesi" _je v chronolog1~ko~ 
poradí rokov narodema 1854- 1923 s_tyrJ
dsaťtri hesiel o českých a iba päť hestel o 
slovensk)'ch skladateľoch: V. Figuš-Bystrý , 
M. Schneider-Trnavský, Mikuláš a Alexancl~r 
Moyzes a Eugen Suchoň. Sú tu napodiv 
ešte dnes uvedení šty ria nemeckí. skladat~
lia (Fidelio Finke a i.) a dokonca dvaJa 
rakúski skladatelia (Petyrek a Willner) , na
rodený v Cechách a na Morave. Americký 
dirigent a pražský rodák Jozef Stránsky, na 
konci svojho života hlavne zberat~ľ obra
zov a brnenský J. 1\lráček, dostah sa do 
českej rubriky pria~o z amer~?l'ej e~cyldo
pédie Thompsonovej. ~od zvla~tny~ hesla
mi v abecednej čash slovruka JC z čes
kých skladateľov uvedený Smetana, Dvo
l'ák Janáček Martinu a Alojz Hába, zo star
ších J . L. D~sík, J. V. Stámíc a A. Rejcha; 
F. X. R ichter a A. Fils figurujú pod Mann
heimskou školou. V osobitných rubrikách 
výkonných umelcov, -pod heslami nástro
jov figurujú Ondiiček, Sevčík, Kubelik a 
Kocian (J. Kuhelíko"i je okrem toho veno
vané osobitné heslo v abecednej čiastke). 
z klavíristov je uveden)• iba ~i~kušný, 
1- violončelistov David Pe;p~er, z dm~entov 
Talich, .Tirák, Krombholc a 1ch ~očet .Je roz
množený o Nyaziho. ( !!) K. Anc~rl Je uve· 
dený medzi českýnú skladateľmi ako ž1ak 
Hábovej štvrftónovej . škol~. Zo spe~álwv 
nik arú Destinová, am Bur1an. Dommevam 
sa 

1
že nemá zmysel pokračovať vo vypočíta

vdní nedostatkov a chýb tohto slovnika . Au-
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, 
tor, ktoŕému vôbec ·nechýba dobrá" vôfa, 
určite by prijal pre ďalšie vydanie slovníka 
všetky vecné opravy a pr.lpadné doplnky. 

Proféor Jankélévitch je Francúz ruského 
pôvodu po otcovi; ktor)• bol taktiež profe
sorom na Sorbone. Nie je muzikológ z po
vôlania, ale zasadá na Sorbone v skúšobnej 
komisii pre dizertácie z hudobnej vedy. Je
ho vlastný odbor je filozofia s osobitným 
zreteľom na etiku. Bibliografia j eho vyda
ných prác vykazuje popri desiatkach diel 
filozofických,' päť kníh, venovan ých hudbe, 
z k torých monografia o estetike a piesňach 
Gabriela Fauréa je na jrozsiahlejšia a naj
pôvodnejšia. Novou koncepciou sú pozoru
hodné tie Jankélévitchove knihy, v ktorých 
svoje vývody opiera o bohaté znalosti slo
vanskej hudby, predovšetkým ruskej a čes
kej, a stavia solídne hrádze premiére hu
dobno-historickej nemeckej propagande. Tak 
vidíme .hneď na začiatku knihy, o ktorej 
tu referujeme, vo francúzskej pravopisnej 
úprave a s notovým príkladom motto "Ne 
khvalno v Nemtsách pravdy nam iskať", 
ktoré Rimslcij-Korsakov vo svojej férickej 
opere Mlada vkladá do úst českého barda 
Lwníra. Celá kniha je inteligentnou a nadše
nou obhajobou národných hudobných škôl 
a toho, čo autor nazýva národným rapso
dismom, ktorému, alm píše, ustupuje v XIX. 
storočí "racionálny univerzalizmus a homo 
symphoni.cus, zákonodarca sonátovej for
my" . K to hovorí národn)·, hovorí ľudový ... 
Z.atiaľ čo symfónia, učená stavba, predpo
kladá remeslo a odborníkov, rapsódia ne
cháva spievať ľud. Vedomie folklóru tvorí 
základy rapsodického nacionalizmu a ten 
n r-pochybne predstavuje právo európsl;ej 
modernosti" . S tal<ým temperamentným za
ujatím stavia autor svoju hrádzu, ktorú 
rozvádza, osvetľuje a dolcazuje v kapito
lách o Lisztovi, Rimskom-Korsakovov:i, .t\.1.
benizovi a Severacovi a doplňuje piatu vš.;
obecnú kapitolu o improvizÁcii. Sedemdesiat 
notových prlldadov, medzi nimi jeden z N o
vákovho Pana, doph'íuje text knihy . 

Viac ·ako dvadsať odkazov v Jankť-Jévit
chovej knihe týka sa česlcej hudby, Sme
tanu, Dvofáka, Janáčka, Suka a Noválw, 
okrem zmienlty o husitskom speve a slo
venskom ŕolklóre. V prípade Sukovom a 
Novákovom sú tp hlavne klavírne skladby:: 
Jankélévitch je vášnivý klavírny amatér 
a ;z: predvojnového pobytu v Prahe poznal 
českú hudbu ako málokto z cudzincov. 
Môže na n ej do určitej miery uplatniť svoje 
bojovné heslá a prejaviť svoje vášnivé za
ujatie pre tvorivú bezprostrednosť, opoje
nie prírodou a živelnosť. (Novákov Pan, 
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Sui.:.:Jve ·J aro, Letné -dojmy), Sm etauova Má 
vlast je pre Jankélévitr.ha veľká rapsódia, 
spev slobody; · rapsodické je· pre neho No
vákovo trio Quasi un a ballada, , Dvorákove 
Dumky. · V Janáčkových operách zdôraz
ňuje "vôľu prevádzať", "nerečnif, ale sta
vať vedia seba·~.~ a v tomto skladateľovom 
postupe vidí najvyšší stupeň realizmu. 

Nie je úlohou tejto recenzie preniknúť 
do veľmi hustého a pestrého pradiva celej 
knihy, ktorej register, hlavne v ruskej hud
be, je mimoriadne bohatý. Pre nás je kniha 
pozoruhodná nielen pohotov)rm zaradením 
bohemík do celkového mvšlienkového kon
textu, ale celým svojím ;.amcraním, v kto
rom autor vyzdvihuje slovanskú a román
sku hudbu a zaslúžene ju zaraďuje do cel
kového vývoja modernej hudby a približuje 
cíteniu súčasného človeka. 

Milos Safránek 

Sostakovičovu operetu " Moskva-Cerio
muški" po veľkom úspechu v Moslcve pri
pravuje Divadlo hudobnej komédie v Sverd" 
lovsku, ktoré oslávilo 25. výročie svojho 
založenia. 

Kantáta Dmitrija Kabalevského " Lenin
ci", zložená na počesť XXI. sjazdu KSSS, 
mala premiéru na slávnostnom koncerte, 
konanom vo Veľkej sieni moskovského kon
zervatória. Súčasne bola po prvý raz pred
vedená "Pozdravná predohra" Arama Cha
čatnriana, zložená taktiež na počesť sjazdu. 

Sov-ietski piarustl E. Gilels, D. Poliak, 
J. Zak a Sv. Richter nahrali na dlhohrajúce 
platne päť z deviatich klavírnych sonát 
Sergeja Prokofieva. Soviet~ka kritika vy
zdvihuje najmii · nahrávku 9. sonáty, ktorá 
sa v podání Sv. Richtera stala umeleckým 
objavom. 

Po t\!mer . dvadsaťročnej prestávke mali 
·sovietski poslucháči možnosť znovu počuť 
hudbu Prokofievovej opery "Semjon Kotko", 
k torú nedávno vysielal Všesväzový rozhlas. 

Tohoročná 12. konferencia Medzinárod
nej ;ady ,pre ľudovú hud~ll ~a ~~de "kon% 
v diloch 12.-17. augusta .:vp ·Smooľ !Rum~ 
sko). Rumuns~ folklor.isti, pripravujú p;e 
zahraničných účastníkov .bohatý program, 
v ktorom je okrem iného dvojdenná folklo
ristická terénna expedícia a prehliadka bu
kureštského Folkloristickéh~ ústavu, patria
ceho medzi najvýznamnejšie pracoviská toh
to druhu na svete. 

Prehľad zahraničných časopisov 

MUSIK mm GESELLSCHAFT 

svojím marcovým číslom významným spô
sobom prispieva k celonárodným oslavám 
G. F. Händla v NDP,. Na . čelnom mieste je 

·uverejnené vyhlásenie ÚV SED k Häncllov
mu roku 1959, v ktorom sa okrem iného 
hovori : "G. F. H ändel je jednou z najvý
znamnejších osobností kultúrnych dejín. 
V procese socialistickej kultúrne j revolúcie 
NDR bude mať dielo tohto veľkého revolu
cionára hudby pre pracujúce masy nášho 
fudu novú platnosť." - Riaditeľ Häncllovho 
múzea v Halle K. Sasse opisuje spôsoby 
pestovania Händlovho wnenia v jeho rodis
ku v minulosti a v prítomnosti. Je všeobecne 
známe. že vďaka veľkorysej podpore sLrany 
a vlády je dnes H alle centrom häncllovskej 
renesancie, ktorá má čoraz väčší ohlas aj 
v zahraničí. - vV. Rackwitz rozoberá pozi
tívne skúsenosti z propagácie Händlovej 
tvorby v závodoch a na dedinách NDR. -
J edným z ústredných problémov oživenia 
Händlových opier, otázkou ich vokálneho 
slohu, sa zaoberá v obsažnom príspevku 
prof. dr. W. Siegm:und-Schultze. Cenné je 
zhodnotenie skúseností z interpretácii postáv 
Häncllových opier sÍíčasn)•mi spevákmi -
Händlovej melodiky, a to z hľadiska jej 
artikulácie a ornamentiky, sa dotýka aj 
príspevok T. Obermeierovej. - E. Rebling 
analyzuje novšie inscenácie Händlových 
opier v Halle, Chotebu:zi a v Lipsku (lipskú 
inscenáciu komickej opery "Agrippina" po
važuje Rebling za povrchnú a skreslenú, 
lebo bola násilne aktualizovaná). - J. Ru
dolphová sa bližšie zaoberá západonemec
k)•m vydanim Händlovho spoločensky naj
účinnejšieho oratória " Belsazar" , v ktorom 
sa zámerne vynechal záverečn)• sbor, kde 
idea celého diela vyúsťuje v mohutnú mie
rovú výzvu. - Pre nás je mimoriadne zaují
mavý článok rektora drážďanskej Vysokej 
hudobnej skoly prof. dr. K. Lauxa, v kto
rom podrobne rozoberá nové operné insce
nácie v Drážďanoch a okolí. Veľmi vysoko 
oceňuje naštudovanie Bega Bajazida drá7.
ďanskou ...... nou operou, ktorému jednoznač
tl.'e dáva prednďsť pred Skolou žien promi
rflmtného švajčiai-skeho skladateľa R. Lie
bermanna a pred novinkou Thyl Claes od 
P. Kurzbacha, ktorú označuje za "odvážny 
experiment v NDR" . O opere prof. Cikkera 
medziiným píše : "Láska k vlasti, rozhodo
vanie medzi vonkajším leskom a vnútorným 
pokojom, vernosť vlastnému ľudu sú oza j
stné humanistické idt>ály, ktoré sa tu pro· 

·striedkariri hudobného divadla prenikav)·m 
• spôsobóm približujú · poslucháčovi, Keďže sa 

-opera končí takrečeno beethovenovským pá
tosom, pripomínajúc finále Fidelia, má toto 
dielo čo povedať sí1časnosti, a px·eto i nej 
necítim·e len "vánok z hôr a lesov" sklada· 
teľovej vlasti, ale aj mohutný dych lásky 
k vlasti, ktorý má aj nás oduševňovať v na
šom boji" . 

MlJZSIKA 3-4/1959. Významné miesto 
v treťom čísle Muzsiky je venované pamiat
ke 40. výročia Maďarskej sovietskej repu
bliky, k torá, i keď jej krátkodobá existencia 
nedovolila realizovať plány týkajúce sa "i·
znamných reforiem v kultúre, predsa zna
menala významnú epochu aj vo vývine 
maďarského hudobného života. Ako doku
menty uvádza časopis spomienkové články 
na mimoriadne plodnú a úspešnú opernú 
sezónu 1918· -1919 a portrét významného 
činiteľa v maďarskom hudobnom živote 
tohto obdobia, skladateľa Bélu Reinitza. -
F. Bónis oživuje pamiatku talcmer zahudllu
tého skladateľa, posledného významnejšieho 
reprezentanta maďarskej romantickej hudby 
Károlya Aggházyho. Profesor K ókai venuje 
v informatívnej štúdii pozornosť vývinovým 
cestám súča~ej opery a najmä jej dvom 
význačným predstaviteľom, Brittenovi a 
Orffovi. 

Stvrté číslo pnnasa príspevok k dejinám 
maďarskej hudby 17. storočia ·- oboznamuje 
s novoobjaveným opisom rukopisu zo 17. 
storočia, vyhotoveným maďarským histori
kom 19. stor. I. Nagyom, ktorý obsahuje 
dva maďarské t ance, písané v organovej ta
bulatúre. Z nových pôvodných diel maďar
skej hudby referuje o skladbe "Jarné con
certo" Tibora Sáraiho a o premiére jemne 
lyricky ladeného organového diela E. Hu
zellu ;,Epilóg". Clánok z cyklu prednášok 
o súčasnej hudbe je venovaný životu a dielu 
Paula Hindemitha. (m) 

OPERA 1959/3. - Popredný anglicltý mu
zikológ ,V, Mellers v stručnom. px·íspevku 
zaujímavo osvetľuje spoločenské korene ope
ťý buffy. --- J. W. Klein sa 'z príležitosti s tého 
výročia premiéry Goun.odovho Fausta 'za
mýšľa nad osudmi tejto dodnes veľmi popu
lárnej opery. - C. Wallis rozoberá literár
nodramatickú činnosť Eugena Scribea (1791 
až 1861), popri Metastasiovi azda najúspeš
nejšieho operného libretistu všetkých čias . 
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V RIO de Janero mala premiéru opera 
Izaht, dielo svetozná meho brazílskeho skla

- dateľa Heitora Villa-Lohosa. Trvalo vyše 
40 rokov, kým bolo toto v pucciniovsk'Om 
duchu písané dielo predvedené, obecenstv•. 
ho však aj s takým onl'skorerúm prijalo 
veľmi srdečne. 

Okrem Halle a Gottingen usporiadajú 
Händlove hudobné slávnosti aj v l.uden
scheide. Najvýznamne jšie slávnosti budú 
však v H alle vďaka veľkorysej podpore, 
ktorú tamojšiemu festivalu venuje vláda 
NDR, V Gôttingen, kde sa v roku 1920 začala 
renesancia Händlov)•ch opier, budú .festiva
lové programy oveľa skromnejšie. Ich ťa· 
žisk?m m~, byť nové naštudovanie opery 
"Anodante . 

Cernošský džezov)• trúbkár Dizzv Gilles
pre zložil hymnu pre aftickú čern;šskú re
publiku Nigériu, ktorá v budúcom roku získa 
samostatnosť. 

Svajčiarsky skladateľ Rolf Liebermann 
zložil na výzvu parížskej základiny Lamo· 
reux koncert pre soprán, husle a orchester. 
Dielo je venované manželom Irmgard SeE>
friedovej a Wolfgangovi Schneiderhanovi a 
malo premiéru 1. marca v Paríži. 

V Zurichu sa v dňoch 2n. apríla až 4. 
mája t. r. konal hudobný festival, venova
ný veľkému majstrovi neapolskej opery G. 
B. Pergolesimu (1710-1736). Okrem málo 
známych skladieb toh to neprávom zabúda
neho sldadaleľa odzneli na festivale dve 

. skladby súčasných skladateľov, inšpirované 
Pergolesiho tvorbou: Koncert pre hoboj na 
I'ergolesiho témy od známeho angli ckého 
dirigen ta Johna Barbirolliho a sólová kan
táta " Di Giovanni Pergolesi" od Svajčiara 
Wladimira Vogela, zložená pre ziiti!iskv fes-
tival. · 

K ONKU R Z 

SLOVENSKÁ FILHI).H.MONIA v Bratisla
ve (Fučíkova 3) vypisuje konkurz na uvoľ
nené miesta v skupine husieľ, v:iol, kontra
basov, pozaun a b icích nástrojov vo svojom 
orchestri. Uchádzať sa môžu absolventi vy
sokých, pripadne vyšších hudobných · škÔl 
na jmenej s 3 ročnou orchestrálnou praksou. 
Veková hranica 35 rokov. Termín. konkurzu 
je 12. VI. 1959. Nástupný termín. najneskôr 
1. X. 1959. Prihlášky, doložené životopisom. 
prijíma do 20. V. 1959. 

Riaditeľswo 
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STAŇTE SA ČLENOM EDÍCIE 

\ZPPL 

Slovenské pedagogické nakladateľstYo a Slovenská kniha začínajú vydávať n ovú edíciu, 
pomenovanú Kruh priateľov pedagogickej literatúry . 

Do tejto edície sme zaradili najvýznačnejšie. pedagogické diela, bez ktorých sa pedago-
gický pracovník nemôže obísť. 

E dícia Kruh priateľov pedagogickej litemtlíry m á dve časti, a to : 
a) Základný (povinný) rad, v ktorom sú zaradené štyri záldadné pedagogické diela. 
b) Výberov ý (dobrovoľný) rad, do ktorého sme zaradili ďalších 13 významných peda-

gogických diel. . . . . . . . , . • . . 
Výhoda predplatema ed1C1e Kruh prwteľov pedagogtcker llteratw·y Je v tom, ze r1ad1teľ 

~koly (alebo knihovník) nemusi s každou dobierkovou zásielltou chodiť na príslušn)' ná
rodný výbor vybavovať jej p redplatenie. 

Dalšou výhodou pre členov edície Kruh priateľov pedagogicl:ej literatúry, je, že orlherateľ 
nemusi sledovať počas 1•oku ·v")'dávanie pedagogických diel, lebo má záruku, že sa mu 
dostane na stôl každá aktuálna p edagog ická kniha, uvedená v tejto edícii. 

Ctenom edicie Kruh priateľov pedagogickej lirerattíry sa môžf' stať každ)', kto má 
záujem o ~-ýchovu našej mládeže, okrem toho aj každá knižnica. 

Edícia Kruh priateľov pedagogickej literatúry bola založ~n:í. na podnet Slovenské:to 
pedagogického naklad:lLeľstva v spolupráci so Slovenskou knihou a súhlasom PoYcre
n.íctva školstva a kultúry zo dňa 31. I. 1959, č. 8635/1959/A-l/I. 

Ecliciu "Kruh priateľov pedagogiclwj lit crattíry" vydáva 

SLOVE:'\SKE PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO A SLOVENSKA K:'HHA, 

N. P. V BRA TISLA VE 

Podmie nky členstva v edícii KPPL 
1. Clenstvo KPPL vzniká potvrdcn[m p rihlášky a m ožno ho zrušiť len koncom každého 

kalendárneho roku doporučeným l istom. Clenstvo takto nezrušené sa p redlžuje vždy o tfn.l
ší rok. 

2. Ed[cia KPPL mú základný (pov-:inn~,\ u '')'berový (dob1·ovoľný) rad. 
Základ ný (povinný) rad. 
Clťn je po,-inný odohrať ročne l , knihy záldadného radu, spolu asi za Kčs 100.-. 
V~·ht>rov)' (dobrovoľn)') rad. 
Knihy v)•berového radu si každý člen objednáva dobrovoľne, každý rok podľa vlastn )·ch 
záujmov z pestrého výberu. 

3. K nihy hudú vychádzať postupne. 
4. Cien je povinný zálohove predplatiť základný rad v sume Kčs 100.- a z Výbero

vého radu plnú .hodnotu objednaných kn[h. Koncom rolm zúčtujeme odobrané knihy 



a prípadný nedoplatok (ktor)' moze vzniknúť z rozdielu medzi plánovanou a skutočnou 
predajnou cenou knih) je člen povinný uhradiť . 

V prípade, že by skutočná predajná cena knihy bola nižšia než CE'na plánovaná, SloYcm
ská kniha, n. p., pripíše tento preplatok členovi k dobru pre budrtci rok. Ak zan!kne 
členstvo riadnym zrusením, vráti Slovenská kniha preplatok Týmto predplatiteľom bu
deme zasielať jednotlivé knihy doporučenou zásielkou. 

5 . Ak sa členom stane školská knižnica, treba prihlášku dať potvrdiť príslušnému ná
rodnému výboru, ktorý sa týmto zaviaže, že uhradí celú sumu predplatného tejto edície. 

6. Cien - fyzická osoba (jednotlivec) si môže, ale nemusí predplatiť ZAKLADNY, ako 
aj vl'BEROVY RAD. Clenovi, ktorý si nepredplatí edíciu KPPL, budeme expedovať knihy 
výhradne na dobierku. Takýto člen je povinný pri doručení zc'lsielky uhradiť po3tovné 
za dobierkovú zásielku. 

Táto výnimka sn robi preto, aby jednotlivec nemusel naraz zaplatiť celú sumu. 
7. Cien je povinný každú zmenu adresy do troch dní ohlásiť a uviesť aj starú adresu. 

Základný rad edície "Kru.h priateľov pedagogicke; literatllry" 

J. A. Komenský : ORBIS PICľUS 
Marx-Engcls: O výchove a vzdelaní 
V. L Lenin: O ľudovom vzdelaní 
Danilo v-J esipov: Didaktika 

v:iaz. Ki's 30.
Plánovan{t cena vmz. Kčs 20.60 
Plánovaná cena Yiaz. Kčs 24.20 
Plánovaná cena viaz. Kčs 2:5.70 

Výberový rad edície "Kruh priateľa•' pedagogickei literatllry" 

J. A. Komenský : Vybrané pedagog:.ické spisy, IV. zv. Plánovaná cena Kčs 26.-
Juraj Brťka: Metodika >i'chovy k uvedomelej disciplíne Plánovaná cena Kčs 8.80 

Autor metodicky spracoval tematiku ~·chovy k uvedomelej disciplíne. Všíma si najmä 
otázku obsahu a metód výchovy k uvedomelej disciplíne, dôsleclne sa pridržiava základ
ných poučiek socialistickej pedagogiky a usiluje sa podať nov)' pohlaď na v)·chovu 
k uvedomelej disciplíne. 
Michaličková a koL: Výživa detí školského a pl'edškolského veku Plánovaná cena Kčs 7.--

Lekárky a odborničky podávajú v tejto práci súhrn najlepších skúseností z oblasti vý- · 
živy našej školskej mládeže. Kniha obsahuje aj žiadúce množstvo pokynov pre príp1·avu 
jedál pre deti rozličného veku. 
Holéczyová-Klindová-Berdyc,1·lová: Hl'y v m aterskej škole Plánovaná cena Kčs 17.-

Eríručka oboznamuje učiteľky materských škôl a žiačky PS:\I s hlavn)'mi problémami 
jednotlivých druhov hier a s ich výchovn)rm využitím. (fvoriv6 hry; Didaktické hry; 
Pohybové h.ry; V),ber pohybových hier a metodiky icl1 usku točňovania; Ľudové pohy· 
bové h.ry). 
Pa pík : Zemepisný náčrtník 
Ján Poliak: Vlastenecká výchova v slovenskej beletrii 
Jozef Butvin: Obrazy zo slovenskej minulosti 

Plánovaná cena Kčs 13.40 
Plánovaná cena Kčs 6.30 

cena Kč.s 12.50 
Karol Dubecký: l'vietodika topografických prác v te1·éne 
Nemec-Puchýi·-Zhof: Výtvarná výchova v družinách mládeže 
Anton Dubec: :\Ietodika vyučovania deskriptívnej geometrie na JSS 

cena Kčs 6.40 
Kčs 7.10 

Plánovaná cena 
Kčs 5.10 
Kčs 9.50 
Ki's 1.0.20 
Kčs 12.90 

Jozef Kuric : Poznáte svoje dieťa ? 
Gustáv Pavlovič : Polytechuická v),chovn na školách v SSSR 
Pedagogické m yšlienky Samuela Tešedika (1742- 1820) 

Záuiemci posielaite prihlášky na adresu: 

Plánovaná cena 
Plánovaná cena 
Plánovaná cena 

SLOVENSKA KNU:ii SLl'ZBA CITATEI:OM, Bratislava, Dunajská č. 47/a. 



NOV!t HUDOBNINY STATNIHO NAKLADATELSTVÍ 

KR A SNE L ITE RATU RY, HUDBY A J_J MEN 1 

Pre dychové súbory: 

František K moch: Vždy milá 
František Kmoch: Na motoru 
František Kmoeh: Jarabáček 
František Kmoch: Ccskó. muzika 
František Kmoch: Po starodávnu 
František Kmoch: V zátiší 
František ICmoch: Kolíne, Kolíne 
František Kmoch. Pode mlejnem 
Karel Vacek: Tichou dedinou 
Karel Vacek: Koryčan ská 

Pre zábav ný orchester: 

Josef Poncar : Osecká 
Josef Poncar: O ponti 
Jaroslav Marek: Zadumaná 
Jaroslav Marek: Hají1 
František Heller: Podzimní láska 
František Ha ller: N erozvážné mládí 
Josef Hotový: ... A rok uplynul 
Josef Stčpánck: Svatební oznámení 
Rudolf Urbanec: Kvety jara 
.Josef Buder: Tromhone-Bells 
Ladislav Bezubka: Kolem dokola 
Jii'í Verberger : Když hrají blues 
Zdenek Petr: Tanec nad propastí 
Alois Wolf : Jen tak j'em se otočil 
Alexej Fried: Ostých::rvý 
Alexej Fried: V zpomínáš si 
Alois Woli : Muže se stát ... 
Václav Pokorný: Domu 

__ Malý zábavní soubor, výber obľú.bených 
-- a populárnych melódii 

Zpíváme s kytarou 
Adolf Langer-Emil Mach: Hrajeme na 

foukací harmoniku 
Jaroslav Ježek: V),ber melódií na sloní 

V+W 
S. de Yradier: La Paloma 
Prehlídka tanečních melodii, spev a klavír 

lnštruktívna literatúra: 

Beran: Prvé etudy pro nejmenší houslisty 
Josef Blatný: Instruktivní skladbičky 
Classique et moderne, v),ber najznámejších 
husľových skladieb 

Clementi- -Úusík-Kuhlau: Sonatíny a ronda 
Hanon: Klavírni virtuos 

Kolár: Praktická škola p1·o cornet, piston, 
trubku a ki'ídlovku, 2, 3 

Stanislav Krtička: Lidová škola pro klarinet 
Leopold: Praktické instrumentační tabulky 

Operné libretá: 

Rad I . 

B. Smetanu: Braniboi'i v Cechách 
A. Dvo.i'ák: Rusalka 
Zd. Fibich : Sárka 
Zd. Fibich: Námlury Pelopovy 
Zd. Fibich: Smír Tantaluv 
Zd. Fibich: Smrt Hippodamie 
B. Smetana: Dalibor 
B. Smetana: Prodaná nevesta 
A. Dvoi'ák: Cert a Káča 
J. B. Foester: Eva 
A. Dvoľák: Jakobín 
B. Smetana: Hubička 
B. Smetana: Dve vdovy 
B. Smetana: Tajemství 
B. Smetana: Libuše 
B. Smetana: Certova stena 
Zd. Fibich: Nevésta l\fessinská 
V. Blodek: V studni 
L. Janáček: Její pastorkyňa 
O. Ostrčil: Honzovo království 

R ad II. 
P. I. Cajkovskij: Eugen Ončgin 
·VIT. A. Mozart : Don Juan 
A. P. Bor_odin: Kníže Igor 
M. P. Musorgskij: Bori~ Godunov 
G. Bizet: CaTrnen 
G. Verdi: Rigoletto 
W. A. Mozart: Figarova svatba 
R. Wagner: Tannhäuser 
Ch. Gounod: Faust a Markétka 
L. v. Beethoven: Fid<'lio 
iVL L Glinka: Ruslan a Ludmila 
P. l. Cajkovskij: Piková dáma 
W. A. Mozart: Kouzelná flétna 
G. Rossini: Lazebník sevillský 
G. Verdi: Aida 
G. Verdi: La traviata 
C. M. W eber: Carostfelec 

•. 

R. Wagner: Misti'i pčvci norimberští 
J. Offenbach: Hoffmannovy povídky 
N.llimskij-Korsakov: PohádkaoCaru Saltanu 
G. A. Lortzing: Car a tesai' 
R. Wagner: Bludný Holanďan 

SLOVENSKA HUDBA 
RO~NfK III. JON 1959 čiSLO 6 

Úlohy hudby v našej kultúrnej revolúcii 

Besedami s pracUJUCimi miest a dedín v celej na~ej vlasti vyvrcholili prí
pravy na Sjazd socialistickej kultúry. Na mnohých z vyše 2000 besied sa 
zúčastnili aj naši hudobní pracovníci, skladatelia, výkonní umelci a muzi
kológovia, poprední predstavitelia našej . súčasnej hudobnej kultúry. Ťažko je 
7.hrnúť to bohatstvo dojmov a podnetov, ktoré si z besied prinášali, jednako 
však treba vyzdvihnúť tie základné poučenia, ktoré z nich vyplynuli pre ich 
tvorivú a spoločenskovýchovnú prácu. Možno bez nadsadzky tvrdiť, že sú 
to skúsenosti, ktoré budú mať rozhodujúci vplyv na celý ďalší vývoj našej 
hudby. Naši umelci totiž nikdy doteraz nemali príležitosť oboznámiť sa tak 
dôkladne a hlboko s problémami kultúrneho života pracujúcich ako teraz, 
keď na podnet strany šli priamo medzi náš ľud získať konkrétne poznatky 
o tom, aké sú potreby a úlohy našej kultúrnej revolúcie, a to nie iba v zásad
ných obrysoch, ale v celkom konkrétnych otázkach. Právom preto označil 
národný umelec Eugen Suchoň besedy kultúrnych a umeleckých pracovní
kov s pracujúcimi za akciu, ktorá nemá príklad v dejinách našej kultúry. 

Za rozhodujúcu skutočnosť pre prácu našich hudobných umelco-v treba 
považovať to, že sa im úlohy kultúrnej revolúcie, ktorá v tejto etape. výstav
by socializmu v našej vlasti vystupuje do popredia ako jedna z hlavných 
úloh, ozrejmili a priblížili natoľko, že spoznali, že našu hudbu čakajú úlohy, 
ktoré sú zdrojom veľkého tvorivého nadšenia. Všetkých vzrušili veľké úlohy 
nášho umenia, všetkých nadchýnajú jeho skvelé perspektívy. Aby tieto úlohy 
boli naozaj realizované, je potrebné, aby si celá naša kultúrna obec hlboko 
osvojila aj celkové zásady našej kultúrnej revolúcie, aby svoje nadšenie 
a zápal oprela o pochopenie teoretických osnov tohto významného spolo
čenskohistorického procesu. Bolo by totiž nesprávne, keby nadobudlo pre
vahu" stanovisko, že ide iba o čiastkové problémy: zlepšenie práce rozhlasu, 
koncertných kancelárií, o odstránenie nedostatku masových piesní a pod. 
Všetky tieto parciálne otázky, na ktoré sústavne upozorňovali pracujúci na 
besedách, vyplývajú zo základných úloh našej kultúrnej revolúcie, ktoré 
na naše pomery konkrétne rozviedol v svojom referáte povereník školstva 
a kultúry Vasil Biľak na ustanovujúcom zasadnutí Kultúrnej a umeleckej 
rady a najmä tajomník DV KSS Jozef Lenárt na májovom zasadnutí (JV KSS. 
Spojiť toto zásadné stanovisko s praktickými úlohami, vedieť ho v konkrét
nych prípadoch správne aplikovať a vidieť v poradi dôležitosti je významná 
úloha každého pracovníka v oblasti kultúry. Každý musí v svojej vlastnej 
práci vychádzať z konkretizovaných úloh, ktoré vytýči Sjazd socialistickej 
kultúry. 
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Pre činnosť hudobných pracovníkov, vyplynul z besied veľmi dôležit~ 
poznatok i v tom, že si _viac než vdote,raz uv~domi~i, že za osudy vnaše) hudobn:J 
kultúry sú zodpovedru predovsetkym om sami. Je pravda, ze t~to sku~~
nosť ako všeobecnú poučku opakujeme dávno, no doteraz sme malo urob1h, 
aby sa plne realizovala. V posle~n_om čase sme ?.ap~klad ~?~is~vali všetky 
ncdr~tatky v šírení hudby a v JeJ konzume nás1m1 J?rac_uJucinu. neuspo~o· 
jivému stavu hudobnej výchovy na školách. P odnikah s~ rozne akc1e, 
konferencie a prijímali sa memorandá, čo iste malo SVOJ význam, no 
nedostatočne sme využívali tie možnosti, ktoré má~e na pr~hlbeme .hu:to~no
výchovnej činnosti aj teraz - že sú to možnosti nemale, presVIe:t_cal~ s~ 
účastníci besied s pracujúcimi na každom kroku. Zodpovednosť za ďals1 vyvoJ 
celej našej hudobnej kultúry, teda nielen tvorby a jej interpretácie v centrách? 
ale i za jej prenikanie do najširšie~ vrstiev, si naši v hudobníci _uved_o~ovah 
najmä tvárou v tvár obrovského záuJmU o hudbu a vset~y p r?blemy JB~ t:vor
by i pestovania s akým sa stretali na besedách s praCUJÚCimi. Tento zauJem, 
spontánny a n~falšovaný, patrí k najsilnejším zážitkom všetkých účastníkov 
besied. Každého muselo nadchnúť to, že i na miestach, kde bola kultúra do
nedávna neznámym pojmom, dnes v dôsledku revolučných premien, spoj~
ných s industrializáciou a kolektivizáciou a ~výšenÍf:U živ?tnej úrovne, ex1~tu~e 
takrečeno hlad po kultúrnych hodnotách. fo na JedneJ strane znamena, ze 
okruh pôsobenia našej hudby sa - často bez toho, že by sme si to boli nále~ 
žite uvedomovali - obrovsky rozrástol. Na každom kroku sa dnes možno 
presvedčiť, že pracujúci človek, ktorý sa aktívne zúčastňuje výstavby s~~ia
lizmu chce žiť kultúrne chce sa oboznamovať s celým bohatstvom nasho 
i sve{ového umenia. Na~zaj existujú podmienky na to, aby sa realizovalo 
naše h eslo "Umenie ľudu". Na dr~ej strane sa však čoraz viac stáva zrej
mým, že doterajšie formy kultúrnej a umeleckovýchovnej práce vôbec ne
stačia držať krok s týmto prudko sa rozvíjajúcim záujmom o kultúru. Treba 
pre~o vážne uvažovať nad tým, čo treba urobiť v záujme odstránenia t)•chto 
nedostatkov. Podnetov k úvahám i k praktickým opatreniam získali naši 
hudobní umelci i teoretici n a besedách celé desiatky. . , . 

V pomere nášho ľudu k umeniu pozorujeme ?u-es pop~I veľk~O: za~Jme 
ďalšiu cennú črtu: ľud považuje problémy umema za SVOJe, za rueco, co sa 
ho bezprostredne dotýka a tvorí súčasť jeho každodenného života. V tom 
najlepšie vidno', aký obrovský dosah má revolučná zmena v našom spolo~ 
čenskom živote, aké nové kvality sa uplatňujú v myslení ~ášho človeka: To, 
že problémy nášho umenia sú našim J?rac~~úcim blízke,. preJav~valo s~ mele~ 
v tom že sa k nim - neraz veľm1 knucky - vyJadrovali, ale ze samt ' . 
upozorňovali na možnosti nápravy. v • 

Pre každého skladateľa je veľkým povzbudením poznatok, ze o Jeh? tv?r: 
bu sa dnes prejavuje záujem nielen v niekoľkých centrách, ale v ~eleJ n~seJ 
vlasti. To ho, pravda, na druhej strane zaväzuje tvoriť t~, aby, J:~o ~1ela 
poskytovali čo najbohatší estetický zážitok a boli naozaJ . určen~ ~rrok.emu 
okruhu milovníkov hudby. V súčasnej etape naš~j k~túrn eJ :evoluc~e ffil;~o
riadne vystupuje do popredia otázka prehlbema vychovneJ funkcie nasno 
umenia. V boji o nového socialistického človeka je to hlavná úl.oha ume
nia. Vp1ývať na morálny profil nášho pracujúceho ľudu a na Je~o este-
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, Na besede o príprave ~jazdu socialistickej kultúry s élenmi čitatelského krúžl'u prf 
zavode 29. augusta v_ Paruzánskom vystúpila v diskusnom príspevhu 0 probléme piesri~· 

ve1 tvorby Anna Pavlovová (so zdvihnutou rulťOU) 

tické obohacovanie môžu všetky žánre a druhy hudbv no na to je po'-" 
treb~é, aby :llaozaj mali tie vlastnosti, ktoré vyvolávaj(ľ v človeku boha té · 
~stet1cké zážitky a uš~acht~Ié city. Aj pred hudbou stojí veľmi naliehavá: 
uloha umelecky stvármť veľkosť doby, v k torej žijeme. 

Otázky hu~obnej tvorby sú nerozlučne spojené s problémamj jej šírenia~ . 
Nemožno_ dos1a}muť plný výchovný a umelecký vplyv hudby dovtedy, kým 
nev~vor~e vsetky predpokla~y, aby sa hudba skutočne dostala k tým, pre· 
kt~~y~h . JU skl~dateh~ vytvá:aJÚ. - k našim pracujúcim. V besedách s pra~
C~JUClmi sa uk: zalo, ze tu e;x1stuje mnoho nedostatkov. Nemožno ich tu vyra- · 
tuvať, ~reb~ vsak upozormť_ asp~ň na niektoré najzávažnejšie skutočnosti,. 
Pr~do.vs.etkym treba v, pra~1 realizovať zásadu, že nám dnes ide 0 r ozvoj : 
soCiahstického , hudobneho z_Ivota, a pre~o sa nemožno uspokojiť s tým, že!· 
?u;Iem~ zotrv_?-vať. na. formach_ pestovama hudby, ktoré 8a vyvinuli v bur-' 
zoazneJ s~olocnostl. Napr. vznik Slovenskej filharmónie bol nepochybne čí~ 
nom, ktory hol u nás možný až po víťazstve nášho pracujúceho ľudu. No n e,· 
~ožno sa usp~ko~iť s. tý~, že toto vý~namné umelecké teleso orientuje svoju.: , 
CI~nosť v znae~leJ m1e~e ~~~ .na Bratislavu a doteraz nenašlo účinné formy,.. 
al,ov sa s~ť ~~namny~ c1ruteľom v hudobnom živote na vidieku. Vóbe~· 
sa co~az Jas~eJ.'~.Ie ukazu.Je, že sústredenie hudobného života iba v niekoľkých. 
centra?h, ll~Jma v Bratislave, sa stáva vážnou brzdou v d'alšom rozvojí hu~· 
d?~neJ ~~tury na celom Slovensku. Všetky zainteresované inštitúcie a orooani
zacie budu preto v zmysle uznesení Sjazdu socialistiekej kultúry musieť ~ájsf 
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"konkrétne cesty, ako čo najskôr skoncovať s t)'lllto stavom - doterajší prie
beh decentralizácie hudobného života vonkoncom nemožno považovať za 

uspokojivý. 
Spoločným poznatkom všetkých účastníkov besied je mimoriadne dôle-

žitá úh>ha rozhlasu a televízie ako šíriteľov hudby. Sú to často jediné zdroje 
oboznamovania sa s "vážnou" hudbou. O túto prejavovali prac1.1júci záuj em 
:takmer na každej besede, no súčasne veľmi dôrazne pripomín ali, že na pocho
J>enie vážnej hudby potrebujú vhodný výklad. Z toh•> plynie pre pracovnikov 
rozhlasu i pre celú hudobnícku obec potreba hľadať čo najvhodnejšie formy, 
ako hudobnovzdelávacími reláciami r ozhlasu a televízie približovať "vážnu" 
h udbu. Bude potrebné, aby rozhlas a televízia o túto prácu zainteresovali 
najlepších odborníkov z praxe a venovali jej oveľa významnejšie miesto 
v štruktúre rozhlasových a televíznych programov n ež doteraz. V programoch 
rozhlasu a televízie tiež treba viac n ež doteraz brať do úvahv čoraz mnoho
!ltrannej šie záujmy poslucháčov a umožňovať im výber programu podľa 
-vlastného záujmu (programovým osamostatnením existujúcich troch vysie
Jani?). Treba tiež začať systematický prieskum záujmov poslucháčov a do
:Sahu výchovnej práce rozhlasu a televízie, be7 ktorých nie je možné robiť 
.rozhlasovú a televíznu hudobnovzdelávaciu prácu, ktorá hy hola ozaj adresná 
.a konkrétne zameraná na potreby rozvoja našej hudobnej kultúry . V takomto 
chápmú poslania ro@lasu a televízie v hudobnovýchovnej činnosti sa naj
lepšie prejaYuje rozdiel v ich funkcii u nás a v kapitalistických krajinách . 
Kým my tieto veľké vymoženosti modernej techniky ch ceme čoraz viac 
-využívať v prospech celej našej kultúry, kvalifikujú na Západe stále rastúci 
-vplyv rozhlasom a televíziou prenášanej hudby za krízový príznak (nemyslia 
len úpadkovú hudbu tanečnú, ktorej podiel na ohlupovani širokých más je 
~kutočne prejavom krízy kapitalistickej spoločnosti, ale formu šírenia hudby 
1'0zhlasom a televíziou vôbec). 

Bolo by, pravda, chybou, keby sme celý problém šírenia hudby, najmä 
na: vidieku, redukovali na programy rozhlasu a t elevízie. Aktívne pestovanie 
hudby je a zostane najdôležitejšou formou styku s hudobn")·m umením. 
l v tomto smere však besedy vyniesli na povrch mnoho n edostatkov. Súbo
ll'om na v idieku chýbajú školeni vedúci, vhodný repertoár (existujú notové 
wydania, vo väčšine pripadov ich však distribúcia nevie dodať záujemcom), 
.čast)' je nezáujem a neochota u pracoYníkov, ktorí sú priamo poverení orga
ruzovať ochotnícku hudobnú činnosť a pod. I tu dávajú výsledky besied cenné 
podklady na prijatie konkrétny ch opatrení pre ďalšiu prácu súborov ĽUT, 
ktoré často stagnujú, pre činnosť DO, závodných klubov, červených kú· 
tikov a pod. Aby sa tieto opatrenia stali skutkom, bude však treba, aby sa 
aj v kultúrnej práci viac než doteraz uplatňovala iniciatíva nadšených milov
níkov hudby, ktorých je takmer na každom mieste dosť. Treba skoncovar 
:S názQrom, v minulých rokoch r ozšíreným , že kultúrna činnosť je záležitosťou 
platených pracovníkov, ktorí, ako sa to na niektorých miestach ukázalo, 
nemajú k nej na to potr ebné schopnosti, ba ani záujem. Tak ako v priemysel
nej a poľnohospodárskej výrobe je hybnou silou ďalšieho vývoja iniciatí.va 
pracujúcich , tak treba podchytiť v kultúrnej práci nadšenie a záujem tých 
pracujúcich, ktorí už našli v tej to činnosti záľubu. 
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Potreba r ozvoja kultúrneho, a teda aj hudobného života, je zvlášť nalie
havá na dedinách, kde mládež často odchádza do miest nl' olen p t y 

' " h · " ť ľ h"' ... re o, ze v tovarnac ma moznos a Sieho zárobku, ale aj bohatšieho kultúrneho ži-
vot.a. Preto treba so· zmenou pracovných podmienok ur\rchlen 0 ·· ·" k l ' v • • d d' ' . " e r ZVl)aL 

u turny zrvot .1 na e mach a vyrovnávať aj v tomto smere rozdiely medzi 
rnest?m _a

1 
dclledinou. ~ mnohých družstevných obciach sa už dosiahli veľmi 

cenne vyse {y, ktore sa môžu stať vzorom aJ· pre :né ded1'ny K It ' · 
v • d din' h "ak .1 • u urnemu 
zn~otu na e ac , ~s · treba _;enovať pozornosť aj zo strany umeleckých 
teh~s a umelcov-sohstov, pretoze z vlastny' ch zdroJ' ov t.am c"ast " 
d al ť b h 

v• h d b . v · o nemozno 
osr m u o atš1 u o ny Zivot. Na tomto úseku sú veľn1' po b d . · · 
k 

• . · k ' v• , l VZ U ZUJ U Ce 
s usenostl, to re nas1 vykonní umelci získali práve na b d · h · k di k· h" S .. . ese ac a pr1 " o-
m~n rov:ac vazu s~ovenských skladateľov, usporiadaných v družstev-
nyc~ obCia;h. ~a d,ruheJ strane plným právom boli kritizované pseudoume
leck? vystu?ema rozn~ch, , často konc.ertný~i kanceláriami organizovaný ch 
estrad, ktore za premrstene ceny servirovah bezcenne' alebo prl'a vk dli ' . " , , . , . . - m s o ve 
"umeme : urazaJUCe v~~s de~ského človeka. V súvislosti s často diskutova
nou otázkou vkusu nasiCh ľudí treba konštatovať že h oc· · · h 1- k · , . - • , , 1 Je 1c ume ec e 
Citem~ casto nerozvmute, vždy viac sa dostáva na p ovrch jeho zdra · · dr 
V :ľky .vplyv tu ~~ tiež .revolučný prerod v živote nášho ľudu, ~~0:; ho; 
stale _v1ac vyzbrOJUJe. !?roh. vplyvom buržoázneho úpadkového umenia. Bolo 
b~ vsak ~h!bo~ .ne:;1d1eť, .ze vplyv najmä úpadkovej tanečnej hudby je ešte 
~~a~e fna~ny. N_aJma u mla~ež~ je tento problém veľmi akútny. Ak si mnohí 
rmte 1a onedavna mysleh, ze sa tento problém vyrieši tý·m ž v 

nebudeme hovoriť , presvedčili sa na besedách že otázka vz·~a'llue mlo ' ndo~ 
k t v • d" ." h . ' . L a eze anecneJ " zezoveJ udbe Je veľmi vážnym problémom dot ·k · · · 
celkového charakterového profilu našej mladej generácie T~ že y ~Jdu;lľm di~
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majú záujem p d v tl ' " . ' m a I u a b . v re ovse ;:ym" o tanecnú hudbu, nie je, pravda, tragické. Chy-
o~ ,Je v~ak, "a to veľkou, ~; sme sa málo starali o to, akú tanečnú h udbu 

maJU moznoso poznať . Zvlasť v posledných rokoch k nám prenikl h 
bezcenných aleb . vk dl' ' h ' o mno o , k , . o prra~ s o 1vyc tanečných skladieb. Preto nemožno túto· 
?tab ~naďaleJ bagatelizovať, treba sa s ňou vyrovnávať predovšetkým tým 
:~ u ,eme p~opa~ov~ť vkusnú tanečnú hudbu a zosilníme hudohnovýchovn~ 
cn;mos: _medzi mladez~u .tak, aby mala možnosť prekonať svoju jednostrannú 
on entácm a spoznala me, hodnotnejšie druhy h udby . 

Podobne, b?' bolo možné fozoberať ďalšie veľmi cenné a zaujímavé pod
ne~y, ktoryiDI sa na besedách obracali pracujúci na hudobníkov Nejede 
z clenov delegácií mal neraz ťažkú situáciu, kecľ mal dať odpoveď ~a ot· . k n 
prečo bud b · 1 · k · dk az u, i ,0 ,m u:?e Cl ta ~~Ie a prichádzajú medzi pracujúcich, a keď, tak 
ba."n.a navstevu , a nesnazra sa zblízka poznať problémy ktory'mi . .. · ľ di 

m aJÚC b ť . " . ' . k , ZIJU U a:~ 
,1 Y . mspiratorim ~ ·onzumentmi ich umenia. B esedy sa takto stali 

po_?nut~ou l _Pr~ hudobnych umelcov aktívnejšie sa zúčast1'í.ovať nášho spo
locen.skeh? diama ~ prekona~ . ~zoláciu, v k torej sa ešte do značnej miery 
:ach~dzah . ~kvele r~h .v~zhr?Jlh konkrétnymi skúsenosťami a bohatými pod-

etml. na SJazd soCiahstrckeJ kultúry a na ďalší rozkvet nášho hudob ' h 
um

1 
e~a v procese dovŕš~nia kultúrnej revolúcie a výstavby socializmu v ::še

0

J· 
v asti. 
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_LAD I SLA V BU RLAS 

Otázky súčasnosti 

V súčasnej dobe vyvinuli sa v hudobnom u~e?;i u nás i u náro_dov celej 
:SVetovej socialistickej sústavy dve základné kntena na ~osudzovan,te hudob
ných diel: je to kritérium umelecké, k~ré skú~a vlastnu umelecku hodnotu 
.diel a kritérium spoločenského poslama skladieb. . 

Pokiaľ ide 0 kritérium umeleckosti u nás, . nem?žno ho . m~c~amcky sto
tožňovať s kritériami, ktoré pod týmto pojmom platia v kaptt~hshc~o~,.svete. 
Hudba je u men ím -- a ak ním má byť , musí _spl~a~ tie naJv~ssie po
:žiadavky estetické. Veď čo by zostalo aj z tej naJlepseJ a~torovel sna~y, 
:keby svoje myšlienky nevedel forrnul~wať umele~ky: ~udob~a veda os_ve~I~a 
však už dosť jasne, že umelecké maJStrovstvo me Je t?a suhrn te~hmckrch 
:kompozičných prostriedkov a scho~ností. Napr. z n~šich ~racovníkov Kre: 
-sá_nek charakterizuje umelecké maJStrovstvo ako ~meru s~hlasu umele~eJ 
rforrny s významným životným o~sa~om. Te~a mel:n . ~posob :ume~eckeh~ 
:zobrazenia, ale i predmet zobrazema, Jeho sprav~e vid~rue a cha_pa~e P~~r1 
k atribútu umeleckého majstrovstva. Z tohto hľad1sk~ zda sa veľm~ ne~pln~m 
a teda i nesprávnym, ak sa pod pojmom súčasnostJ a modernostt, .. chape , 1ba 
oovosť v oblasti technických prostriedkov. Hoci posledné desaťrocia v z_apa
doeurópskej hudbe vytvorili úplnú hegemóniu tomu pocb~benému st~novisku~ 
:že umelec sa celkom racionálnym spôsobom venoval .1ha hľa~~ruu noveJ 
]kompozičnej t echtúky bez ohľadu na to, ako túto teehmku P,OUZIJe,, dne~ -~a 
:Stáva čoraz zrejmejším, že otázku novátor~tva v hudbe n~mozno zacať. nestť 
-z tohto konca. Práve naopak, zdá sa, že tieto posledné vystrelky prepiateho 
;individualizmu a do absurdnosti privedeného romantizmu dostávajú sa do 
rneriešiteľného závozu a protirečení. 

Ak hovoríme o súčasnej slovenskej hudbe, musíme tiež jasne vidieť, čo je 
-z hľadiska estetického súčasné. Veď nie všetko, čo v súčasn?st~ vzniká, je s~u· 
.točne súčasné umenie. Rozhodujúcim momentom tu však me Je dátum vzruku 
.diela ale niečo oveľa hlbšieho. V súčasnom umeleckom diele nach ádzame 
pred~všetkým kvality odpovedajúce novej ~ivotnej_ sk~točno;:;ti. _Tieto kva_lity 
t;a dotýkajú, priŕodzene, tak sféry obsahoveJ, ako aJ ~fery recovych prostne~
kov. Výrazové p rostriedky sú však eminentne závislé od sféry obsahoveJ: 
Je nezmyselné domnievať sa, že sme súčasní v umení, ak sa nám_ azda podan 
1>komhinovať taký zvuk, ktorý tu ešte nebol. A ?bjaviť pr~ve. niečo ta~{é P? 
.ére hľadania nových zvukov v západoeurópskeJ hudbe me Je veru I ah~e. 
Niet takého tónového zoskupenia. ktoré by sa už nebolo vyskúšalo a uplatmlo. 
Preto musí ďalšie "hľadanie" prechádzať u súčasných extrémistov na oblasť 
.elektrofonickej a konkrétnej hudby. 

Dobré je zastaviť sa ešte u otázky, čo znam ená správne videná sú?asnos~. 
Súčasná tematika v hudbe, to nemôže byť mechanický obraz, fotografia dnes
ného života, pretože af v reálnom objektívnom živote sú prvky, _ktor~ od
umierajú a patria už minulosti, a prvky, ktoré sú zá~·o~om no;eho ztvota 
a majú povahu perspektívnu. Súčasnosť teda treL3: vtd1et z .t~keho~~ posu
dzovania hodnôt. Ak je teda umelec tým, ktorý vie takto vldieť sucasnosť, 
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potom aj celý spôsob jeho tvorby, prostriedky jeho hudobnej reči sú závislé 
od adekvátneho tlmočenia svojho zámeru. To, pravda, dokáže len skutočný 
umelec, a nie každý, kto píše noty. Neostáva iná cesta ako cesta smelého 
novátorstva, vychádzajúceho zo smelého a pravdivého umeleckého vyznania 
našej životnej prítomnosti. 

Kritérium pokrokovej spoločenskej úlohy dostáva sa do popredia všade 
taiJ), kde sa kladie dôraz na spoločenskú funkciu hudby. Jedným ZO> znakov 
debaklu súčasných extrémistov je, že táto tvorba stratila svoje pokrokové 
spoločenské poslanie. Umenie bez konzumenta je mŕtvym umenim. Cieľom 
každého ozajstného umelca je nájsť kontakt prostrednictvom svojho diela 
so spoločnosťou, a tým čosi spoločnosti povedať, oznámiť . Je príznačné, že 
zástancovia extrémnych kompozičných smerov odmietajú akúkoľvek diskusiu 
o téme spoločenskej účinnosti a spoločenského kontaktu umenia. 

Celková problematika spoločenskej účinnosti hudby vo vzťahu k problé
mom kompozičným väzí v tom, že k vnímaniu hudobného diela sú nevyhnutné 
isté minimálne predpoklady • u poslucháča; ak sa tieto nesplnia, hudobné 
dielo stráca pre neho zmysel, stáva sa zhlukom rôznych zvukov, v ktorých 
sa nevie orientovať. Tieto predpoklady sú pre estetické vnímanie hudby rôzne 
podľa žánrov a štýlov hudby. 

Táto rozdielnosť v schopnosti vnímať hudbu je u poslucháčov podmienená 
dvoma faktonni: predovšetkým stupňom hudobnej a umeleckej výchovy 
a jednak individuálnymi predpokladmi a záľubami. Ak v socializme bojujeme 
za heslo "umenie patrí každému", myslime tým predovšetkým na to, že 
hudobnou výchovou a osvetou musíme každému umožniť, aby bol v rámci 
svojho vzdelania natoľko oboznámený s umením, žeby sa mohol stať účast
níkom na umeleckom zážitku i toho najnáročnejšieho typu - ak má o to 
záujem a ak to vyhovuje jeho osobnostnému založeniu. Hudobná tvorba 
našej súčasnosti, keď ešte nie sú splnené všetky podmienky hudobno
výchovné, musí však vychádzať zo situácie, aká je v spoločnosti dnes, a ne
môže j ej byť ľahostajné, nakoľko dokáže získať kontakt so spoločnosťou, 
nakoľko sa pričiní o zdokonaľovanie a zošľachtenie nášho človeka. . 

Kritériá umelecké a kritériá spoločenského poslania sú vo vzájomnom 
dialektickom vzťahu. Nám, prirodzene, záleží na tom, aby tieto kritériá holi 
vo vzájomnom súlade, a nie v protiklade. Disproporcie medzi umeleckosťou 
a spoločenským účinom, s ktorým sa stretávame, boli v minulosti podmie
nené rôznymi okolnosťami nášho spoločenského i umeleckého vývinu. Po
najviac dv oma skutočnosťami: že sa v predošlých spoločenských formáciách 
neriešila a nemohla riešiť celková hudobná vzdelanosť širokých vrstiev spo
ločnosti a umenie sa vyvíjalo v pomernej izolácii od týchto vrstiev, pretože 
sa nemohlo o ne oprieť. J ednou z hlavných našich úloh je odstraňovať tútÓ 
diskrepanciu. Hudobnej tvorby sa z tejto skutočnosti priamo dotýkajú dva 
poznatky. Do popredia umeleckého vývinu dostávajú sa všetky tie žánre, 
ktoré sú spoločensky najaktuálnejšie a ktoré majú čo najširší dosah na kon
zumentov; tieto treba starostlivo a všestranne rozvíjať. Také sú napr. opera, 
vokálna a vokálnoinštrumentálna hudba, niektoré programové útvary a pod. 
Druhým poznatkom je, že odborná nevyspelosť nášho publika nesmie sa stať 
normou pre úroveň našej tvorby. Vysoké umelecké majstrovstvo je podmien-
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kou ďalšieho úspešného rozvoja našej hudby. Nepodceňujme však naše 
obecenstvo! Veľké súčasné umenie má oveľa viac predpokladov na to, aby 
si našlo cestu k poslucháčom, ako umenie staršie. Pravda, za predpokladu, 
že ide .o skutočne veľké umenie, prichádzajúce s aktuálnymi problémami 
a s veľkou životnou prav dou. To však závisí predovšetkým od umelca samého! 
Aj Ý našej hudobnej tvorbe máme diela, ktoré sa stretávajú s veľkým záuj
mom u nášho prostého ľudu. Hudba, ktorá rástla na realistických základod1 
a vychádza z aktuálnej životnej problematiky, má na to všetky predpoklady. 

Vážnou úlohou našej súčasnej hudobnej tvorby je však to, aby sme doh<J
nili zaostávanie tých hudobných žánrov, ktoré m ajú čo najširší spoločenský 
dosah. Treba si želať , aby sme dosiahli také úspechy v piesňovej a sborovej 
tvorbe, ako ich dosahujeme v tvorbe opernej a symfonickej. 

Perspektívy ďalšieho rozvoja slovenskej hudby nemožno, pravda, vidieť 
izolovane od hudby českej, sovietskej a od hudby celej svetovej socialistic
kej sústavy. Veľké spoločné ciele, idea proletárskeho internacionalizmu nás 
spájajú. Tažkosti a zložitosť súčasného vývinu hudby a umenia vôbec sú 
podmienené skutočnosťou, že umenie sa dnes rozvíja v dvoch rozdielnych 
svetových spoločenských sústavách, čo nemôže nevplývať i na oblasť hudby . 
Y súčasnom kapitalistickom svete je vývoj hudby usmerňovaný predovšet· 
kým na jeho tzv. "autonomnf' alebo "čisto hudobný" vývoj. Takto obrne· 
dzene chápaný vývin hudby už dôkladne ukázal svoje negatívne stránky 
á dnes sme svedkami toho, do akých absurdností sa dostáva tzv. avantgardná 
hudba na Západe. V socialistickej svetovej sústave vychádzame z vedomia 
spoločenskej funkčnosti umenia; á v dôsledku toho máme aj iný názor na 
to, čo ,je v oblasti vývoja hudby krok dopredu a čo je poblúdením a zaostá
vaním. Preto existujú aj dva diametrálne odlišné názory na hodnotenie a chá
panie súčasnosti v umení a sú dva triedne vyhranené obsahy modernosti 
a súčasnosti. Umenie je triedne a spoločensky viazané, a preto sa aj v oblasti 
hu<U)y stretávame s antagonistickými vývinovými tendenciami. Tieto nemožno 
zotrieť alebo dostať do súladu. Treba však zdôrazniť, že celú problematiku 
neslobodno vidieť schematicky a zjednodušene. My máme dnes priateľov 
medzi západnými umelcruni, ktorí sa v konečných dôsledkoch znažia v kapi· 
talistických podmienkach o to isté, o čo my u nás v podmienkach socialistíc· 
kých. Dokonca· aj niektorí zástancovia extrémny ch smerov začínajú u.važo:vať 
o· mnohých otázkach celkom triezvo. Konštatuje sa napr., že elektronická 
hudba prekročila hranice umenia práve v pokuse dehumanizovať umenie 
a poprieť v ňom moment spontánnosti. Volá sa po tom, aby sa meradlom 
um~nia znova stal človek. 

IL sjazd SCS, ktorý bol manifestačným primknutím našich skladateľov 
k myšlienke veľkého a spoločensky účinného umenia v našej vlasti, vyslovil 
sa k mnohým konkrétnym otázkam tejto problematiky. J e našou úlohou, aby 
sme tieto ideály premenili v skutočnosť, a tým dosiahli ďalší rozkvet hudob
nej kultúry v našej vlasti. 
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(Al .b t ) A.' Mate1'ček (Landgraf) 
Z Tal't' l'!·,· ttsera v Košiciach: H. Grnu cová z e .a a 

premiéi'Y • • • Foto: M. Litavská 

ANTONIN SYCH RA 

Obsah a for ma v umení 
(Na okraj niektorých štúdií Jat·oslava Volka) 

Pokračovanie 

Aspoň v niekoľkých zásadných poznám
kach bv som sa ešte chcel zmieniť o situácii 
v hudbe. Ak chceme rozlUnieť vzťahu hudby 
ku skutočnosti, tak najlepším východiskom 
sú žánre užitej hudby, bezprostredne späté 
s praxou, s každodenným životom kolek
tívu. Vzfah ku skutočnosti v užitých hudob
n'\,ch žánroch je - podohne ako v architek
t~re alebo v umeleckej výrobe - určený 
maximálnym prispôsobením spoločenskej 
funkcii, ktorú má daný hudobný útvar pl
niť. Dobre to môžeme ul(ázať na p ochode 
alebo na tanečných piesňach najrôznejšieho 
druhu, ktoré, hoci po invenčnej stránke sa 
čo najslobodnejšie rozvíjajú, sú nevyhnutne 
viazané na základnú r ytmickú osnovu to
ho-ktorého utvaru, koordinovanú s pohy
bovým prejavom. Avšak touto vonkajšou 
súvislosťou sa nevyčerpáva vzťah u?.itého 
žánru k realite. Užitý žáner sa súčasne pri
spôsobuje spoločenskej funkcň i svojím 
výrazom, psychofyziologickým pôsobením, 
chápe sa tak, aby navodil, resp. dokreslil 
náladu situácie, k u ktorej sa viaže. Dohl'o 
to možno demonštrovať na Smetanovom 
slávnostnom sbore "Veno". Ak porovmíme 

slobodnejší. Keby bol Smetana rezignoval 
kompaktný zvuk, stratil by jeho sbo1· mo
numentalitu, bol by krátkodychý a tým 
nepresvedčivý. A },eby bol rezignoval bo
hatú harmonickú premenlivos~ a živý po· 
hyb hlasov, pôsobil by tvrdo a jednotvárn<J, 
šedivo, čo by bolo ťažko zlučiteľné so sláv
nostnou atmosférou. Realizmus užitých žán
rov je v emocionálne výrazovom prispôso
Lení funkcii, ktorú má skladba plniť. Iné 
sú Smetanove fanfáry k Libuši, navodzu
júce slávnostnú náladu štátnych aktov les· 
kom plechových nástrojov, imitaeným prc
pletaním a živo rytmizovanou prodlevou, n 
iné sú Dobiášove fanfáry, venované komu
nistickej strane, so zámernou spevnou ly· 
ričnosťou, usilujúce sa o vystihnutie sub
jektívneho vzťahu každého poslucháča k 
lmutiu, na ktoré sa vz~ahujú. Citlivo a s 
jemným realistickým . postrehom rozlišuje 
fanfáry Dv01l·ák v symfonickej básni Zlatý 
kolovrat. Z jedného a toho istého tematic
kí:ho materiálu vyvodzuje fanfáru loveckú 
v F dur, inokedy vojenskú poľnicu, strá
cajúcu sa v As dur, inokedy zas intrádu 

;$v; i ri n i J 47T -tJ a 1=-41 i 3 l a I-Wtt4 
... ~~~ ) · ~ ~ . · . 

~ytfi, l hii tMi ! ffil iMrBffl~ 
. . 3 

skizzu s konečným znením, zistíme, ako 
Smetana sleduje dve tendencie. dialekticky 
protikladné, nakoniec však splývajúce v je
den základný syntetický dojem: na jednej 
strane sa snaží o to, aby pôsobil kompakt· 
nou harmonickou masou, monumentálny m 
zvukom, k torý sa mohutne nesie ako jcd~n 
jediný prúd ; na druhej strane sa však usi
luje o to, aby tento zvuk bol vnútorne čo 
možno najdiferencovanejšl, aby sa akordy 
chorálne premieňali a aby pohyb jednotli
vých hlasov bol čo najmelodickejší a čo naj· 

v H dur, kde prepletajúce sa hlasy oslavujú 
kráľov návrat z hoja a konečne slávnostnú 
znelku celého orchest.ra v C dur a pot<.>ru 
(viď prvý príklad na str. 266) v II dur, 
dávajúcu signál k dvornej svadobnej sl>.\v
nosti (viď dr uhý príklad na str. 266). 

.A podobne citlivá na spoločenskú funk~iu, 
na danú situáciu je už a j ľudová h udLa, 
ako som sa to pokúsil demonštrovať v skrip
tách "Realizmus v hudbe" na slovensk~·ch 
zbojníckych piesňach. Zánre užitej hudby 
- to treba podčiarknuť, pretože v teórii 
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to ešte nebol~ dostatočne zdôraznené - sú 
základom, východiskom a podhubím všet
kej hudby. Ak chce skladateľ - v opere, 
vokálnej alébo programovej hudbe - nav'?
diť situáciu, objektivizovať s_cénu, vytvo~ť 
kulisu svojho deja, tak sa, prll'odzene, obra
cia k žánrom užitej hudby, ktoré - opa: 

k . su' späté priamo v spoločenskeJ UJem - . . k · 
praxi s určitými situác1am1 a ku torym 
sa viažu konkrétne nálady, predstavy, áno, 
niekedy aj idey, ako je to n~~r; ':' Smela
noVých hrdinských témach, VIazuCich sa ~a 

ochody, ktoré boli typické pre ovzdu:n~ 
~evolúcie roku 1848; to dobre poch~pil 
Dvm'ák v citovan)•ch príkladoch zo Zlateho 
kolovratu. 

Zaoberajúc sa žánrami užitej hudby, po
=ali sme už vlastne dvojaký vzťah hudby 
k realite. Hudba je s realitou spätá pre~o· 
všetkým konkrétnou funkčnosťo\l, praktic· 
k vrn spoločensk)'Ill poslaním, ktorém~ ~a 
p~ispôsobuje. Na konkrétnej fu:nl<.čnostl J.e 
založená - pokiaľ je však realisticky cha
paná _ i konvencionálna znalwv:o~ť~ sy~
bolika v hudbe; konvencio.nálna cttaCJa rata 
s tým že sa poslucháčoVI spolu so za~ne
ním ~čitej témy vybavia aj ?kolnos~ v 
ktorých v živote obyčajne zazmev~; a sty
lizácia to znamená hudobno-bá~n~cké vy· 
stihnu'tie slohu určitej doby a urč~~eht? P;?.s: 

kvátlle dokážu postrehnúť náladu situácie, 
pre ktorú sú určené. • . 

Týmto však vzťah hudby ku slmto~nost1 
nie je vyčerpaný. Nemalú úlo~u - l keď 

. . zďaleka nie takú ako ~· diVadl.e aleLo 
!ttvarnom umení _ hrá v hudbe 1 zoh~a
zenie v užšom zmy sle slova, napodobem~; 
mám na mysli .zvukornalebné postupy naJ· 
rôznejšieho druhu. Pritom tre~a mať na 
mysli, že pôsobnosť napodobema v hu~be 
je obmedzená a) tým, že svet sluchovych 

redstáv je menej konkrétny ako svet zra
kových predstáv a b) tým, že hudba v po,l
state používa len tóny, t. j. výber zo ;r.vu
kovej oblasti a tóny sa v prírode a v s_po
ločnosti okre~ hudby vyskytujú len z~J<)< l
kavo. :Pomerne najviac sa .napodobe~H! v 
hudbe uplatií.uj~ tam, ~de . l~e. o vysu?_nu: 
tie spádu reči hudobneJ mel?die. Iba pnpo 
mínam, ako znamenite vystthol napr. Dvo-
i'ák vo Vodníkovi drsnosť otázky "Co. t?. 
zpíváš ženo má" dvojicou fagotov a najO\a 
neurv~losť slov "nechci toho zpevu" do
vetkom lesného rohu. 

Avšak i tu je príznačné, že obsah textu 
nie je hudobne vyjadrený po stránke pr;d~ 
stavovej do určitej miery by bolo kmozne 
odklad~ť i rôz:O:e repliky; no .ade _v.Une 

ľe vystihnutá n_álada, výraz, dusevne roz
položenie hovonaceho. 

t di áta s h'rm že v posluch acoVl ozlJU 
re a, r ., .•• , . l é • · • äté 

emócie, asociácie a 1dey, tt_or su ~p 
s daným slohom. A po ~uh~ Je hud~a ~tzko 
spojená s realitou emociOnálnym vyrazom, 
konkrétnym psychofyz~olo~ickým ľôsobe
ním, schopnosťou navodiť nál~du. ž ,mre. u
žitej hudby sú súčasne pr~knckou preVle~
kou objektivnósti, reálnosti hudobn~ho vy
razu, psychofyziologického pôsohe,?.Ia. hu•i
b . natrvalo alebo aspoň na dlhsl cas sa 
vy praxi udržia len tie skladby' ktoré ade-

Ak hovorime o vyjadreni obsahu '! hu~be, 
totiž o ' ' racionálne logický.ch ~ú'?slostJa~h 
a konštrukciách, je potreb~e .zml~ruť sa e~.e 
0 

jednej veci. NajcharaktenstlckeJŠOU z t_ýlh: 
to postupov v hudbe je logika temhabc '~l 

uži · • č • c mo•J-ráce a najmä po_ ne. pnzna ny . -
p Do určiteJ· rmery le to vlastne prenc 
vov. 'h d hud-senie typicky jazykove o postupu o l 
h : príznačný motív má charakter zna m, 
j"? pomenovaný" situáciou (napr. drama
tick~u), v ktorej sa ozve, podobne ako slovo 
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je - z hľadiska genetického - pomenované 
mimojazykovou situáciou, v ktorej je po
užité. Avšak - podčiarlmjern - táto ana
lógia s jazykom platí len so značným ob
medzením. Zatiaľ čo slovo je len a len 
znak, nemusí sa, ako som sa už o tom 
zmienil, zhodovať s realitou, k u ktorej sa 
pripína, priznačný motív je úplne adekvát
ny len vtedy, ak aj emocionálnym výra
zom zodpovedá danej skutočno~li, ak nie je 
určený iba konvenciou, zvyklostou. Tak 
napr., ;:tko som ukázal v štúdii o symfa
nický ch básňach Bedi'icha Smetanu, prí
značné motívy v Smetanovom Tábore a 
Blaníku nie sú " pomenované" - v tom je 
ich prednosť, reálnosť len sú vislos
ťou s textom ehorálu "K tož jsú Bo:ží bo
jovníci", ale i tým, že melódia prvého 
štvortaktia chorálu "Ktož j~ú Bož[ bojov
níci a zákona jeho" je hudobne uvedená 
ako apel, bojová výzva, melódia dr uhého 
štvortaktia " prostež .od Boha pomoci n dú
fejte v neho" ako chorál - m odlitba, a 
melódia tretieho štvortaktia "že konečne s 
ním vždycky zvítčzíte" ako bojová pocho
dová fanfára ; ináč povedané: všetky tri p ri
značné motívy sú tu "pomenované" i .r)·dzo 
hudobne, intonačne žánrovou charakteri~ti
kou. Celkom na okr-aji hudby, už mimo 
rámca jej špecifičnosti , zos tá vaj ú symholy 
len p re oči alebo č.iste logicky vykonštr uo
vané, ako je to napr. v Hindemithovej me
lodráme "Ploner Tag" kde sklar1ateľ veľ
rybu zobrazil usporiadarum notového zápi
su do rybacieho tvaru, alebo ako je u Ri
charda Straussa zobrazená láska hudoLnvm 
m otívom a nenávisť jeho inverziou. ' 

J e načase, aby som pristoipil k uz:.íve
rom, vyplývajúcim z t ejto kapitoly . Zo 
všetkých analýz, ktoré som dosiaľ pr•evie
dol, vyplýva celkom jednO'značne, že vzťah 
obsahu a formy a tiež vzťah subjektu a 
objektu je iný v jazyku, iný v umelecke j 
tvorbe a iný vo vede. A nielen to: i v jed
notlivých umeniach a dokonca v ich jPd· 
notlivých žánroch je daný odlišným spô
sobom. Ak chceme dospieť k všeobecný m, 
zásadným uzáver·om, musíme prihliadať J, 
týmto rozdielnostiam, k špecifičnosti jazy
ka, vedy, umenia i jednotlivých mndec
kých oblastí a ich rozmanitých žánrov; ináč 
sa nevyhnutne utopíme v papiet·ových 
špeku.láciádl. Videli sme, že v niektorých 
umeniach, napr. v divadle, filme a vo v)'
tvarnom umení, nie sme ani trochu oprá,·
není hovoriť o subjektívnosti obsahu a ob
jektívnosti formy, obsah je v ňom daaý 

objektívne, materiálne p ráve obraznosťou, 
zhodou, podobnosťou s realitou. V in)·ch 
umeniaeh, napr. v slovesnom umení aleLo 
v hudbe, je vzťah k realite, a tým aj vzá-· 
jomný vzťah obsahu a formy, ako aj sub
jektu a objektu, zložitejší. Napodobeniu tu 
pripadá oveľa menšie pole, zhoda s rť'ali
tou na prvý poloľad nie je taká jasná. 
Nemožno tu hovoriť o zobrazení v užšom 
zmysle slova, t. j. v zmysle napodobenia, 
ale o zobrazení v širšom zmysle slova. UJne
lecký obraz je tu daný komplexne, jedno
tou, súvislosťou napodohovaeích, emociomíl
ne výrazových (psycho.fyziologické pôsohe
nie) a znakových, resp. symbolick~"ch po
stupov. Avšak ani tu nemožno hovoriť o 
suhjeklívn osti obsahu a o tom, že le11 fo r
ma je objektívna. I tu sa usporiadanie for
my 1·iadi p redovšetkým objektívnymi zíoko
nitosťami obsahovými: prispôsobením sa 
spoločenslwj funkcii, zákonitosťa1ni psycho
fy:áologického pôsobenia a historickou tra
díciou jazykového alebo hudobného systé
mu. I tu forma nie je nič iné ako usporia
danie materiálu do obrazu, a to reáLie, ob
jek tívn e dokttmentovateľné, pravda, v obraz 
v širšom zmysle slova. Znovu podčiarkujew, 
čo som u ž zdôraznil: forma sa chápe ako
forma len potiaľ, pokiaľ vnímateľ rozumie 
obsahu, ktorý je v nej zobrazený. A samo
zrejme : ako pri pochopení obsahu, tak i p ri 
pochopení formy v umení hrá úlohu sub
jektívny faktor, lenže trochu ináč, ako si 
to predstavuje Volek. Stupeň pochopenia 
obsah u i formy určite závisí od. osobnej skú
senos ti a vnímavosti diváka, čitateľa a po
slucháča, a to ako od jeho skúsenosti život
nej, tak i umeleckej. To však nič nemení na 
fakte, že obsah je dan)' v obraznej .forrne 
objektívne, ma teriálne {či u ž ide o obraznú 
formu v užšom alebo širšom zmysle slova) 
a že forma nie je ni č iné ako usporiadanie 
umeleckého artefaktu do obrazu. I v ume
ní platí Leninov výrok z Materializmu- a 
empiriokriticizmu, že obraz "sa nemôže nik
dy úplne rovnať modelu", že však "obrysy 
obrazu sú historicky podmienené, ale ne
podn:úenené je to, že tento obraz podáva 
objektívne existuj úci model" . Ak Volo>k 
z hlad..iska by tia označuje obsah 7.a subjek
tívny a iba formu za objekt-ívnu, z toho 
vyplýva, že umelecké dielo považuje nie 
za obraz, ale len a len za konvencionálny 
znak, symbol (v H elmoltzovom zmysle slo
va) alebo hieroglyf (podľa Plechanovovloo 
vyjadrenia), a tým sa ocitá na samých hra
niciach subjektívno-idealistickej koncepcie. 
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l\1. S AB IN I N A 

"Moskva -Čeremušky" od D. Šostakoviča 
(Písané pre Slovenshú hudbu) 

Sostakovič v operete! Bolo to prekvapenie, nad ktorým mnohí užasli. 
Dokáže sa Sostakovič, tvorca grandióznych filozoficko-tragicl{ých symfonic· 
kých diel, intelektuálne hlbokej komornej hudby stať takým " jednoduchým" 
a "prístupným", ako to vyžaduje opereta? A ak dokáže, neprejaví sa to 
umeleckým znížením štýlu, stratou umeleckého " ja"? Nie, nič podobné sa 
nestalo. Veď iednoduchosť v pravom zmysle slova - to je najvyššia eko
nómia všetkých výrazových prostriedkov, krajne presný odhad každej črty, 
veľké majstro·vstvo. Takáto jednoduchosť je možná v hociktorom žánri, od 
"vysokého" filozofického až po bežné žánre. Obraz práve takejto jednodu
chosti vytvoril Sostako·vič vo svojej operete "Moskva - Ceremušky". 

Obrátenie sa k žánru operety skladateľom, ktorý napísal nemálo veľko-
- lepých masových piesní a filmovej hudby, vynikajúceho majstra hudobnej 

paródie, ťažko nazvať niečím neočakávaným. V Sostakovičovej tvorbe sa už 
dávno rozvíjali rôzne línie zároveň. Pritom sa intonačné "nahromadenie", 
dosiahnuté ním v piesni alebo vo filmovej hudbe, často uplatňovalo i v su
sednej symfonickej sfére, nesúc so sebou nov)r obrazný obsah. Casom určite 
bádatelia rozanalyzujú celý komplex zložitých medz.ižánrových vzťahov 
v Sostakovičovej hudbe. No to, že existujú, je zrejmé i bez škrupulóznej 
analýzy. Populárne žánre slúžili autorovi ako primárna etapa zovšeobec
nenia a pretvorenia súčasných žánrových intonácií, čím sa sluchová zásoba 
jeho pozorovaní nepretržite obohacovala a obnovovala. Humor, sklon k vy
smievaniu filisterskej triviálnosti, k odhaľovaniu :zla a násilia hanlivou gro
teskou, to sú charakteristické črty Sostakovičovej tvorivej povahy. V mladých 
rokoch prevláda u neho huncútska paródia nad utvrdzovaním humanistického 
ideálu. V čase zrelosti sa vzájomný pomer zreteľne zmenil v prospech obra
zov vysoko etických, obsahujúcich kladné ľudské princípy. Jednako však 
životná satira, zameraná na konkrétne a každodenné, sa už dávno nevyskytla 
v tvorbe tohto umelca. J ej svojrázny odraz možno odhaliť iba nepriamo 
v parodick)'ch epizódach jeho hudby - napríklad v Scherze V. symfónie 
alebo v · niektorých častiach IX. symfónie. J ednako humor ako taký - od 
smutného "smiechu cez slzy" v cykle z hebrejskej národnej poézie po ra
dostné ľudovo-žánrové momenty v cykle Prelúdií a fúg (napr. fúga D-dur) -
nikdy z jeho umenia nevymizol. 

Opereta "i\Ioskva-Ceremušky" znamená Sostakovičov návrat k dramatic
kému žánru (od posledného dramatického diela, opery Lady Mackbeth Mcen
ského obvodu, prešlo už štvrť storočia) a zároveň návrat k aktuálnej komicko
životnej tematike. V raných baletoch sa snažil ňou zaoberať . Toto však mô
žeme nazvať iba relatívnym návratom. Veľký odstup delí grotesknú "elowniá
du" "Bolta" a lebo predstierané "sedliactvo" "Jasného potoka" od veselého, 
dobrého úsmevu operety "Moskva-Ceremušky". Niet v nej rovnakých prí
kladov parodovania "banálnosti"? Banálnosť bola a zostane nepriateľ orn 
citlivého umelca. Zmenilo sa stanovisko,·, z ktorého proti nej vystupuje: nega· 
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tí;nt> odhaľo~anie uvoľnil? miest? pozitívnému - karikatúre kvôli karika
ture - zdravemu, radostnemu smiechu. 

Nemožno sa ču~ovať, ž.e . taký ui?el:c-~o~átor ako Sostakovič, pristupujúe 
k oper:t~, obn?';'UJe a kriticky rev1d~.Je .~e~ zdroje. Ukázal sa ako geniálny 
s~~o~k · Part;Itl1:ra "Mos~v?'-C~re~u~1ek J.e naozaj virtuózna, oplýva vtip
nymi t~brovym1 a k~lonstic~yllll napadmi, je ľahká, priezračná a hý·rivá. 
Co sa tyka orchestra, Je veľrn1 skromny' klasickÝ s nevcl'J 0 I · b" ' h ' · h ' . ' { u s mpmou l-
Cl?~· nastroJOV a .s arfou. Z~ačná časť vokálnych čísel je sprevádzaná j ednou 
sl~c1kovo~ ~kupu:ou s, kraJne ekonomic~ým využitím melodických hlasov 
d!'ev a v m_ekedyv l l_esnyc~ rohov. Voľba mštrumentu, vol' ba timbroYej farby 
su zakazdym urcene osobitou, individualizovanou úlohou typicky' m , 
Komičnosť ·t ' · h k · , · ' zamerom. . s~ uacte, . c ara ·tenzac1a obrazu sú často vykresľované orchestrál-
nym~ prostne.dkami. Na~ríklad: humoristi~k~ "dueto" klarinetu a fagotu 
v ,seen~~ podliaka spravcu domu Barabaskma s tupou, namyslenou "veli
tel skou, osobou - Dreb~dnevom. ".Ľstivý" klarinet (v unisone so spevákom) 
sa_ zhovar~ s_o _"solídnym , frflavým fagotom, dávajúc veľmi zábavnú timbro· 
v~ P?r.tretlzacm. Obsah scénky i jej parodická ostrosť sú pre poslucháča oči
vidne 1 bez textu a spevu. 

J 4 :j 1 403 ' =I ~rr~ 
. ~ .. ~;1 . ~ ~ . . . . 

g: ,& , l ,. , p f l p F 
Fg. 

Vo všeobecnosti: ak máme krátko určiť to n01,é v hud b · k 'di. M k C vk " . . o neJ orne 1 h" ~ va- eremus . Y , Je to na Jednej strane posilnenie a rozšírenie funkcie 
~ Y ~ na druheJ strane obnovenie roly humoru, znateľne oslabene · v naše· 

snčasneJ operete. "Moskva-Ceremušky" sa môže pokladať ··' J ál J J . . . , , · za zaner revu ny 
eJ SUJet Je nenaročny: Moskovčania sa sťahujú zo starých domo d . · · 

v~budov~ných, ?o _komfortných mestských bytov a d~a mladé ~á 0 p~~~= 
~tah~vama, spoJ.eneho s neoča.kávanýnú komplikáciami. nachádz ~ p . · ~ 
s~astie. B_yrokrat~ so svojimi koristníckymi záujmami, kto'rí sa snaž7~una~~~1~· 
vseobecnu ~pokoJn?sť, sú odhalení. Tento nenáročný každodenný námet dáv~ 
sklad~teľoVl podllllenky na vytvorenie celej galérie skutočných obrazov ži
vo;a l c~arakterov., Jedných. vykresľuje súcitne, s jemným smiechom; stále 
pntomny humor dava osob1tý lesk sentimentálnym prejavom lyriky Pro
stredníctvom celko~ prostf ch, a štrukturálne žánrov)' eh intonácií pie~ne -
r~~ance al~bo v~lc1ka (lynckych valčíkov je v operete veľmi veľa) Sostako
VIc Z?brazuJe doJíma; ú dvo_jicu "bez bytu" - Mašu a Sašu Bubencovcov 
v lynckom d~ete prveho dejstva zaľúbenú Ljusju, ktorá márne čaká pricho(Í 

~· r 1 r r 1 r r ·l r rl r r 1 c r 1 & l• 1 ~ 
· · - . - . = == rr- r · 

Ko~da po ulicam chožu, v guživ okna ja gľažu 
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svojho druha Sergeja na schôdzku, rojčivú Lidočku a mnohých iných sym-

{;že " Viegorku" na sčite, čitajem storož v temnote, a mne kakoje delo 

patických kladných hrdinov operety. No v operete je zobrazená i protikl3:dná 
kategória obrazov: podliak-správca do~vu, ~lú.py b?'rokrat Dre~ednev a Jeho 
skúpa vulaárna žena. Tu už SostakoviC rue Je skupy na ost.ru grotesku, na 
úprim~ý p

5

ostup. V duete . Dre?edneva .a j eh~ manž~lk),' používa "suro.vé" 
intonácie tango-foxtrottu, zJaVUJe sa nenutene l ahkomyselna hudba kankanu, 
odhaľujúca faloš a triviálnosť ich zdanlivej " lásl>y": 

Drebednev: 

V ava: V gľaza posmotri mne moja dorogaja 

Za čt~, nu za čto ja tebja poľubila, čtob jezdiť v trollejbuse? Mrak! 

Je tu ešte jeden objekt grotesky: muzikálna triviálnos~, stele~ne~á rock
and-roHom. Sostakovič nekopíruje tvorcov ultramoderneJ tanec~eJ ~u~y. 
Túto tanečnú, nedisciplinovanú triviálno~ť podáva takr~č~no. z h1stonck~ho 
.aspektu, s jej predchodcami a geneal~~~~u. ~o parod1~t1ckeho tanca L1dy · 
a Borisa v druhom dejstve vsúva medzunym aJ v dvadsiatych rokoch popu
lárny tanec "Pečené kurča". Celá táto zliatina aktuálnou kari.katúrou P?';!ka: 
:zuje na prázdnosť a úplne zodpovedá podstat_e ?dhaľovaného _Javu. K !eJ 1steJ 
skupine hudobných karikatúr patrí aj parodiStlcké "putovame vd? xv II. sto
ročia" (dueto Lidy a Borisa) - v konvenčne archa~zovanom style "p~eudo
-russe", vybudované na intonáciách st~rej r?mance. I hudba. bale~neJ pai~
tomíny (ktorú možno ?azvať "Ak? na~~e Sl predstavovala. Li,da stahovame 
.do nového bytu") výsb.žne paroduJe tnvmlnosť a sladkastost roznych "balet-
;ných hudieb". 

N 0 chvalabohu, najzávažnejšou kategóriou komicko-humoristických . obra
·zov ;perety, určujúcou jej slnečné, optimistické znenie - je o~~asť smu:_ch':l, 
akým sa smeje človek jeW:oducho preto.' že. veselo a r~dostn~ ZIJe, pret?ze Je 
preplnený životnou energwu. Takou tskr1vou rados~ou su preplne~e dve 
veľké rozvinuté hudobné čísla operety : galop "Prechadzka Moskvou . (pre
brani z ranej ,,Baletnej suity" Sostakovičovej , d(Jplnený vš~ vok~lnym 
ensemblom) a polka-štvorylka obyvateľov nových domov. Ak_a nevy cerpa: 
teľná je v týchto epizódach skladateľova orchestrálna vyna~1ezavosť, ak~ 
pružnú, prudkú dyna:niku vnáša ~o ry~mov, ktorév s~ "?.a p~vy_ ~ohľad ~a~,e 
jednoduché! V" polke-stvorylke nas1el V);az ,.pr;~use~:ua (vy}mky v''G?rl-..o -~ 
ktorý sa opakuje ako refrén, no zakaždym prmasa mečo nove, neo~akavane: 

K tejto skupine obrazov, vytvárajúcich cell<ove jasnú atmosféru diela, patr1 
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i pôvabný malý sbor prológu ("Nechceli by sme pri stretnutí hovoriť zbytočné 
slová"), dueto manželov Bubencovcov o zvonku i pieseľí.-serenáda Borisa. 
Ich štýl je_ neobyčajne klasický, pripomína čistotu a ľahkosť haydnovsko
mozll:rt?vský:~ a v sch':lbertovských partitúr, btirlivú napínavosť komických 
Rossm1ho a ctastocne 1 Offenbachových opier. 

Hľa, pesnička Borisa v duchu serenády - humoresky. Má charakterizovať 
ľahkomyseľnosť a samoľúbosť hrdinu, akéhosi Don Juana našich čias. Ako sa 
patrí v klasickej serenáde, sprevádzajú ju iba sláčiky, ktoré imitujú mando
líny pizzicato akordami: 

Taram taram, nina, nina, vstrečajet meňa vesna, vesna. Bušujct vo vsem krase, i 

okna otkryty vse. l v každom okne ona, ona, i mysľ u nejo odna, odna. 

Melodika i forme. sú jednoduché, jednoduchý je i tóninový plán (F-dur ...-: 
a-mol). Na základných melodicko-rytmických formulách je vybudovaná väč
sma. hudobnýc~ e~izód operety .. Odkiaľ ich autor čerpá? Zo symfonickej 
k!a~ik_?'• z kom~ck~J opery, z klasickej operety, z piesní a tanečných žánrov. 
NaJma posledne su hoJne zastúpené. No celý tento prvotný materiál prechádza 
prísnym výberom, cez svojrázny, osobitý filter očistky a sortírovania. Existuje 
sféra ~kl~~ateľ~vi absolútne ~udzia a starostlivo obchádzaná: je to sféra pre
hnaneJ Clt~vosti, ~fektovanostt. Všetko, čo je s ňou späté, či už sentimentálno· 
r?m~~~ove ~e~odiCké obraty . alebo harmónie, nachádza sa v nejakej osobitej 
Sltnacu. ObycaJne sa uplatňUJÚ skúpo a v.ždy so zámerom odhaľovania hoci 
ako zámerné zdôraznenie pri vykreslení charakteru. ' 

V parti~úre "Moskvy-Ceremušiek" Sostakovič skvele operuje "tóninovou 
dr~maturgwu". Kľúčová, vedúca tónina operety je G-dur, ľahká, jasná tónina 
ohlubovaná hlavne viedenskými klasikmi. Je to tónina leitmotivickej piesn~ 
o. novýc~ Ceremv';lškách, kto:o':l sa di~l~ ~a čína a končí, sboru v prológu, 
plesne L1dy (zac1atok ktoreJ Je autoCitácJ.Ou znamenitej piesne Nás ráno 
víta ~hládkom") . Ža~tovnú, huncú~sku líniu udáva hlavná tónina" Borisovej 
serenady _F-dur., Lynka, naopak, Je sústredená v paralelnej tónine G-dur, 
e-m?!· V~ektorych prípa~oc.h Sostakovič používa veľmi bystrý a zriedkavo 
pouz1vany postup: parodicke prehodnotenie tradičného výrazu stupníc. Mô
~e byť zreteľnejšie použitá smutná, tragická funkcia cis-molu? Sostakovič 
~u vyberá pre tragikomickú epizódu zrážky byrokrata-správcu domu s ná
J??I~kmi, mu~enými, dlh~m ~kaním . na. ~,úče od svojich budúcich bytov. 
N1eco podQ<bne ~a st~va 1 s ."d~amatiCkym d-molom v grotesknom duete 
Drebedneva ~ Vavy 1 s k om1ekym efektom v "plytkom" C-dure v pas de 
deux baletneJ pantomímy. 

V ope~.ete" ~oslov~. panuje lyrický, búrlivý i radostný valčík. Aj pieseň 
"Ceremus1ek Je valc1k, ktorý naberá na seba veľmi známe životné intonácie 
ktoré sa poslucháčom predstavujú v esteticky pozdvihnutej a šľachtenej for~ 
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me. No, hľa, čo badať: valčík pouz1va iba na chamkteristiku poetických 
a ľudských obrazov. Keď sa hovorí o záporoch, keď karikuje, Sostakovíč 
hľadá oporu v iných tanečných a piesňových žánroch. Používa rytmy fox
trottu a tanga, štýl estrádnych kupletov. 

Predstavenie Moskovského divadla operety pripravilo poslucháčom dobré 
pobavenie. Režiséri V. Kandelaki a A. Zaks vycítili novosť a originalitu diela, 
šikovne spojili živé tempo scénického diania s rýchlym striedaním kontrast
ných epizód, prekrižovaním plánov - lyrického, grotesktného, fantastického. 
1\'emálo objavov je i v texte operety, autormi ktorého sú V. Massu a M. Cer
vinskij. No text a hudba sú nerovnocené; dialógy časom zdržujú dej, znižu
jú gradáciu, stanovenú hudbou, a inokedy sa prehrešujú príchuťou banálnosti 
- tej istej banálnosti, ktorej sa s takou brilantnosťou vysmieva hudba ... 

Predstavitelia v novom diele obdivuhodne spievajú a hrajú, najmä talen
tovaná T. Smyga a V. Alčevskij . Veľká a ťažká práca čakala orchester a jeho 
dirigenta G. Stoljarova - partitúra "Moskvy-Ceremušiek" je pre operetný 
orchester neobyčajne zložitá a rafinovaná, no dobre ju zvládli. Tejto operete 
je predurčený dlhý život na scéne. J e možné, že iné divadlá budú vedieť 
do jej inscenácie vniesť ešte veľa tvorivých podnetov, ostrejšiu kresbu, viac 
scénickej dynamičnosti, ta:nečnosti. Sostakovičova opereta-revue poskytuje 
v tomto zmysle neohraničené možnosti. No aj po prvom predvedení na di-

. vadelnom pódiu možno povedať: zrodilo sa výnimočne zaujímavé, majstrov
ské a osobité dielo, ktoré vlieva sviežu, novátorskú krv do žánru hudobnej 
komédie a smelo, ostro odhaľuje udalosti súčasného diania. 

Preložila E. Faltinová 

·GABRIELA M02IOVA · 

Viac pozornosti malým formám 
Dôležitou úlohou na hudobnom poli je v súčasnej etape kultúrnej revo

lúcie vyriešenie problémov v oblasti malých foriem. Treba si uvedomiť 
nesmierny význam týchto foriem, ktoré denne počúvajú, hlavne prostred
níctvom rozhlasu, státisíce našich pracujúcich. Je to žáner hudobnej tvorby, 
ktorý má najmasovejší dosah, a ktorý práve preto ovplyvňuje citový život 
človeka a spolupôsobí pri formovaní jeho vedomia. Z toho vyplýva, že práve 
na tomto úseku hudby sú najväčšie možnosti estetickej výchovy širokých 
vrstiev ľudu. Využívajú sa plne tieto možnosti? 

Súčasný stav v tejto oblasti zatiaľ dostatočne nevyhovuje našim kultúrno
politickým potrebám. Dôkazom toho boli i početné pripomienky na adresu 
malý ch foriem v diskusiách pracujúcich s kultúrnymi pracovníkmi. N edostat
ky sú jednak v tvorbe, jednak v interpretácii. Tde o piesne, estrádne piesne, 
tanečné kusy, rôzne orchestrálne miniatúry a hudbu dnešných tancov. 

Problematika malých foriem sa diferencuje ešte na problémy jednotlivých 
žánrov, ktoré nie sú jednoduché. Dôkazom toho sú omyly niektorých skla
dateľ ov v podstatných otázkach, ktoré vyplývajú z hodnotenia masových 
piesňových žánrov a ľahkej hudby zo zvláštnych hľadísk: "Radi zdôrazňu
jú črty rekreačné, zábavné a sympatické ako podstatné kritériá hodnotenia, 
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STÁTNE CENY KLEMENTA GOITWALDA 

NA ROK 1959 V OBLASTI HUDBY 

Prezident republiky udelil štátne cen s čestn{ . . , • , . 
ceny Klementa Gottwalda v roku 1959"y h d bY"'; tt!ulom "Laureat statne/ 
skladateľom: .za u 9 ne dcela týmto významným 

Pav~ovi B~rkovcovi za II. sonátu pre hu.~le a klavír 
L , • _Deztderovt Kardošovi za Koncert pre orchester ' 

aureatom upnmne blahoželáme! . 

:koh?' hpráve tieto črty vymedzovali ich žánrovú špecifičnosť a bor dm' 
ou Ic masového rozšírenia a úspechu Zánrovú v • f v ť l po len-

vidieť v obľube alebo v o r:' . ·.v v • spe~I Icnos však nemožno 
.hudby. Nie je možné na jľd!:r:~~:1 

r;:zseJ .~ele?keJ úrovne tzv. zábavnej 
o masovej hudobnosti o demokr ti ~ .. ovon .o vychove u;ffieleckého vkusu, 

{) o~hajobu ohľú~en?s't~, remeseln~s:c: i~~m:~d:l!ufa~k:tJ.r~ned~a ,~ntr 
sa, ze tento problem Je Jedným z najzáv • 'š' h Ak u y. a 
šovaní ~kus'! a. výchove poslucháčov, h~eJh~dha ~tm~ž~me hdv_orjť o zvy
vy?ovu}e. knténám, ktoré si nárokuje umelecké di~lo? oru Im po a~ame; ne~ 
chyba skala výrazovej pestrosti vyn ch . dz ť . :Sk~~~am tejto oblasti 
.Sostakovič správne vystihuje ;ent , at a ~vo.s a nalez~tá obsahovosť. D. 
podceňuje novátorské hľadanie v otos ~v t~::uto slovam~:. "Mnohokrát sa 

m 0 0 ore. Raz naJdené schémy sa 
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donekonečna opakujú. Ich výraznosť slabne, stáva sa mdlou a málo pôso
bivou. Pieseň sa stáva všednou a prestáva sa páčiť. Milióny poslucháčov 
však nečakajú, hľadajú nové dojmy. A tu to tiahne poslucháča do bahna 
estrádnej triviálnosti." A ďalej htworí: "Len prúd nových, tvorivým spôso
bom sviežich piesní sa môže stať zbraňou proti triviálnosti." Z týchto slov 
vyplýva uzáver, ako zabrániť tomu, aby sa u nás nešíril gýč a paumenie. 
Potrebujeme veľa dobrých estrádnych piesní, ktoré môžu byť rôzneho cha
rakteru lyrické, satirické, žartovné atď. Pritom si treba uvedomiť, že nie 
každá estrádila pieseň sa môže stať masovou. Napr. pieseň, ktorá kladie 
vyššie požiadavky na interpretáciu. To ale neznamená, že pieseň nie je dobrá 
a že sa nepáči. Na druhej strane sa zasa nesmú estrádne piesne veľmi pribli
žovať umelej piesni koncertnej. Výrazové prostriedky majú byť čo najjed
noduchšie. Pieseň zaujme poslucháča vtedy, ak zasahuje jeho city; odráža 
život, ktorý sám prežíva. Musí cítiť v piesni opravdivú radosť z úspechov 
v práci. Estrádna pieseň má zobrazovať umeleckou formou najrôznejšie úse
ky nášho života. Aby sme dosiahli túto umeleckú formu, je potrebné, aby 
sa estrádnym a tanečným piesňam venovali profesionálni skladatelia a básni
ci. Na tomto mieste treba podotknúť, že nám chýba príliv mladých sklada
teľských kádrov, ktoré by sa venovali komponovaniu malých foriem. 

Novovytvorené spoločenské vzťahy nenašli ešte u našich skladateľ ov ade
kvátny výraz v tvorbe zábavnej .a tanečnej hudby inštrumentálnej. "Sablóna 
starých, veľa ráz škodlivých vzorov nebola nahradená tvorivou vynalieza
vosťou ani v tejto oblasti." Stav tohto žánru je napriek jednotlivým úspechom 
neuspokojujúci. Z nových podmienok socialistického budovania vyplýva i no
vá funkčnosť hudby dnešnej spoločnosti. Vytvorenie našej novej tanečnej 
hudby nemôže ísť cestou kopírovania džezovej hudby Západu, preberania 
jej melodiky, tematiky atď., lebo tým sa vylučuje možnosť svojrázneho vy
jadrenia súčasného myšlienkového a emocionálneho života našich ľudí a v ko
nečnom dôsledku vedie k popretiu národnosti v tanečnej hudbe. To, pravda, 
neznamená, že nemôžeme študovať najlepšie vzory západnej ľahkej hudby_ 

Pri tanečnej hudbe si treba okrem nápadu všímať aj inštrumentáciu a inter
pretáciu. Tak ako si nápad vyžaduje určitý talent, rovnako je tento talent 
potrebný aj pri inštrumentácii. Nedostatok inštrumentačných schopností zni
žuje možnosti skladateľa, nehovoriac o diletantizme. Inštrumentácia musí 
byť vtipná, kvalitná a musí zodpovedať hudobnej myšlienke (melódii) sklad-

. hy. Sú vítané experimenty, hľadanie, lebo všetko sa vyvíja, ale nie je možné 
chcieť za každú cenu niečo nové zvláštne - módne výstrelky. N epopierateľ
ným faktom ale je, že ani najlepšia inštrumentácia, ktorej chýba dobrá hu
dobná myšlienka, nemôže zakryť tento podstatný nedostatok. Dôležitým 
faktorom skladby je tiež jej reprodukcia a kvalitné nahrávky. Núka sa núm 
otázka, kto má robiť tieto kvalitné nahrávky, keď ani Cs. rozhlas nemá ta
nečný orchester. 

Je veľa problémov v oblasti malý ch foriem, ktoré čakajú na riešenie. Ak 
chceme, aby sa zábavná hudba stala dobrým výchovným prostriedkom hu
dobného vkusu, musí ju poslucháč dostať v dokonalej umeleckej forme. K tej
to otázke by sa mali vyjadriť hlavne skladatelia a aj diskusiou prispieť k to
mu, aby sa malým formám venovalo viac pozornosti. 
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BENCE SZABOLCSI 

Haydn a doznievajú ci klasicizmus 
Joze~ Haydn mal šesťdesiattri rokov, keď 

s~ .:;út~ z Londýna, z mesta, kde zažil naj
vnesie ._uspechy svojho života, do Viedne. 
Jeho cmnosť nebola ešte ukončená, nao
pak,, mal _Pred sebou ešte poslednú výšinu, 
ktoru dosiahol v poslednom pol dmha de
sa_ťročí p~ed .svojou smrťou dvoma veľký
rm _orat?.na~: Stvorenie a Styri ročné oh· 
dohia, Slestmu veľkými omšami a na· .. 

l d . . d . . . Jrna 
pos ~ nynu e';'Iaturu sláčikovými kvarte-

~aj_~- nervy; vtedy sa dostávam do najúb-o·-· 
~JSieho stavu a ešte niekoľko dní potoln' 

rue so~ ,schopný prísť čo len na jeden ná-· 
pa~, az ,{ýnl prozreteľnosť zase nerozjá-snf 
moJ~ srdce a ja si zas môžem sadnúť ku 
klavtru · · · Vtedy však, chvalabohu, nach.\
dzam nápady zas ... " 

A __ iný jeho list z jesene 1802 ctiteľom 
v Rugene: "Kedykol'vek som musel bojo
vať_ s prekážkami, l<:edykoľvek ochabovali 
moJe. d uševné a. telesné sily r; ťažko m~ boloo 
~~ať na svoJej ceste, VŽdy mi niečo na
sep kavalo_: Tak málo je šťastných a spokoj
n~ch ~UdJ. na svete, tak veľa je starosti a 
t:aperull! !V!ožno práve tvoja práca sa stane
tym pra~~nom, z ktorého ustat)·, starosťami·. 
utrá~eny .clovek načerpá na niekoľko chvíľ· 
P?kOJ a úľavu. . . Táto myšlienka ma po
h.áňala .vpr~d, a preto aj dnes hľadim s po-· 

~arru. Ne~tvonl už nijaké symfónie. ale 
)e~o "?kálna a komorná hudba ako .keby 
n~Jplnšle rozkvitla až v týchto pozdných 
dielach. , Jel~o vývojová cesta zostávala t~da 
otvor?n~ aJ po uzavreli mohutného cyklu 
symf?Dll, ha smerovala možno ešte strmšit 
do vyšky ako kedykoľvek predtým. V tom
to poslednom rozkvete ohlásili sa u neho 
~~mder knaraz a s rovnal<ou intenzitou po
ZJ.a av y veľkého umenia a prístupnosti 
sučasne! b?~ t~ n~rok, v znamení ktorého 
sa stretavaJU vsetci ldasickí majstri. Veď a· 
Mozartov~ _Caro~ flauta a Beethovenov~ 
IX. symfo~a mali sa napokon spojiť v jed
n~m. venct s poslednými dielami Haydno
vynu. 

Al~ Mozart je nú·tvy. Zomrel mladý, 35-
ročny, a t~k zostane mladým navždy. Stojí 
~~~a stareho Haydna ako génius, ukazu
J~CI sm~r, . ako volajúci hlas a záväzný p rí-
s! uh; Žia? .- ako priskoro vyhasnutá, a 
predsa svtetu~ca kométa -- čoraz jasnejším 
svetlom. ~reha isť za ním; treba splniť 
sľub, ktory :V~ľal<edy spolu zložili ideálom 
a ~nom SVOJeJ mladosti; musí dokázať aj 
v Je~o mene, za neho, to najväčšie. Takto 

cltoi? sťastia a radosti na svoju námahu, 
ktoru som po dlhé roky nepretržitou prá
cou vynak!_adal na toto umenie." Inde ako
hy ~oto . vsetko doplil.oval: "Nech sa svet 
dozVIe, ze. !.Om nebol neužitočnvm členom 
spoločnosti a že aj hudbou m~žno '"-'4' 
dobro." o,;u..u ,_ 

Najvýstižnejší je však jeho výrok, ktow 
zaznamena.! prvý Haydnov b iograf Georg· 
fs&>ust Gnesi.nger ešte neskoršie, až v rokut 

· "Hudobné umenie nemá hraníc" _ 
ho.~orí tu 74-ročný Haydn. _ "Co sa ešte· 
m~ze vykonať v hudbe, toho je oveľa viac
a. Je to oveľa väčšie, než čo sa urobilo do
Siaľ. Casto s~ ~o mne prebúdzajú myšlien-· 
ky .- pokracuJe - ktoré by moje umenie
d?vi;d~ ešt; omnoho ďalej; ale moje f _. 
ztc~e sily uz nedovoľujú, aby som sa us~J' 
do ICh us.kutoč~enia ... " Vidíme: pre Ifayd- · 
~· k~ory d-~~Iahol starecký vek, sa svet~ 
k
ruelenze nezu~il, ale až teraz ~a stáva vskut-· 

u nekonečnym. 

N~kon~čným, ale súčasne schodným lebo' ktacy ~aJster bezpečnejšie ovládal pro;tried-

t~ cíti ~~?'dn. Tá_to úloha je nesmierne ťažká, 
tý{; ťazsta, že Jeho fyzická sila a energia 
ta tner .. zo ~a na deň upadá. Poznáme 
dva. doJm;taJuce Haydnove listy z tohto ob
doh~a, O~Jdva sú dokumentom ťažko vydo· 
byteho vtťazstva a tvorivého šťastia sú p • 
noso!I a súčasne • .Pokornou samo~hválo~. 
"~oJa pr~ca sa, ziaľ, tak isto množí ako 
poc~t mOJich rokov," - píše v lete 1799 
svo~mu vydavateľovi - "a predsa akohv 
~oJa ch.~e k p ráci rástla úmerne s uhúd~
rum moJt~h síl. Panebože, čo všetko sa dá 
ešte. urohtť v tom nádhernom umení k ľ _ 
ko Je ešt~ práce aj pre takého človeka, 'ak;m 
som bo~ Jal .svet ma síce veľa, denne chváli 
a vy~ása aJ oheň mojich posledných diel· 
ale., ruk~o hy neveril, čo námahy ma t~ 
S~OJI, ru~ hy neveril, ako ma až k zemi 

y vyrazu a formovania ako kedykoľvek 
predtým. Umenie členenia a rovnováhy mu: 
holo vlastné už dávno . teraz vyd b, .. . , o yva n] i 
ume~e ~~nakov ll. súmraku, melanchólie· 
a ~ezignacie! polotier'\a a bleskového osvet~· 
lerua: w;nerue krajnosti. Dosiaľ skôr spájal' 
a uzatvaral, teraz skôr uvoľňuJ·e ot .. 
dr b' J h •• , vara, o I. e o uzas nad svetom je väčší akO' 

VIe zraziť to, že mi slabne pa~"ť a . • ...... popus-

kedykoľvek predtým a nikdy nehol takv 
ne~etrn~ a smelý. Je zrejmé, že a j tu ~· 
~uto;ne. zák_ony umelca stretávajú so :tá -· 

oruru historického vývoja: Haydna pod-



necujú veľké krízy doby vždy k niečomu 
novému a zase k novšiemu a k najnovšiemu. 
Azda nič necharakterizuje lepšie jeho veľ· 
kú, až uchvacujúcu, temer nekonečnú re· 
generačnú schopnosť ako to, že aj v starobe 
hije jeho srdce v jednom pulze so srdcom 
oveľa, o desaťročia, mladšej generácie. V 
tých istých rokoch, keď 74-ročný Haydn 
hovori o nekonečných, nových možnostiacl1 
hudby, vyhlási o sebe istý 30-ročný mladík, 
že týmto dňom počnúc, pôjde po nových 
cestách, lebo je nespokojný s tým, čo bolo 
dosiaľ - a tento mladík je: Beethoven. 

Nie je to prvá k ríza Haydnovho obrazu 
o svete : raz sa už rozvrátil a znovu uspo
riadal v sedemdesiatych rokoch. Ale po ro
ku 1790 ho zrejme stihol nový otras, taký 
mocný, že sa ním v pravom zmysle slova 
znovuzrodil ako človek i ako umelec. 

Tu sa musíme rozhovoriť predovšetkým o 
účinku jeho cesty do zahraničia. 

Mozart má 6-rokov, keď prvý raz pre· 
l<račuje hranice svojej vlasti·; a hoci neskôr 
nczo.stáva tým svetobežcom, akým hol za 
.detstva, rôzne pohostinské vystúpenia v za
hraniči ho sprevádzajú až do smrti. Zostáva 
wnelcom sveta, so svetovou perspektívou i 
v časoch svojej osamelosti. Aj Haydn cho
.dí po cudzine, veď svoju prvú symfóniu 
napísal na jednom českom šľachtickom síd
le a eszterházyovské rezidencie v starom 
západnom Uhorsku sú po tridsať rokov 
hlavným dejiskom jeho činnosti Ale ani 
.české ani maďarské šľachtické rezidencie 
neznamenali vtedy skutočné zahraničie pre 
rakúskeho umelca; nie preto alebo nielen 
!Preto, že tvorili súčasť habsburskej monar
:chie, ale hlavne preto, že ich ovzdušie a po
mery sa vlastne ničím nelíšili od ovzdušia 
;a pomerov v Rakúsku za Márie Terézie alebo 
.Jozefa II. 

Haydn žil aj tam ako v nejakej rakúskej 
Jrezidencii; a že pritom začul aj maďarskú 
:a českú ľudovú hudbu, že do jeho hudby 
1presiakli aj motívy slovanského a tureckého 
~ázu, možno pripísať temer náhodnému 
~ťastiu, predovšetkým jeho špeciálnemu zá
ujmu. Keď sa v jednotlivých listoch žaluje 
na svoju opustenosť v Eszterháze, mrzí ho 
~kôr slabé zaopatrenie, ubytovacie a stravo
vacie pomery, ale nie cudzota "zahraničia"; 
tak isto by sa ;mohol ponosovať v ktorom
koľvek rakúskom šľachtickom sídle. V pod
state bol ešte doma, aspoň v bližšom okolí 
svojej v lasti. Preto bolo pre neho tým väč
šou udalosťou, keď ako 60-ročný prvý raz 
prekročil tento okruh, ahy zo sveta rakús
ko-česko-maďarských vidieckych šľachtic
kých rezidencií, z ovzdušia habsburského 
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feudalizmu vstúpil zrazu bez prechodu do 
života najmodernejšieho meštianskeho cen
tra vtedajšej Európy; aby po Rohrau a Hain
burgu, po Viedni a Lukavci, po Eisenstadte 
a Eszterháze Jl3raz spoznal veľké, pravé 
svetové mesto, mesto budúcnosti: Londýn. 
Pravda, nie je náhodou, že sa ta dostal; 
jeho meno m alo vtedy už európsky chýr; 
jeho hlas prenikol už do celej Európy, jeho 
umenie je svetovým umením, ba čoraz 
väčšmi sa v ňom poznáva jediný spôsob 
riešenia súčasnej hudby, čoraz väčšmi sa 
pokladá za jediné klasické umenie na celom 
svete. Ale J!redsa pre neho znamenali jeho 
dve cesty do Londýna nesmierne veľ~ ; je
dinečný úspech, ktorého sa tam dožil na 
sklonku života, ale v plnosti síl, vo svetle 
reflektorov najväčšieho svetového fóra. 

A- práve taká dôležitá je aj chvíľa tohto 
veľkého stretnutia, poznávania nového meš
tianskeho sveta. Deväťdesiate roky 18. sto
ročia znamenajú medzník vo svetových de
jinách; a Haydn, ktorý si doma v prepy
chovom, veľkopanskom, vidiecky konzerva
tívnom rakúsko-uhorskom prostredí bez
príkladnou húževnatosťou vydobýjal svoju 
umeleckú nezávislosť, sa v starobe stretol 
s modernou západnou spoločnosťou, ktorú 
nedávno otriasol revolučný vichor. Bola to 
spoločnosť, ktorá sa stavala k revolúcii ne
priateľsky, a predsa bola mimovoľne pod 
jej vplyvom. Parížske udalosti sa odzrkad
ľovali nielen v kríze londýnskeho koncert
ného života, ale aj v spoločenských, literár
nych, divadelných a hudobných konfliktoch. 
Tu, kde divadelné obecenstvo neraz p reJ"u
šovalo predstavenia demonštratívnym spe
vom anglickej hymny a francúzskych revo
lučných pochodov - tu sa H aydn prvý ra?. 
stretol s pojmom masovej piesne a maso
vej hudby ·a je veľmi pravdepodobné, ŽP 

jeho neskoršia národná hymna by nikdy 
nebola vznikla bez vzrušujúceho a otriasa
júceho vplyvu masových piesni. Ten no~ 
svet, ktorý vznikal na západe, naučil aJ 
umenie východných končín novej slobode. 

Ale Haydn sa musel v L-ondýne stretnúť 
aj s už klasickými, staršími pevcami západ
ného sveta, predovšetkým so Shakespearom 
a Händlom. Títo svojho času spájali v svo
jom umení najvyššiu náročnosť s pristup
nosťou práve tak, ako si to prial Haydn. 
Jeho stretnutie so Shakespearom holo asi 
len povrchné, hoci vieine, že hol raz na 
predstavení Hamleta a vraj sa zaoberal aj 
myšlienkou skomponovať sprievodnú hudbu 
ku Kráľovi Learoví. Dve shakespearovské, 
alebo Shakespearovi prisudzované básne, 
ktoré zhudobnil v týchto rokoch, rozhodne 

svedčia o tom, že aj Haydn, ako väčšina je
ho súčasníkov, videl v anglickom básnikovi 
spisovateľ a romantických, dobrodružných, 
akoby súmrakom zahmlených, vždy zvlášt
nych hier. 

činy, vyhlasuje s plným presvedčením, že 
Haydn je v podstate romantický umt lec. 
pripomínajúci najväčšmi Shakespeara á 
Tintoretta. Hoci neprijímame túto asociáciu 
predsa môže byť podnetom na zamvsleni~ 
sa nad tým, že mladá umelecká ge~erLi.cia 
už - a ešte - nevnímala H::tydnovo ume
nie al;:o klasické umenie. 

Jeh o vzťah k Händlovi bol iný: tu ho 
uchvátil ten plnokrvný skladateľ prekypu
júcej predstavivosti, k torý myslel predo
všetkým v triumfujúcich zvukových ma
sách, vo zvučiacich ľudových drámach. Je
ho odkaz, donedávna ešte živý v ostrovnej 
ríš~ začal už trošku blednúť a ustúpil me
todicky budovanej, veľkej, takmer oficiál
nej tradícii. Haydn tak vstrebal do seba 
túto tradíciu, že z nej vytvoril čosi celkom 
iné. Miesto H ändlovej biblie, miesto jeho 
tragických a skvelých hrdinov s melódiami 
mohutného dychu spieva Haydn o útul
nejšom, užšom a azda sladšom domove, 
stá':~ . sa básnikom ešte spevnejšej a ľud
skeJSeJ prírody, ešte reálnejšieho a bližšieho 
ľudstva; tak sa z Mesiášov a Judášov Ma.
kabejských stal šťastný a dôverčivý, detsky 
a starecky múdry hudobnv svet Stvorenia 
a Ročných období. Ale aj ·tu zostalo niečo 
z dychu nového západného sveta; ľudová 
slávnosť, rozozvučanie bohoslužieb más ob
hajob? veci Cloveka; a hudobná reč, ktorá 
sa prihovára ku každému: také umenie v 
.l-torom bola súčasne a v nerozlučnej jedn'ote 
p_rít'?mná viera. a nádej revolučnej inteligeu
CJ_e 1 ľudu, pľlpútaného k hrude. V týchto 
dielach sa stretlo doznievajúce 18. - a na
stupujúce 19. storočie - veď v čase ich pr· 
vého predvedenia sa ľudia - v samom stre
de dejinnej smršte - práve lúčili so starým 
storočím a vítali nové. 

V takomto svete sa uskutočňovalo znovu
zrodenie Haydnovho umenia; a to najmä 
v kómornej hudbe, v sláčikových .l-varte
tách. Roku 1795 sa 104 svmfóniou zatvoril 
v Londýne mohutný rad · symfónii a ním 
doba vzniku, rozvoja a vzostupu jedného 
umeleckého druhu v dejinách hudby. Po
kračovanie symfóruí vidíme zčasti vo veľ
kých sborových skladbách : v omšiach a v 
oratóriác.h, sčasti a azda oprávnenejšie v de
viatich sláčikových kvartetách, k toré vznikli 
v troch fázach, v početne ubúdajúcich sku
pinách v rokoch 1797-1.803. Znamená to 
tragické neuzatvorené ukončenie celej Hawl
novej činnosti , že posledné 83 kvarteto ·zo
stalo torzom, že jeho prvú a poslednú vetu 
skladateľ už nemohol napísať. 

"Romantika" - tak nazývali tón H ayd
nových pozdných diel už za jeho života. 
Ako d~kaz môže poslúžiť veľký francúz
sk~ . Spisovateľ . Stendhal, ktorý v jednej 
p raci z mladosh, zväčša odpísanej z talian-

Ale čo vlastne znamenal klasicizmus a čo 
znamenal rozklad tohto slohového ideálu 
v čase Haydnovej staroby? Možno, že sa 
stalo iba to, že sa trochu rozkolísala, u voľ
nila a zakalila tá dovŕšená jednota, tá :~;hr
ňujúca harmónia, v ktorej klasické umenie 
vyrovnávalo protiklady života; a priblížili 
sa tie víry a záhady, o ktorých toto umenie 
nechcelo vedieť, alebo ich aspoň nepripúš
ťalo na hlavné miesto; teraz žiadali aby sa 
umelec s nim'i. vyrovnal Ale um~lec -
umelec epochálneho formátu - ich pozná, 
vie, kam .Patria, pozná ich riešenie, nebojí 
sa im pozrieť do očí. Toto umenie sa ob
zerá z veľkej výšky, naučilo sa, ako sa tre
ba lúčiť a ako robiť závet. Nie je to už 
klasicizmus a ešte to nie je roman tizmus. 
Zdá sa však, že r ozhodujúcim problémom 
ume~a tejto d o_hy holo práve toto : vy
manlt sa z klaslCll!:mu - radšej ho zane
chať než ho opakovať, stať sa jeho epigó
nom. V tejto lristorickej chvili - medzi 
Mozartovou Carovnou flautou a Beethove
novou I. symfóniou - v Haydnovi a zaisti"" 
aj v iných zr~jme dozrelo poznanie, že po
Žiadavky klasického umenia sú oproti ras
túcim novým požiadavkám čoraz neudda
teľnejšie. Otázka hola: môže sa zrodiť to
nové zo starého, alebo musí prísť celkom 
odinakadiaľ ? 

A teraz už chápeme, že umelec k tor\
cítil v sebe tie nové požiadavky, v ~odstat;,. 
~ musel vystúpiť aj zo spoločenských fo
n em starého sveta. Svet rokokových šľach
tických sidiel, ktorému Haydn tak dlho slú
žil? si v ~en! obľul)o~al najmä dohr~· 
pnemer: prial Sl pekné melódie, p•·iezračnú 
formu, dobrý zvuk, kultúru "elegantnP.ho 
z javu" ; ale prial si - ba požadoval iba to 
čo holo obvyklé podľa bežných vzorcov' 
to, čo nenamáhalo a neunavovalo, uhla: 
dene úslužný a stále rovnaký úsmev. Prie
merný vkus, priememá úroveň sa tým veľ
mi zvýšili, ale tá spoločnosť, ktorá sa ľa
kala všetkého neob,·yldého a odmiet::tlo 
všetko zložité v umení, musela sa stať iba 
b_r~dou a bremenom pre pravý, veľk)' kla
stctzmus. Nebola schopnú prijímať umenie 
k toré vyrástlo nad w·čitý stupeň - a pret~· 
sa a j Haydn aj Mozart i Beethoven v urči-

277 



tých rozhodujúcich chvíľach museli rozísť 
~ týmto svetom, lť'bo ho prerástli. 

Ano: klasické umenie, len čo vyrástlo pod 
krídlami sveta šľachtických palácov, už aJ 
ho prerástlo a muselq ho prerastať čoraz 
väčšmi, ak sa nechcelo stal' umením na vleč· 
:ke, ak sa nemienila rozmeniť na drobné 
v tvorbe priemerných epigónskych skladatc· 
Tov. Pokračovať v tomto umení, skutočn~ 
-pokračovať vedel v ňom iba ten. kto sa z 
neho zároveň aj vymanil, kto mu odporoval, 
l<to ho uvoľnil. Toto vyslobodenie, toto 
uvoľnenie nie je iba Beethovenov~'m epo· 
(!hálnym dielom, ale už aj dielom s tarého 
Hay dna ; najobdivuhodnejšie na tom je, Žfl 

Jw vylwnal starec, ktorý v podstate bol 
·doma v tom starom; ale zostal taký mladý 
:silou, vnímavosťou a pružnosťou, ie aj n~
·miesto mladých začal revolúciu proti svoj
:mu vlastnému starému svetu. On, ktorý o 
jednu generáciu skôr vytvoril klasické ume· 
nie, teraz, keď ho vidí blednúť a rozkladať 
sa, sám sa stáva jeho sudcom a ukazuje 

cestu jeho nástupcom, utvára to nové, zlo
žitejšie, budúce. Klasické umenie v tejto 
svojej lúčiacej sa podobe nielenže vystú
pilo samo zo seba, al~ súčasne sa povznieslo 
ešte vyššie, vyrástlo k širším a smelším ob
zorom, podobne ako Goetheho klasicizmu5 
v jeho pozdných, v starobe vytvorených 
dielach. 

"Zapada júce slnko sa ešte raz obzrie" -
tak sa spieva v scéne "Ročn)'ch obdobi'', 
kde sa konči leto. Táto chvíľa večerného 
súmraku u starého Haydna, tento lúčiaci sa 
slnečný svit nie je však napodiv zaťažen~' 
nijakým skleslým odriekaním; naopak, hlása 
číru obnovu. Pripomeiime si, čo vyhlásil 
staručký skladateľ svojmu pisárovi v sláv
nom výroku: "Budúcnosť hudby je nedo
zerná." A on sám išiel v svojich posledných 
dielach v ústrety t ejto nedozernosti tak ako 
ten, čo vie, že stúpa čoraz vyššie, a že to je 
on, ktorý - so zdvihnutou hlavou a s istým 
vedomim víťazstva - otvára bránu budúc
nosti. 

Z predsjazdovej diskusie 
-TA BESEDÁCH v PLZENSKO:.\f KRAJI 

Besedy zástupcov umeleckých sväzov s 
·našimi pracujúcimi, ktorÝch som sa zú
. častnil v Plzenskom kraji, ukázali celkom 
presvedčivo, že náš ľud má ozajstný zá· 
ujem o kultúrne hodnoty a že si želá, ahy 
naša kultúra čím skôr dovŕšila svoj socia
·listický charakter vo všetkých svojich i'r· 
tách a stránkach. V dň.och 20.-23. IV. be
sedoval som o hudobných problémoch v 
baníckej obci ZbUch s osvetovými pracov
níkmi Plzenského haja, s robotníkmi, roľ
níkmi a osvetovými pracovníkmi obce Stií
novice, so zamestnancami hrudkovne v 
E jpoviciach, s divadelnými ochotníkmi 7. 

Rokycian a s plzenskými vysokoškolákmi. 
Môj p rvý poznatok hol predovšetkým ten, 
ie neslobodno ani trocha podceňovať ítro· 
veň našich pracujúeich, ich rozhľad v knl
túrnej problematike a že je skutočne načase, 
-aby sa medzi naším ľudom a umeleckýnú, 
vedeckými a inýu1i kultúrnymi pracovruk
mi nadviazal čo najužší kontakt, ktorý v 
budúcnosti iste prinesie veľmi kladné vý
sledky. Styk kultúrnych pracovrúkov s na· 
šimi pracujúcimi pred sjazdom socialistickej 
kultúry dokazuje, že sjazd nemôže byť len 
úzkou stavovskou otázkou kultúrnych pra
covníkov, ale že je zoíležitosťou celej na5ej 
vlasti; že dovŕšenie kultúrnej revolúcie je 
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neodmysliteľnou súčiastkou celého procesu 
dovŕšenia výstavby socializmu u nás. 

Pokúsim sa aspoň zhruba načrtnúť proble
matiku, ktorá sa vy~·ilmla pri besedách v 
súvise s hudobným wnenim a s hudobnou 
kultúrou v najširšom zmysle slova. 

Vari najzaujímavejšie boli otázky , súvi
siace s vlastnou hudobnou tvorbou, posto
jom umelcov k súčasnosti, ako aj problémy 
súvisiace s funkciou jednotlivých hudobných 
žánrov v našej spoločnosti. Vari najpálči
vejšou otázkou, ktorú nám kládli naši pra
cujúci, je, prečo chodia skladatelia a umcll'i 
vôbec tak málo medzi pracujúcich. Nebyť 
Sjazdu sociali~t1ckej kultury, nepohli by sa 
umelci od svojich pracovných stolov? Nie· 
ktorí z našich pracujúcich vysvetľovali sku
točnosť, že v našej súčasnej umeleckej 
tvorbe nachádzame toľko pesimizmu, kari
katúry, grimasy, neviery v človeka práve 
preto, že umelci príliš málo poznajú klad
ný typ dnešného človeka. Z toho asi pra
mení tak schematizmus kladných hrdinov, 
s ktorým sme sa stretli v predchádzajúcich 
rokoch umeleckej tvorby, ako aj zaz.ná· 
vanie pozitívnych čŕt pracujúceho človeka 
v súčasnosti, ktorá sa dnes najzreteľnej~ie 
prejavuje v súčasnej filmovej tvorbe. Je 
zaiste veľmi správne a potešiteľné, kcrľ 
ľud sám volá našich umelcov medzi seba, 
aby sa prišli inšpirovať vefkými myšlien· 

kami doby a problémami, ktoré majú pros
tí ľudia. 

Napriek tomu, že sa všeobecne uznáva 
potreba i dôležitosť symfonického a oper· 
ného žánru, pýtajú sa pracujúci, prečo skla
datelia, a to predovšetkým poprední a na j
vynikajúcejší, ?bchádzajú také žánre, kto· 
rými by mohli získať čo najlepši kontald 
so spoločnosťou. Sťažujú si na nedostatok 
dobrých piesní a sborov. Konštatujú pri· 
lišnú a jednostrannú zaujatosť mláde7.e 
hudbou tanečnou, a to neraz problematickej 
úrovne. Dožadujú sa viac a lepších típrav 
ľudových pie~ní. Caká sa na operety so sú
časnou tematikou. Kladú sa otázky, ako sa 
mienia naši skladatelia vvrovnať so súčas
nosťou v symfonickej, kti'mornej i opernej 
hudbe ... 

Z oblasti výkonného umenia sa príspevky 
diskutujúcich zameriavali hlavne na hudbu 
reprodukovanú rozhlasom a t eleviziou. 
Znova a znova sa pretriasala programová 
línia rozhlasu a televízie. Množstvo požia
daviek a pripomienok - i keď protichod
ných - doka71?-je, že náš rozhlas a pomaly 
i televízia sú u nás masovými prostried
kami šírenia hudby; stoja neustále pod 
kritikou poslucháčov. Vzhľadom na túto 
masovosť má rozhlas a televízia veľkú 
zodpovednosť za šírenie dobrého hudobné
ho umenia a musíme sa snažiť dosiahnuť 
v ich vysielaní maximálne dosažíteľnú ú
roveň tak z hľadiska umeleckého, ako aj 
ideovo-politického. Zaujímavé sú pripomien
ky, že by sa mali nájsť nové a účinnejšie 
formy na s1re~e hudobnej výchovy a 
osvety pomocou rozhlasu a televízie. Svs· 
tematické cykly z' oblasti hudobno-vz:!elá· 
vacej by mohli odstrániť nedostatok hudob
ných pracoVníkov na vidi.eku. ··Doterajšie 
formy hudobnovzdelávacích relácií však ne
dosahujú vytýčený cieÍ'. 

Besedy vyzneli tiež v tom zmysle, Žt' 
ďalší úspešný rozvoj našej socialistickej kul
túry musí dosiahnuť oveľa intenzivnej~l 
kontakt medzi umeleckou t"yorbou a spolo
čensk)'ID konzumom. Bez neho je nemysli
teľný ďalší vývoj hudby v socializme. Tá
to sk~točnosť. sa dotýka tak oblasti tvorl1y, 
ako UJ oblast! hudobnej výchovy a osvety. 
Volá sa po skvalitne1ú hudobnej výchovy 
na všeobecnovzdelávacích školách i na 2'.á
kladntch hudobných školách. Vyučován.ie 
techruky hry na hudobných nástrojoch mu
si byť vhodne doplňané výchovou k ume
ni?- ako špecifickej oblasti kultúry. V pod
Inlenkacb, za akých sa u nás rozvíja ľu
dová umelecká tvorivosť, je potrebné dbať 
na to, aby sa u nás naďalej rozvíjalo ama-

térske pestovanie hudby, ktoré zastáva dô
ležitý článok v celkovej hudobnosti našej 
spoločnosti. K aktívnemu pestovaniu hud
by treba viesť predovšetkým mládež n 
ktorej badať dnes sklo nv · orientovať' sa 
viac na posluch hudby než na jej aktivne 
pestova me . 

. Veľa sa .očakáva tiež od hudobnej kritiky . 
V1acerí diskutéri pripomenuli že kritika 
s~ diskvalifikuje, ak . sa plne ~asadzuje za 
dielo, o k torom vysVItne, že má vážne ne· 
dostatky. Od kritiky sa vyžaduje nekom
promisnosť pri presadzovani nového socia
l~stického typu umenia, ako i to, aby kri
tika pomáhala priblížiť umelecké diela ši
rokej verejnosti. 

Vidno, že besedy sa dotýkali temer všPt· 
kých podstatných aktuálnych problémov 
hudobného umenia, ktorými sa bude mu
sieť zaoberať aj Sjazd socialistickej kulttU'Y 
- prirodzene, v širšom i všeobecnejšom 
pohľade na celkovú umeleckú tvorbu. Pod
nety získané na besedách s našimi p racu· 
júcimi ukazujú, že na ďalšom napredovaní 
našej kultúry je zainteresovaná celá ve· 
rejnosť a že na riešenie smelých úloh kul
túrnej revolúcie v morálnopolitickej j~dnote 
našich kulttir.nycb pracovníkov s ľudom sú 
dané všetky predpoklady na rýchle dovŕ
šenie socialistickej výstavby našej vlasti. 

Ladislav Burlas 

ABY SA KOLESA ROZTOCILI . .. 

Pri kultúrnych besedách s pracujúcimi 
som neraz prišiel k poznatku, že niekde stačí 
urobiť malý krôčik, aby sa aj na vidieku 
roztočili kolesá kultúrneho života. 

l~udia . s~ majú dobre, lepšie bývajú a 
predsa mekde neurobia z vlastnej iniciatívy 
temer nič a neprichádzajú v ústrety -
aspoň na pol cesty - nášmu ~·í('(asnému 
umeniu. No · pocit potreby každodenného 
kultúrneho života sa rozvíja, ľudia si to 
neustále uvedomujú, a umohé úkazy nás ne
nechávajú na pochybách, že múdrosť pomaly 
predsa len vytláča nevedomosť. Ľudia, ktorí 
sa ešte pred desatročím pozerali ·na hu
dobné školy ako na priležitosť získať " pred
písané" spoločenské vzdelanie, tešia sa z 
úspechov miestnych škôl, so zvláštnou pria
teľskou náklonnosťou sledujú, ako sa hu
dobné. školy zapájajú do verejného života, 
a vedia byť nečakane prísni, ak sa im zdá, 
že hudobná škola si neplní poslanie. Vv
znnm hudobných škôl na vidiéku vzrástol 
sú často stredobodom miestneho kultúrneh~ 
života, a preto tá zvýšená zodpovednosť 
za ich prácu. 
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A ako sa začína i na Vidieku rozumieť 
našim orchestrom? Za masou hudobníkov 
symfonických telies vidia ľudia veľa mrav
čej práce jednotlivcov a nevedia sa nasýtiť 
obdivom. že stovka ľudi sa ideálne zohrá a 
v súhre' nesklame. Toto uvedomenie má 
ďalekosiahle dôsledky. Ľudia si kladú ako 
normálnu a vývojove už celkom zrelú po
žiadavku, aby reprezentačné ·symfonické 
orchestre navštevovali v rámci abonomán 
aspoň raz mesačne okolité mestá Bratisla-' 
vy, Pripomínajú však, že nový poslucháč 
na vidieku nie je pre umeleckú hudbu vy
chovaný, Veria, že v mladších i starších 
možno vypestovať vyšši umelecký vkus, že 
v socialistickom človeku možno hudbou pod
nietiť veľa činorodosti- Hovoria, že ak dneš
ný človek môže zvládnuť myšlienky o no
vej agrotechnike, nových strojoch a vyná
lezoch, prečo b y si nemohol obľúbiť ozajst
né umenie. Predpokladajú však, že v po
chopení umenia im pomôže osobný styk s 
majstrami kultúry. Veria, že styk im urobí 
hudbu príťažlivejšou a premení mnohých, 
ktorí sa ešte ostýchajú dotknúť pravých 
hodnôt. 

Donedávna si mnohí ľudia mysleli, že im 
do smrti vystačí oddávať sa len zábavnej 
hudbe. Coraz viac ľudí sa však pomaly 
dostáva z tohto sebeklamu. Chcú byť múd
rejší, vzdelanejší, v citoch i v preciťovaní 
rozvitejší, a preto si hľadajú cestu aj k 
vyššiemu umenitL Netreba si, pravda, za
stierať oči, že niekde sa umenie uplatňuje 
ešte v nevýhodných podmienkach. Kultfu:
ne domy sa stavajú pomaly, niekde vôbec 
nie, a to najmä preto, lebo ešte nikto ne
vedel ľudu vysvetliť, že kultúrne domy sú 
určené pre ich každodenný život. Keď ide 
človek našou krajinou a vidí, čo všetko sa 
stavia, iste uveri, že urýchlime aj výstavbu 
kultúrnych domov. 

Je to zvláštna črta našej demokracie, že 
ľudia chcú na svoje požiadavky veľmi kon
krétne odpovede. Preto po kultúrnych be
sedách na vidieku s mimoriadnym napätím 
sledujú, čo prinesú Krajské kultúrne aktívy 
a čo všetko nám dá Sjazd socialistickej kul
túry. 

Zdenko No'{)áček 

Stretli sme sa so Sergeom N iggom 

V prestávke Il. sjazdu čs. _ skladateľov, 
sme sa zišli s mladým francúzskym shla· 
datelom Sergeom Niggom, ktorý sa zú· 
častníl sjazdu ako predsta<VÍtel pokroko· 
<Vých francúzskych hudobných umelcot•. 
Pr'{) ako prinesieme jeho preja'{) a zdra·vicu, 
ktorú predniesol na zá<Ver sjazdu, povieme 
vám niekoľko poznámok z jeho života. 

Po svojom štúdiu na parížslwm konzer
'l'atóriu, kde '{) triede Oliviera Messiaena štu
doval skladbu, získal Blumenthalovu cenu, 
Chabrieriwu centi a napokon v roku 1958 
cenu Italia za rozhlasovú t'Vorbu. 

· V ela cestoval po Európe a začal pozná· 
vať krajiny tábora socializmu, bol v Pra· 
he, v Bukurešti a Budapeští. 

Na otázku, ktoré silčasné dielo z tv?r~y 
československých skladate'ľo<V ho naJvtac 
zaujalo, ' povedal doslo'{)a: "Nevravím tak 
zato, že sa rozprávam so Slo~'ákmi, ale <Verte 
mi, že si najviac , ,ážim Suchoňovu Krtít
ňavu, z ktorej mám snimku '{)O svojej dis
kotéke. Význam tohto diela, hoci je rýdzo 
národnej povahy, prlliš presahuj"e rámec 
národnej hudby a stá<Va sa majetkom sve
tovým. 

Pokial ide o môj vlastný 'l'ý<Voj, bol som 
po oslobodení od roku 1944 prí'{)ržencom 
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dodekafónickej techniky, ktorú som 'I'O 
Francúzsku propago-val. Od tých čias som 
sa '{)šak celkom odklonil od tohto smeru 
a prilipol som k ovela realistickejším té
mam, poskytujúcim širokej poslucháčskr;j 
'{)erejnosti bohatšiu <Výrazovosť hudobnej 
tvorby. 

Pýtate sa, čo robťm a na čom teraz pra· 
cujem. V ostatnom čase som dokončil hus·· 
ľový koncert, ktorý v budúcej jeseni pred· 
'1-'edie '{) Paríži Christian Ferras, umelec, 
ktorého istotne poznáte z vlaňajšej Pražskej 
jari. Pripravujem sa teraz na vyt'{)orenie 
no'{)ej rozhlaso<Vej opery, ktorú si objednal 
parížsky rozhla.,. Budete sa azda čudova(, 
ale nebyť rozhlasu, zomreli by sme hla· 
dom. · 

Drahí priatelia! 
-~om rád, že vás smiem pozdraviť z tohto 

mtesta a tak môžem vyjadriť radosť nad. 
tým, že som zasa '{) Prahe a prizerám ~a 
vášmu druhému sjazdu. Predovšetkým 
'{)Šak patrí moja váaka vášmu s-väzu za 
pozvanie, ako aj za pri'{)ítanie, ktorým zno· 
va preukázal tradičné pohostinswo. 

Pre hudobného umelca, prichádzajúceho 
do '{)ašej krajiny zo Západu a prinášajúce· 
ho so sebou svoje nie menej komplexné 

pr~blém!!, je '{)elmi zaujima'{)é powra'{)a( 
vasu pracu a metódy, k toré používate pri 
roz'{)fianí hudobného života. 

Problémy sa od jednej krajiny do druhej 
menia, no skúseností z minulosti sú vždy 
velmi užitočné pre toho, kto ich vie pri
lieha'{)O interpretovať. Za našich čias je 
dosť ťažké nepoznať, čo vyt'{)árajú iné kra· 
jiny, aké'· ovzdušie ovláda ich umelecký 
život. Vzájomné dokumento'{)anie sa stalo 
životnou ne'{)yhnutnosťou pre všetky kraji· 
ny, ktoré si starostli'{)O vyt'{)árajú sv oju ú· 
lohu, ktorú chcú hrať vo svete. 

To, čo si predovšetkým v iem 'l>ážif v hu· 
dobnom vývoji určitej krajiny, nie je vý· 
'~>Oj v smere pokroku, ale aj .rozmanitosť 
hlaso'{), ktoré používa každý jednotlivec, ahy 
k pokrolw došiel. A práve táto rôznorodosť 
oživuje duchovnú atmosféru krajiny a spô· 
sobuje, že sa táto atmosféra stá<Va zaují· 
mavou a príťažlivou. 

No takúto rôznorodost možno vytvorit 
iba '{)tedy, ak je tu · nadostač t'Vorivej po· 
tencie, aby vedela zabrániť '{)y'{)ráteniu stro
mu pod ťarchou prílišného počtu konárov. 
Je to teda ten životný elán, ktorý vám 
dopomáha k veľkým úspechom '{) najrôL
nejšťch oblastiach života vášho ludu a kto· 
rý pociťujem vo všetkej vašej činnosti. 

Ak sa vo svojom úsilí obraciate k jasným 
cielom, hoci aj ťažko dosiahnuteľným, sme 
my na Západe obklopení radom iných prob
lémov, ktoré sa často svojou povahou od 
seba líšia. 

Jedna z charakteristických čŕt západnej 
hudby (ho<Voríac tu o vážnej hudbe) je 
'{) tom, že technický duch našej doby mô
že mať skazonosné dôsledky pre činnost 
istých skladateľov. Pod zámienkou toho, 
že 'I>O S'{)ete zastávajú veda a technika čo
raz '!'äčšiu a dôležitejšiu úlohu, chceli by 
isti hudobníci, aby do oblasti hudby pre
nikli prvky, ktoré sú vo vzťahu k nej cel
kom cudzie, Títo skladatelia sí azda myslia, 
že byť "mo d e r n ý m" značí premeniť 
sa na inžiniera akustiky; ich práca by spo
čívala v organizovaní zvukov, ktoré nám 
milže poskytnút' elektronická alebo takzva· 
ná konkrétna hudba, Aj keá nemáme dô· 
'{)Od odporovať týmto pokusom, zamera· 
ným na '{)elmi obmedzené ciele, treba na
priek tomu vidieť smrtelné nebezpečenst;:o 
'{) skutočnosti, že privela ludi '{)ídí účel 
tam, kde jeswujú iba eventuálne možnosti, 
a zamieňa surový materiál s hudabným 
cielom, ktorý treba dosiahnuť. Rovnako 
velké nebezpečenswo 'l>idim 'l' tom, že hu· 
dobný ciel je celkom maskovaný, ak na· 
pol~on '{)Ôbec nechýba · a naj'{)iac '{) tom, že 

takýmto pokusom chýba akékoľvek srdce. 
Nebezpečenstvo je reálne potiaľ, pokiaľ by 
'{)ply'{) takýchto rozkladných tendencií na· 
dobudol taký význam, že by slmtoéná '{)ý· 
razová hudba, hudba ako nositenw myšlie
nok, obdarená umeleckými myšlienkami, 
bola pre nás stratená a začala by ustupovať 
do pozadia spomienok. 

Necítim sa povolaný, aby som rozprá-val 
o západonemeckej hudbe, ktorá dnes roz
hodr~e stojí '{) čele útočných rada'{), namie
rených proti hudbe vyt<Váranej zdravým 
duchom. No pokial ide o moju vlast, je tu 
na šťastie situácia o<Vel'a m enej vazna. 
Poskytnem '{)ám možnosť ujasniť si to, čo· 
som práve tera:z povedal: V nedá'{) nej an· 
kete, usporiadanej medzí parížskymi skla
dateľmi, spytovali sa redaktori hudobného 
časopisu "Le Guide du Concert" každého 
z nás, čo súdime o takz<Vanej a'l>antgardnej 
hudbe. Temer všetky odpo'{)ede velmi zná· 
mych hudobníko<V vyzneli v jeden spoloč
ný tón - "odmietnuť podrobenie sa výpa
dom lik-vidátora'{) umenia a prikloniť sa k 
vyjadra'{)acím hodnotám hudby, nepodrobo· 
va( cit technike!" 

Na uzáver by som chcel po'{)eda(, že tuk 
isto '{)šetci francúzski skladatelia, , ako aj 
duch obecenstva francúzskych koncertných 
siení (s výnimkou malej skupinky snobov, 
ktorí podporujú abstraktné umenie), stoja 
ove l a bližšie vaším skladatel om a vášmu 
obecenstv u, ako h.udobnící·inž.inieri, ktorí by 
chceli konkuro'{)at matematikom a elektro
technikom. Chcem <Vám po'{)edať, že ozajst
ný francúzsky duch neprecho'{)áva vonkon
com nijaké sympatie k tým, ktorí vedú u
m enie do záhuby, sympatizujú však s tý· 
mi, ktorí, tak isto ako '{)y, pracujú na 
hladani v ýrazu zdravého človeka. Ak sú 
napriek tomu naše prostriedky iné ako va
še, ak sa tiež u nás usilujeme o vyjadrenie 
našich myšlienok a citov jazykom súčas· 
nejším a ak častejšie načierame do '{)el
kých prúdov novodobej hudby, napokon sa 
<Však predsa zídeme v podobnom cieli. lzto· 
rý sa usiluje o rozvinutie ·humánnych 
cností hudobného umenia: 

Skôr než odídem z tohto pódia, chcem 
vám vyjadriť S'{)oje úprimné priateľské city 
a lúčim sa s vami s vaším :pozdravom " N a · 
z d a r !" Preklad a interview 

Henri Schick 

Dňa 19. ma1a sa dožil 50 rokov Oto 
Kaušitz, autor mnohých slovenských ope- . 
retných libriet a texto'{) piesní (vyše 700), 
Jubilanto'l'i prajeme do ďalšej práce ešte 
veľa t'{)orivých úspechov! 
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MÁRIA POTE MR O VÁ 

Za plánovitú hudobnú regionalistiku 

Slovenská hudobná historiogvafía dosiahla r. 1957 vydaním kolektívnej 
práce "Dejiny slovenskej hudby" dôležitý medzník. Uz~vre.lo sa tak ~rípra':né 
štádium, vytvárajúce predbežný súhrnný pohľad na vyvOJ ~udobneJ kult';fl'Y 
na Slovensku z hľadiska ideologického i z hľadiska doteraz znarneho faktoveho 
materiálu a literatúry. Bez celostného, i keď len predbežného pohľadu na 
vývoj hudobného diania na Slovensku sa nezaobíde žiadny .. pracovník n~ 
čiastkovej téme z oblasti dejín hudby na Slovensku. "DeJmy slovens~e] 
hudby" súčasne ukazujú na najnalíeha':'ejšie úlohy slovenského hudobn~ho 
dejepisectva. L. Mokrý v tomto časopise (1.957, str. 128-1~0) , poukazal 
na tieto úlohy z hľadiska celoslovenského, ale súčasne zdôra~ml. potr~bu re: 
gionálneho výskumu. V tomto príspevku ~hcela by s,om po~,kazat na mek~?re 
problémy regionálneho výskumu na poh slovenskych deJm h.udby. J?~Ju~y 
slovenskej hudby i doteraz publikované práce na tomto. poh ukazuju,. z~ 
hudobná r,egionalistika je u nás ešte takmer nedotknut~ cehn~. Ta~ .. sa tov Jav~ 
;. porovnaní s hudobnou regionalistikou v Cechách (0. FrlC: DeJiny cesk~ 
hudby a vlastivedná práce regionálni, Praha 194.0, V. C:re~or : Hudebn~ 
vlastiveda Olomouckého kraje, Olomouc 1956, atď.) , ale naJma v p~rovnam 
s výsledkami hudobnej regionalistiky v iných štátoch, napr. v Nernec~u· 
(R. Sc~aal : Stand und Aufgaben der musikalischen Lokalforschung m 
Deutschland, Musikforschung X. 1957, str. 114.-1.24). 

· Rozvoj hudobnej regionalistiky bude závisieť predov~etkým od ľ?dí, ktorí 
budú chcieť a môcť pracovať priamo '-: teréne, prakticky teda m1mo . Bra
tislavy. Dalej bude závisieť od vytvorenia priaznivtch pracovných po~lnu~no~ 
a od sprístupnenia archívneho a ďalšieho ~ateľlálu pre hudobnohtstoriCky 
výskum. 

V minulosti sa regionalistickým výskumom v ~~dom. ved~ o~ o.dbo:e. za
oberali .kultúrni nadšenci na naš<tm vidieku. SvoJeJ regwnahstiCkeJ praCI sa 
venovali mimo svojho hlavného zamestnania, ktoré patrilo obyčajne k od
oorom .veľmi vzdialeným od predmetu regionalistického výskumu. K výskum
nej práci často chýbala vedecká pripravenosť, a preto aj výsl~dk~ tejto' práct. 
slúžili viac k uspokojovaniu nadšenia samého pracovníka a naJuŽŠieho okruhu 
kultúrnych zanietenrov a len zriedkakedy obohacovali celonárodné vedec~~ 
poznatl<,y . Nijako tým nechcem podceňovať vprác~ t),~ht? navdš~ncov. ~obth 
tak, ako najlepšie vedeli, často za veľk)rch caso':Ych 1 f~anc.ny~~ ol;>etl ~ez 
akéhokoľvek výh.ľa<;lu na morálne alebo hmotne uznarue. Sttuacta sa ysak 
dnes podstatne zmenila. V Bratislave márne zá~ladné ;edeck.é ustanovxz~e, 
ktore pripravujú a vykonávajú výskum podľa 1ednot?eho pianu. vedec~y~b 
prác podľa najaktuálnejších potrieb naš.ej spoločnosti. Slovenska ~aderma 
vied zriaďuje svoje pracoviská i mimo Bratislavy vš~de tam, kde s~ to po
treby plánu vedeckých p~ác vy~adujú. S~ však odvetVIa ved.e~kého vyskumU; 
ktoré ešte nemajú pracoVIská IDlffiO Bratislavy, a tak sa zdá, ze tak skoro am 
mať nebudú. Medzi tieto odvetvia patri aj hu,d<tbná história. Zna~e.ná to, ž~ 
terénny, resp. regionálny výskum na Slovensku bude treba rob1ť 1 naďaleJ 
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p racovníkmi, ktorí už teraz "v teréne" sú a vedľa svojho hlavného zamest
nania chcú a môžu sa zúčastniť na hudubnohistorickom výskume svojej 
oblasti. V súčasn<tsti sme však v šťastnejšej situácii o to, že na našom vidieku 
vyrastajú inštitúcie, ktoré s hud<tbnou kultúrou priamo alebo nepriamo súvisia 
a zamestnávajú pracovníkov, ktorí majú väčšie-menšie hudobnohisrorické 
vzdelanie. Myslím tu hlavne na rozvetvenú sieť hudobných škôl a jej učite
ľov, na knižnice a jej pracovníkov. I keď neprechovávam prílišný optimizmus, 
verím, že v každej oblasti Slovenska sa nájde pracovník s hudobným vzde
laním, ktorý môže a chce vykonaC kus primeranej práce na výskume hu
dobných dejín svojej oblasti. Treba len urobiť cieľavedomý prieskum napr. 
mimošk<tlskej činnosti učiteľov našich hudobných škôl, a určite sa nájdu 
p racovníci, ktorí prechovávajú schopnosti viac k bádateľskej alebo zhromaž
ďovateľskej práci ako napr. k osvetovej práci. Títo pracovníci by sa určite 
radi prihlásili k spolupráci na hudobnohistorickom výskume svojej oblasti, 
:ak by táto spolupráca bola uznávaná nadriadenými úradmi a priaznivo hod
notená ústrednými vedeckými ustanovizňami. Nijako by ro nemalo zname
nať vyťahovanie sa z doterajšej mimoškolskej činnosti na poli osvetovom, 
ale naopak, zapojenie každého schopného pracovníká do takej práce, v ktorej 
môže byť najužitočnejší. 

Cieľavedome vybraní spolupracovníci na regionálnom výskume by takto 
mohli byť centrálne usmerňovaní pri voľbe témy výskumu a pri metodike 
jej spracovania. Izolovanosť našich regionalistov od celoslovenského ·plánu 
vedeckých úloh mala často za následok, že sa spracovávali témy neaktuálne, 
:že sa mohlo do,spieť k "svojráznym" výsledkom, o ktoré nemal nikto ani 
taký záujem, aby sa to niekde zverejnilo. A práve o to. často len o to šlo 
Tegionalistickým pracovníkom bez nároku na finančnú odmenu. Poznám hu
dobného folkloristu, ktorý zozbieral obsiahly hudobnofolkloristický materiál 
:za značných časových a finančných obetí bez akejkoľvek morálnej alebo 
hmotnej podpory a dnes by bol rád, keby mu niekto "povolaný" védel 
-objektívne povedať , či vykonal kus dobrej práce alebo nesprávne a zbytočnP. 
premrhal svoj čas i peniaze. V druhom prípade by bol povďačný aj za usmer
nenie, ako by mal usmerniť svoju hudobhofolkloristickú činnosť osožnejšie. 
Sú teda ešte nadšenci na našom vidieku, ktorí nemyslia len na vedľajši'·'záro
bok. Nebolo by však správne, keby sa hudobnohistorický výskum mal zakla
dať len na nadšení a nezištnosti niektorých pracovníkov. Nevidím v tom nič 
:nepelmého, ak by regionálny pracovník v prípade vykonania úspešnej práce 
.chcel, aby jeho práca bola uverejnená, a dostal za to aj autorský honorár. 

Organizovaný prístup k riešeniu jednotlivých otázok hudobnej regionality 
:si vyžaduje aj to, že na naš<tm vidieku už pracujú vedecké školské a osvetové 
ú stavy, ktoré majú v svojej pracovnej náplni starostlivosť o materiál, o ktorý 
má záujem hudobná história. Tieto ústavy svoju prácu s hudobnohistol'itkým 
materiálom neusmerňujú podľa jedn<ttne stanoveného plánu, ba stáva sa, že 
ju vôbec zanedbávajú. Spomeniem len otázku dokumentácie súčasného hu
dobného života v našich mestách a okresoch. Niet ani ústredného ani decen
tralizovaného miesta, kroré by 'zbieralo plagáty, programy a pod. o hudobných 
podujatiach. Ani len Košice nie sú v ·tomto výnimkou. Pri vytvárani obrazu 
:hudobného života napr. za posledných 15 rokov nemožno sa spoľahnúť ani 
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na archívny materiál našich národných výborov. Vykonal by sa veľký kus-. 
práce pre budúceho historika, keby sme mohli zariadiť, aby okresné domy 
osvety alebo knižnice zbierali všetok dokumentačný materiál o dnešnom 
hudobnom živote. Je to tým potrebnejšie, že naša ústredná i miestna tlač
venuje veľmi málo pozornosti hudobnému životu nášho vidieka. 

O koordinácii prác našich administratívnych archívov, múzeí, knižníc a ďal
ších ústavov na poli hudobnohistorického výskumu by sa .dal napísať osobitný 
článok. Je to problém vážny, lebo každý ústav niečo robí bez ohľadu na 
celoslovenské potreby a je to súčasne problém ľahký, lebo každý ústav má 
pracovníka, ktorý sa do hudobnohistorického výskumu môže zapojiť v rámá 
svojho hlavného zamestnania. 

V .tomto viac mobilizačnom ako analytickom prispevku som len načrtla 
názor vidieckeho pracovníka na naliehavé otázky zorganizovať hudobnoregio
nalistickú prácu. Podľa môjho názoru mal by sa jej chopiť hudobnovedný 
ústav SA V. Som presvedčená, že po prekonaní počiatočných personálnych· 
ťažkostí sa hudobnoregionalistická práca bude môcť preukázať kladnými vy
sledkami. 

TANNHÄUSER V KOŠICIACH 

' Taktner na každej opernej scéne sa strie
dajú ťrspešné inscenácie s menej úspe!ín)'mi. 
Ak sme nedávno premiéru Janáčkovej "Jej 
pastorkyne" zaradili medzi úspešné, ba až 
objavné predstavenie, potom Wagnerov 
Tannhäuser do tejto kategórie isto nepatrí. 
Pravdá, nie je možné zabudnút na objek
tívne ťažkosti opery Státneho divadla v Ko
šiciach, ako je napr. veľmi nízky počet čle
nov operného súhol'U, už dlhoročný nedo
statok · vlastného l1rdinného tenoru, drama
tického -barytonistu, a s uznaxúm treba vy
zdvihnúť veľké pracovné úsilie všetkých 
členov operného súboru pri naštudovaní 
tejto opery i dobrú režijnú prácu Kornela 
ll~jka. No napriek spomínaným objektív
nym príčinám, ako aj niektorým kladným 
momentom, l).emožno o Wagnerovom Tann
bäuserovi jednoznačne hovoriť ako o úspe
chu. Nemôžeme neustále spomínať objek
tívne nedostatky, rozmanité ťažkosti alebo 
ospravedlňovať menej úspešné predstavenia 
podobným spôsobom ako napr. " ... najlep
šie to ,síce nie je, ale na Košice je to dosť". 

. O opere Tannhäuser a o Wagnerovej hud-
be· vôbec je v mysliach ľudi vžitá určitá 
predstava. V oveľa umocnenejšej mie
re možno tak hovoriť o predohre, ktorá 
žije na koncertných pódiách ako samostat
ný symfonický útvar. Kedykoľvek počú
vame predohru k opere Tannhäuser, vždy 
v nej objavujeme nové svety emócii. S na-
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pätím očakávame veštecké fanfáry lesných 
rohov, roztúžené violončelá, najprv hravé
- neskôr znepokojivé trioly sláčikov, váš· 
nivé motívy dynamických vzdychov, kon
trastujúce so strohým asketizmom - až k 
mohutnému záveru umeleckých vfzii. Taká· 
je vžitá predstava. Miesto t~ho sme počuli 
hudbu· technicky nezvládnu tú, od ktorej' 
sme potom, pochopiteľne, nemohli očakávať 
8ni veľké zvukové plochy, mohutnosť staY
by wagnerovskej klenby. 

Rovnako ani náročné ensemblové scény, 
ako napr. na konci prvého dejstvu, nie.· 
ktoré miesta v sbore - kde mnobi e"-ter-' 
nisti zvyšovali iba počet spevákov - nie
ktoré sólové hlasy nemohli vyhovieť pred
stavám wagnerovského spevu. Počúvajllci· 
hudobník pociťoval na týchto miestach ná· 
valy znepokojivej tiesne, ktorá vyvierala. 
z obáv pred rytmickou a narchiou. Tu sa mo
hol každý presvedčiť, že najmä v predohre, 
v 1, a v 2. de jstve boli niektoré scény nad · 
momentálne sily košického operného sú
boru. Scény menej náročné pre interpre-
tačné schopnosti našich umelcov však do
kázali, že sa naštudovaniu venovalo veľa· 
statočnej umeleckej práce, že máme v Ko· 
šiciach aj niekoľko (žiaľ, málo) wagnerov· 
ských hlasov, že techn,icky zvládnuté lnies
ta vieme aj výrazove stvárniť (hudobne na· 
študoval operu šéf opery .J. Vincourek). 

Dôsledná režijná koncepcia Kornela Háj-

ka, ktorá (až na detaily) celkove vystihuje 
~omantické ovzdušie tohto Wagnerovho 
.diela, si našla vhodné inscenačné doplne
nie už v tradične vydarených kost),moch 
Magdy Radvániovej. Scéna prof. arch. 
Martina Brezinu bola síce romantická, no 
miestami v detailoch nedomyslená (1. obraz 
_ portál, 2. obraz - stromy a pod.). 

Najlepšie, do najjemnejších dynamických 
"j výrazových nuansí bola vypracovaná úlo· 
ba Alžbety v podaní "\nny P olákovej. Prt>d
·staviteľka tejto úlohy v druhom obsadexú 
- Elena Gmucová - · napriek prirodzenému 
-dramatickému hlasovému zafarbeniu nedo-
siahla takého značného napätia vo výrazo· 
vom stvárnení ani natoľko účinnej charak
terovej drobnokresby. Výkon Gity AbrahÁ· 
mo vej svedčil aj v úlohe Venuše o veľkom 
talente. Výkon Jarmily Krásovej v dru
}10m obsadení nebol napriek dobrému muzi
kálnemu cíteniu hlasove vyvážený. Tiesni
vý dojem zanechal František Janda, ktorý 
síce vládne veľkým hlasovým fondom, no 
tentoraz bol pravdepodobne hlasove značne 
vyčerpaný. V takej exponovanej úlohe, ako 
je Tannhäuser, nevládal, najmä vo vyššom 
registri, spievať. Vhodným sp ôsobom hral 
.a spieval úlohu Hermanna, kniežaťa Du
rínskeho, Anton Matejček. Z dvojice, ktorá 
stvárnila postavu Wolframa von Eschenbaeh 
bol Anton Hucík spevácky značne lepší ako 
Boleslav Gregor. Pekný bol tiež výkon Lu
cie Ganzovej v malej úlohe pastierika. V 
ďalších úlohách účinJmvali: Walter von 
Vogelweide - Július Regec, Stanislav Mar
tiš, BitteroU - Karol Mareček, Heinrich 
der Schreiber - Ladislav Kucko, Jozef Kon
-der, Reinmar von Zwetter - Ladislav Ne• 
shyba, pážatá - Lucia Ganzová, Helena 
Stubňová, Jolana Koronská a Mária Adam-
co vá, 

Ľubomír Ciželc 

V CESKYCH BUDEJOVICIACH PRED· 
VIEDLI SPADAVEKKIOVHO STRECKA 

Je niečo nanajvýš radostné v skutočnosti, 
ie to bola práve naša najmladšia operná 
scéna, Juhočeské divadlo v Ceských Bu
d!ijoviciach, ktorá k oslave výročia Víťaz
ného februára si svoju úlohu nijako ne· 
uľahčila, a doslova objavila ohem soviet
skej hlavnej scény revolučnú oper u z ta
lianskeho revolučného hnutia minulého sto
I'oči~, ktorej autorom j e Antonio Spadavek
kia, sovietsky skladateľ z -generácie päť
desiatnikov, ktorý je po svojom starom 
otcovi talianskeho pôvodu. Námet i názov 
opery sú vzaté z románu Ethel Bullovej-

Vojničovej Strečok. V opere ide o revoluč
nú činnosť Arthura Burthona, ktorý je sy
nom príslušníka vysokého talianskeho kléru 
a Angličanky a ktorý sa kryje menom Stre
čok. Opera opisuje osudy Burthonove až 
po jeho hrdinskú smrť a jej záver je ne
obyčajne javiskove účiWlý. Otec Burthonov, 
v tom čase už kardinál Montanelli, po smr
ti svojho syna, ktorého nechcel zachrániť 
tým, že by sa bol pridal k revolucionárom. 
preklína svojho boha a zrieka sa ho, keď 
sa nestane zázrak a mŕtvy sa neprebudí. 

Táto dejová kostra je rozvinutá v ôsmich 
dramaticky vzrušujúcich, divadelne neoby
čajne účinných obrazoch, ku ktorým vedel 
autor napísať rovnako dramaticky a diva
delne citenú hudbu. Strečok je pritom dielo 
neobyčajne spevné, jeho autor nezaprie, že 
v jeho žilách zostalo niečo z talianskej krvi 
jeho starého otca, a tak jeho invencia osci
luje medzi touto talianskou, ale ajt· iuskou 
spevnosťou na jednej strane a medzi sna
hou o moderný, harmonicky zaujímavý a 
niekde až prokofievovsky zhustený výraz 
na druhej strane. Cez tieto zdanlivo nesú
rodé prvky sú technické umenie i cit pre 
stavebnosť a štýl u skladateľa tak silno vy
vinuté, že nikde nemáte pocit nejakej slo
hovej nejednotnosti. Rozpor základn&ho mo
tívu vševládnej cirkevnej moci s revolučný
mi spevmi povstalcov, ľúbostnými a ľudo
vými intonáciami partnerskej dvojice Hurt
hona a jeho nešťastnej , pretože nikdy ne· 
splnenej lásky Gemmy, spolu s hudbou 
veselosť karnevalovej noci a plesu u advo
káta Grassi.niho vytvárajú mnohotvárnu, 
bohatú a kontrastnú hudobnú náplň diela, 
o sviežosti a životnosti ktorého nemôže byť 
pochýb. J eho predvedenie v Ceských Bu
dejoviciach (prvý raz 28. februára) .je teda 
dramaturgickým prínosom, k torý treba vy
soko vyzdvihnúť. 

Budejovičania pozvali pri tejto prileži
tosti skladateľa, ktorý pozvaniu vyhovel a 
uvidel druhú reprizu svojej opery. Bolo to 
predvedenie šťastné, pri ktorom iste všetci 
účinkujúci vydali zo seba to najlepšie. Roz
hodne najsilnejšou stránkou inscenácie ope
ry, písanej pre veľké divadlo, je réžia Otta 
Haasa. Mal k dispozícii neobyčajne vkusnú 
funkčnú scénu Joana Brehmsa, ktorá mu 
umožnila podtrhnúť veľmi citlivo •tie mo
menty, v ktorých mohol vyniknúť i menší 
súbor, sústredil sa na prácu s h ercom a 
svetlom a vyťažil z deja všetko, ,,čo bolo 
pre autorov zámer podstatné. Dirigent Emil 
Krepelka nebol so sporým obsade.ním or
chesb-a už taký šťastný, i keď aj on do
kázal v s tavebnom rozvl'hu i detailnom vy-

285 



pracovani veľmi mnoho. Speváci hlavných 
úloh vyvážili pod jeho vedením menšiu 
skúsenosť zvýšenou sústredenosťou na vý
raz, a vedeni režisérom, dokázali vytvorit! 
ostro vyhranené typy. Najlepšie si viedli 
tenorista Roman Kratochvíl (Arthur), so
pranistka Vera Stihorová (Gemma) a ba
sista Emil Brada (Montanelli), i keď v 
tomto prípade mladý umelec nemohol vždy 
celkom zodpovedať požiadavkám úlohy, ur
čenej zrejme interpretovi šaľapinovského 
formátu. V menšej úlohe Cigánky Zitty 
zaujala altistka Libuše Salabová. Referát by 
nebol úplný, keby sme sa nezmienili o po
diele baletu a jeho choreografa J iiího Hoš
.čálku, ktorý svoju iste nie ľahkú úlohu vo 
veľkej karnevalovej baletnej scéne splnil s 
nepatrnými silami, ktoré mal k dispozícii, 
vkusne a dobre. Možno teda zhrnúť; že 
Budejovičanom sa vďaka ich neohrozenosti, 
).niciative a spoločnému úsiliu podarilo z 
uvedenej súčasnej sovietskej opery vytvo
riť dôležitú udalosť celoštátneho významu. 

Vilém Pospíšil 

KONCERTY 
SLOVENSKEJ FILHARMONIE 

Na prvom aprílovom koncerte (2. a 3. 
N.) uviedol Z. Bílek cyklus Smetanových 
symfonických básní Má vlast. Všeobecn~ 
známe dielo mohlo nanovo upútať a strh
núť iba v jedinečnej dirigentovej koncepcii. 
V predvedení sme ohdivovali pregnantnlÍ 
rytmickú pulzáciu jednotlivých častí diela. 
Najúčinnejšie zapôsobili dramaticky vyhro
tené úseky Sárky a Tábora, no Bílek do
kázal svoj osobitý prístup i k bezproblémo
vit)·m úsekom (Z českých luhu a hájú). 
S potešením sme sledovali zvlášť kultivova
ný výkon orchestra, k--torý po počiatočnej 
nervozite v úvodnom Vyšehrade podal naj
mä v druhej polovici programu ul•ážkov)· 
výkon. 
Ťažiskom druhého orchestrálneho koncertu 

(9. a 10. IV.) bolo predvedenie Brahmsovej 
II. symfónie. Dirigent dr. Rajter sa opäť 
predstavil ako vynikajúci znalec Brahm
sovho diela. Zdôraznil idy licko-pastorálny 
charakter diela. Upútať poslucháčovu po
zornosť ~ za tal;:ých okolností, keď hudba 
plynie bez prekážok, keď ho nenúti sle
dovať dramatick)• proces, žiada si nielen 
skúseného dirigen ta, ktot·ý sa tentoraz svojAj 
úlohy jedinečne zhostil, ale vyžaduje si aj 
nadmieru vyrovnaný a vyspelý ·orchestt!r, 
ktorý zaujme nie hutnosťou zvukových efek
tov a navodenim problémov, ktoré je poslu
cháč nútený riešiť, ale predovšetkým upút:l 
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schopnosťou vytvoriť uhladenú a vyrovna
nú, jednoliatu zvukovú plochu. A vo zvlád
nutí tejto požiadavky ostal orchester za 
zámerom dirigenta. Po vlaňajšom uvedení 
Brahmsovho Requiem dokázal dr. Rajter , že
má v tejto oblasti nášmu obecenstvu ešte
veľa čo povedať. Ouvertúrou programu bola 
Suchoňova Svmfonieta rustica v štandard
nom podaní. Bratislavské obecenstvo by iste 
s vďačnosťou prijalo aj dosiaľ m álo hrané
diela ~kladateľa, Baladickú suitu, Kráľa 
Svätopluka (aká by to bola vhodná antici· 
pácia chystanej premiéry rovnomennej ope
ry!), aby si mohlo vytvoriť ucelený obraz 
o Suchoňovej umeleckej osobnosti. 

S netr.ľezlivosťou sme očakávali sólistické 
vystúpenie koncertného majstra filharmónie 
Bohdana Warchala, ktorý svojou zápalistou 
hrou vzbudil v tejto funlccii už neraz záu
jem obecenstva. Jeho podanie Dvoľákovho 
Husľového koncertu nieslo na sebe všetky 
znaky, typické pre začínajúceho umelca, 
najmä prísny prístup k dielu, bez uplatne
nia podstatnejších svojských zásahov do cel
kovej koncepcie. Z tohto zorného uhla tre
ba upozorniť na jedinečnú kvalitu tónu a 
sláčikovú techniku, kým v niektorých tech
nicky náročnejších úsekoch bolo cltiť (naj
mä vo štvrtok) neistotu, prejavujúcu sa v 
intonačnej rozkolisanostli. Tento Warchalov 
výkon je však prísľubom do budúcnosti. Za 
najcennejšiu treba považovať skutočnosť, že 
sme mali možnosť objaviť ďalší domáci ta
lent a uvedomiť si, že za účelom umelec
kého pôžitku netreba upierať zraky až .za. 
oceán, ale stači sa lepšie poobzerať u nás 
doma. J e však smutnou pravdou, že bra
tislavské obecenstvo trpí na kult zahranič
ných hviezd a mierou umeleckého pôžitku 
sú mu kilometre, ktoré nás delia od vlasti 
interpreta, a me výkon umelca. Na túto 
fixnú ideu obdivu exotičnosti doplatilo obe
censtvo, ktoré naplnilo koncertnú sieň na 
nasledujúcom koncerte cyklu 16. a 17. aprí
la. 

Brazílska klaviristka Anastella Schic pred
viedla už svojím výberom veľmi nevďačný 
program. Najmä po náhlom vynechaxú ťa
žiskových čísel repertoáru, Brahmsových 
rapsódií, museli sme skonštatovať veľkú od
lišnosť koncepcie tejto umelkyne od tej, na 
akú sme navyknutí. Týka sa to najmä inter
pretácie Haydnovej Sonáty Es-dur. Bacho
vo Organové prelúdium, ináč technicky je
dinečne zvládnuté, bolo pre nás zaujímavé, 
pokiaľ sme obdivovali transkripciu tohto· 
diela pre klavír, najmä keď sa u nás po
dobné úpravy hrajú veľmi zriedka. Dalei 
si umelkyňa vybrala Glazunovove Variácie, 

op. 72. Päť skladieb b razílskeho skladateľa 
Villu Lobosa nám priblížilo hudobné sna
ženie ďalekej krajiny. Umelkyňa tu mala 
možnosť dokázať svoju technickú zbehlosť, 
i keď niektoré zniesta pôsobili svojou sna
hou po maximálnom využití zvukových 
možnosti nástroja naturalisticky. 

Pm tohoročný samostatný koncert Tria 
sólisto;, SF (23. a 24. apríla) bol sympa
tický už výberom repertoáru. Umelci obja
vili bratislavskému obecenstvu skvosty mo
dernej komornej hudby, i keď interpretácii 
Ravelovho Tria chýbala oná typicky im
presionistická vzdušnosť (najmä v bohato 
exponovanom klavirnom parte) . Vysokú 
kultivovanosť dokázali ·umelci podaním Mo
zartovho Tria C-dur. V Suchoňovom kvar
tete (ako hosť účinkoval A. Hyksa). Ziadalo 
by sa viac pregnantnosti a istoty, najmä 
v poslednej variačnej časti. 

Vrcholnými podujatiazni aprílového cyklu 
boli koncerty dirigované Z. Bilkom. Nielen 
už spomenuté uvedenie symfonických básni 
Má vlast, ale aj posledný aprílový koncert 
(29. a 30. apríla) dokázal kvalitatívny rast 
tohto mladého umelca. Interpretácia Beet
hovenovej VII. symfónie patrí medzi naj
lepšie predvedenia hudby tohto druhu v 
tejto sezóne. Zdôraznením tempových a dy
namických kontrastov sa Bílkovi podarilo 
vytvoriť neustále dopredu sa rútliaci hu
dobný prúd. Vrcholom jeho reprodukčného 
umenia bol prístup k štvrtej časti. Volil 
maximálne tempo, · ktoré vďaka starostlivej 
príprave dokonale zvládol a stal sa po celý 
čas suverénnym pánom orchestra, ktorý ai 
na malé chyby (dychové harmónie v 1. 
časti) podal vrcholný výkon. 

Pražský huslista B. Belčik s úplnou isto
tou (vo štvrtok) predniesol sólový part 
Husľového koncertu B. Martinu. 

Komorná suita Igora Stravinského Pul
cinella by si žiadala viac pozornosti zo 
strany dirigenta i orchestra (najmä v zlož
ke intonačnej) . Je však ťažko pochopiteľné, 
prečo nepredstavuje filharmónia širokému 
bratislavskému obecenstvu takmer neznáme
ho skladateľa dielom preň viac typickým a 
charakterj.stickým. 

P. Faltin 

DVE PRAZSK:f: SYMFONICKE 
PREMI€RY 

Bohatá žatva našej súčasnej symfonickej 
hudby bola v zninulom mesiaci obohatená 
dvoma významnými dielami: IV. symfó
niou Miloslava Kabeláča a III. symfóniou 
J aroslava Doubravu. Obidve boli svedomite 

naštudované a výborne predvedené' Kabe
láčovu symfóniu uviedol Pražsl<ý komorný 
orchester bez dirigenta na treťom koncerte 
svojho cyklu: "Hudba európskych metro
polí" (3. marca) a Doubravovu symfónill 
p redniesla Ceská filharmónia s Karlom An
čertom na abonentnom koncerte (5. a 6. 
marca) . 

Kabeláčova N. S);mfónia in La-Came-..llta 
(dokončená v roku 1958) organicky nad
väzuje na skladateľove orchcstr>ílne monu
menty poslednej doby : passcagliu Mysté
rium času a III. symfóniu pre plechy, or
gan a tympany. Posledná symfónia má 
všetky typické črty Kabeláčovho súč.asné
ho umeleckého postoja: črtu pevne zomknu
tej architektonickej výstavby štvorvetného· 
celku (k torý je vyklenutý od úzkostnej pr
vej vety cez scherzo a citovo meditujúce 
lento až k energickému finale) a hlbokú 
vážnosť obsahového vyznenia. Výraz je 
skromný, málovravný, i keď jeho účinok 
dolieha veľmi h]boko, s priehľadnou faktú
rou. Tak ako v predchádzajúcich Kabelá
čových dielach, aj tu spočíva ťažisko vo
vnútorne j koncepcii, v tektonickom poriad
ku. Pritom vsak nedochádza k preťažt:niu 
potencie invenčného materiálu. S úprimný
mi sympatiami obecenstva sa stretla nová 
symfónia práve pre tento súlad invencie 
a koncepCie (samozt·ejme, v rovine Kabe
láčovej mysliteľskej umeleckej povahy). 

Pražský symfonický orchester bez diri
genta oprávnene zaradil Kabeláeovu sym
fóniu do repertoáru svojho veľkého letného 
zá jazdu do Južnej Ameriky. 

III. symfónia J aroslava Doubravu hola 
dokončená tiež v roku 1958. P o pätÍl.ásť
ročnej prestávke sn ~kladateľ opäť obrátil 
k symfonickej forme (Il. symfónia vznikla 
v období vojny 1943-t,), ktorej podoba na 
prvé počutie prezradí Doubravovo ľudské í 
umelecké dozrievanie posledných rokov 
(spomeňme jeho balety Král Lávra z roku 
1951 a Don Quijote z r. 1955 alebo niekoľ
ko piesňových cyklov Prostopravda, ~Ila
dost, Carovná láska, Ráj domova). Tragic
kým predznamenfm III. symfónie bola smrť 
skladateľov-ho otca. V päťvetnom odvážne 
rozvrhnu tom diele zasväcuje autor poslu
cháča do hlboko subjektívneho prežívania 
predtuchy smrti, lmtastrofy smrti a zmiere
nia so smrťou: medzi tieto dramatické obra
zy vkladá dva clivé žalospevy - intermez
zá. Rec je výrazná, motivy sú tesané s 
mužnou lapidárnosťou, k t.oré sa úplne roz
hovoria až mnohohlasným spracovaním vo 
veľkom symfonickom orchestri (6 horien., 
rozšírená bicia skupina atď.) . J. Doubrava 
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tu odvážne pristúpil k hudobnej objektivi
"Zácii "posledných vecí človeka", čo bola 
úloha o to ťažšia, že skladateľ mal na tejto 
ceste viac predchodcov (napr. Beethoveno
va III. symfónia, Brucknerova VII., Strauss 
.Smrť a Vykúpenie, Sukov Asrael, Ostrčilova 
Ka'ížova cesta - aby sme zostali iha pri 
symfonických dielach) a bol na téme hlbo
ko a subjektívne zainteresovaný (smrťou 
svojho otca). Zdá sa, že práve táto hlboká 
bezprostredná skladateľ o va účasť sa odrazila 
v expresívnej vypätosti celku, kťorý sa ani 
v záve1•e nevyjasní (napr. v porovnaní so 
:Sukovým Asrealom), skôr tragicky rezig
nuje. 

Hana Hlavsová 

KONCERTY PRE MLADEZ 

"Hudbou k mládeži" sa nazývajú nedeľ
n é matiné, ktoré pravidelne raz do mesia
-ca poriada Koncertná a divadelná kance
~ária v Bratislave. O tom, akým význam
n)'lll činiteľ om sú tieto koncerty ne trel la 
veľa hovoriť. Všetkým je nám jasné, že 
·Pri dnešnom stave hudobnej výchovy sú 
·veľkým pomocníkom pri výchove hudobnos
-ti i vkusu našej mládeže. Treba len vysoko 
hodnotiť snahu pracovníkov KDK i Ces
koslovenského rozhlasu v Bratislave, že 
konečne i mládež v našej kultúrnej metro· 
pole dostáva aspoň časť z toho, čo jej patri. 

Prvý koncert tohto pozoruhodného cyklu 
'sa uskutočnil 25. januára t. r. Odznela na 
ňom predohra zo suity Sen noci svätoján
skej od F . Mendelssohna, Sostakovičove 
Piesne na hebrejskú poéziu (čs. premiéra), 
Mierová symfónia S. J urovského a Bizeto· 
va Arlezianka (l. suita). O dobrej organi
zácii koncertov nás presvedčila i tá skutoč· 
nosť, že zaradenie slcl.adieb súčasných auto
rov publikum neodradilo, ba práve naopak, 

·Sostakovičove hebrejsk~ piesne sa t ešili 
azda najväčšiemu úspechu. H lboko sociálne 
ladené Piesne na hebrejskú národnú poézin 
·sú malými scénkami pre soprán, alt a te· 
nor so sprievodom orchestra (pôvodne boli 
komponované so sprievodom klavira). V 
peknej interpretácii T. Kresákovej, Ľ. Ba
ricovej a Ľ. Buchtu vyzneli tieto obrázky 
v celej svojej šírke rozličných nálad od 
tragizmu biedy cez humornú drobnokresbu 
až k svetlým tónom, ktoré sú odrazom 
drobných životných radostí. Orchester bra
t islavského rozhlasu výborne viedol Ladis
l av Slovák, ktor ý zn ovu potvrdil svoje 
majstrovstvo pri interpretácii modernej 
hudby. 

Další koncert bol 22. februára. Taž.isko 
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prQgramu tvorila VII. symfónia S. Proko
fieva. Symfónia, venovaná deťom, v Slo
vákovej koncepcii vynikala neobyčajnou 
priezráčnosťou a ľahkosťou. J ej zaradenie do 
programu bolo vskutku šťastlivé. V prvej 
časti matiné odznela Moyzesova Februáro
vá predohra a symfonická báseň Vodník 
od A. Dvofáka, ktorú J. Rybárik uviedol 
prednesením rovnomennej básne K. J . Er
bena. 

Tretí konced, operné matiné, sa uskutoč
nil 22. marca. S OBR pod taktovkou Ti
bora Fr ešu vystúpili najlepší sólisti bra
tislavského SND: M. Cesányová, N. Hazu
chová, A. Hrušovská, dr. J. Blaho, dr. G. 
Papp a G. Zelenay. Program pozostával z 
najznámejších diel svetového operného re
pertoáru. Rozsah príspevku nám nedovo
ľuje hovoriť o všetkých účinkujúcich, no 
nemožno sa nepozastaviť pri vynikajúcom 
výkone Gejzu Zelenay ho, na jmä v, piesni 
Varlaama z Musorgského opery Boris Go· 
dunov. Zelenay vlastní krásne zafarbený 
zamatový barytón s veľkou hlasovou kul
túrou. Na tomto mieste môžeme smelo po
vedať, že zo Zelenayho nám vyrastá spe-
vák nevidaného formátu. Strhol i dr. G. 
Papp áriou Jánošíka z rovnomennej opery 
Jána Cikkera. A rovnako kladne môžeme 
hodnotiť i výkony ostatných ličinkujúckb. 
Nemôžeme byť však spokojní s výkonom 
T. Frešu. ktorý zvUk orchestra natoľko prt'
exponoval, že miestami zahluW i taký prie
bojný hlasový fond, aký vlastní dr. J. 
Blaho. 

Všetky koncerty boli sprevádzané slov· 
ným výkladom, ktorý b)"Val viac alebo 
menej vydarený. Nemožno súhlasiť napr. 
s vysvetlením odlišnosti štýlov, ktorá na 
prvom koncerte bola približne takto komen· 
tovaná: mali ste možnosť počuť štýlový 
rozdiel medzi Mendelssohnom a Sostakov:i.
čom. Keď sa neuvádza charakteristika jed
notlivých štýlových období, rozdielno!fť me· 
dzi tými-ktorými štýlmi nemožno takto, 
povedali by sme, až vulgárne odbaviť. A 
podobných perličiek v sprievodných tex· 
toch by sme našli ešte viac. Od zostavova
teľov programov by sa žiadalo viac nová
tórstva, viac pútavosti i hravosti v sprie
vodnom slove. Malé chyby i nedostatky v 
programovej koncepcii sa časom určite od
stránia a usporiadateľom tohto koncert· 
ného cyklu musíme byť povďační, že mla
dým otvárajú brány k hudobnému umeniu 
a tým aj zároveň vychovávajú nové, mla
dé, snobizmom nezaťažené hu.dobné publi
kum. 

E. Faltinuvá 

Predpoludňajšie nedeľné matiné bratislav· 
ského rozhlasového orchestra by mohli na 
seba sústredi ť väčší počet záujemcov, než 
aký bol 26. apríla, keď množstvo posluchá
čov len o málo prevyšovala počet účinku· 
júcich. Programy t)>chto koncertov sú toti?. 
zostavené takým spôsobom, že si ozaj kaž· 
dý milovník hudby môže prísť na svoje: zo 
známych, pomerne často hraných skladieb 
a z jednej novinky . Do prvej kategórie 
patrili tentoraz predohra k Rossiniho ope1·c 
Straka zlodejka a suita z H ändlových Sláv· 
ností na vode, do d ruhej premiéra symfo· 
nickej básne Strečno od J ána Zimmera. 
Uprost1·ed pólov tradičnosti a novosti stálo 
Sukovo Fantastické scherzo. Za dirigentským 
pultom sme uvítali mladého, veľmi sľub
ného J ozefa Svobodu, ktorý vynaložil cel)· 
svoj t emperament na dokonalé podanie no· 
vého Zimmerovho diela. Symfonická báseň 
Strečno pokračuje v Irnii posledných pred
vedených Zimmerových orchestrálnych skla
dieb. J e vybudovaná z niekoľkonásobného 
striedania výbušných a lyrických úsekov, 
zladených na základný elegický tón (vy· 
jadrenie hrôz vojny a besnenia fašistov), 
ktorý v pomerne hátkom zá vere vystriedn 
apoteóznejšia hudba (oslava víťazstva) . Y 
slcl.ad.be sa výdatne uplatňuje technika osti· 
nátnych figúr. Inštrumentácia dramatickýcl1 
úsekov je neraz prehustená, lyrickým par
tiám chýba pregnantnejší nápad. 

I. Vajda 

KO~CERT Z DIEL G. F. HX:.\DLA 

Svetové kultúrne vvročie G. F . Händlu 
oslávila BratislaYa pr~m oficiálnym ko n
certom 4. mája v koncertnej sieni Slovenskej 
filharmónie, na ktorom účinkovali Ján Va-
lach (organ), V · l B.runner (fla1tt:t 
Michal Karin ce alo) a omorne z( ru
ženie za dirigovania Vlastimila Horáka. 

Na programe boli u nás zriedka hrávané 
skladby: ouvertúra Esther, VTJ. sonáta pre 
flautu a cembalo, l<de nás VL Brunner upíl
tal v-ysokým majstrovstvom, nmzikálnosťou 
a štýlovou čistotou svojho prejavu; se1·enú
du Hudba na vode sme si vypočuli v ori
ginálnej úprave, kde ~a úspešne uplatnili 
k-ultivované lesné rohy {Svenk), hobojky 
(:\f ovák), flauty (Brunner) a precízne slá
čiky vedené koncertnými majstrami V. l.a
brielom a B. Warchalom, L. Maťašovským, 
R. Hoffmannom, J . Koupanom a F. Gahric
lom. 

Tažiskom programu boli Händlove kon
certy pre organ a orchester, a to populárny 
F-dur a zriedkavejšie uvádzaný g-m ol. Roz· 
dielna nálada týchto diel sa odzrkadlila aj 

v ich interpretácii, keď vážnejší a maje>tát
nejší koncert g-mol kontrastoval s jasavej-· 

1 
ším, ba až hravým koncertom F-dur v mu
zikálne presvedčivom a technicky suverén
nom podaní sólistu J. Valacha. Napriek 
mnoh)•m celkovým nedostatkom organa a 
obavám o vzájomné farebné vyváženie ko
morného orchestra s týmto zvukove predi
menzovaným a v jednotlivých registroch 
intonačne nevyrovnaným nástrojom prí jem
ne nás prekvapili zvohmé registračné ko m
binácie svojou vynaliezavo~fou a decen t
nosťou. Sólista aj pri dosť nešťastne skon
štruovanom hracom stole organa (dá 
viditeľnosť) a len po jednej skúške p1•ejavil 
veľkú pohotovosť a zmysel pre súhru s or
chestrom. 

Bratislavské Komorné združenie poznáme 
dosinľ zväčša iba z rozhlasových relácií. Pre 
n.a.še publikum je radostné vidieť vynikajú
cich hráčov našich profesionálnych Oi·ches
trov zgrupovan)•ch v komornom orchestó, 
ktorý najmä po odmleanl sa komorného or
chestra SF môže vykonať veľké poslanie. Aj 
na tomto händlovskom koncerte pod spo
ľahlivým vedením iniciatívneho dirigenta 
V. Horáka obdivovali sme jednoliatosť, nad
šenie a vzácnu obetavosť všetkých čleuov 
tohto sympatickéhe telesa, ktoré. by sa ne
malo schádzať len príležitostne, naopalt, mala
by sa mu poskytnúť možnosť pravidelnej a 
ideovo-umelecky správne zacielenej čin
nosti. 

J. Samko· 

KONCERT SPEVÁCKEHO KOMORNEI!O' 
S OBORU 

V stredu 22. apríla t. r. vystúpil v Kon-· 
certnej sieni Povereníctva vnútra Spevácky 
komorný súbor s bohatým , programom na
šich i zahraničných umelých a ľudov)•ch 
piesní. Umelecké vedenie súboru s dirigen
tom prof. Kornelom Schimplom a prof. 
Martou Ratajovou-Schimplovou, ako aj' 
nadšená práca jednotlivých členov súboru, 
k torí popri svojom hlavnom zamestnaní 
vedeli spamäti naštudovať dlhý a náročn:{• 
program, boli predpokladom úspešného vy
stúpenia. 

Z prvej časti, v k torej sme si vypočulí 
piesne Mendelssohna, Schumanna, Brahmsa,. 
Griega, Cajkovského a R ubinsteina, vyzdvi
hujem~ brilantne prednesenú pieseň J. 
Brahmsa "Sestry" a prirodzenou farbou la-· 
denú pieseň " úsvit" od P. l. Cajkovského. 
Z umelých piesní našej tvorby zaujali Fi-· 
bichov "Toužebn)r jara čas" a Trnavského 
"Kukučka" so sólom M. Ratajovej-Schimp-
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'lovej. Z ľudových piesní, ktoré tvorili pos
lednú časť programu, vynikl~ Urba~cove 

Goralské piesne" so sólom G1ty Durmdo
~ej írska pieseň "Posledná ruža letná" a 
·su~hoňove piesne "Aká si Ini krásna", "Hu
·sičky", "Bodaj by vás". Na koncerte SI~S 
·sme si vypočuli aj dve prvé predvedema 
prác našich skladateľov. Bola to pieseň Mi
loša Ko.Hnka, nadšeného a obetavého spo-
1unracovníka súboru, "Hedvábný šátečck", 
:k~orá svojou melodickou invenciou a pre~
nou interpretáciou súboru dosiahla l?renika
vý úspech. Dalšou premiérou ve~era b~!a 
·pieseň Simona Jurovského .. "ZaveJ, ~etr.Ik, 
!lavej", ktorú obecenstvo priJalo s nadsenym 
-aplauzom, ktor)' zintenzívnel ~aj~ä P~ •• n
končení koncertu a stal sa narvyrazneJSim 
~cenením účinkujúcich. 

J. M. Maŕík 

PREMmRA 
VOJENSKÉHO UMELECK:f:IIO SúBORU 

Prvého· mája t. r. konala sa v Národnom 
-divadle. j)remiéra tohoročného programu Vo
jenského umeleckého súbC?ru. Repertoár s{t
boru sa čoraz viac zamer~ava na reprodul•
·ciu veľkých tanečných obrazov, v ktorých 
oSÚ spojené slovo, hudb~ i pohyb v jeden 
.celok. Je to do určitej miery línia odvážna 
,svojou objavnosťou, no sčasti pochybená, 
lebo spájaním umelých a ľudových prvko':' 
,a,utori nadväzujú na nedávne nevydarene 
pokusy s vytvorením tzv. národného ba
letu, ktorýini sú poznačené práce mnohých 
,gúborov spred niekoľlcých I'Okov. 

Tieto .snahv jasne vyznievajú najmä z 
prvej čast~·;pr~grarou, nazvanej ,,.Orlie hniez
da nedobyjú", námetove čerpaJ.úce zo .Slo
venského národného povstama. ·II. casť, 
,Veselá vojna", spája v sebe niekoľko vý

Javov zo života vojakov, ktoré sa nesú v 
p estrej, až revuálnej nálade. . 

Hudba Milana Nováka k obom častiam 
nepotrpela si tak na závažnosť obs~hu, ako 
n a technickú dôslednosť spracovama náme
tov, nie vždy pôvodných. 

Pri celkovom hodnotení programu treba 
však hrať do úvahy výchovnú funkciu, ktorú 
·súbor vvkonáva v radoch príslušníkov na· 
·šej armády . Vychádzajúc z tohto aspektu 
j e program zostavený neveľmi vhodne, pre
tože predstavuje dve hodiny lacnej zábavy, 
ktorá nekladie na poslucháča ani diváka 
žiadne vyššie nároky, čo by mohli rozvíjať 
jeho vkus. Na druhej strane treba však do
oCeniť dobrú reprodukčnú úroveň, ktorá bola 
h ez podstatných nedostatkov vo všetkýeh 
zložkách. 

J. Szelepczényi 

.290 

HANDLOVSKY KONCERT NA VS:Vru 

Prvou bratislavskou hudobnou inštitúciou, 
ktorá uctila pamiatku dvojstého v)--ročia 
smrti G. F. Händla, hola Vysoká škola m(l
zických umení. P1·avda - ako to ani inak 
nemohlo byť - koncert mal obvyklú úro
veň podujatí tejto školy. 

Solídne výkony podali z inštrumentalis
tov klaviristi Dušan Martinček (Allemanda 
a Presto z III. suitv d-mol), Dagmar Rezán
ková (FúO'a zo IV. 'suity e-mo! a Passacaglia 
zo VII. ~uity g-mol) a speváčka Yvet!a 
Funková (árie i\f'io mai vi possa, O m1o 
cor) . Sľubnv talent ukazuje tiež Stefan 
Sklenka (ko~cert pre hoboj so sprievodom 
klavíra) a zo zostavy, ktorá predniesla triovú 
sonátu g-mol huslista Juraj Saturay (ostatní 
účinkujúci v tomto čísle: Viola Duráková 
- husle a Ľudmila Kalusová - čembalo) . 
U Ľudinily Stamberovej, ktorá zaspievala 
dve árie z oratória Mesiáš, by sa mal vý
voj uberať k prirodz~nejšie~u t~oren~u 
tónu a lepšej zrozurmteľnosh sp1evaneho 
slova. vlasta Rojková ukázala v troch ~.on
certných áriách dobrú koloratúrnu techmku, 
treba jej však ešte vybrúsiť horný register. 

Najväčším prínosom večera bol nesporne 
úvodný prejav odbor. asistenta VSMU dr. 
Ivana Hrušovského, mnohostranne osvetľu
júci dielo G. F. Händla (vyšiel v skrátenom 
znení v Kultúrnom živote z 30. apríla). -
Na tomto mieste treba vysloviť prinajmen
šom údiv nad tým, že naše prvé orchestrál
no-sborové teleso - SF - neprichystalo 
doteMz ani jeden(!) koncert z Händlovej 
tvorby naštudovaním niektorého jeho ora
tória. 

I. Vajda 

ABSOLVENTSK:f: VECERY VSMU 

Dňa 6. apríla bola v Divadelnom štttdiu 
VSMU preiniéra operno-baletného . progr:: 
mu, v ktorom sa nám predstavili ďals1 
absolventi školy. Carodejnou láskou Manu
ela de Fallu, \Veberovým Vyzvaním do tan
ca a scénou z Cajkovského Luskáčika ab
solvovala choreografiu Oľga Chodáková 
(vedúci prof. Hobert Braun). Zmysel pre 
dramatickú vÝstavbu diela dokázala absol
ventka v C;tr~dejnej láske a v krátkej scéne 
na hudbu K M. 'Webera, ktorá sa vyzna
čovala vtipnými nápadmi absolventky. 

Valéria Sieglová (vedúci pro.f. J. St1·~lec) 
absolvovala úlohou Azucény z II. deJstva 
Verdiho opery Trubadúr. . 

Počas celého večera dominoval nad Ja~ 
viskovou akciou orchester pod taktovkou 
L. Németha (vedúci prof. dr. Ľ. Rajter). 

:r keď Németh dok>izal väčší zmysel p1·e 
,myšlienkovo závažnejšie symfonické formy 
(viď jeho orchestrálny absolventský koncert 

:z 25. apríla), bol spoľahlivou oporou účin-
]mjúdim na javisku. 

V stredu 29. apríla uskutočnila sa na 
YSl\ofU premiéra Donizettiho buffy Don 
Pasquale. Absolvovali tu P. Chudoba v ti
'tulnej úlohe (ved. prof. A. Korinská) a O. 
Kabela, ako synovec Emesto, z triedy prof. 
I. Godina. Druhú premiéru dirigoval ako 

.diplomovú prácu Bystrík Režucha. Sbory 
nacvičil absolvent Ivan Luknár. 

Obaja absolventi-spt.váci podali spoľah
:Jivé výkony. Zaujal najmä Chudobov spe
vácky a herecl<ý výkon. P. Faltin 

ABSOLVENTI VSMU SO SLOVENSKOU 
FILHARMONIOU 

Dňa 22. apríla konal sa vo veľkej sieni 
Reduty orchestrálny koncert, dirigovaný 
.d voma tohoročnými absolventmi Vysokej 
'školy múzických umeni z triedy dr. Ľu
dovíta Rajtra - Pavlom Baginom a Ladis-
1avom Némethom. 

Pavol Bagin podal pri interpretácii Mo
:zartovej Symfónie g-mol výkon, ktorý ešte 
nemôže byť považovaný za záver jeho štú
dia, v ktorom sa musí zamerať na dôsled
nejšie zvládnutie technických problémov. 
Dproti štýlovosti predvedenia by sa dali 
tiež vysloviť mnohé námietky, avšak treba 
tu brať do úvahy malý počet sl<úšok, ktoré 
mali dirigenti k dispozícii. 

Druhý absolvent, Ladislav Németh, mal 
domyslenejšie gesto, ktorým dobre ovládal 
orchester po tempovej i výrazovej stránke. 
Aj keď to miestaini nebolo na pohľad pek
né, predsa vyjadrovalo veľký dirigentský 
a muzikálny temperament, hlavne v Ko
dályho Tancoch z Galanty a Lisztových 
Prelúdiách. Vhodne sa mu podarilo stvár
niť aj Smútočnú hudbu od Petra Kolmana 
(poslucháča III. ročníka; z triedy J ána Cik
kera), v ktorej treba oceniť predovšetkým 
množstvo bohatých melodických a inštrn
mentačných nápadov. Hoci je to dielo ume
leckého dozrievania., je veľkým prísľubom 
do budúcnosti. 

Orchester Slovenskej filharmónie pripra
vil svojím muzicírovaním a porozumením 
vhodné prostredie na debut naŠiéh mladých 
umelcov. l. Vajda 

* 
Poslucháči dychových tried VSMU vy

stúpili na samostatnom celovečernom kon
cel'te z diel českého klasicizmu 21. apríla. 
J án Martanovič predniesol Koželuhov Kon
cert pre fagot, E. Bombara a F. Griglák. 

zahrali Kramárov Koncert pre dva klarinety 
(bratislavská premiéra). J. Steinecker pred
viedol St'ichovo Adagio a Lovecké rondo, ako 
aj Ružičkovo Allegro Moderato. Na záver 
koncertu zaznelo dychové kvinteto op. 88, 
č. 2 A. Rejchu v podaní L. Soka {flauta), 
M. Ježu (hoboj), E. Bombaru (klarinet) , J. 
lVIartanoviča (fagot) a O. Babinca (lesný 
roh). Koncert mal veľmi dobrý priebeh. 

KONCEHTNY ZÁJAZD VSMU 
V KOSICIACII A 2ILIJ'l''E 

V dňoch 5. a 7. apríla uskuto.čnila dele
gácia z piatich poslucháčov VSMU koncert
ný zájazd do Košíc a Ziliny. Obidva kon
certy boli v budovách Vyššej hud,obnej ško
ly a boli určené hlavne učiteľo:ľ(l ,a žiakom 
týchto šMl. 
Účinkujúcimi boli klavirista D. Strýčko, 

ktorý zahral Janáčkovu skladbu "V 
hmlách", J. Sarmoray zaspieval áriu z ope
ry "Ivan Susanin", huslista K. Sedlák pred
niesol Suchoňovu Sonatínu. klaviristka 
Valéria Puškáš ov á zahrala d~e , 'Qhopinove 
prelúdiá a baladu As-dur a huslista Ladislav 
Kupkovič bol interpretom Husľovej sonáty 
od George Enescu. Klavírnym partnerom 
oboch huslistov bola Helena Gáfforová. 

Koncertv vzbudili v Košiciach ·. a Ziline 
nadšený ~hlas a mali veľký úspech. Obe
censtvo holo vďačné, prostredie povzbudzu
júce. Aj keď sa konali v akusticky nevy
hovujúcich miestnostiach a pri nie najlep
ších klavíroch, koncertná nálada neklesla. 
Po každom ·koncerte bolo Inil~, príjemné 
posedenie. Bolo troch1L aj sklamaním, že 
sa koncerty organizovali len pre školy in
terne a nie aj verejne pre mes tské publi
kum. Napriek tomu mal zájazd svoj v)-
znam, úlohu splnil a je počiatočnýn1 kro
kom ku krásnej umeleckej činnosti, ktorá 
pomaly prejde aj na plecia mladých, je 
krokom k prekonaniu nedostatkov hudobnej 
kultúry na Slovensku a k rozvoju koncert
nej činnosti. Dúfame, že nasledujiíce kon
certné zájazdy budú ešte plodnejšie a po
skytnú umelecké zážitky všetk)'Ill. 

:, (St) 

V štúdiu populárnovedeckých a náučn)·ch 
filmov prebiehajú záverečné práce na čierno
bielom stredometrážnom filme o českoslo
venských organoch. Na tomto umeleckom 
diele snímanom metódou Cinemascope so 
stereofónnym zvukom pra cuje režisér Zde
nek Hrubec a ako odl)orní spolupracovníci 
dr. Jil'í Reinberger a dr. Jaromír Pečírka 
(z Prahy) a za slovenskú časť Ján Valach 
(z Bratislavy). 
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MLÁDEž VZDALA HOLD J. H A YDNOYI 

150. v-ýročie smrti veľkého hudobn&ho 
klasika J ozefa Haydna oslávili ako prví žia
ci základných hudobných škôl v Bratislave 
dňa 26. apríla 1959 celovečerným progra
mom v koncertnej sieni Slovenskej filhar
mónie. 

Koncert za účasti verejných činiteľov a 
zástupcov konzulárneho sboru a pL1ej úi'a~ti 
širokej ver·ejnosti, ktor)· otvoril úvodn)·m 
prejavom predseda Sväzu slovenských skh
dateľov laureát štátnej ceny Dezider Kardoš, 
vyznel nielen ako hold nesmrteľnému maj
strovi, ale stal sa zároveň dôstojnou a ra
dostnou prehliadkou vyspelosti nášho hu
dobného školstva. 

Prográm nám poskytol ukážky z Hayd
novej mnohostrannej a bohatej realistickej 
tvorby, vyvierajúcej z intonácií ľudu, p~<} 
ktoré ie taká strhujóca a zrozumiteľná i ši
rokým vrstvám pracujúcich. 

Z klavírneho dorastu zvlášť vyniká talen
tovaná žiačka III. hudobnej školy Z. l\faj :Jr
ská, ďalej M. Bradová z V. hudobnej šLoly, 
D. Jurčacko zo IV., V. Kmáčová z V. hu
dobnej školy a technicky najnáročnejšie 
Variácie f-n1ol pre klavír predviedla vyspelá 
žiačka I. hudobnej školy S. Skarhová. 

Z huslistov vynikal .J. Binder zo IV. hu· 
dobnej školy prednesom prvej časti . Husľo
vej sonáty G-dur, ďalej A. Kemény tempe
ramentným predvedením Allegra zo Sonáty 
C-dur. 

Aj komorné súbory mali peknú íH·oveň_ 
Ako najvyspelejšie prejavilo sa sláC:i.'<ové
kvarteto III. hudobnej školy predvedením 
l\tfenu<Jtta, ďalnej klavírne trio prednesom 
slávneho Uhm·ského ronda, pri prednese kto
rého vynikla klaviristka Stanislava Cahá-· 
ková. 

Sťastne volenou ukážkou holo predvedenie· 
troch málo známych kánonických spevov 
(slovenský preklad J arko Elen), ktoré sve
domite naštudovala a viedla L. Križanová 
so žiakmi I., IU., IY. a Y. hudobnej školy. 
Spevy vyzneli presvedčivo a mohutne a po
važujeme ich za veľmi vhodný cvičebný 
intonačný materiál. 

Osobitne treba vyzdvihnúť skutočnost', že
program koncertu posky tol publiku aj peda
gogicky správny prehľad vývoja hudby 
ukážkami, k toré umož1íujú chápať kolel<tív
nu hru a nabád!l.ť našich najmladších tnnel
cov k radostnému muzicírovaniu pot núc· 
od Detskej symfónie (predviedli j u žiaci L 
Íl. II. hudobnej školy pod vedením J. Ikera) 
až po vážny a presvedčivý prednes Mc
nuetta a Allegra z XI. symfónie Es-dur yy
branými žiakmi III., IV. a V. hudobnej ško
ly (dychové nástroje obsadili žiaci Státneh<> 
konzervatória) za dirigovania skladateľa a 
znamenitého dirigen ta J. Kowalského. 

V čase príprav Sjazdu socialistickej kul
túry a besied o dovŕšení kuftúrnej r~volúcie 
oa našom vidieku treba privítať zrodenie 
~iackeho symfonického orche~tra v Bratisla
ve. "Ci haydnovským programom (koncert 

Sláčikové kvarteto III. hudobnej školu v Bratislave: A. !feménu, ZVI. Hatala, K. Rusznyak 
a P. Ondriš Foto: P.i'ibyl 
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:by sa mal v Bratislave reprízovať) mohol 
;by účinne prispieť k rozvoju hudobnej kul
túry nášho ľudu. J. Samko 

Z. BlLEK DIRIGOVAL OTHELL\ 

Operná sezóna, která sa už pomaly chýli 
-ku koncu, i keď po stránke dramaturgickej 
vo výbere diel z opern~j li tera túry nie cel
'kom uspokojila, obsiahla niektoré inscená
-cie či jednotlivé predstavenia,. ktoré zna
menajú krok k zvýšeniu interpretačnej ú
rovne nášho operného súboru oproti pr,,d
·chádzajúcim obdobiam. Predstavenie Verdi
ho hudobnej drámy Othello, k toré 19. HL 
1959 pohostinne dirigoval Zdenek Bílek, 
stavia sa v rade týchto úspešných produkcií 
na popredné miesto. 

Dirigent pristupoval k p ráci s operným 
súborom bez ·predbežnej praxe a skúsenosti 
v tomto smere (doteraz sme ho po:;:nali iba 
a ko koncertného dirigenta) . P ri podmien
kach, ktoré vôbec nemožno charakterizovať 
.ako priaznivé (minimálne možnosti kon
taktu s operným súborom pred f)redstave
JJím, iba jedna skúška) , dok:izal zjednotiť 
n viesť všetky zložky súboru k oza j profe· 
sionálnemu v)'konu. Na tom má zásluhu 
dirigentova dokonalá znalosť Verdiho v .tom
lo diele mimoriadne náročnej p artitúry, čo 
sa prejavilo vo veľkej istote pri vedení ot·
chestra i v spolupráci so sborom a sólista
mi a zároveň m u umožnilo plne sa venova-ť 
výrazovej zložke intepretácie, h lavne však 
dramatičnosti diela, vypracovauiu jeho zvu
'kovej stránky. V B1lkovej interpretácii ne
zanikli jednotlivé detaily, uchvátila nás 
Y~tlk pr·eclovšetk)·m gradačná výstavba ce
le j opery i jednotliv5,ch dejstiev, citové v l
nenie p ritom však ustavične stupňované k 
tragickej katastrófe. Ak pri výra;.ne a účin
ne budovan\,ch dramatick\,ch miestach lv
rické pasáže. vyzneli bledšie, možno to p~i
písať najmä na účet v),konov na javisku 
v týchto scénach a nie orche~tru, ktorý ten
toraz nezápasil s p1·ekážkami technického 
l'ÚZU a citlivo reagoval na d.irigen tove gestá. 

Prekvapením večera bol ozaj nádherný 
Yýkon sboru, výkon, aký sme azda od Cha
iob~lovho naštudovania Krótňavy ani nepo
t u)j. Operný sbor podal veľmi sústredený. 
hudobnej perfektný (hoci jeho práca bola 
sťažená nezvyklosťou spolupráce s novým 
dirigentom i jeho občasnými, na,jmä na za
čiatku trochu nervóznymi gestami), zvuko
vou bohatosťou poznačený výkon. Jeho zá
s luhou patrili scény búrky v prvom dej· 
stve k najlepším miestam predstavenia. Kul
minačným bodom večera bolo dramaticky 

nabité druhé dejstvo, najmä démonické kré
do Jaga a monológ Othella. Z radu dobrých 
v),konov všetkých sólistov vyniká herecky 
pôsobivé a spevácky dobre disponované 
stvárnenie titulnej úlohy dr. Pappom a po 
každej stránke skvelý B. Hanák, vredsta
viteľ. Jaga. Pr'Íam zarážajú <'.a hola samozr·ej
mosť s akou pristupoval dirigent v p ráci 
v opere ešte nie dostatočne skúsený, k spo
lupráci so sólistami, kde n i.kdy nezatienil 
spevákov vokálny prejav na úkor ostatných 
zložiek. 

Samozrejme, z jedného, čo ako úspešného 
operného predstavenia, nemožno vynášať. 
defini tívne súdy o schopnostiach dirigenta. 
Bílek však podal dosť presvedčivých dôka
zov o predpokladoch na úspešnó prácu a 
zdá sa, že ak by sa mu dalo viac príležitosti 
aj v našej opere, splnil by očakávanie. 

Z. Marczellová 

HOSTIA V KOSICKEJ OPERE 

Hostia v operných predstaveniach - je to 
zaužívaná zy·yklosť, ktorá má svoje opráv · 
ncnie už preto, že znamená osvieženie re
pertoáru, a keď sa stane, že hosť je aj po
zoruhodným umelcom, môže jeho vystúpenie 
prinies[ veľa cenného pre obecenstvo i sú
bor domáceho divadla. Lenže ani tu každ ý 
povolaný nebýva vyvoleným! Únava z ceŠ
ty, neznalosť par tnerov i nkustiky, málo 
<-asu na dostatočné skúšky, ba často iná rel' 
- to všetko tvorí neľahké podmienky a ne
Čl!do, že a j z l10sťov košickej opery, ktorých 
tu registrujeme, nie všetci obstáli cestne a 
odišli so štítom. 

Po úspešnom vystúperú Lucii Stanescu 
z Rumunska v úlohe Minu (Bohéma - 25. 
XII. 58) čakali sme tým vi11c aj od jej kra
jana - Valentina Teodorjana výkon medzi
národnej úro·vne. Znovu sa však potvrdilo, 
že aj vysielajúci štát aj angažujúca agen
túra by mali používať pri v5·bere serióznej
šie kritériá. V. Teodor jan su predstavil ako 
Alfréd v Traviate (29. Xll. 58) a sklamal 
h lasove (lyrický tenor, no absolútne neprie
bojný a bez spoľahlivej vysokej poloh~,) 
i herecky, keď mátožná· postava pohybujúc-a 
sa po íavisku až ltomicky, nepripomenula 
ani najbujnejšej fantázii Verdiho Alfréda. 

Podobné neprí jemné prekvapenie pripra
vila košickému obecenstvu aj Alena Pechová 
z Prahy, ktorá pravdepodobne len narýchlo 
zaskočila za indisponova nú domácu predsta
viteľku Violetty na predstavení "Traviaty" 
(17. I. 59). Jej hlasove veľmi priemerný v-5'
kon bol handicapovaný neznalosťou zákb
dov hereckého "remesla" (pohyb na scéne, 
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zachádzanie s kostýmom atď.). O nejakom 
precitení či koncepcii úlohy ťažk<; hovoriť. 
Reputáciu hosťov však v plnej miere na
pravili dvaja hostia z opery v Tbilisi. 12. I. 
1959 spieval národný umelec SSSR Petru 
Amiranašvili Scarpiu v obnovenej Tosce 
(dirigent B. Velat) a 20. l. 1959 zaslúžilý 
umelec Zurab Andžaparidze Cavaradossiho. 
Obaja si zaslúžene získali srdcia obecenstva. 
Klady: veľká osobnosť zrelého umelca Arni· 
ranašviliho; krásny, zvučný a mužný tenor 
a veľké herecké nadar>-Íe Andžaparidzeho. 
Zápory : časté priestupky proti rytmu a no· 
tovému zápisu u Amiranašviliho a u obi
dvoch zjavný herecký št)•l starej talianskej 
opery - patetické gestá, vysoké tóny na 
obecenstvo atď. Napr. obecenstvo si nadše
ne vynútilo opakovanie Cavaradossiho áriP, 
árie v II. dej. - umelec ju opakoval po 
taliansky a tak, že zrazu zmizlo hudobné di
vadlo a boli sme svedkami akéhosi operného 
koncertu, po ktorom sa kľudne pokračovalo 
v "hre"~ 

9. III. 59 vystúpili v "Tosce" až dvaja 
hostia. Jeden zahraničnÝ Hildegard 
Thiersse (NDR) - Tosca, 'a dr. Papp (SND 
Bratislava) - Cavaradossi. Pani Thlersse 
nesklamal;;t naše očakávanie, a1Ú nás neohro
mila. Premyslený herecký výkon, veľk)·, 
i keď nie vždv svieži hlas a kvalitná techni
ka vynikli p~ rozpačitom začiatku hlavne 
v II. dej. a vo finále opery. V Košiciach 
veľmi obľúbený dr. Papp znovu potvrdil 
svoje kvality hlasove pevným, inteligeut
ný!n prejavom muzikálnym i hereckou po
hotovosťou. 

Záver našich riadkov je na šťastie dobrý. 
Zaslúžil sa oň Jess Walters z londýnskej 
opery Covent Garden, ktorý vystúpil ako 
Get·mont v Traviate (16. III. 59) .. Zaslúžene 
zožal veľký úspech za svoj tmavý, mužn)' 
barytón krasneho timbru, ovládaný vyspe
lou technikou. Žiaľ, že táto úloha mu nedo
volila ukázať aj schopnosti herecké. 

Prajeme nášmu obecenstvu i umelcom 
čím viac . podnecujúcich vystúpení a čím 
menej takých hosťov, po ktor)·ch ostane je
din)• zisk: uvedomenie si toho, že doma 
máme tiež kvalitných (niekedy i kvalitnej
ších) umelcov! 

DVA KLAV1R.l'l"E KONCERTY 
V KOSICIACH 

Marcové koncerty priniesli hudbymilov
nÝm Košičanom bohatú úrodu. v odbore 
kÍavírnom. Po vynikajúcej Juhoslovanke 
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Mirjane Vukdragovičovej, ktorá s bravÚI'Ol.P 
a veľkým štYJ.ovým pochopením predniť'sla
vo februári s orchestrom Ravelov Klavírny 
koncert G dur, privítali sme 18. marca opä!' 
zahraničného klaviristu, tentoraz z Holand
ska. Theo Bruins, klavirista napriek svojmu 
mladému veku u nás nie celkom neznámy 
(konc(lrtoval pred časom v Prahe, Bratisla
ve a iných mestách), prišiel s mimoriadne
zaujímavým a poučn)·m programom. K ým 
prvá polovica jeho recitalu sa niesla v zna
mení klasikov (Couperin, Haydn, Beetho
ven), druhú venoval hudbe novšej a súčas
nej (Fauré, Debussy, van Baaren, Webern). 
Na tejto programovej zostave bolo sympa-· 
tické predovšetkým to, že sa zámerne vy
hol efektným, virtuóznym, no obsahov<o>· 
prázdnym skladbám, i keď si na ne so svo
jou ozaj brilantnou technikou mohol trúf
nuť, a dal svoje umenie do služieb diel 
doposiaľ málo známych a neprebojovaný ch, 
hoci tým riskoval svoj úspech u publika. 
Na šťastie košické koncertné obecenstvo je
už natoľko vyspelé, že vie oceniť veľké· 
umenie. Mohol sa teda Br1tins tešiť jedno
značnému úspechu, i keď Variácie Antona• 
Weberna vyvolali u časti publika značné
rozpaky. Tieto rozpaky nad skladbou Schon
bergovho žiaka sú, pravda, celkom pocho-· 
piteľné, nakoľko s kompozičnou technikou, 
moderny sme dosiaľ nemali možnosť sa 
prakticky zoznámiť. Nechcem po jednom 
počutí zaujať k Webernovým Variáciám 
zásadné stanovisko - toľko však možn~ 
povedať, že táto hudba ťažko môže ulm
zovať cestu ďalšiemu vývoju hudobnej tvor
by najmä preto, že tu ide o púhu suchú 
harmonickú a formálnu konštrukciu bez 
muzikantsko-tvorivého prístupu k materiál~ 
bez čoho si neviem predstavit ďalší v~·voji 
hudobnej tvorby. V každom prípade však 
musíme byť holandskému hosťovi vďační 
za to, že nás s touto hudbou oboznámil. 

O interpretačnom umerú Thea Bruinsa 
možno hovoriť iba v superlatívoch. Napriek 
tomu, že si zvolili program takého veľkého 
štýlového rozpätia, vedel dať každému di<'
lu, čo vyžaduje. Jeho Couperin a Haydn 
dostali brilantnosť, úplnú presnosť a pre
hľadnosť v pasážach, gracióznosť a pôvab
v kantilénách, slohove čisté vypracovanie 
ornamentiky. Beethovenova Appassior1ata 
napriek tomu vyznela v energickom a muž
nom výraze a zdravom, zbytočne neroman
tizujúcom pátose. V dvoch menších dielach 
Gabriela Faurého, v istom zmysle . p red
chodcu impresionistov, a troch skladbádt 
Clauda Debussyho odkryl Bruins veľké bo
hatstvá svojej výrazovej a farebnej palety. 

Súčasne dokázal, a..lro nesmierne veľa záleží 
u impresionisto_v na zdravom, muzikálnom 
prístupe k ich interpretácii, aby nepôsohili 
dojmom bezkrvnosti a prázdneho farbičká
l'enia. V precíznom prednese Sonatínv K. 
van Baarena splatil napokon Bruins · svoj 
dlh holandskej tvorbe. 

Theo Bruins nám ukázal klavírne umenie 
ozaj svetovej úrovne a v budúcnosti ho u 
nás vždy s radosťou privítame. 

V značne nevýhodnej situácii sa ocitla 
pražská klaviristka Eva Bernáthová, ktorá 
hrala zhodou okolností o pár dní (23. mar
ca) po skvelom Holanďanovi. Súčasne bola 
handicapovaná zjavnou indispozíciou tak
že jej recitál vôbec nesplnil očakávanie. Po 
pelmý_ch výkonoch, aké sme od nej v mi
nulosti počuli, pôsobila tentoraz jej hra 
matným, nev)Tazným dojmom. Dúfame že 
i~lo sk~točne ib~ o momentálnu indispozí
CIU a rue o väčšm krízu· v práci tejto umel
kyne. Bernáthová uviedla Mozartovu So
uátu F-dur, Bartókove 2 Burlesky op. 8. 
a 1~ v maďarský?h sedliackych piesní, ďalej 
Janackovu Sonatu es-mol "1. X . 1905" a 
uapokon opäť Beethovenovu Appassionatu 
(Prečo?) . Pomerne najviac uspokojila intet·
pretácia Janáčka a Bartóka, hoci u toho 
druhého by sa bolo žiadalo viac tvrdosti a 
zemitosti. Kým Mozart trpel nejasnosťou 
šestnástinových pasá7J (priveľa pedálu), 
tak Beethoven bol aj po prednesovej strán
ke vyloženým sklamaním. Chýbalo mu totiž 
práve to, čo robí Appassionatu Appassio
natou - . vášnivý, energický výraz, ak už 
Bernáthovej odpustíme viac preklepov. 

Roman Ski'epek 

Z CINNOSTI SPEVACKEHO SBORU 
SLOVENSKÝCH UCITEĽOV 

V popredí snáh Spe"váckeho shoru sloven
ských učiteľov bolo vždy utužovať b ratskú 
spolupatričnosť slovenského a českého ná
roda vzájomn}·m poznávaním. Tradičné kon
~er~é zájaz~y sboru ?o Prahy a mnohých 
ceskych mrest a naJmä manifestačné a 
svo~ho druhu jedinečné spevácke festivaly 
spoJených učiteľských telies: Peveckého 
sdružení moravských učitelu, Peveckého 
sdružení pražských učitelú a Speváckeho 
sboru slovenských učiteľov ktoré sa konali 
z iniciatívy SSSU, sú toho 'dostatočným dô
kazom. Na túto tradíciu nadviazal sbor aj 
v tomt~ roku. po~antou jeho umeleckej 
a kulturno-polittckeJ práce v poslednom 
pracovnom období (od januára do mája 
1959) bol koncertný zájazd, uskutočnený 
spolu s Peveckým sdružemm moravských 

učitelu v dňoch 24. II.-2. III. 1959 po
význačných strediskách na Slovensku a na 
Morave. V rozpätí jedného týždňa absol
vovali učitelia-speváci pod vedením svo;ich
dirigťmt~v, zasl~ilého umelca J ana Soup"al~,. 
dr. JuraJa HalUZlckého a Jána Valacha osem 
~oncertov, a to v Trenčíne, v Nitre, v Bra-· 
tlslave (3), v OlomoLICÍ, v Ostrave. a v Brne, 
aby v prvej časti programu v samostatnom 
vystúpení telies oboznámili poslucháčov 
s tvorbou svojich národnvch skladateľov a 
v d.J:uhej potom, aby spo}erú v jeden sbor, 
marufestovali spoločné úsilie na · budovaní· 
vlasti. Vypredané koncertné siene boli sved
kami srdečných prejavov spolupatričnosti. 
Umelecká a kultúrna práca Spevácl,eho
sboru slovenskÝ.ch učiteľ ov nie je však ur
čená iba tzv. vyspel)•m strediskám. Naopak, 
v prevažnej miere je to náš vidiek, na l>torý 
ss~u prenik~ často ako jediný šíriteľ ži-· 
veJ hodnotneJ hudby. Sbor, vedený snahou 
prispieť l< úsiliu o dovŕšenie kultúrnej re-· 
V?~úcie, podnikol v mesiaci apríli koncertný 
zaJazd na náš často zaznávaný a aj v mn o
hom podceňovaný východ, do Sečoviec,. 
Kráľo_vského Chlmca a Moldavy, aby sa tam 
na ~neste. p_resvedčil o neobyčajnej vníma
vos_ti a zauJme ľudu o umenie. Vhodným 
sprr~vo<;t~-:(m ?lovom navodený program, po
zostavaJUCr aJ z náročných diel súčasných 

skladateľov, ako Suchoňa, A. Movzesa na
chodí živú spontánnu odozvu ~j u ' tzv. 
hudobne nevzdelaného poslucháča. Malé· 
kon?ertné pódiá sú najlepšou školou poznít
vama vkusu a túžob nášho pracu júceho· 
človeka po hodnotných dielach. Tie isté
poznatky odnášal si Spevácky sbor sloven
ských učiteľov aj zo svojej koncertnej cesty 
po oblasti podtatranskej (24.-26. IV.), z P o·· 
dolínca, Starej Ľubovne, Ružbach a z Kež-· 
marku, práve tak ako zo záiazdu do Krom
pach, Levoče a Spišských VVlach (22.-2·~. 
mája). 

Koncom JUDa otvorí SSSU hudobné leto
,- Trenčianskych Tepliciach a pokloní sa 
dielu národného umelca Mikuláša, Schneidr-a
Trnavského koncertom v Trnave, kde sa 
s~~~ne postaví do služieb diplomovej práce· 
d als1eho absolventa ~;borového dirigovania 
~a Vysokej škole múzických umení v Bra
b slave, Ivana Luknára, aby tak dokumen
toval svoju už tradičnú ochotu a pohotovosť" 
uvádzať do ~eleckého . života mladých 
adeptov-sbormaJStrov. Tohoročnú sezónn za
končí Spevácky sbor slovenských učitel'ov 
začiatkom júla koncertom v Luhačoviciach 

J. Samko-
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Československé organy do Sovietskeho sväzu 

Severomoravské mestečko Kr-nov bolo 14. 
mája t. r. dejiskom zaujímavého stretnutia 
-organových umelcov z celej r epubliky, kto
rí sem prišli vo veľkom počte na pozvanie 
n. p. Továrny na varhany z príležitosti 
odovzdania veľkého koncertného organa, vy
robeného pre Cajkovského koncertnú sieií 
v Moskve (4 manuály, 80 registrov). Treba 
hneď poznamenať, že krnovskí organári do· 
dali aj v minulosti veľa organov pre e.-..;:port 
a vyrobili aj veľké n{,stroje. Prečo teda ten 
mimoriadny zflujem p ráve o najnovši vý
robok? Predovšet.l<ým ide tu - ako to .zdô· 
razrtil navrhovateľ nftstroja a expert pr•~ 
dodávku organov do SSSH, prof. !leinher
ger - v pravom slova zmysle o kvalitatívny 
prelom v spôsobe výroby u nás, charakteri-

zovan)' dôsledn)•m uplatňovaním u melec
kých zásad v stavbe orgaoov v protiklade 
s úzko technick ým nazeraním, ktoré uplatiio
valo v mechanizme or~ana rozličné kon 
štrukčné prvky bez ohľadu na súvislosť 
medzi technickým riešením a zvukovou k va
litou. Najdôležitejšiu Mohu v tomto smere 
hrajú zásuvkové vzdušnice, ktoré sa dnes 
pre svoje úplne zrejmé prednosti všeohe::ne 
zavádzajú, aj keď sú výrobne náročnejšie. 
(Pre informáciu: nejde o novú vymožt>nosť, 
ale o novodobé uplatnenie najdokonalejšie· 
ho systémn v historickom vývoji stavby 
organov). Dalšia podstatná požiadavka sa 
t~·lm takej menzurácie a intonál·ie, aby zvuk 
zodpovedal klasickémn ideálu. Zase nielwfko 
slov pre bližšie vysvetlenie: u umeleckého 

Hrací stôl organa pre SSSR 
Foto: Zd. Hruhec 
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nástroja nie je napríKlad principálový sbor 
hrmotnou, bezfarebnou zvukovou mason, 
ale skutočne z á k l ad no u, najpríťažlivcj
šou skupinou hlasov, ktorou organ čo do 
ušľachtilej krásy a ničím nenapodobiteľnej 
špecifičnosti prevyšuje všetlty ostatné ná
stroje (len tu možno hovoriť o "kráľovskom 
nástroji"). Overiť si tieto kvality na novom 
nástroji - lo bol dôvod, pre ktorý sme ne
ľutovali cestu do "Iú nova. S radosťou m t>
žeme konštatovať, že tento nástroj má všet
ky predpoklady k tomu, aby čestne I'epŕe
zentoval náš priemysel hudobných nástro
jov pred náročným moskovským publikom 
a získaval ďalšie tisíce a desaťtisíce nad šen
cov pre organovú hudbu. 

A ta sa doLý·kame ďalšieho faktu, k torý 
naplňuje nádejou občas pesimistické srdcia 
organových umelcov. Zo Sovietskeho sväzu 
prišla objednávka na celý rad organov pre 
koncertné siene vo vel:kých mestách. Dó. sa 
očaltávať, že tento nástt·oj, u nás niekedy 
považovaný za muzeálnu rekvizitu, dožije 
sa práve v SSSR takej renesancie a všeobec
nej obľuby, akej sa netešil ani v časoch 
svojho najväčšieho rozkvetu. Nevšedný 
záujem sovietsk<!ho publika pri koncertn)·ch 
vystúpeniach našich a iných zahraničných 
organových umelcov tomu jasne nasvedčuje . 

Pravda, keď vyslov ttjeme uznanie krnov
ským organárom za svedomitú prácu, ako 
Bratislavčania, nemôžeme sa nezrnieuiť o 
probléme tunajšieho koncertného organa. 
Treba povedať, že tento nástroj bol postave
ny tesne predt~=, než sa u nás začali. zavá
dzať už spomenuté zásuvkové vzdušnice, 
ktoré samy osebe takmer vylučujú možnosť 
takých zvukových chýb, aké sa vyskytli v 
Redute. Dôležité je, že z iniciatívy mladých 
organových umelcov pristúpilo sa k zVllko
vej revizíi nástroja. Prvá etapa prác sa usku
točnHa v marci t. r., pokračovať sa bude 
v letn)·ch prázdninách SF. Samozrejme, ten
to prvý pozitívny prejav kolektívneho po
stupu mladých bratislavských organistov 
znamená len začiatok. Vynaložíme všetky 
sily, aby sme už v budúcej sezóne zabez
pečili uspori'l.daníe cyklu organov)rch l<On
certov za účasti 3-4 hosťujúcich umelcov, 
pritom však s hlavným zreteľom na rozvoj 
slovenského organovťho ume;Ua, čiže na 
zabezpečenie pravidelného vystupovania bra
tislavských orgaÍÚstov . . 

Ferdinand K!inclu. 

Leninovu cenu za rok 1959 v oblasti hu
dobnej tvorby dostal Aram Chačaturian ako 
tvorca baletu Spartakus a V. S. Sedoj. 

PRvE KONCERTY NA NOVOM 
NÁSTROJI 

Po tri dni oz)'vala sa montážna hala kr
novskej továrne tónmi nového organa. 
V stredu 13. mája na koncerte pre zamest
nancov podniku prehovoril o nástroji dr. 
J. Reinbcrger a zahral Bachovu Toccatu a 
fúgu d-mol. Umelecký vedúci továrn t: inž. 
O. Veverka oboznámil poslucháčov so stav
bou a zva.kovými zvl:ištnosťami nástroja a 
predniesol Adagio od L. Boelmana. Záverom 
odznel Franckov Chorál a-mol v podan[ D. 
Lédlovej z Prahy. 

Vyvrcholením bol druhý štvrtočný koncert 
za účasti oficiálnych verejných i politických 
činiteľov a hosti, uvedený slávnostným pn
vetom riaditeľa závodu J. Hradila. ProgrlLll 
natáčan)' rozhlasom a televiziou zahájil Ján 
Valach Toccatou· F-dur cd J. S. Bacha, ~[. 
Slech ta z Prahy zahral Mozartovu Fantáziu 
f-mol, V. Hawlík z Brna Sonatu od Men
delssohna a dr. F. Klinda Wiedermannove· 
Prelúditun a fúgu f-mo!. Na záver uviedol 
dr. J . Reinberger verejne po prvý raz Pr·~
lúdium a fúgu d-mol od D. Sostakoviča. Je 
to úprava klavirneho diela s fúgou na ľu
dovú tému, 

ktorá v organovom podaní graduje z jem-
ných dynamických polôh až do majest•Hne
ho pléna nástroja. 

Na tretí deň vystúpili poslucháči a absol
venti AMU a JA ... l\fU: V. Raba s (Tocc.ata od 
M. Sokolu), J. H ora (Kuchaľ : Fantázia 
g-mól), A. Veselá (Passacaglia od J. S. Ba
cha) a iní. 

Ján Valach 

. 25. apríla· sa v Bratislave uskutočnil kon-
cer t revolučných piesni v podaní Robotnic
keho spevokolu .Bradlan, Ľudového sp evo
kolu učiteľov Slovenska (zo Ziliny), sboru 
KNV Zilina, seredského ZVONa, Detského
rozhlasového sboru a ot·ches tra bratislavské
ho rozhlasu. Na programe b oli skladby :\L 
Schneidra-Trnavského, O. Ferenczyho, O. 
Francisciho, D. Sostakoviča a i. Spojivo hu.
dobn)•ch čísel tvorili básne Fraňa Iúáľa. 
Vrcholom podujatia holo predvedenie Mie-· 
~ovej kantáty D ezidera Kardoša všetkými 
s]JOrmÍ. 

Na jeseň tohto roku má operná scéna 
v Rjeke uviesť operu Krútňava od Eugena 
Suchoňa. Libreto do chorvátčiny prehásniľ 
dr. Josip Andrié. 
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VYNIKA.TúCA 
MONOGRAFIA O JANACKOVI 

Jarosla'l' Vogel: Leoš Janáéeh, Leben unJ 
Werk. Autorizo'l'ané nemecké znenie dr. 
Pa'Vla Eísnera, Artia 1958. Str. 531. 

Sťaby ako záver minuloročných význam
mých umeleckých a vedeckých akcií, pod
:nietenýclí· 30. výročim Janáčkovho úmrtia, 
vyšla nedávno prvá systematická a ~ritiek.\ 
monografia o živote a diele tohto geruálneho 
·m11jstra súčasnej hudby. (Ako. je známe, 
·zostala Helfertova monografia torzom.) 
Predbežne ju v šak máme k dispozícii iba 
v nemeckom zneni (údaj, uveden ý na rube 
'titulného ·listu, že ide o preklad českého 
"PÔvodného vydania, je žiaľbohu ~a pia 
fraus), pretože vydavateľstvo Arha bolo 
-zrejme pohotovejšie ako SNKLHU alebo 
iné domáce vydavateľstvo. Treba preto dú
fať že na • české vydanie nebudeme čakať 
·dlho - 1)"111 viac, že Voglova kniha bude 
celkom iste vedieť spiiiať veľmi záslužné 
poslanie i doma. 

Známy •český dirigent Jaroslav Vogel, 
"ktorého však poznáme aj ako skladateľa 
;a hudobného spisovateľa, sa ako znalec Ja: 
náčkovho diela osvedčil jednak skvel ým1 
interpretáciami majstrový ch diel, jednak 
·svojou knihou "Janáček-dramatik", ktorá 
;až do jeho monografie patrila k najprenika
vejším pohľadom na . Janáčkovu tvorbu a 
bola · do p:10nografie včlenená. V ogla ako 
povolaného autora v pravom zmysle slova 
kritickej monografie (t . j. vecne zvažujúcej 
klady a zápory) kvalifikoval i jeho nevšed
-ný rozhľad v domácej i svetovej . hudbe, 
bezpochyby súvisiaci s jeho profeswu, no 
nesmieme cenný pre prácu o modernom 
:skladateľovi, ako a j obdivuhodná kultúr
nosť a kultivovanosť. Že k tomu pristúpil, 
:žiaľ dosť zriedkavý dar sviežeho a pú
·tavého líčenia, treba oceniť ako osobitný 
~prínos jeho knihv. 

Voglova obsiahla práca, podávajúca ži
vot a tvorbu Leoša Janáčka ako organický 
-celok, je zarámovaná dvoma veľmi dôleži
.tými samostatnými kapitolami. Prvá tvorí 
úvod knihy a podáva na 35 stranách pre
nikavý súhrn znakov Janáčkovej protiklad
nej tvorivej osobnosti a jeho hudobného 
.slohu. Vogel tu vyzdvihuje ako základné 
·Črty Janáčkovej tvorby jej dramatičnosť, 
realizmus a programovosf, prináša viac bys
trých postrehov o Janáčkovej hudobnej 
•reči (obšímejšie sa zaoberá najmä Janáč
'kovou motivickou prácou vo vzťahu k ná
pevkovým zdrojom motivických prvkov, čo, 
·pravda, vyplýva z pods taty jeho tvorby) 
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a o jeho mieste v modernej českej a sve
tovej hudbe. Zvláilť treba pripomenúť Voglo
vu konfrontáciu Smetanu a Janáčka, kde 
právom vystupujú do popredia príbuzné 
znaky takže oprávnene možno hovoriť o 
tom, Že Smetana a Janáček sa v českej 
hudobn ej kultúre doplňajú. Vývoj Janáčka
skladateľa člení Vogel do troch periód: et
nografickej (presnejšie by azda bolo: 
folkloristickej), revolučnej a intímne bio
grafickej, i keď sa, pravda, ich tri inšpi
račné zdroje: nacionálny, sociálny a e tický, 
u Janáčka prelinajú. Už prvá k apitola 
Voglovej knihy znamená prínos k celkové
mu chápaniu Janáčkovho diela, i keď ~a 
druhej strane nie je Voglovo hodnoteme 
definitívne uzavreté a všestranné. Viaceré . 
referáty minuloročného brnenského kon
gresu o Janáčkovi prehlbujú a rozsrrUJU 
Voglove zistenia, n erobia ich však v onkon
com zbytočnými. 

Veľmi cenné sú aj záverečné p oznámky 
o interpretácii J anáčkovýc~ . diel, kd~ V og~l 
očividne vychádza zo svoJeJ vlastneJ tvori
vej praxe a popri detailných poznatkoch 
prináša viac všeobecn ejšie platných zásad 
o tlmočení Janáčkových orchestrálnych a 
vokálnodramatických diel (o problémoch 
jeho komornej tvorby sa tu konkrétne ne
hov orí, no zase sa možno odvolať na prí
spevky iných autorov, najmä na brnenský 
referát prof. dr. Kunderu). 

Takmer na 500 stranách rozoberá potom 
autor v chronologickom slede Janáčkove 
živ otné osudy i všetky jeho diela. V ďaka 
uvedenému rozsahu môže sa pritom po
drobne venovať nielen partiám analy tickým, 
ale aj biografick) rm (miestami, napr. "Ja: 
náček v Londýne", by tieto mohli byť aJ 
stručnejšie) . Opiera sa v nich o doteraj~iu 
veľmi ·obsiah lu literatúru i o pramenné do
klady, pochádzajúce od saméh~ Janáčka 
a jeho najbližších (lwrešpondencJa, memo
áre Janáčkovej manželky a pod.) . Treba 
pritom zdôrazniť, že biografické údaje ne
cituje ako zhluk nerovnako dôležitý ch 
faktov, ale že n a ich základe vytvára uce
lený a plastický obraz Janáčk?vej os<?~nos: 
ti. Preto majú plné oprávnerue v krltlckeJ 
monografii. Janáčkovou tvorbou sa zaobe
rá vždy v súvislosti so životnými okolnos
ťami, za ktorých vznikla, pričom však jed
notlivým skladbám vydeľuje . samostatn~ 
podkapitoly (miestami sú tieto, n aJma pr1 
kľúčových dielach, pomerne obsiahle) . V 
týchto sa potom sústreďuje na analýzu a 
tlmočenie diela, pričom v žiadnom prípade 
nepostupuje šablónovite a násilne (pri ana-

lýzach ide prevažne o analýzy motivické) 
Tak neopomenie upozorniť n a súvislosti 
:s ostatnou Janáčkovou tv orbou, na pripad
nú príbuznosť s in)omi majstrami a na 
inšpiračné zdroje. Osobitne si cením spô
s ob, akým tlmočí myšlienkovú podstatu 
s kladieb a ako ich celkove hodn otí. Je to 
jeden z najkrajších prikladov zasvätenej 
hudobnej hermeneutiky , vyvierajúci z hl
b ok ej znalosti a prežitia diela, :založený nie 
iba na vonkajších náznalwch a nenásilný . 
Vogel sa pritom nevyh ý ba ani polemik e., 
s inými vykladačmi zmyslu toho-li torého 
Janáčkovho diela, ba n eraz polemizuje aj 
s tvrdeniami samého Janáčka, ktoré, ako 
je známe, často treba hrať s rezervou. 

To, že Vogel postupuje od skladby ku 
skladbe, ne."-ylučuje možnosť vsúvať do 
textu zistenia všeobecnejšieho charakteru. 
ktoré n espomlnal v úvodnej kapitole s po
rovnaním s ostatnou časťou knihy, azda 
trochu pristručnej. Bezpochy by sa tým u
i'ahčí aj orientáCii čitateľa, ktorého bude v 
istom okamihu zaujímať iba určitá skladba. 

Nemám možnosť upozorniť n a všetky 
-cenné a nové Voglove zistenia, ktoré p r i
nášajú analytické partie jeho knihy, no 
musím zdôrazniť, že spôsob, aký m tu p o
s tupuje, vyvoláva i v čitateľovi, ktorý ur
-čité d ielo ešte nepozná, jeho zreteľnú pred
·stavu, a to je azda n ajvyšši cieľ k aždej 
l iterámej state o hudobnom di.ele, Veľmi 
názorne osvetľuje Vogel skladateľov prerod 
-od sloh ove n evýrazn5•ch a málo osob itných 
:začiatkov (označovať Janáčkovu vtedaj.~i u 
-orientáciu ako "klasickú" nie je pritom naj
·výstižn ejšie) k opravdivému "Janáčkovi", 
:rovnako výstižne upozorňuje aj na slabiny 
i p rínosy skla ilieb, ako b oli prvé opery 
(n edávno p remiéra "Osudu" plne potvrdzu
je Voglov u charakteristiku tohto diela) a 
prináša dôležité argumenty u tých skla
-dieb, kde Janáčkovo p ôvodné znenie bez
poch yby vyžaduje korektúry (Kovarovicovn 
:zásahy d o inštrumentácie "Pastorkyne", 
Brodova úprav a " U šk y B ystroušky" a Fel
sensteinova verzia tejto úpravy, zásahy do 
.znenia opery "z mí·tveho domu" a p od.). 

Celkove t eda p redstavuje Voglova kniha 
·doteraz najvýznamnejší príspevok o živote 
.a diele Leoša Janáčka (aké výsledky d o
siahol Hans Hollander v o svojej p r ipra vo
vanej anglickej monografii o Janáčkov~ nie 
je doteraz známe), kt01-ý spracúva túto n á
ročnú a dôležitú t ému nielen dostatočne ši
Toko n o predovšetkým veľmi hlboko. 

Ako každé ľudské dielo, nie je, pravda, 
.ani Voglova kniha bez n epresností aleho 
.nie celkom presvedčivých miest. Nepresné 

je napr. viackrát opakované stotožňovanie 
stredovekých " cirkevných" stupníc so stup
nicami antickej gréckej hudby, tým viac, 
že najnovšie sa začína pochybovať o tom, 
či v stredovekej jednohlasnej hudbe skutol~ 
ne máme do činenia so stupnicam i v mo
d ernom ch ápaní tohto slova. Nepresné sú 
tiež niektoré tvrdenia o slovenskej ľudovej 
piesni a pod. Na celkovú hodnotu knihy 
však tieto dewily nemajú podstatnejší vplyv. 
Naproti tomu treba veľmi ľutovať, že Im 
knihe nebol p ripojený systematicky zosta
vený a v šetl<y dôležité ú da je obsah ujúci sú
pis Janáčkovej tvorby, ktorý hy v nej za
hraničnému čitateľovi u možnil okamžitú o
rientáciu. Osožný by hol tiež súpis.. gramo
f6nových nahrávok Janáčkových -akladieh a 
zoznam literatúry o ňom (tým viac, že v 
texte sú odkazy na literat(•ru miestami 
n eúplné a nepresné). 

Záverom treba osobitne oceniť prácu n e
bohéh o dr. P avla E isnera, veľkého ctiteľa 
Leoša Janáčka, ktorý p rekladom. Voglovej 
knihy dovfšil svoju v ýznamnú činnosť v 
prop agácii českej hudby v nemeckom jazy
kovom okruhu. E isner v tomto prípade 
však nebol iba prekladateľom, ale tiež auto
rom veľkého počtu obšírnych p oznámok, 
vysvetľujúcich čitateľovi, nepoznajúremu 
české pomery, osohy a udalosti, o k torýcl• 
je v knihe zmienka. Zdá sa mi tiež, že 
tu i tam pridal Eisner vetu i do tex tu, aby 
p ríslušnú partiu p riblížil nemeckému okru
hu. Preklad je majstrovský , čítať ho je pô
žitok, Len výnimočne sa vyskytnú • drobné 
nepresnosti (napr. sborník "Musikologie" 
j e raz označený ako "Zeit&chrift" , inokedy 
ako "Fachverôffentlichung") . 
Vydavateľstvu Artia patrí vďaka nielen 

za vydani e Voglovej knihy, ale aj za peknú 
vonkajšiu úpravu {len papier mohol hyť 
lepší). Treb a dúfať, že čoskoro "-yjdú okrem 
českého znenia aj ďalšie inojazyčné vyda
nia. Predovšetkým by bolo potrebné vydať 
ruský preklad - už i p re vzťah Janáčka 
a jeho diela k R usku. Ladisla'l' Mohrú 

LADISLAV HRDL~A : 

USILOVNÝ MUZIKANT, 

rytmícko-melodické cvičenia pre husle 

Slovenské vydavateľstvo krásnej literat ú
ry vydalo v edícii pedagogicko-inštruktiv 
n ej h udby H rdinovho Usilovného mw.ikan
ta , ktorý je výsledkom dlhoročnej au toro
vej praxe a n ajnovších metód vo .vyučova
ni hry n a husle. 

·O tom nás presvedčí už postup d iela, 
k toré má na zreteli najmladších adeptov 
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husľovej hry, dáva im možnosť, aby sa 
prístupnou, ha zábavnou formou hudobne 
vyžili a s chuťou si zamuzicírovali. To všet
ko však robí autor závislým od prebude
ného rytmického cítenia, čistej intonácie a 
bezpečného ovládania sláčika , od ktor~~IO 
závisí zvučný a s)•ty tón. Preto sa zacm
točné cvičenia zámerne začínajú hrou v 2/4 
takte polovičným (neskoršie celým) smy
kom a sú doplnené h l'ou roztomil~·ch rie
kaniek na jednej s tmne. 

Nasledu je rytmická a smylwvá prípr<n-a 
na dvoch susedných a neskoršie ostatn)·r.h 
strunách. Podobným spôsobom autor do
chádza k 3/4 a 4/4 taktu. Všetky ryt mické 
a smykové cvičenia sú prípravou k riekan
kám a melódiám. A práve tieto :invenl:n<' 
svieže a typicky husľové melódie sú ďal
šou prednosťou diela, pretože sa vymk;í·n~· 
jú z rámca ohvykl)·ch bezcenných skladln
čiek, určen)•ch na prednes. Sú to absolútnE' 
melódie, ktoré nevyžadujú sprievod, pre
tože vyvierajú v pestrých rytmických ob
m enách z vlastností samého nástroja. 

Vy dané Hrdinovo dielo je opravdivým pri
nosom pre našu inštruk tívnu husľovú lite· 
ratúru a najmä bude vítaným doplnkom 
husľovej školy Otakara Sevčíka. 

Karel St;T;a 

POM0ZE..I\1E SLA VIKOVI 

Pr ohlížím spievanky pre na jmenších n a> 
slová E. Petríka, které podle námetú Andreja 
Nemlahu pro zpev a klavír voJne spra-· 
coval Dezider Kardoš pod názvem Pomô· 
žeme slávikovi a jsem mile prekvapen, jak. 
redakcia časopisu Slovenská hudba v Bra
tislave doplňuje detskou pedagogickou lite
raturu. 

Tyto spievanky mají všechny pfedpokla-· 
dy aby si je zamilovali nejen slovenské, ale
i české deti. Dhlednv formát, krásny ki'Jdov)• 
papír s priléhavýrrrl obrázky prozrazují ä 
poukazují na nevšední obsah. A vskutku, 
vtipná a priléhavá hudba odpovídá detsk(·
mu rozmaru, takže si deti opravdu s chutí 
mohou zazpívatí. Dezider Kardoš odlišuje· 
jednotlivé skladbičky nejen po stránce
rytmické nebo harmonické, ale i tonální, 
odpovídající rozsahu detského hlasu. :rrochu 
cize se mezi tím vším vyjímá predpis tem
pa, jako; Vi vo, Vivamente, Allegro giocoso,. 
Con moto, Leggiero, Scherzando, Lento .a 
pod. Vždyť t yto v)rrazy by se daly ;talu:a~~ 
a vyjádi'it pro deti snad daleko pusobl\'eJl 
v jazyku matefském - sloven.štine. 

Antonín Dolinshý· 

Umelecká s úťaž 
k 15. výročiu zrodu ľudovodemokratickej ČSR 
Vláda Ceskoslovenskej republiky vyhlásila k 15. výročiu zrodu ľudov?demokra t~ckc.!' 

CSR súťaž na umelecké diela z oblasti ·lite1·atúry, hudby, výtvar.o.ého u~ema, .drarnat:.ck~J 
tvorby, filmu a vedecko-kritickej činnosti v oblastí literatúry a nmema (vratane ar l'h t-

t ektúry) . h ., h ľ d . 
Mohutnv rozvoj tvorivých síl robotnickej triedy a všetké o pracuJuce o u u a u~p_e~ 

chy dosiahnuté vo všetk)•ch odboroch nášho ~ivo!~ na~lňujú nás hrd~sť.ou. D0kaz1~Jl~ 
súčasne správnosť politiky a múdreho vedema K::;C pn !:mdovaJÚ ~octali~u _v n~CJ 
vlasti. XI. sjazd KSC nám ukázal ~kvelé perspektívy ďalšteho rozvoja, doVI·semc •. so.cla-:
listickej výstavby, XXI. sjazd KSSS otvára pred zrakmi celého ľudstva cest u k /.l:triVCJ 
komunistickej budúcnosti. . •. , 
Súťaž má preto podnietiť tvorbu umenia, ktoré s. l~lbokým pochoperum ::'-. p~<>z11 1m' 

dôstojne zobrazí víťazný zápas nášho ľudu za soctalizmus, za slobodu a stast1e č!o~ 
veka. a stane sa h rdÝm svedectvom budúcim generáciá-rn . . 
Súťaž vyjadr uje vysoké ocenenie K~munisti~kej s~ra~y a v lády rep~~ky t_akémw 

umeniu, k toré sa na t omto zápase podiela aktivne, k t_ore pomáha 1:neruť z1vot, Je, mo
derné svojimi komunistickými ideami, svojím socialisbckým humaruzmom a k tore do
káže nadchnúť a strhnúť široké masy. . . .. 

Je preto zmyslom súťaže posilniť socialistický charakter na~~j literatúry a um~ma ~alma. 
v tých jeho oboroch, ktoré sú v súčasnej dobe na]významneJ8le. Ten to zmysel Je vnadr~..
ný ústredným heslom súťaže : 

" Umenie v boji za dovŕšenie socializmu v našej vlasti." 

Podmienky súťaže pozri na 3 . a 4 . strane obáll>u l 
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Prehľad zahraničných časopisov 

SOVIETSKA.JA MĽZYKA 1959/3 

K 120-temu v)'ročiu narodenia M. P . l'vln· 
'sorgského zaradila redakcia časopisu niekoľ· 
ko pozoruhodných článkov. 

J. Keľdyš vo svojom príspevku "Veľk)· 
hľadač pravdy" predstavil Musorgského ako 

<()pravdiveho umelca-realistu, k torý dospel 
k pravdivému a prenikavému umeleckému 
zobrazovaniu nie ľahkou cestou, ale hľada
rum - - vývojom. Od určitých náznakov na
turalizmu, k toré sa prejavili najmä v jeho 
,opernom experimente " Zenba", dospel k me
tóde realistického zovšeobecilovania, k svo j
mu zrelému štýlu, ktorý uplatnil v " Bori

·SO\' i " a "Chovanštine". V hudobnej rei'i 
t)·chto opier už nie je temer doslovné čer· 
panie z íntonácií bežnej hovorovej reči, ako 
to robil v Zenbe; ale typické rečové into
·nácie tvoria len podklad jedn.ého z viacer)·ch 
'prostriedkov charak terizácie postáv. Geniál
ny novátor Musorgskij obohatil svojím die· 
lom možnosti hudobného zobra zovania. 

V článku E. Fridovej "C:esta k ľudovým 
hudobným drámam" au torka ukazuje, ako 
:sa u Musorgského už v jeho prvo tinách 
zafi.'Covali určité intonácie a viazali sa i ne· 
skôr vo viacerých dielach s tým· ist)'m alebl) 
-podobným obrazom. (Ide predovšetkým o 
zobrazenie ľudových typov a o prv1.-y cha
ral,teristiky ľudovej masy, jej plaču, žaloby 
i bujnej sily ... ) 

I. Zemcovskij v článku "Intonačné jadro 
·opery Boris Godunov" uvádza príklady 
z troch ruských ľudových piesni a porovná
v a ich so základnou vstupnou témou, s kto
~·ou sa pracuje skoro v celej opere. 

P re speválwv je zaujímavý príspevok L. 
Lebedinského "Scéna s hracími hodinami 
v interpretácii Saľapina", kde podrobne ro
zoberá Saľapinovo podanie tejto scény. 

Krátke rozbory význačných diel mladých 
.autorov, ktoré odzneli na treťom plenárnom 
zasadnutí Sväzu skladateľov SSSR, podáva 
A. Leman (":Život-prameň umeleckej prav
dy"); konkrétne poukazuje na prípadné ne· 
<1ostatky, vyplývajúce na jednej strane z ur
čitého eklektizmu, na druhej zase z príli~nej 
snahy po originálnosti-novátorstve. l'\ ová
torstvo je potrebné, no m usi byť v službách 
-čo najprenikavejšicho zobrazenia života a 
problémov ľudu.. 

Pokračovanie referátov a diskusie zo vše
sväzového plenárneho zasadnutia hudobných 
vedcov v Kíjeve sa uverejňuje pod nán~om 
" 0 súčasnosti jazyka a národnej forme" , 

kde sa referenti a diskutéri dot)•kajú aktuál· 
nych estetických problémov. 

"Dunajevskij v korešpondencii s mláde
žou" je výťah z listov Dunajevského s ra· 
dov)•mi poslucháčmi jeho hudby, kde od
povedá na ich dotazy. V listoch dáva Du
najevskij odpoveď na niektoré pálčivé este
tické otázky. Z tej to korešpondencie sa môžu 
mnohému naučiť nielen poslucháči, milov
níci hudby, ale aj teoretici a vo veľkej 
miere sami slcladatelia, na jmä tí, ktorí si 
ešte nevedeli nájsť cestu k srdciam maso· 
vých poslucháčov. 

D. Rabinovič uverejňuje v článku "Emil 
Gilels" niekoľko myšlienok o majstrovstve 
tohto umelca. Je to úryvok z autor ovej chy· 
stanej p ráce o sovietskych klavírnych urnel
!'och. Dotýka sa otázok nov&.torstva, virtuóz
nosti a j ej funkcie v realistickej interpretácii; 
skúma Gilelsov tvorivý proces hľadania pri 
štúdiu každého diela, jeho štýlové problémy, 
otázky lyrizmu, epičnosti . .. 

(d) 

* 
RUCH MUzyczNY U , 2, 3,/59). 1. číslo 

je uvedené Rutkowského článkom o popu
larizácii kultúry. Táto stále ak tuálna otázka 
sa najmä teraz zameriava na prihlíženie 
knltúry tým, ktorí doteraz " nemohli alebo 
nechceli čerpať z kultúrnych hodnôt". Je 
samozrejmé, že sa Rutkowslci zaoberá naj
mä hudobnou stránkou kultúry. Tak hneď 
na začiatku zdôrazňuje, že riešenie problé
mu sprístupnenia kultúry bude treba hľa
dať nie tak v otázkach organizačn~•d1 a 
ckonomicko-finančn)·ch, ako skôr vo ' ')•cho-

. ve, a to predovšetkým vo všeobecno-vzdelá
vacej škole. Tu sa vynára hneď cel)• rad 
ďalších problémov, čo s tým súdsia: prí· 
prava učiteľov, pomôcky, učebnice a napr. 
amatérska hudobná činnosť. Dalej sa ,Jotý
ka aj koncertnej činnosti, činnosti hudob
ných vydavateľstiev a p. a končí m yšlif'n· 
kou: "Najdôležitejšou popularizáciou hudby 
ostane vždy jej predvádzanie v akejkoľvek 
forme a počúvanie." 

Sovietsky muzikológ Igor Belza napísal 
š túd iu o poľskom hudobníkoYi a bojovníkovi 
za slobodu M. K. Ogiňskom, ktorý bol v 18. 
storoči známy po celej EUI"ópe ako skb.da
teľ vlasteneckých piesni a takmer legendár
ny bojovník. 

Ceskoslovenských čitateľov budú iste 
zaujímať veľké úspechy Václava Smet:íčka 
v Poľsku. Recenzenti zo všetkých rrue:;t, 
kde Smetáček vystUl)OVal, nešetria slovami 
uznania. V programe má najmä Janáčkove 
diela. 
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2. číslo R. M. by si mali povinne prečítať 
všetci hudobní publicisti, ktot·ým záleží na 
úrovni a dosahu ich práce. Vedúcou témou 
je tu totiž Celopoľský sjazd kritikov a hu
dobných recenzentov. Z výťahu referátu 
Z. Mycielskeho až tak "d)•cha" starostlivo~ ť 
jedného z najskúsenejších publicistov o bu
dúcnosť poľskej hudobnej kritiky. Zaoberá 
sa základnými znakmi, ktoré má mať kažJ)• 
hudobný recenzent: "dobré pero", (t. zn. 
ovládanie správneho a literárneho písania), 
odbornost a publicistickú, teda aj spoločen
skú morálku. 

V jednom z minulých prehľadov R. l\L 
som hovorila o článku :\1. Gliiíského, v kto· 
rom oponuje Angličano'\'Í Heldeyovi, k tol'ý 
tvrdí, že listy F. Chopina D. Potockej sú 
falzifikátv. V 2. čfsle H.. l\1. je odpoveď A. 
Hedleya 'na túto vec: dúfa, že pri stretnutí 
na Chopinovskom konkurze v 1960 roku 
sa spor vyrieši vHazstvom faktov, ktoré 
mieni predložiť. 

50. výročie smrti M. Karlowicza uctil aj 
R. M. v svojom 3. čísle úvahou H. Swolkie
ňa "Karolowiczove tragické paradoxy" a 
uverejnením niekoľkých jeho neznámych 
listov. 

O Szeligowského novom balete " Mazepa'· 
sa hovorilo a j v Slovenskej hudbe - obšfr. 
nejšiu recenziu J . Kaňského nájdeme v tom
to čísle R. M. Popri nej je tu rozhovor 
s autorom baletu, ktor)• je žiakom. N. Bou
langerovej, o. i. aj V. Kurza a K. Szyma
nowského. 

MUSIKERZIEHUNG 1959/3. - Z príle
žitosti 150. výročia úmrtia Jozefa Haydna 
odpovedá F. Hogler na základe zachovaných 
prameňov na otázku, aký bol H aydn ako 
žiak, učiteľ a hudobný pedagóg (v článku 
sa bližšie zaoberá sporným problémom 
Beethovenovho štúdia u Haydna). - E. 
Muéller von Asow odtláča o lJOSledných 
chvíľach Havdnovho života veľmi zaují
mavé svedectvá ľudí, ktorí mu vtedy stáli 
najbližšie (Haydn umieral v čase, keď Na
poleonove vojská dobýjali a obsadili Vie
deň) . - Známy rakúsky violončelista prof. 
K. l\1. Schwamberger píše o barytóue, ná
stroji, pre ktorý Haydn ~apísal 175 skladieb 
(jeho chlebodarca krueža Eszterhá:~;y hol to· 
tiž nadšeným hráčom na barytóne, nástro
ji podobnom '\'Íole da gamba, ktorý má 
okrem normálnych sb:ún ešte väčší počet 
alikvotných strún). - Prof. P. Mies podáva 
prehľad nemeckými firmami vydaných 
Haydnových skladieb spolu s číslami no
vého Hobokenovho katológu, čo uľahčuje 
ich identifikáciu najmä pri úpravách. - Z 
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ostatných príspevkov spomeňme článok F~ 
Eihnera "Harmonické kvality diatoniky",. 
opierajúce sa o teoretické názory Heinricha 
Schenkera. 

MUSICA 1959/3. - W. Zillig v profile 
Carla Orffa načrtáva obraz jeho kompozič
nej metódy, umeleckého vývoja a zmyslu 
Orffovej tvorby, ktorá podľa Zilliga prináša 
obnovu hudobného divadla. - Chr. Raeburn
odtláča s komentárom veľmi zaujímavú ano
nymnú kritiku z Allgemeiner Europii.ischer 
Journal r. 179~ v ktorej sa obšírne píše
o predvádzaní Mozartových opier v Prahe. 
- C. Dahlaus sa zaoberá formami improvi-
zovaného '\'Íachlasu v 16. stor. na základe· 
teoretickej rozpravy o týchto otázkach. kto
ré r. 1553 vydal Portugalec Vincenzo Lusi
tano. - G. Baum je autorom fejtónu o lis
toch Richarda Straussa autorom libriet jeho· 
opier ako zrkadle Straussovej osobnosti. 
Vysvitá z nich najmä Straussova neúnavnf. 
praco'\'Ítosť; pri práci na jednej opere už: 
hľadal libreto na druhú. - Tohto roku je 
300. výročie narodenia majstra anglickej 
hudby Henryho Purcella. Prof. J . A. We-
strup pri tejto priležitostí (dosť povrchne) 
poukazuje na anglické črty skladateľovej 
tvorby. 

NEUE ZEITSCHRIFT FUR MUSIK 
1959/3. - F. Winekler v článku "Kompo
zícia s elektroakustickými prostriedkami" 
podáva prehľad doterajších experimentov, 
pričom zdôrazňuje, že v poslednom čase
i tu" '\'Ídno snahu upustiť od extrémnych 
konštrukcií v prospech tvorby. Uzatvára,. 
že z tohto hľadiska "vyžaduje 1·eviziu aj' 
metodicky preplnená seriálna kompozičná 
technika". - R Traimerová, známa svojou 
prácou o Bartókovej l<ompozičnej technike
(najmä kvartetách), prehľadne píše o bicích 
nástrojoch v modernej hudbe a konštatujP-,. 
že sa im ako samostatnej násLTojovej skupi-
ne pripisuje čoraz väčši význam. - H . 
Schmidt-Garre v článku "Radikalizmus v 
organe okolo roku 1200" konfrontuje kom
pozičnú techniku Leonina a Perotina. Vidf 
medzi nimi veľký protiklad: u jedného li-
neárne melodické cítenie s melizmami, pripo
mínajúcimi orientálne, u druhého zdôraz
ňovanie statickvch súzvukov. - Prof. E. 
Valentin načrtá;,.a profil seniora súčasnej: 
nemeckej hudby prof. Josepha Haasa z prí
ležitosti jeho 80. narodenín (19. marca). 
Haasova tvorba, rozvijajúca klasické tradf·· 
cie (významné sú najmä shory), a pedago
gická činnosť znamenali veľmi mnoho pre 
nemeckú hudobnú kultúru nášho storočia~ 

- G. A. Trupff pozdravuje iného jubilanta, 
prof. dr. Wilibalda Gurlitta, ktorý 1. marca 
oslávil 75. výročie narodenín. Gurlitt patrí 
k najvýznamnejším osobnostiam nemeckej 
hudobnej vedy vôbec a k priekopníkom mo
demého zamerania muzikológie. - V hu
dobnopedagogickej prílohe rozoberá známy 
hud. psychológ a etnomnzikológ F. Bose 
otázku hudobného nadania. u detí. 

MUSIK UND GESELLSCHAFT 1959/1 
- V článku "Ulohy a ciele nášho pestovaoi'l. 
Händlovej hudby" načrtáva prof. E. H. 
Meyer charak-teristické r ysy Händlovho u
menia, jeho bojovnosť, spoločenskú konkrét
nosf, ľudovosť, novátorstvo a optimizmus, 
ako aj úlohy, súvisiace s priblížením toh~to 
veľkolepého odkazu širokým masám. - VIa
ceré príspevky referujú o veľkolepých ak
ciách ktoré sa u.skutočnia v Händlovom 
roku' v NDR. - Otázkam súčasnej tvor hy 
sú venované tri články, analyzujúce nové 
kantáty F . Geisslera "Leták niektor)'m su
sedom" ldielo burcujúce proti prípravám 
atómovej vojny), R. Zechlinovej " Lidice" a 
J. Werzlaua "Náš život v piesni". -K histó
rii nemeckých potulných muzikantov a spe
vákov v období raného kapita:fi.zmu })l·ináša 
cenné poznatký príspevok prof. C. Krafta. 
- Z jubilejných príspevkov spomeňme 
článok k sedemdesiatke prof. dr. R. Mauers
berga, kantora u sv. Kríža Y Drážďanoch 
a vedúceho známeho detského sboru. 

·scHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG 
1959/3. - F. Schnapp uverejňuje obsiahly 
list F. Mendelssohna Bartholdyho sestre 
Fanny Henselovej. - K. H. Wôrner odtláča 
svoj referát na brnenskom kongrese o L. 
Janáčko'\'Í, v ktorom sa zaoberá záverečnou 
scénou Janáčlwvej opery "Káťa Kabanová". 
- Svajčiarsky huslista C. Conzelmann spo
mína na svojho učiteľa, vynikajúceho ne
meckého huslistu Georga Kulenkampffa, kto
rý r. 1943 emigroval z Nemecka do Svaj
čiarka a tu pôsobil aj ako pedagóg až do 
svojej smrti 5 . X. 1948. - R. de G1úde na
črtáva stručný obraz súčasnej belgickej skla
dateľskej školy. 

THE CANADIA.~ MUSIC JOURNAL 
1959/2. - J. Beckwith nai'rtáva profil jed· 
ného z najvýznamnejších súčasných kanad· 
ských skladateľov, predsedu tamojšieho skla
dateľského sväzu J eana Papineau·Couturea. 
- Clánok M. Lowea "Umenie a priemerný 
človek" nehovorí o otázkach naznačen)rch 
nadpisom, ale zväčša iba komentuje známu 

problematickú stať L. N. Tolstého "Co je
umenie?". - W. Kaufman píše o dvoch 
formách indickej umelej hudby, dhrupad a. 
khyal. 

Cfslo uzatvára charakteristil<a osobnosti a 
diela anglického klasika Ralpha Vaughana• 
Williamsa z pera P. Garvieho. 

THE MUSIC REVIEW 1959/1. - J. Pil-
grim sa zaoberá zvláštnym druhom kaden
cie, tzv. "anglickou kadenciou", vyskytujú~ 
cou sa v anglickej renesančnej vokálneJ 
polyfónii. - F. Hudson rozoberá otá.zku 
vodných znakov u Händlových rukop1sov 
a prvotlačí ako datovacej pomôcky. - F. 
Walker v druhom príspevku o verdiovských 
falzách dokazuje, že údajný lis~ Verdiho, 
z ktorého mal vyplývať nepriateľský pomer· 
Verdiho k skladateľo'\'Í Gatalanimu, je fal· 
zum. - J. N. Moore sa pokúša o nový 
výklad známych Elgardových vatiácií "Enig· 
ma" . - Chr. Hampton je autorom mnoho· 
vravnej state o Antonovi Weberno'\'Í, v kto-
rej však veľmi málo prispieva k objasneniu 
podstaty jeho umeleckého zja':!!· O čudác: 
kom americkom "skladateľ O Vl AUredovr 
Tarnhelmo'\'Í, ktorý vyšpekuloval nový sys
tém kombinácie tónov (všetky základoé, zvý
šené a znížené tóny oktávy sú označené oso
bitnýtni, po sebe nasledujúcimi písmenami 
abecedy a používajú sa podľa toho, aJ.,é phs
mená sa vyskytujú v slovách, ktoré ~reba 
"prepísať" do tónov) nadšene(!) referuJe ~· 
E. Middleton -- na podobné výstrelky JC 
celkom iste škoda papiera. - H. C. Robbins 
Landon uverejňuje ďalšie addenda a c01·ri~ 
genda ku svojej knihe "The Symphonies of 
Joseph Haydn". 

MELOS 1959/3. - V otváracom prejave 
na minuloročných Hudobných dňoch v 
Kasseli pokúsil sa prof. dr. F. Blume od
povedať na otázku "Co je hudba" . V tomto· 
prejave Blume zdôraznil, že hudba nemôže 
existovať bez tonality a bez prírodou da
ných zvukov. Vychádzajúc z t ýchto pre-
lnís, posta'\'Íl sa proti dodekafónii i elektro~ 
nickej hudbe, čo prirodzene, vyvolalo veľke· 
pobúrenie u prívržencov tejto hudby. :Mar
cové číslo Melosu, orgánu týchto kruhov, 
prináša odpovede prvých sedemnástich zá
padonemeckých, francúzskych a švaj čiar
skych skladateľov a kritikov, nesúhlasiacich 
s Blumem. Tón týchto odpovedí je rôzny, 
vo väčšine prípadov však podráždený ("Od
povedať pánu profesoro'\'Í Blumemu vedec· 
ky nemá mnoho zmyslu. Hudba je predo: 
všetkým zážitkom a ako taká sa musi aJ 
hodnotiť", hovorí Antoine Goléa). Hoci ani 
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13lumeho argumentácia, hrániaca hudbu ako 
jeden z najdokonalejších výtvorov · bož~ch" 
~e je bez ideovoestetických slabín (Jeho 
kritikmi veľmi šikovne využívaných), orl
rážajú stanoviská jeho kriúkov celkom jed
noznačne ich spoločnú pomýlenú plat[or
mu, ktorá pod heslom pokr?ku (Boulez 
priamo nazýva Blumeho _reakcionárom) prn
·paguje a'!lonomný, v);oJ h~dby bez o'fľa
<lu na jeJ obsahovu vypoved a bez vztahu 
k poslucháČO \'Í. 

Opera SND bude v doňch 1~.-17. j óc:a 
L r. na zájazde v Karlov),ch Var~ch, kd_~ 
uvedie operné a balet':é preds~tavema, n\ l . 

Krútňavu, Bega Bajaztda, Dalibora, Othe.lo 
a iné. 

16. marca sa uskutoŕ.rui večer poézie 
P. O. Hviezdoslava pod názvom "Slovensk): 

·Prometeus". ~1edzi jednotliv),mi vý stupml 
·recitátorov (J amnický, Huba, Kristinov:í, 
Sebok) znela hudba A. Očenáša. 

Ján Zimmer dokončil v apríli t. r. III. 
·symfóniu a pracuje na IV. Koncerte pre !~la
vír a orchester a popritom píše II. s01ul u 
;p t·e dva klavíry. 

V!TAZNÁ CESTA KRú'ľNAVY 
POKR,\CUJE 

12. apríla mala Sllcho_lw~a o~~ra I~rút: 
.ňa va prenúéru v !<asseh; ,,. ~aJ a uVledh 
na jvýznamnejšie d1elo narodn;:ho u~elcn 
Eugena Suchoňa dve pop~e?ne oper~e s~~
.ny : norimberská a budapest1anska, 2>. rnaJa 
. opera v Kluži. 

KONKURZ 

Státne divadlo v Košiciach vypisuje J_,_on
'kurz na obsadenie miesta prvého hobOJlStll 
vo svojom orchestri. 

Prihlášky adresujte na riaditeľstvo divad· 
' la. 

KONKURZ 

Riaditeľstvo Státneho konzer:atória ~' 
Bratislave vypisuje konkurz na rmesto uČl
·teľa husľovej hry . Prihlášky na konlcUl':Z 
•treba zaslať riaditeľstvu školy na adr_e,su: 
B ratislava, Rybné námestie č. 7, do 10. JUDa 

1959. . 'hlá"k 
Uchádzači o miesto pripoJa k prt s.· e : 
1. doklad o kvalifikácii, . 
2. doklad o doterajšej praxi, •. 
3. osvedčenie o čs. štátnom obcmnstve, 
4. lekárske svedectvo o zdravotnom stave, 
5. životopis. 
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UMELECKÁ SÚŤAŽ 
k 15. výročiu zmdu, l'ffdO'l!'odernokratickcj CSR 

Podmienky spoločné. 

1. Súťaž je neanonymná, verejná .. Môže sa jej zúčastniť každý občan Ceskosloven~k~j 
republiky. 

2. Súťaž sa vypisuje v týchlo odboroch: 
l. Litera túra 

Il. Hudba 
III. Vý tvarné umenie 
IV. Divadelné hry 
V. Film 

VI. Vedecké a kritické diela 
3. Dielo musí byf do súťaže prihlásené a p redložené spôsobom určeným pre kažclý 

súťažný odbor do 25. februára 1960 sekretariátu súťaže. Do súťaže môžu autori prihlásiť 
diela dosiaľ neuverejnené a diela, k toré neboli zadané do žiadnej inej súťaže, 9.ieho 
uverejnené po 25. II. 1959. 

Do súťaže môže byť prihlásené kolektívne dielo; pre každé kolektívne dielo m usí však 
byť spolua utormi zmocnená jedna osoba, ktorá diela prihlási a bude ho zastupovať pred 
porotou. Každý autor môže do súťaže prihlásiť i viac diel. 

4. Hlavné ceny, vypísané pre diela p rihlásené do súťaže, sú uvedené vo zvláštnych 
podmienkach súťaže pre každ)' zo súťažných odbot·ov. H lavnlo porota môže niektorú 
z vypísaných hlavných cien ncudeliť. 

Okrem t )·chto vypísaných cien pre odmeňovanie sa u.slano\' nj ú tieto zásady : 
a) hlavná porota môže odmeniť vo všetk)·ch súťažných oboroch diela, ktoré nezískali 

niektorú z vypísaných cien čiastkami nižšími ako 10.000 Kčs; 
b) národné výbory, závody, .prípadne i spoločenské organiúde môžu· odmeniť diela 

v tejto súťaži ináč neodmenené, ktoré buď budú spli'oať kultúrno-politický záujem 
niektorého kraja, alebo zodpovedia zvláštnym požiadavkám, podmienkam alebo tematike, 
k torú národné výbory, podniky alebo spoločenské organizácie vyhlásia prostredníctvom 
hlavnej poroty v máji 1959; 

c) národné výbory, závody, prípadne i spolo~enské organizácie zakúpia diela, vyti'O· 
rené v rámci súťaže na ich objeclnávku a môžu zakúpiť i iné dielu, odporúčané hlavnou 
porotou. 

5. Súťaž riadi a o udeleru cien na návrh dielčich porôt j ednotliv),ch súťažných oňho· 
rov rozhoduje hlavná porota súťaže v tomto zlo:lení: 

P redseda: František Kahuda, minister školstva a kultúry. 
Clenovia: národný umelec Andrej Bagar, nositel Radu republiky, národný umelec 

Martin Benka, zaslúžilý umelec Paľo Bielik, Vasiľ Ľifak, povereuík školstva a kultúry, 
národný umelec E. F. Bnrian, laureát štátnej ceny, J an Drcla, lam eát štátnej ceny, 
nositeľ Radu republiky, Bohumír Dvorský, laUt"cát štátnej ceny K. Gottwalda, Gustav 
Hnilička, Ján Kostra, lallľeát štátnej ceny, národná umelkyňa Mária Maje1·ová, 
laureátka št. ceny, nositeľka Radu republiky, Hadu prá ce, národný umelec Vincent 
:\Iakovsk)', latlľeát štátnej ceny, .Mirko Očadlík, Jifí Pimer, Karol Rosenbaum, ná
rodný umelec Eugen Suchoň, laureát štátnej ceny, Ladislav Stoll, J il'í Trnka, lam-e;\t 
štátnej ceny, Zdenek Urban, zaslúžilý umelec Otakar Vávra, 

6. Súťaže sa môžu zúčastniť i členovia súťažných porôt. Ich práca sa posúdi bez prí
tomnosti autora. 

7. Pri MSK sa zriaďuje sekretariát súťaže, ktorý bude vybavovať organizačné a ndmi
nistratívne práce hlavnej poroty, organizovať styk s dielčimi porotami, p1·ijímať prihlášky 
a diela predložené do súťaže a plniť ostatné úlohy stanovené súfažnýuú podmienkami. 

Adresa: MSK - sekretariát umeleckej súťaže, Praha l iT, Valdštejnské nám. '., te· 
lefón 606-41. 

8. Výsledky súťaže budú vyhlásené v deň 15. výročia oslobodenia našej vlasti Soviet
skou armádou, 9. mája 1960. 



HUDBA 
1. SMaž sa vyblasuje p re : 

h udob no-dramatické diela (opera, opere ta, bale t, hm so spe-.·nú a tanca mi, spevohra), 
sy mfonické diela (sym fónia, sym fonietta, symfonická báseň, predoltra a pod.) , veľké 
vokálne diela (oratóriá , k antáty), rozsiahle diela A ca p ella komorn é diela všetký ch žán
rov (inštrumen tálne i vokáln e), malé form y v okálne a i nštrumentálne (masové, b udova
teľské piesn e, skladby pre súbory, pochod y a p od.), 

2. Yíťazné diela v odbore h udby bud ú odmenené takto: 
5 7.ávažn)·ch a rozsia hlych diel cenami p o 20.000 Kčs 
5 ďalších diel cen ami po 10.000 Kčs 

3. P redložen é diela posúdi a nánhy na ocenenie vyp racuje rlielčia porota JH'C odb<··r 
hudby v tomto zložení : 

Predsed a: národný um elec E ugen Suclto ň, laureá t štá tn ej ceny , 
Clenovia : J an Zdenek Bartoš, nositeľ vyznamenania Zn ,·ynikaj úcu p t'ácu, J ozef Bu

r ianek , J an F rantúšek Fischer, zas!. uč. Emil Hlohi!, Vúdav H olzknecht, .Jan Kap r. 
lau reá t št. ceny, Dezider Kard oš, laureát čs . ceny m icm , lntu·eát štátn ej ceny , zasl. 
u melec Jaroslav Krombholz, laureát št. ceny , Gustav TG .ivinka, Emil Kub át, Alex an
der :.\Ioyzes, laur-eát št. ceny, Andrej Očenáš, Anton ín P rcpsl, Ján Seidl, la ureát 
štátnej cen y, nositeľ Rad u práce, J osef Stanislav laure-á t štátnej ceny, nos·iteľ Radu 
práce. 

4. Diela, k tor)·m h udú udelené v ypísané cen y, budú odporúčané umelecký-m tele~ám 
a ot·ganizáciám k pt-ednostnému predvedeniu. 

5. Diela, p rih lásené do súťaže predkladaj ú sa v konečnom znení (v p artitúre) . Pri 
d ielach h udobno-drama t'ických potrebné je okrem partitúry predložiť 2 znenia libreta. 
U týchto diel a vef ký ch p rác v ok álnych b ude YÍta ný i kla\irny výfah, n ie je však 
podmienkou . 

Autorské p rá va zostáYa jú zach ované. Predložené diela budú a utor·om wátené do 3 m e
siacov po vyhlásení súťažných výsledko,-. 

DIELA VEDECKI~ A KRJ.TICKÉ 

1. S ú(až sa vy hlasuje p re v edecké diela , pojedn an ia a s ta te z lite ratúry a u menra 
všetk ých odborov vrátane architektúry. 
Súťaž iaci môžu si voliť námety podľa d astného rozhodnutia a .dtnjm u. Do p ozor "osti 

a utoro v sa odporúča najmä táto tematika: 
teoretické a kritické d iela o súčasnom u men í, diela matxi~ t icky riešio ce d ôležité este tick 6, 
k ritick é i histor ick é otázky , \')'v oj >ocia listick cj l ite ra túry a umenia vrá tane a rch itektúry , 
otázk y socialis tického realizm u - jeho v)·, ·oj v litemtúrc a jednot]i,-),ch odhoroch umer.ia 
' 'rátane architek túry, otázk y litcrat{rry a umenia v období prechodu od kapitalizm u l< so
cializmu, spoločensk:'t funkcia umenia, podiel sv e tového názoru vo vývoji mnenia a v u me
leckej tvorb e, ~unkeia socialis ti ck ej k ritiky, pokrokov{: tradície nášho umenia a litera túry, 
problém avantgardy, p roblém tzv. avan tgar·d y a tradicionalizmu, m onografie veľkýc:h 
t,·or.iv)·ch zjavov socialistickej ltieratúry a umenia všetk~·ch odborov vrátan e a rchitektúry, 
folklorizmus a ľudo,·é umenie, a pod. 

2. Yíťa :mé d iela v oblasti vcdeck<·ch a kritick \·clo p rác budlt odmenen é takto: 
3 najlepšie diela cenami po 20.000 Kčs • 
3 ďalšie diela cenami p o 10.000 1\.čs 

3. Pr·~>dložené pr~ce p osúdi a 1uívrhy n.a oceneni<' vypracuje dielčia porota v tomto 
zložen í : 

P redseda: La ru sla v Š toll 
Cleno,·ia : F rantišek Burianek, Zd enlia Bokcsod, Kar E> l H on zík, Jan Kopecký, laureá t 

št. cen y, Lubom ír L inhat·t, :\Iiroslav :\Iíck o, R udolf Mrlia n, Václav Pelíšek , .T:m 
Rezníček,_ Oldrich Sta r5·, .'lcn tonín Sychi'H, laur·eát š t. ceny, František Tód t, .\!i lo~ 
Tomčík, l<arol Vaculík. 

1\. Odmenen é ruela h udú v ydané príslušn.)· rni naklo date l' ~ l\·ami alebo ináč vh odn e p ubli
kovan é. Aut.orsk é _práva b udét zaručené. 

5. Prihlásen é p ráce treb a predložiť v 3 vyh otoven iach sekreta riátu súťaže do 25. feln·u· 
ám 1060. S t'oclmen ené rukopisy a odpis~· budú tm tol·om vrá ten é sek reta riátom sú faže d o 
:J mesiaco, · p o Yyh lásení súťažn5·ch výsledkov. 

Hlarná por0/<1 umelec. s{date k 15. výr. ::.rod11 
Tudovodemohratichei CS.P.. 



V SLOVENSKQ:\1 V\'TIAVATEĽSTYE I\.RASNEJ LITElUTúRY V BRATISLAVE 

VYSLI TIETO HUDOBNINY: 

Predneso1>á literatúra 

L. v. Beethoven: Pre Elišku 
Najkrajšie valčíky pre mladých klaviristov 
Slovenské tanee pre 4-ručnú hru na klaviri 
Estrádne skladby pre harmoniku 
Otčiny mojej spevy, album slovenských ľu

dový ch piesní pre spev a klavír 
Svitá nový deň, revolučné robotnícke pic$ne 

VlSLEDKY Sú'ľAZE NOVEJ SCI~NY 

Riadtteľstvo Novej scény v Bratislave 
oznamuje výsledky súťaže na spevoherné 
námety a libretá, ktorú vypísalo ria,liteľ· 
stvo Novej scény v septembri 1958. 
L kategória: libretá 

1. cena nebola udelená, 
2. cena: vo výške Kčs 7.000.- hola l•d•!· 

lená Petrovi Sevčovičovi z Brati~lavy 
za libreto "Nie je všedný deň", 

3. cena: nebola udelená. 
Porota ďalej udelila mimoriadne odmeny: 
Magde Matuštíkovej za libreto "Bratislav· 

ská romanca" vo výške Kčs 4.000.- , 
dr. M. H. Lokvencovej :za libreto "Oča

rený život" vo v)rške Kčs 3.000.-, 
dr. Jii'imu Prlišovi za libreto "Vzponra 

v nebi" vo výške Kčs 1.000.-, 
Deziderovi Erdôsovi za libreto "A hol· 

dogság zsigete" vo výške Kčs 1.000.-. 
IL kategória : n~mety - porota neudelil a 
žiadnu cenu. 

Riaditeľstvo No·vei scény 
v Bratislav e 

OZNAM 

Vyššia hudobná škola pre vzdelanie uči· 
teľov hudobných škôl v 2iline prijme od 
1. septembra 1959 učiteľa (-ku) hry na 
husle. Prednosť majú absolventi vysoký ch 
múzických škôl alebo štátnych konzervató
rií, Ziadosť treba urýchlene zaslať na ria· 
diteľstvo školy. 

Pedagogická literatúra 

Beyer: Prípravná škola hry na klavíri 
Burgmiiller: 25 etud pre klavír, op. 100 
Czem y Carl: Výber etud pre pianovú harmo-

niku, op. 139 

Partitúry 

Eugen Suchoň: 2alm zeme ·podkarpatskej, 
op. 12 pre miešan)' shor, tenor, sólo a 
veľký orchester na slová Jaroslava Za· 
tloukala 

KONKURZ 

Riaditeľstvo Základnej hudobnej školy v 
Kosiciach vypisuje konkurz na dve mi~sta 
učiteľov klavírnej hry, tri miesta učiteľov 
husľovej hry, tri miesta učiteľov harmoni· 
kovej hry. Prihlášky na konkurz treba :ta
slať riaditeľstvu školy na adresu: 

Košice, Leninova 93/1. do 20. júla 1959. 
Uchádzači o miesto pripoja k prihláške: L 
Doklad o kvaliiikácii, 2. Doklad o doter<!j· 
šej praxi, 3. Osvedčenie o štátnom občian
stve, 4.. Lekárske svedectvo o zdravotnom 
stave, 5. 2.ivotopis. 

Riaditeľstvo 

KONKURZ 

Riaditeľstvo Základnej hudobnej školy 
v Púchove so súhlasom Od"boru školstva 
a kultúry rady ONV a rady MNV v Pú· 
chove prijme od 1. septembra 1959 
· 1 kvalifikovaného učiteľa (učiteflcu) hry 

na klavír - harmoniku, 
1 kvalifikovaného učiteľa (učiteľku) hry 

na husle. 
V prípade, že sa kvalifikovaný učiteľ ne· 

bude uchádzať , prijatý bude i učiteľ s <äas· 
točnou kvalilikáciou. Byt zaistený len pre 
slobodného. 

Ziadosti s pripojenými dokladmi treba 
podať na riaditeľstvo Základnej hudohnej 
školy v Púchove do L augusta 1959. 

Riaditelstvo Základnej hudobnei školy 
..., Púchove 

Slovenská hudba - šéfreda ktor Eugen Simúnek, redaktor J ozef Samko. 
Redakčná rada: Ladislav Burlas, Teodor Hirner, Ivan Hrušovský, Simon Jurovský, Jozef 

Kresánek, Zdenko Nováček, Andrej Očenáš, Roman Ry chlo. 
Obálku navrhol Marián Marcinka. 
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SLOVENSKA HUDBA 
ROČNÍK III. JOL- AUGUST 1959 č!SLO 7-8 

DE Z IDER KARDO S 

um~nie v službách dovŕšenia 
kultúrnej revolúcie 

Slovenské hudobné 
socialistiek ej 

V dňoch, keď obrovský zápas o doví·šenie v)-·stavby socializmu v našej 
Ylasti prináša nové a nové úsp echy, keď na~e národy pociťujú prelom v do· 
mácich i svetov)rch dejinách a múdra politika našej strany dáva všetky zá· 
kladné podmienky pre rozvoj človeka a jeho kultúrneho rastu, prijali 
slovenskí skladatelia, hudobní teorelici i koneertrú umelci s manifestačný-m 
p ochopením rozhodnutie pripraviť veľkou kampaňou Sjazd socialistickej kul
túry a prispieť ešte účinnejšie k doví·šeniu socialistickej kultúrnej revolúcie. 
Za naše hudobné umenie možno zodpovedne vyhlásiť , že táto veľkolepá 
kampaň nás nenašla nepripravených. lebo svoje dielo sme si už dáv-nejšie 
-overovali u širokých más nášho ľudu a v tejto súvislosti sme skúmali aj jeho 
mienku. Casto sme s radosťou zisťovali, že náš ľud má o naše umenie nevšed· 
ný záujem. Besedy pred sjazdom iba potYrdili, že je to správna cesta, že ju 
netreba opúšťať, ale naopak, prehlbovať a rozširovať. 

Diskusie a pohovory, ktor)rch sa zúčastnila veľká väčšina členov Sväzu 
slovensk)·ch skladateľov, dokázali, že náš ľud si váži a miluje hlboké m yšlien· 
k y, radostné vzrušenia hodnotného hudobného prejavu a sugestívnych hu· 
dobných skladieb. Naši hudobní umelci pochopili prípravu Sjazdu ako signál 
<'5o najužšie sa prímknúť k svojmu ľudu a otvoriť mu dokorán dvere k hod· 
notám nášho umeni11. Ešte donedávna sme sa nazdávali. že naše predslavy 
<>kultúrnych potrebách ľudu zodpovedajú skutočnému stavu. No predsjaidová 
.kampaň naše predstavy značne poopravila , upresnila a najmä skonkrctizo· 
vala. Veľa sme sa poučili , často sme počúvali doteraz nevyslovené kultúrn e 
túžby a z bohatstva" najzávažnej šich podnetov sme vybrali tie, ktoré mám e 
okamžite riešiť. Ako je už ..-šeobecne známe, i na Slovensku sa veľa hovorilo 
o doterajších nedostatkoch estetickej výchovy. Náš pracujúci ľud nástojčivo 
:žiada nedopustiť, aby národ, ktorému piese!l často dávala silu a odvahu 
v ťažkých sociálnych bojoch v minulosti , stratil svoju odvekú hudobnosť 
:a potrebu citove sa vzrušovať a skrašľovať svoj život hudbou. 'Ľud vidí 
v estetickej výchove na školách veľkú silu, ktorá zasahuje priamo etickú pod· 
s tatu mladého človeka, a tak mu umožňuje lepšie vidieť a precítiť aj mnohé 
·iné stránky a súvislosti nášho nového života. VysloYujeme svoje uspokojenie 
:a radosť nad skutočnosťou, že naše úsilie o plnšiu a širšiu estetickú výchon1 
ria školách sa približuje k žiadúcemu riešeniu. Pôjde však Q to: pôsobiť v-fr· 
.cho·vne i všetkými inými cestami, všetk)rmi formami a spôsobmi mimoškol- · 



skej kultúrno-osvetovej činnosti. V ľude osvedčujúcom sa v boji za hospodár
skl" víťazstvá vzniká potreba kultúrne dotiahnu ť to, čo patrí k profilu nového 
socialistického človeka. Castejší a najmä pravideln)' styk skladateľ ov a hu
dobných umelcov s pracujúcimi našich závodov a družstiev obojstranne klad
ne ovplyvni našu prácu, čím sa vytvoria najlepsie predpoklady pre urýchlené 
uskutočňovanie základn)rch požiadaviek našej kultúrnej revolúcie. 

Pravda, najviac musíme dbať na našu tvorbu. Tu sa nám stáva este sil
nejším vodidlom ako kedykoľvek v minulosti myšlienka, ktorú opäť zdôraznil 
súdruh Chruščov na Sjazde sovietskych spisovateľov - umením slúžiť ľuduf 
Na prvom mieste našej pozornosti stoja žánre najmasovejšieho konzumu. 
Málo je doteraz tých piesní, tancov, sborov, diel pre súbory ľudovej ume
leckej tvorivosti i vkusných zábavných skladieb, ktoré by boli zdravo pre
krvené našou pravdou, oslavou súčasného života a socialistickým humaniz
mom. Pre rozvoj tohto umenia máme skvelé podmienky. I do týchto fori em 
možno uložiť veľa inšpirácie z ohnísk nášho života. Ide nám o ideovú tvorbu, 
ktorá zodpovedá tomuto životu, a tvorbu takých skladieb, ktorých krása 
a prospešnosť ideí by vedeli nadchnúť a strhnúť široké masy. Ide nám o to, 
dať skladateľom, koncertn)rm umelcom a teoretikom pocit , že čím dokonalej
šie sú tieto diela, tým presnejším a p otrebnejším kolieskom sú v celej socia
listickej kultúre. Väčšina nášho ľudu odmieta poloumelecké tovary, volá p o 
vyhubení g)rču a braku a žiada umenie najkvalitnejšie, pravdivé a hlboko 
presvedčujúce. 

V tomto kultúrnom rozbehu, keď sme rozochvení povinnosťami, vidia sa 
nám veľmi vhodné javiskové formy, kde sa naše umenie a jeho veľké v)r
chovné poslanie umoCl'íujú aj zrakovým dojmom. Odložme však v námetoch 
hudobných javiskov)rch diel zaprášené a spol očensky bezvýznamné stránky 
histórie, zaostrime svoj zrak na súčasnosť a spievajme v našich operách, spe
vohrách , hudobných komédiách i v iných javiskových formách najužitoč
nejším spôsobom o dnešku, o požiadavkách dňa. 

·Ľud vďačne prijíma i naše symfonické a komom é diela, kde však z ne
do·statku umeleckých skúseností ešte občas neprecíti celú hlbku umeleckej 
práce a zámeru. Preto naši občania žiadajú výklady, chcú poznať tvorcov, 
ch cú sa vhlbiť do našich nových diel a n ajmä do tých, v ktorých doteraz na
chádzali úskalia, ktoré dobre nechápali; chcú sa bližšie oboznamovať a zbli
žovať so silou a krásou celej našej i sv etovej hudby. Súčasne však upozorňujú, 
aby naša hudba kypela životom, aby sa každé nové dielo snažilo mať význam
ný spoločenský účin a uplatnilo sa svojimi hodnotami v nášej spoločnosti. Iste 
radostná skutočnosť, no o to vážnejšie a zodpovednejšie povinnosti pre nás 
už do najbližšej budúcnosti! Z toho vyplývajú veľké úlohy pre našich hu
dobných teoretikov. Po predsjazdových diskusiách sú ich úlohy ešte jasnejšie 
a určitejšie. Doba neznesie, aby práca našich hudobných vedcov sklzla na 
neaktuálne témy. Teraz nech svoje vedomosti a vykladačské umenie zame
rajú k ľudu, najmä k našej mládeži, ktorej bude potrebné oveľa viac ako do
teraz vysvetľovať význam a poslanie umeleckej hudby a jej veľkých a vý
znamných tvorcov minulosti a súčasnosti, ktorých najlepšie diela vyjadrovali, 
resp. vyjadrujú revolučné a spoločenské premeny a sú verným odrazom ná
rodnej hrdosti a ozajstného vlastenectva. 

306 

Dalej treba jasne zdôrazniť, že na úseku tzv . konzumnej hudby, myslím 
tu na hudbu zábavnú a estrádnu, na hudbu do tanca, ešte stále viac-menej 
prešľapuj eme na mieste; uspokojujeme sa s dobrým priemerom a nepostu
pujeme dopredu cieľavedome. Našej mládeži sme dlžní takú tanečnú hudbu, 
ktorá by strhovala novým duchom, melódiou a rytmom našej doby. , aši cho
reografi a taneční majstri nevytvorili dosiaľ podmienky pre vznik a šírenie 
vyhovujúceho typu spoločenského tanca, ktorý by zodpovedal našej etike, 
bol v súlade s povahou nášho ľudu a nekopíroval západné úpadkové tanečné 
formy. 
Veľké úlohy, pred ktorými stoja naši skladatelia a hudobní umelci, pred 

ktorými stoja i naše skladateľské sväzy, budú môcť byť úspešne splnené len 
vtedy, keď všetky ostatné zložky, najmä tie, ktoré priamo propagujú a distri
bujú hudbu, budú na v ýške úloh našej doby . Mám tu na mysli najmä kon
certné kancelárie na vidieku, ktoré sú doteraz často bezradné s novými for
mami propagácie a vých ovnej činnosti, ďalej vedenia súborov ľudovej 
tvorivosti, ktoré potrebujú posilnenie odborníkmi, tlač, vydavateľstvá, rozhlas 
a televíziu, kde treba okamžite uviesť do života nové výchovné a propagačné 
formy. My slím tu i na vedenie Sväzu českos-lovenskej mládeže, kde sa kul
túrna práca s mládežou musí prehlbiť a rozhodne prej sť na cieľavedomé 
a vyššie formy estetickej výchovy. 

Slovenskí hudobní umelci považujú dovŕšenie socialistickej kultúrnej revo
lúcie za vec svojho srdca, za vec našej národnej a štátnej hrdosti. Už pred
sjazdová kampaň hola pre nás veľkým zdrojom podnetov a inšpirácií, utvrdila 
v nás vedomie, že ľud miluje dobré umelecké diela, že je ich nadšeným 
obdivovateľom i propagátorom. A to ešte účinnejšie zaväzuje postaviť naše 
umenie do služieb veľkých ideí súčasnosti. Dnes niet iného východiska/ inej 
alternatívy. Každý statočný a čestný umelec obetuje všetky svoje sily a schop
nosti, celý svoj talent jedinému veľkému a šľachetnému cieľu - výchove 
hrdého, politicky uvedomelého a kultúrne vyspelého človeka, budovateľa 
našej komunistickej budúcnosti. 

Prevolanie Sjazdu socialistickej kultúry 
Zišli sme sa v dňoch 8. až 11. júna 1959 v Prahe na Sjazde socialistickej 

kultúry, aby sme v mene československej kultúry prerokovali, ako prispieť 
k sp.lneniu základnej p olitickej úlohy našej doby, ktorú vyjadril Xl. sjazd 
naŠeJ komunistickej strany h eslom: Dovŕšiť v historicky najkratšom čase 
výstavbu socializmu v našej krajine. 

Prišli sme na sjazd, vedeckí pracovníci, umelci, kultúrnopolitickí organizá
tori, zo závodov, miest a dedín, učitelia, delegáti celého nášho kultúrneho 
života. Radili sme sa v iac týždňov pred naším sjazdom s desaťtisícami pra
cujúcich na početných besedách, aktívoch a schôdzach, pripravovali sme ho 
na svojich celoštátnych konferenciách a sjazdoch. 

Naše zhromaždenie sa stalo výrazom potreby zjednotiť všetky socialistické 
a pokrokové demokratické sily našej kultúry okolo komunistickej strany 
k splneniu veľkej historickej úlohy. · 
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Spolu s nami zúčastnili sa na sjazde naši ~ahí priatelia, :tznam_ní .k~lt~rni 
pracovníci zo Sovietskeho sväzu a ľud~veJ Cíny, z kraJm soc~al~stickeho 
tábora i krajín kapitalizmu. Toto verné p~ateľstvo. bu~.eme . naďaleJ,!askyplne 
strážiť a rozvíjať. Sme silní a nepremož1teľni naJkraJSOU Ideou nasho veku, 
ideou zbratania národov, ideou proletárskeho internacionalizmu. 

Dnes nám ide o to, aby sa celá československá kultúra, nadväzujúc na 
najlepšie pokrokové tradicie, rozvíjala plne v socialistick~m ~uch~. V. t~m 
vidíme svoju hlavnú a spoločnú úlohu, k tomu chceme zo vsetkych síl pnspi~
vať. Veď vytúžená éra komunizmu, skutočnej slobody a všestranného rozvoja 
človeka, o ktorej snívali a ku ktorej kliesnili cestu. celé generácie, sa stáva 
konkrétnou náplňou našej práce a zmyslom nášho Života. 

Položili sme si preto na našom sjazde otázku: Do akej miery je česko
slovenská kultúra predchnutá vedeckou socialistickou ideológiou, najhumán
n ejšou ideológiou vôbec. 

Socialistická kultúra nie je pre nás niečím umelým, vykonštruovaným. Jej 
zárodky vznikli už v lone minulých v ekov v boji s úpadkovými kultúrami 
a reakčnými silami vládnúcich vykorisťovateľských tried. Socialistická kul
túra má veľkolepý, zdravý rodokmeň , ktorého koreňmi do nej preniká všetko 
demokratické krásne a ušľachtilé, po čom pracujúci ľudia po veky túžili, (:o ' . bolo po stáročia vládnúcimi triedami ignorované, potlačované a čo v našeJ , 
socialistickej kultóre viťazí. 

Toto· vít"azstvo je však výsledkom veľkého a úporného zápasu so silami 
a vplyvmi kapitalizmu. Povedieme naďalej rozhodný boj. v celej o~l~sti . kul
túry proti buržoáznej a maloburžoáznej ideológii, oportumzmu a reviZiomzmu 
všetkého druhu, proti nepriateľským silám starého sveta. 

Kapitalistický poriadok vychovával svojimi sukromnovlastníckymi vzťahmi 
človeka individualistického, sebeckého, mysliaceho ustavične len na seba. 

Podstata komunistickej výchovy je v tom, že v nových spoločensk)·ch vzťa
hoch vedome zbavuje človeka a ľudskú spoločnosť týchto neprirodzen)·ch, 
deformujúcich vlastností, rozvíja v úom všetko zdravé a do~~é a. privádza 
ľudskú spoločnosť k prirodzen~·m zásadám ľudského spolunazrvama. 

My hlboko veríme s Leninom, že ľudia zbavení k~pital.isti?k~ho, otroctva, 
nezmerný ch hrôz, brutalít, nezmyselností a ohavn?st1 kapttahst;ckeho v~ko: 
risť ovania si pozvoľna zvyknú dobrovoľne zachovavať elementarne pravidla 
a ušľachtilé formy spoločenského spolunažívania. . . ,. . . 

Budeme v ľuďoch a hlavne v mladom pokoleru podporovat a rozviJať l te 

krásne vlastnosti, ktoré dejiny vyp~stovali najmä v robotníckej triede, v re
volučných robotníckych a komunistických bojovníkoch: ľudskú družnosť : úctu 
k práci, obetavosť a bojový optimizmus, vyvier_ajúci z ve~ecké~o pozn~1a: , 

Tomuto novému, vyššiemu poňatiu humamty nás ucr nasa komumstlcka 
strana. 

V diskusiách pred sjazdom i na sjazde bola vyslovená požiadavka, aby sa 
spojenie našej inteligencie s robotníkmi a roľníkmi ešte ďalej a viac ~ozvíjalo, 
.ab y bolo trvalé a stále, aby viedlo k naj~žšiemu i o.sobné~u pn~teľstvu. 
Pociťujeme - najmä nevyhnutnosť oveľa hlbšieho, osobneho, pnateľskeho sty
ku a vzájomného poznávania predstaviteľov českej a . slovenskej kultúry 

i kultúry všetk)' ch národností našej krajiny. Nechceme zostať nič dlžní tomu 
vrúcnemu bratskému citu, ktorý v sebe prechovávajú českí a slovenskí pra
cujúci ľudia. 

Jedna z najdôležitejších čŕt našej kultúrnej revolúcie je v tom, že socializ
mus uvoľňuje cesty širokej iniciatíve a všestrannej tvorivosti pracujúceho 
ľudu, ktorý sa stále viac podieľa na našom kultúrnom živote ako jeho spolu
tvorca, výrazom čoho sú i brigády socialistickej práce. To je nepochybne 
jeden z najdôležitejších výhonkov komunizmu. Tým, že napomáhame tento 
vývoj, t)'m , že pomáhame uspokojovať túžbu ľudu po vedeckom i technickom 
poznaní a po umeleckom prejave, tým, že sa aktívne podieľame na veľk)rch 
revolučných premenách, robíme celú našu kultúru tvorivejšou a životnejšou. 

Spoločne chceme pomôcť rieši ť aktuálne kultúrne úlohy, ktoré vytyčuje 
strana : revolučnú premenu našej školy, ktorá má podstatn)·m spôsobom 
ovplyvniť výchovu mládeže v duchu komunistických irleí; veľké komplexné 
úlohy vedy pri riešení životných otázok našej spoločnosti, najmä rozvoj vý
robných síl; zásadné politicko-ideologické problémy nášho umenia a litera
túry v zmysle jeho aktívnej občianskej účasti v diele nášho ľudu. 

K tomu všetkému treba stálej politickej iniciatívy všetký ch kultúrnych pra
covníkov, jednoty celého nášho kultúrneho frontu. V tom hy mal byť i mi
ďalej zmysel a tak by sa mala rozvíjať funkcia nášho sjazdového aktívu 
v centre i v jednotlivých krajoch. 

Obraciame sa na všetky zodpovedné riadiace orgány nášho kultúrneho 
života, na národné výbory, na Ministerstvo školstva a kultúry, na Akadémie 
vied a na tvorivé umelecké sväzy, na veľké masové spoločenské organizácie 
pracujúcich, na Revolučné odborové hnutie, Ceskoslovenský sväz mládeže, 
aby v duchu roko·vania nášho sjazdu posilňovali jednotu kultúrneh o frontu 
a v svojej praktickej činnosti plne využívali podnety a závery sjazdu. 

Sjazd socialistickej kultúry sa súčasne obracia i na prípravné výbory v cen
tre i v krajoch, aby naďalej na dobrovoľnej základni sledovali a pomáhali 
uskutočliovať a rozvíjať závery sjazdového rokovania. 

Vpred za najširší rozvoj socialistickej československej kultúry l 
Zomknime rady okolo našej milovanej komunistickej strany, dajme svoj 

talent a všetky sily do sl uži eh veľkej a spravodlivej veci nášho ľudu! 

"Socializmus potrebuje pravdivé um enie nie ako fasádu. ako okraYu, ale alw 
spoločenskľL silu, ktorá človeka zušlachťuje, demokratiwje a zľudšťuje. Ve.l 
" tom je najv lastnejšie, najprirodzenejšie jeho poslaniP.. · 
Najväčší ľudia našej doby sa postavili v medzinárodnom meradle uvedomele 

na stranu robotníclcej triedy a prijali jej revolučnú ideológiu. 
Tejto skutočností, tejto našej sily stí si ideologickí obrancov ia kapitaliz.n1u 

a buržoáznuch záujmov velmi dobre vedomí. Preto spolu s revizionistami najmä 
v posledrwm období dvoch-troch rokov, zosilnili svoje útoky pod lcepienhom 
nových, v skutočností však velmi ošúchaných teórií proti s.ocialistickej literatúre 
a umeniu, pretože uvedomele slúži veľ/cým humanistickým ideám nášho veku." 

(Z hlavného referátu Ladislava Stolla prť'dneseného na Sja:tde 
socialistickej kultúry v Prahe) 
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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 
V HUDOBNEJ TVORBE 

V osudoch slovenshého národa je Slovenshé národné povstanie udalosťou 
rozhodujúceho historichého významu. Znam,ená dovŕ.,:enie stáročného boja 
nášho ľudu za národnú slobodu, proti útlahlL a zrade, je to však súčasne aj 
mohutný nástup do nového života. Nikdy predtým v našich dejiryg~;}l sa tak 
veľkolepe neprejavil heroizmus a láska k slobode ako v neľútostnom boji 
proti barbarskému fašizmu, ktorý sia/ťa! priam na (korene našej národnej 
existencie. Pod vedením komunistickej slTany, ktorá , po-;, s tanie prípravcwala 
a viedla, a v bratskej bojovej . družbe so sovÍ{Jtskymi .• rčeshými a ďalšími bo
jovníkmi proti fa.~izmu prejavil slovenský ľud svoje odhodlanie i za cenu 
obetí navždy striasť putá poroby. Ideály Slovenského národného povstania, 
idey slobody, sociálneho pokroku a bratstva medzi národmi, za ktoré v povsta
ní vylievali krv najstatočnejší synovia národa, sa stali žriedlom hlbokých 
citov národnej hrdosti a vlasteneckého nadšenia a zohrali veľmi dôležitú úlo
hu vo formovaní morálneho profilu slobodného slovenského člm,eka. Z nich 
vyrastá a ku nim sa celkom zákonite a nevyhnutne vracia ako k svojmu 
ohnisku i náš zápas o no'Pé pokrokové slovenské umenie, umenie veľkých 
humanistických ideí. 

V hudbe sa Slovenské národné po'Ystanie odrazilo už v okamihu svojho 
vzplanutia. Povstalecká zo.elka lána Cikkera, zvtLrka banskobystrichého slo
bodného vysielača, sa v dr'íoch povstania stala symbolom celonárodného boja 
proti fašistickým okttpantom. Z ovzdu.§ia protifa.~istichého boja vyrastá i Cik
kerov Povstalecký pochod a Pochod 1944 Jozefa Kresánka, ako aj ideove 
a umelecky ešte závažnejšia symfonická báse1~ Ráno od lána Cikkera, ktorei 
vznik spadá do čias povstania. Bojový patrioticJ•ý progmm, tohto v sklada
teľovom vývine i v celej našej symfonickej tvorbe veľmi závažného diela 
jednoznačne konkretizuje skutočnosť, že sa tu aho základ výstavby hudob
ných obrazov cituje shladateľova povstalecká znel/;:a i širokJ,-'piesiiová térrJ,a 
ruského charakteru (z tejto je vystavaný záver skladby). Spomenutými s~:lad
bami začína sa v slovenskej hudbe rozvíjať prúd hlbo!w vlastenec/tých sŕJa
dieb, ktorý od oslobodenia určuje tvárnosť celej slovenske j tvorby. N iet vari 
slovenského skladateľa, ktorého by hrdinstvo nášho ľ!tdu v boji za s~obodu 
a vo výstavbe socialistickej vlasti nebolo nadchlo k umelechy zá'važnému 
preja'í'U. Skladbami napísanými k 15. výročiu Slovenského národného pm,sta
nia tento prúd nadobudol ešte väčšiu šírku a ideovoumeleckú zá'mŽnosť. 
O väčšine z nich píšeme v nasledujúcich príspevkoch dr. Z. Novác:ka, dr. J. 
Samlw a prom. hist. Ľ. Cížeka, pričom, pravda, mnohé dalšie, na ktorých 
skladatelia ešte pracujú alebo ktoré ešte neboli k dispozícii, budeme môcť 
oceniť až v nasledujúcich číslach. Jedno je však ui dnes isté: diela, htoré 
nt;~,ši skladatelia zložili na počesť 15. výročia Slo·venského národného pm:sta
nia, sú presvedčivým dôkazom opravdivého v lasteneckého cítenia ná.~ho slda
dateľského frontu a cenným obohatením pokladnice našej národnej hultúry. 
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ZDENKO NOV ACEK 

Stáť v službách veľkých nadosobných ideí 
(Poznámhy a úvahy o nových skladbách k SNP) 

Myšlienkový a spoločenský odkaz Slovenského národnéh o povstania mô
žeme dobre spojiť so snahami súčasnosti. Ak sa pozriem e do dejín a skú
mame, kde slovenský ľud nabral a súčasne aj ukázal svoju silu, musíme sa 
zastaviť ''predovšetkým u Slovenského národného povstania. Tu sa bojovalo 
o zajtrajšok, tu prekypoval život vierou v spravodlivý spoločensk)· poriadok 
a osobné i kolektívne ' hrdinstvo sa zameriavalo do budúcnosti. 

Inšpirovať sa Slovenským národn)'m pov staním znamená vnášať do hu
clobn)rch obrazov nezlomnú ľudovú vieru, ldadné životné vyznanie a myš
lienkový odkaz, plný víťazstva. Je to bohatý inšpiračn)r okruh, o ktorom 
n emôžeme predpokladať, že raz bude - až do dna - umelcami vyčerpaný 
a spotrebovaný. Preto sa nečudujme, že 15 -ročné jubi leum SNP využilí naši 
skladatelia priam lavínovite, aby hudbou mnohonásobne oddiferencovali p o
učenie zo SNP, aby vo všetk)rch hudobných žánroch konzervovali ideový 
odkaz povstania pre súčasnosť i budúcnosť. Dnes už m ožno povedať; ·že 
z inšpirácií z povstania sa zrodili diela zaujímavé a v niekoľkých prípadoch 
veľmi závažné. 

Teoretik môže zatiaľ zachytiť tieto diela len akosi v behu, v prvom dojme, 
bez možnosti viacerých konfrontácii. Preto tieto úvahy a p oznámky nevyčer
pávajú látku, ani neprinášajú úsudky definitívne. Nemožno po prvých dojmoch 
upozorniť na všetko ideove i umelecky nové a zásadné. . 

IVfinuloročná jeseň, zima i tohoročná jar tvoria časový rámec, v ktorom 
sa tvorivá aktivita niekoľkých desiatok našich skladateľov vyžívala v ná
metoch zo SNP. Väčšina z nových diel dozrievala až v marci, apríli alebo 
máji, urýchlene sa opiso·vali, rozmnožovali a dirigenti ich do~tali pred nie
koľkými týždňami. 

'' Svoje poznámky a úvahy zač[nam dielom, ktoré považujem za najzávaž
nejšie, Vrchárskou piesňou od Andre;a Ocenáša, celovečern)rm baletom v p ia
tich dejstvách; 'Už námet baletu jasne vyhraňuje možnosti a dosah svojho 
ideového pôsobenia. Siroko rozpracovaný námet z povstania nep osky tuje, 
pochopiteľne, dráždivú pikantériu a na efekt vypočítané scény. Zdanlivá drá· 
ma všedn)rch dní je tu prvý raz povýšená do hudobno-tanečnej formy. J e 
to hudobno-tanečná dráma, pričom zdôrazňujem práve slovo "hudobno" . 
Hudba je tu totiž najvýznamnejšia a všetko sa jej podriaďuj e. Keď lihretist& 
charakterizuje situáciu jednou vetou, rozv-inie to skladateľ v celý obraz. J e to 
skutočná tanečná dráma. Nie je to nijaký tradičný balet, a teda ani ústupok 
tradičnému baletnému publiku. Z baletu v ychádzajú zážitky , ktoré jedn)·m 
pólom zasahujú náš národný cit a hrdos ť, druh)rm pólom stoja proti vojne. 
Je to dielo, ktoré pripomína, nadchýna i varuj e, kompozícia priam zafažkaná 
ideov)rm bohatstvom súčasnosti. Oproti modernistickým baletom, ktoré spo
čívajú len na niekoľkých číslach a sú zamerané len na efekt, ide tu Očená· 
šovi o in)' druh modernosti. Modernosť sa tu rovná socialistickej súčasnosti. 
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Vincent Hložník: Z cyklu " Oslobodenie" Foto: Pavol Styk 

Tažko možno zatiaľ hovoriť o celom balete. J ednotlivé scény sú obšírne, 
obracajú po·zornosť k najrozmanitejším stavom a citom i k tým svetom, kto
rým sa doteraz baletní skladatelia vyhýbali. A však spomeňme aspoň niektoré 
časti baletu, ktoré už poznáme zo suity. Ako osobitne vystaval skladateľ napr. 
dedinskú slávnosť a v nej zvlášť tanec dievčat. Nie je to tanec tradičný. Zho
du s realitou tu nachádza každý, kto má širšie predstavy o tancoch dedinský eh 
dievčat, kto pozná napr. onen odmeraný, voľne vedený tanečný pohyb diev
čat zo stredného Slovenska. Táto scéna je dlhá, a preto logika tematickej práce 
prinesie ešte niekoľko ďalších tanečných nápadov. 

Z iných končín tvorivej fantázi e je tanečný obraz, keď ľud sa dozvedá 
o vyhlásení SNP. Silná rytmická figúra sama osebe vyvoláva novú náladl.l. 
Vlastná zaujímavosť obrazu je však inde - v osvedčenej skladateľovej schop
nosti uplatniť akúsi umeleckú idealizáciu ľudových inštrumentálnych cifrází. 

J e tu veľa i všes.tranne dramatickej hudby. Mám na mysli napr. pantomi
micky myslené miesto, kde mat.k~ v mnohonásobnom precítení vyjadruje 
svoj žiaľ. Niekoľko taktov stačí, aby poslucháč správne pochopil toto miesto. 
Celkom osobitnou kapitolou sú v balete jednotliYé slovenské tance. 

Balet môžeme oceniť už podľa jednotliv)·ch obrazov. Výsledná hodnot::t 
sa však ukáže až po javiskovom predvedení. Caslo sa u nás hovori o novej 
funkcii a náplni umenia. Najmenej sa však hovorí a najmenej sa urobilo v ta
nečno-javiskovej oblasti. l\.ložn9, že Očenášov balet pomôže hľadať podstatu 
socialistického tanečného umenia. 
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Stýlovotvorivý vývoj Jána Zimmera je zaujímavý. Dnešný Zimmer je 
už iný ako pred desiatimi rokmi, keď stál bezradný vo víre novo sa formujú
cich požiadaviek. Skladateľ napísal k výročiu SNP symfonickú báseň pt•e 
veľký orchester Strečno. Do hudby priniesol inšpirácie z partizánskych bojov 
okolo Strečna, z bojov, ktoré sa vyznačovali mimoriadnou prudkosťou a hr
dinstvom bojujúceho ľudu. ~Iiestna osobitosť bojov okolo Strečna spočívala 
v tom, že nížina z jednej strany umoži'íovala fašistom výpady proti povstal
com, čo si vyžadovalo zvlášť nevídané hrdinstvo partizánov. Hovorím to 
preto, nakoľko je to veľmi dôležité pre pochopenie prísne dramatického 
ustrojenia Zimmerovej hudby. J án Zimmer vytvoril dielo, ktoré nám vždy 
bude pripomínať jedno z najväčších hrdinstiev slovenského ľudu. 

Dielo je budované z dvoch základn)rch dram·atick)rch bodo,·. Z dvoch <h·a· 
matických pozícií vytvára skladateľ celú báseň, domýšľa dej i hudobné 
situácie. Hneď pri prvom kontrastnom vyhrotení základných motívov uve
domíme si dramatický sloh diela. V celom priebehu sa stretávajú v rozmani
tých odtieňoch a detailných doriešeniach motív fašistov s motívom hrdinstva 
povstalcov. Hudba rastie z presných mimohudobných predstáv. Najcennejší 
j e azda záver s víťazným hymnickým chorálom. 

Prístup k námetu je tu prísne realistick)· a ideove správny . Kto pozná Zim
merove diela, kto rozumie jeho osobným umeleck)•m náklonnostiam, vidí, 
ako sa tu rozpína skladateľova fantázia, ako skladateľ získava svojim dielam 
širšiu spoločenskú platnosť. . 

A prichádzajú s ncv)·mi pozoruhodn)•mi dielami i ďalší skladatelia. 1\-1ichal 
V ilec napísal Preludio eroico. Podľa mnoh)·ch náladových zvratov usudzujem , 
že kompozičná logika je tu ovplyvnená mimohudobným námetom. Pizzica
tový vstup diela zotrváva v stiesnenej nálade. Zvláštnu pozornosť v úvode 
si zasluhuje inštrumentačné majstrovstvo skladateľa. Veľkú schopnosť pre
javuje Michal Yilec, keď sa mu podarí prejsť do priezračných nálad lyrických, 
kde sa uplatľíuje predovšetkým kantiléna sláčikov. Vycítil som z tých to miest 
akési meditácie o ťažkosti doby pri okupácii fašistami a utvrdil ma v tom 
hnecr ďalší priebeh, keď nekonvenčné fanfáry, nastupujúce v nov)'ch vlnách, 
akoby ohlasovali nástup do p ovstania. Vlny sa striedajú, až mohutná imitácia 
a fúga veľmi zhustených hlasov opäť na chvíľu zatlačí do pozadia optimistic
kú náladu. Dejove je toto miesto nesporne dôležité. Je v ňom veľmi mnolJO 
umeleckej práce. Ideove je však dôležitejší zán r, kde priezračné signály sú 
už nespornou apoteózou ľudského hrdinstva. Záverečná lyrika diela pripo
mína akúsi pieseň lásky. Jemnosťou i lyrick)·mi protihlasmi tvorí citov )· 
epilóg celej skladby. :\iichal Vilec, citliv)-. kultivoYaný i prost)· skladateľ, 
vnáša do diela všetky tieto SYoje osobné charaktero\·é črt)~ 

Z inej strany sa priblížil k povstaniu S teian Németh-Samorínsky. Symfo
nická báseľí Brezy strieda obsiahle miesta Ju-ajinomaľby so symbolickým 
pohľadom na povstalecký odkaz. Andante con moto je nevzrušený obraz slo
venskej krajiny. Impresionistické zobrazenie prírody nachádza ťažisko v jem
ne sa vlniacich delen)rch sláčikoch. Len občas zvlnia tento pokoj chromatické 
kroky dychov. Yždy je to však lyrika - raz· s nádychom bolestivosti, raz me
ditatívn·a. Až Allegro vychádza z iného materiálu. Drobné, energické motívy 
snažia sa vyvolať vzruch, spájajú sa do vi-i.čších plôch a spevňujú sa vo väč!íiu 
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symfonickú tému. Predtým priezračná partitúra sa plní, zvukove narastá 
a niekoľko ráz vyústi v pochodový chorál. ChoTálny pochod sa znova upo
kojuje. Vracajú sa začiatočné nálady, uplatňuje sa bolestná lyrika. Predsa 
však v závere, i keď pomerne krátko, vystúpi téma hrdinská, ktorá má symbo
lizovať posledné verše inšpiračnej básne 

To nie sú brezy - oni nezomreli! 
To stoja chlapci pri rozkaze! 

Je zaujímavé, ako skladatelia, ktorí majú viac regionálny význam, sa vedia 
vážnejšie zapodievať námetmi, ktoré im stavia pred oči národ, nielen krfl j. 
Znova to dokazuje trojdielna symfonická suita Jozefa R osinslíého Po~•stanie 
v kraji Ľudovíta Stúra. História tohto diela sa začína vtedy keď Nitran Jozef 
Rosinský si šiel vypočuť autentické sp(mlÍenky účastníkov povstania v Bá
novciach. Prvý obraz, ktorý má názo-v Povstalci pri pomníku Ľudovíta 
Stúra, chce vyjadriť nálady, keď povstalci v Bánovciach vstupovali do boja 
v mene bojového odkazu T:udovíta Stúra. Skladateľa zaujalo rozprávanie, ako 
bánovskí vlastenci manifestačne prešli v otvoren)' boj proti okupantom. 
Skladateľ zaznamenáva do partitúry i poznámku: " Jeden z partizánov pri
niesol so sebou aj klávesovú harmoniku, aby ňou bojovú náladu povzniesol" . 
Z tej to vety si vysvetlíme, prečo harmonika hrá takú významnú úlohu v cel
kovej inštrumentácii tejto časti. J e tu koncipovaná veľmi spevne, meditatívne 
a spojuje sa prevažne s harmonickým zdvojením sláčikov. Tematický materiál 
je síce skromný, ale pomocou výkladu možno pomerne dobre pochopiť po
pisný realizmus skladateľa. 

Druhá časť na Jankovom vŕšku nás uvádz.a už medzi p11rtizánov. Je to 
zhudobnená subjektívna sldadateľova predstava o partizánskych bojoch. 
V hudbe je prevaha zvukomalebných miest, v)·raz nie je hudobne diferen
covaný, ale chce vyvolať predstavu partizánskych bojov. Len v závere sa 
hudobný prúd spevní a prekonáva krátkodychosť predchádzajúcich nápadov. 

Záverečná č.asť - Víť.azný epilóg je z hľadiska nápadov, ich spracovania 
i obsahu najcennejšia. ·Motivická práca je diferencovanejšia. Ovplyvnili to 
pravdepodobne skladateľove predstavy o stretnuti našich, sovietskych, fran
cúzskych, poľsk)·ch a talianskych partizánov. V hudbe sa dokonca ozvú into
nácie talianske a francúzske. 

V celku pla tí o tejto skladbe to, čo platí všeobecne o Rosinského tvorbe. 
J e tu snaha, ktorá sa čestne prediera do ideových námetov. 

Z piesňových skladieb mal som doteraz možnosť oboznámiť sa s novin
kami N arcisy Donátovej a Jána Fišera. Skladateľka napísala Tri piesne na 
povst.alecké b~sne Andreja Plávku. Predbežne sa ukazuje, že nie sú rovnakej 
hodnoty a že najpodarenejšia je druhá pieseň cyklu Dolin-t, dolinôčka. Pieseň 
zaujme svojím lyrickým založením a bohatšie uplatneným klavírom, ktorý 
skutočne dotvára náladu a prispieva k dojmu, že tu ide o malú áriu . Prvá 
pieseň Ej, horí ohník je vydarená v spevnom hlase, po niekoľkých odpo
čutiach mám však dojem, že klavír nepodporuje to, čo hovori text. Posledná 
pieseň Duní od Poľany má prednosť v rytmickom zvládnutí, nedostatok sa mi 
vidí v chudobnom klavírnom sprievode. 

Sírkou vokálnej koncepcie sa vyznačujú obe nové piesne Jána Fišera
Skladateľa zaujala názorná a miestami až výbušná poézia Paľa Gejdoša. 
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~ieto črty poézie nájdeme i vo Fišerovej hudbe. V piesňach sú často drama
tické vrcholy: výzvy a vyhrotená ideovosť. Klavírny sprievod je bohato pre
komponovany. 

Veľké povstalecké myšlienky našli si cestu i do niekoľkvch sborov. Zvlášť 
cenným obohatením našej hudby je mužský sbor _4lexa~ndra Moyzesa T 
k . V . I . k 'h ' y rasna zem. yrasta z yn c e o uvodu, prechádza cez smelé harmonick · 
miesta, využíva kompozičné majstrovstvo skladateľa a prechádza v poetick; 
silné zá':erečné hudobno-básnické vyznanie. Nepochybne podarené sú a· d 
b T b F' š . . . k , c J va 

s ory . ~ ora re ~' optimistic y, o_slavnt a dobre spievateľný sbor Geroj 
pa.rt!zan a ho~of?n~y, • foerstrov~ky a Ideove presvedčivý sbor O mieri. 
K tymto .s~ pndru~uJe este Andrasovanov Odkaz hrdinov a niekoľko nových 
sborov Julwsa L etnana. 

Je to, pravda, le~ Y~sek z toho, čo dozrelo alebo dozrieva v pracovniach 
skladateľov. Jedno Je vsak nesporné že tak<rto rozmach nove1· I"deove· t ·b 

, • • , v • • ' J ' · J VOl y 
su~~SI s tym,. ~e naši. skladatelia už celkom a do· všetkých dôsledkov prijali 
poz;_adav~?' sucasnos~I a v zmys!e najvyšších požiadaviek vedia sa dnes naj
l ep~!~ vyZivať v. t.al~)~~~ kouvcepctách , v ktorých žijú silné, účinné a prospešné 
myshenky, ktorym1 ZIJe nasa doba. 

J OZEF SA~IKO 

Revolučné témy 
vlasteneckej hudby našich. skladateľov 

Burlasov Epitaf pre veľký orchester, dielo 3. 

L~~sl~v Burlas vyšiel z kompozičnej triedy prof. Moyzesa. Od roku 1955 
prebiJ~ si cestu ce~ B_artóka, Sostakoviča, Suchoňa, Cikl~era. Kardoša čo po
tvrdzuJe rad skla?Ieb, zv~čša rukopisných a žiaľ málo hr~nýeh (S~adobné 
spevy z Horehroma pr?. mte~aný sbor a orchester, op. 1, Symfonický triptyeh, 
op. 2, Bagately pre slácikovy orchester), no najmä Epitaf pre veľkv orchester 
OP:. 3 z roku ~958. Týmto závažným dielom, odmeneným v súťa.ii k 15. v)·~ 
roc!u povs:anu~ II. cenou v kategórii symfonických skladieb sa Burlas zara
ďuJe ~~dz1 naJvýznamnejších predstaviteľov mladej slovenskej skladateľskej 
generac1e. · 

S!dad_ba n;á _formu I?re~ohry, no mohli by sme povedať, že ide skôr o zora
deme mek~~kyc~ typi?kych _obrazov, pričom sa zachováva sonátová forma 
s _kontra~~u;ucimi ~ro~ myš~Ienkami v expozícii, v rozvedeni a ich opalwva
~-lm vo \Ia~-me?eJ _varwv~nych tv~och v repríze. Vstupn)• úvod a záverečná 
s1roko rozvmuta koda oramovávaJÚ toto dielo. 

I~ľu?ný ú_vod pastorálneho charakteru so sólov)rm klarinetom, ktorého me
l ~dtcky t?k Je obohaten~ početnými ozdobami, dodáva skladbe improvizačný 
~z ľudo.? charakter. Am by sme tu netušili, že hudobný tok skladby dospej~ 
i strhujucemu, ba až drsnému marciale kódy. 

• Poradie skladateľov abecedné (a - inštrumentálna, b - vokálna hudba). 
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Hlavná myšlienka je pregnantná, prichádza v trúbkach a v priebehu svojho 
rozvíjania (v č. 5) rytmickou pulzáciou zdôrazňuje svoj nepokojný charakter . 

.J. marcafissímc 3 3 l..Burlas: Epitaf 

~iJJJ f]lv§y{JPI~@v&FI{JJq ,ffl ltJfJJ ~ 
> • ) ' ') 

Tromhe 
Elegická vedľajšia myšlienka (Sostenuto molto) je zaujímavá tým, že melo-
dická .línia, rytmicky i dynamicky diferencovaná, vrac1a sa stále k centrál
nemu tónu g: 

2. . ~ ~ ~ > ctl-§ r;·"; , oo 1'1'~ t1J'M ~ru, Ftff 1 il~ ;g;; 1 
O oe solo )1}1 --==- .=-- --=== =-- ~ 

~ ....-._ ~ _G:J-2~~ 
~ r tr• rt fr f rmtf l JifC l r ~ Efif±JtftiiEít±B . 
Voči nej vedená (v klesajúcich malých sekundách) protimelódia prispieva 
k bolestnej charakterizácii tohto pásma. . 

Od č. 8 začína sa pásmo skupiny záverečných tém, vychádzajúcich zo 
spoločného ry tmického základu. Opäť obnovené allegrov~ tempo začína b~
haté pásmo symfonického rozvedenia, ktoré okrem práce s doteraz už poUŽI
tým tematickým materiálom prináša zaujímavé úseky skarikovaného pochodu 
(m arciale v čísle 22, 24), k tor)' sa strieda s pásmami meditatívnej melódie 
v sostenute. Vzájomné striedanie t)'chto dvoch tematických pásem spočíva 
v osobitne vyhroten)rch náladov)-ch kontrastoch. V )·voj hudobného procesu 
rozvedenia je kompozične bohato diferencovan)· (napr. ry tmická práca, uve
denie témy v kánonickej sadzbe a pod.). Po vyvrcholení stredného dielu 
skladby zaznie v štyroch lesných rohoch pod ostiaátnou figúrou z predchá
dzajúceho vývoja nový myšlienkový materiál pevného a farbisto hutného 
charakteru. Od č. 34 (Allegro ben r itmico) začína sa r epríza variovaná ryt· 
micky, melodicky aj inštrumentačne, ktorá v č. 44 vyúsťuj e do svietivého 
a pevného marciale. Skladbu ukončujú fanfár-y a rytmické údery. 

Burlas v tejto skladbe pouz.íva veľký symfonický orchester včítane klavíra. 
H oci jeho farbistá paleta je veľmi pestrá a harmónie často smelé, nikde ne
d time jednostranné vybíjanie sa vo výrazových prostriedkoch skladateľa, čo 
platí aj o formovej , rytmickej i obsahovej výstavbe diela. Za každou frázou 
cítime jasný myšlienkový obsah, či už ide o miesta lyrického, až tklivého 
charakteru alebo o rytmicky a dramaticky vyexponované hudobné myšlien
ky. Burlas tu napísal dielo, ktoré poslucháča neunaví, naopak, dl'Ží ho v napätí 
neustálym.i vzruchmi a opätovn)·mi dramatick)·mi pl'Ívalmi. Pri celkom mo
dernom vys trojení a často vir tuóznom vyznení mnohých miest tejto symfo
nickej básne sú party všetký ch nástrojov dobre hrateľné. Ak si skladateľ 
vpísal do záhlavia svojho diela titul " Epitaf", venovaný hrdinom umučeným 
a padlým v SNP, treba s uznaním konštatovať, že celá skladba plne zodpo
vedá tomuto vážnemu i smelému zámeru svojím celkovým stvárnením i jed
notlivými hudobnými epizódami. 
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Ferenczyho Finále pre veľký orchester 
(Venované oslobodenej Bratislave) 

Ferenczyho ~inále pre veľk~ orchester (1958) inšpir·oval b úrlivý a prudký 
rozmach hlavneho mesta Bratislavy po oslobodení. Skladateľovi išlo nielen 
o. zobrazenie yrudko pulzujúceho a dynami((ky sa rozv!jajúceho mesta, ale 
aJ o zachy teme zmyslu a podstaty života v nových podmienkach socialistickej 
výstavby našej vlasti. 

Aj ke? sa na prvý pohľad zdá; že skladba svojou pohybo~ou útočnosťou 
zachy~;:J e predo'.'šetk~m dynam~c~ú zložku tohto zveľaďujúceho sa mesta, 
po _hhz?o':l zo~namem sa s partlturou nemožno nevidieť, že táto pohybová 
zloz~a Je iba ~akladom, nad ktorým ~a celkom špecifick)'111 spôsobom rozvíja 
novy typ ly~ky v_onk,oncom nesentu~entálnej , s náhehom hravosti, lyr iky 
charakteru skor obJektlvneho ako subjektívneho. To súvisí už s celým zalo
žením autora, ako to ukazujú jeho doterajšie diela, a vidieť to veľmi zreteľne 
~vlášť _na. em otívne_ takirch citl~vtch skladbách. ako je Serenáda, Elégia alebo 
1 CapriCc:o, z ~t~ry~h. Jas_ne VI~;:ť, že Ferenczy nic je typ subjektívny. Ne
predklada .sVOJe md!v1du~lne zaz1tky v nemennom tvare, ale usiluje sa for
mov~ť SVOJ ~u~_obny ~reJ av_ tak, aby sa stal tlmočníkom životných prejavov~ 
ktore ho spaJaJU s vnutornym svetom každého z nás. 

Ide tu teda o úsilie nesmierne významné pre celý v)rvoj našej súčasnej, 
hudby, ktoré spočíva v tom, že sa usiluj e o typizáciu emócií, rodiacich sa v na-· 
šom súčasn~m _živote. ~e zrejmé, že Ferenczy sa vedome usiluje o tento zložitý 
a ~a?lá?~vy ~Ieľ, k~ory - ako sa n~m zdá - je najaktuálnejším problémom 
naseJ s~cas1~eJ _es_tetlky . V pod_state 1de teda o to, ahy tvorivý umelec našiel 
vo sv~Jom m_div1duá~nom preJave to typické, čo ľudia prežívajú ako svoje 
v~astne, nesm1e:ne bl_1zke. J e preto c_hyhou, keď sa na Ferenczyho doterajšie 
~~~a po: eralo ~asto :ha. z toh~ hľ~diska, čo subjektívno- individuálne priná
saJu (a skoda, ze am teJto zložke Jeho hudobn ého prejavu sa dosiaľ neveno-
vala náležitá pozornosť) . · 

A práve tý~, že Oto Ferenczy si vybral vo Finále námet ro-zvíjajúceho 
~a ~esta Bratislavy, teda námet, ktorý sa dotýka veľkej masy našich pracu
JÚciCh, stál pred ťažkou, no i vďačnou úlohou: nájsť taký hudobný prejav, 
kt?r~ hy vyvolal adekvátnu odozvu pocitov sebavedomého, radostného a opti
mistiCkého rastu u všetkých ľudi, ktorým je toto dielo adresované a u ktorých 
skladateľ predpokladá analogické emócie, aké on sám prežil a v diele vyjadril. 
• Základný, charakter ~iela je dynamický, útočný. Dominuje v ňom pohyb 
sestnástkovy (tempo bno), no tento pohyb nie je charakteru motorického, 

Giocoso . 
1. ~· ,. > O.Ferene1y: Final~ 

Wtfr;•cll k f1JFIF"b~r·~1rl~~ l#flr ti} 1 
" 111}1 • }1 

Ob. . 
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ale je rytmicky diferencovaný. Popri úsekoch, ktoré prinášajú plynulý tok, 
sú úseky s prudkými kontrastmi, ostrými prerývkami. . , 

Hlavná téma má charakter veselý, žartovný a po svOJOm opakovam pre
chádza do prudkého pohybu, ktorý vyúsťuje do prvej lyrickej myšlienky: 
v II. husliach ako otázka, po ktorej pokračuje I. ho bojka ako odpoveď: 

l 

l aw 

V tejto časti dynamický ~ vzruch 5poľaví, ale je obnovený, znovu na šir~ej 
ploche, ktorá ohraničuje druhý veľk)· myšlienkový komplex skladby. RytmiC
ká dravosť a útočnosť je tu zvlášť, badateľná . 

Od č. 16 (str. 33) začína sa diel C, ktorý je nesený témou bukolickéh o 
charakteru a je širšie rozvinut,, : 

= l J F 

----r•r räfl 

V druhej časti tohto dielu vyskytne sa anticipácia hlavnej témy v repríze. 
Nasledu3·e repríza dielu AB ktorá sa končí v nálade ústupčivého charakteru. u . 

Kóda prináša znova rozmach ry tmický, tempo je vys~upňo":ané (vtvac~, 
neskôr molto vivace) a tematicky je táto časť skladby sllno d1ferencovana, 
hoci v jej priebehu je viacej prvkov z expozície. Kóda má vcelku t~urnf~lny 
ráz, veľký rozmach; aj inštrumentačne ' je apoteózny''. r~harakter kody s1lno 
vyzdvihnutý (fanfáry), čo vyjadrujú najmä š1roké rytr~ucké hodnoty na po
zadí prudkého· pohybu dreven)·ch a sláčikových nástrOJOV. 

Celkove možno o skladbe povedať, že plne zodpovedá zámeru autora, kto
rý napísal vskutku strhujúcu, pestrú a pri použití moderných harmonick)·ch 
i rytmických prvkov zrozumiteľnú hudbu aj ~re široký okruh po~lucháčov. 
Ferenczyho Finále zaujme svojím verným preJavom hneď od prveho taktu, 
prehľadným a jasným formovým členením a nadovšetko ľudovým charakte
rom svojich tém. Dielo predpokladá vi~tuózne predvedenie (s orc~e~tr?m 
Cs. rozhlasu naš tudoval Ladislav Slovák), vyvoláva v nás obraz burlive~o 
života slovenského človeka v zápase o novú hudúenosť, ako aj jeho chvtle 
plné citového, radostného vzrušenia a intímnych n:ila~. Silou bezpro~tre~ej 
muzikality a radostným vzrušeným priebehom hudobneho procesu pnpomma 
Smetarlovu predohru k Predanej neveste. Právom si teda zaslúži, aby sa čím 
skôr zaradilo na programy našich symfonických koncertov. 
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Rudolf Uher; Skica k reliéfu "Smtítočr~é družice" k pomníku partizánov 
v Lubine na Rohu. 

Kardošova Hrdinská balada pre sláčiky, dielo 32 
(Verwvané neznámym hrdinom Slovenského národného povstania) 

Takmer vo všetkých dielach Dezidera Kardoša. vytvorených po oslobodení 
(Moja rodná, Východoslovenská predohra, hudba k filmu Dúha nad Sloven
skom, kantáty Zem moja, rodná, Mierová kantáta. Pozdrav veľkej zemi, Druhá 
symfónia atď.) je zrejn{é, že skladateľ stále cítil nástojčivosť tematiky Slo
venského národného povstania. ZaujÍmavé je, že v Hrdinshej balade vyjadru
je iba sláčikovým orchestrom tak ' intímnu náladu ako aj hrdinské činy. 
Pravda, autor pracuj e tu s veľkým sláčikov)'m orchestrom, ktorý bohato ddí 
a predpisuj e mu 16 prímov. Už na prvý pohľad vidíme, že Kardoš pracuj e 
veľmi prehľadne, úsporne a s jednotli.v)·mi hlasmi veľmi spevne. Bohatä 
kontrapunktická faktúra mu vychádza veľmi plasticky a cdá hudba nás upúta 
živelným prejavom a prekypujúcim temperamentom. Kardoš sa nám tu jav.í 
už ako dobre urastený m ocný strom, ktorého lwrene sú hlboko vrastené do 
rodnej slovenskej zeme. Od Koncertu pre orchester rozvíja svoju hudobnú 
reč ešte smelšie, pričom v plnej miere využíva všetky možnosti sláčikového 
orchestra pri zobrazení takej veľkej témy, ako je SNP. A -čo je najradostnejšie, 
- i z tohto Kardošovho diela vanie vôňa jeho "Rodnej '-' . 

V Hrdinskej balade, 'venovanej neznamym hrdinom Slovenského náJ;"odné
ho povstania , sú podľa skladateľovej koncepcie dva činitele. J e to subjekt 
.skladateľa, ktorý sa prejavuje v prvej časti tejto balady (Adagio e molto 
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tranquillo), kde vyjadruje svoj hlboký smútok nad osudom padlých hrdinov, 
ktorým nebolo dožičené žiť a pracovať s nami za to, za čo s nami bojovali. 
Preto v tejto časti vyznievajú aj smutné elegické tóny kontrabasov, čiel , 
sláčikového kvarteta i celého orchestra. Pravda, tento proces pokračuje, rozvíja 
sa i ďalej myšlienkami jasnejšími, spevný·mi a po vzrušenejšej medzivete 
prechádza do vrcholu (Meno marcatissimo tragico, part, str. 9), kde skladateľ 
vyjadruje svoj odpor voči myšlienke vojny a proti tomu, aby hrdinovia v boji 
za ušľachtilé myšlienky a za lepší život padali. Je to protest umelca proti 
surovostiam agresorov; ktoré ľ\ldstvu neprinášajú nič krásne ani dobré. V Ada
gie flebile (str. 11) ešte zttznejú vzlykavé tóny sláčikového kvarteta, no v dru
hej časti, kde skladateľ prechádza k vlastnej téme, vyjadruje sa už naplno 
hrdinstvo a udatnosť neznámych bojovníkov. Táto časť, vybudovaná na štvor
taktovej melódii variačnou t echnikou, prechádza do vrcholu pri partii Con 
tutta forza molto tenuto (str. 20). Hrdina padá za ušľachtilú myšlienku oslo
bodenia národa spod moci uchYatiteľa. (Tempo prima, non lroppo, str. 23.} 

Cel)' proces sa upokojuje a tu cítime, že skladateľ sa opäť prihlasu je k slo
vu návratom k prvej myšlienke (Tranquillo ma pochetino con moto, str. 28). 
Po krátkej repríze, kde sa skladateľ zamýšľa nad smrťou bojovníkov, pre
chádza do slávnostnej melódie (str. 30) - kódy, ktorá je apoteózou všetkých 
neznámych hrdinov, čo položili svoje životy za vlasť. no ich pamiatka stále 
žije v mysliach ľudu celej našej novej a prekvitajúcej vlasti. Krátky beh 
(Poco allegro) a ťažké akordy (Pesante) jasným F durom ukončujú skladbu . 

V Hrdinskej balade ide o trojdielnu pies!lovú formu. Prv)' diel zodpovedá 
úvodnému tempovému označeniu Adagio e molto tranquillo. Cítime Lu ťahu
v)·, úpenlivý nárek pod fašistick)·m útlakom: tlmené basy nás uvádzajú do 

Adagio e mof fo frang,uiíto 

~ ~! . p J d. f tz "D J. 

pochmúrnej atmosféry utrpenia a vyššie sláčiky prinášajú plač národa, ktorý 
sa stupňuje pri opakovanom znení basov a v prer)·van)'ch ·frázach husieľ : 

~e P 1]])1' J@ § d@u J\7 J !i J1 = 
1 # ----.:....-· -~ 

Vľot.[. 

V zápätí prinášajú basy ďalšiu tému, ktorá na rozdiel od prvej, charakteri
zovanej drobnými (sekundovými) krokmi, má väčšie intonačné rozpätie 
s charakteristick)rmi kvartovými postupmi, pripomínajúcimi slovenské ,pro-

§)l!fJJU&tiD IAMZ 

Ir. ce/fo '--~==== 

stredie námetu. Celý tento prvý diel vrcholí v tvrdošijne nepoddajných a oslr() 
rytmizovaných akordoch odporu ľudu (str. 10) s doznievajúcim cilováním 
variovanej prvej témy husieľ (str. 11), akoby miznúcej v beznádeji, keď tu 
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znenáhla začuť vzdialené dunenie zeme pod krokmi partizánskych a vojen
ských oddielov. Tým sa začína druhý diel skladby, v ktorom zo šumu hôr 
a netrpezlivého očakávania národa vždy znova a znova preniká pochodový 
rytmus velebne vyznievajúcej melódie, údernosť ktorého sa stupňuj P- dyna
micky aj vý razove : 

V/olt f more- - - - - - - - =- -

Tieto vojenské bojové zásahy partizánskych oddielov neukončili porobu natr-
valo, čo naznačuje návrat pôvodnej melancholickej atmosféry. Konečné oslo
bodenie a víťazstvo hrdinov-bojovníkov vyjadruje typicky slovenská a preg
nantná hudba ráznej záverečnej kódy : 

Vzhľadom na vysoké ideové a umelecké kvality Kardošovej Hrdinskej 
balady zaradilo vedenie Slovenskej filharmónie toto dielo do programu 
slávnostných koncer tov k 10. výročiu založenia Slovenskej filharmónie 
a k 15. výročiu Slovenského národného povstania. 

Kowalského Poéma {quasi una Elegia) pre čelo a orchester 
-(Venované pami~tke padlých ·víťazov SNP 1944) 

Pri príležitosti 15. výročia Slovenskéh o národného povstania n apísal J úlius 
K owalski rozsahom síce nie veľkú, ale zato obsahove tým závažnejšiu Poému 
pre violončelo a k omorný orchester, ktorá ideove nadväzuje na jeho takmer 
súčasne komponovanú Komornú S)'TII,fóniu. Obe tieto diela organicky nadvä
zujú na Druhé sláčikové kvarteto ( 1955) a cyklus revolučných piesní na básne 
štúrovcov, ktorých realizmus, umelecké kvality a vysoká ideovosť nie sú 
docenené. 

Poéma má všeobecne elegicko-baladický charakter, no v závere vyvrcho
ľuje heroickým vyznením. Ťažisko tematiky je v sólovom nástroji, len miesta
mi preberá orchester vedúcu funkciu. 

Skladba sa začina údermi tympanov , k čomu sa pričleňuje z~uk hlbokého 
basklarinetu, neskoršie hlboké tóny kontrabásov a violončiel, pričom téma 
vyvrchoľuje v pléne komorného orchestra. Údery tympanov ·vyjadrujú tvr
dosť, neústupnosť boja a akoby potláčali clivosť a nesmierny bôľ, prinášaný 
v téme orchestra. 
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z do-znievajúceho úvodu (part. str. 5) vyrastá vrelá melódia sól~vé?o n~
stroja, ktorý rozospievanou x;neditáciou ~o~á~a smútok nad. p~dl~m1, hrdi~ 
nami. Orchester sa len akosi opatrne pnpoJUJe kontrapunktrckyrru ternami 
a túto trúchlivú náladu umocňuje. 

}l . ==-- =- -

;h-di ·w~! r t+. j . rfičij?PJ IJ TJ 
==~ =- ~ -~=== 

t;f.P=f~J iľoEJ=WJS)44ä9 .. ' iJ 1:;; LJ lbJťUd§ ===- - ~ q .. '-..__/ ~ '-----" 
--= ~ ==-~ 

PrV()U krátko~ kadenciou čela (str. 14-15) sa :spomenutý elegický tón 
truchlivého charakteru zastaví a orcll_ester svojou farbit?s~ou vyvo~á~a .nála
du úsvitu - nového rána, no sólové .. čelo ešte stále pokracuJe vo svo~eJ povod
nej tematike clivého charakteru. Klavír svojimi figuráciami ešte VIaC UIJ?-oc
ňuje túto úsvitovú náladu, pričom, pravda, vážnu situáciu ud:žuje dramatrcká 
téma v kontrabasoch a čelách (str. 26- 27) a sólové čelo SVOJOU vrelou melo
dikou akoby nad tým kraľovalo. Vracia sa opäť hlavná myšlienka, ktorá ~t~te 
raz medituje nad tragic~ými udalosťami, ale vrcholí radostnou a napokon 
heroickou náladou. - . . . 

Kowalského Poéma, -ktorej forma je trojdielna, končí sa vo fortiss.une Vl:az
ným charakterom na pamäť padlých víťazov - účastníkov. SNP. D1elo nastu
doval a 50 sólistom SF Albínom Berkym a orchestrom Cs. rozhlasu nahral 

dirigent Jozef Svoboda. 

Hudba k dvom dokumentárnym filmom Ilju Zeljenku 

K dielam s tematikou Slovensk~ho národného povstania t~e~,a zaradiť 
i hudbu Ilju Zeljenku k dvom dokumentárnym film~m " Na úsvt~e a "P~ter 
Jilemnický". Hoci v týchto filmoch ige o š.irší tematický ?k;uh, Je9nako :;lo
v~nské národné povstanie v obidvcídi zauJíma významnu ulohu. 

V dokumentárnom filme Na úsvite spomínajú dvaja sta~ praco.vníci k~m.u
nistickej strany na ťažký život robotníkov v období prv~J cs~ l za fastst~c
kého . útlaku a ako tento boj vyústil do Sloye?-ského narodneho ~ovstama. 
Film v závere je holdom padlým obe~am. a hr~moii_J SNP. Hu~ba Je komp?
novaná pre komorné obsadenie 10 solovych nastrOJOV a ~?pran a ?~hra!.,JU 
filmový orchester v Prahe s dirigentom dr. Stepánom Komckom. NaJSllneJ~lm 
miestom hudby je vytvorenie dramatickej situácie pred popravou slovenskych 
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vlastencov nemeckou popravčou čatou. Hudba tu tvorí širšiu gradačnú plochu 
(cesta na popravu), ktorá končí zvukovým vrcholom. Samotný moment po
pravy odohráva sa za dramatického ticha, bez hud~y. Počuť iba cvaknutie 
záverov pušiek, povel k paľbe a vý strely. Bezprostredne 'potom nasleduje 
krátka bolestná hudobná fráza, v ktorej je použitý sólový soprán: 

Vl~.su/ 
Jiontit . 

A 

=--

FI. #..!-- J----- J. 

Film Peter Jilemnický zobrazuje život a dielo národného -umelca Pet~a 
Jilemnického, pričom išlo najmä o zachytenie úseku z jeho pôsobenia na 
Slovensku - perzekúcia na Kysuciach, cesta do SSSR a osobitný úsek je 
venovaný Slovenskému národnému povstaniu zobrazenému v diele Kronika. 
Motív povstania v hudbe charakterizuje téma v h-ásoch ruského zafarbenia: 

':fi J J J J a 1 r t 1 r e 1 r J 1 u ~ 1 r r 1 r. tJ 1 r r 1 J OJ 1 

Na nej je vybudovaná gradačná plocha spôsobom pasacaglie. Po uvedení 
myšlienky nasledujú tri variačné pásma, z ktorých uvádzame ukážku z po
sledného: 

V. c. C.b. Trb.n 'rim)J. · 

Aj túto hudbu pre orchester s filmovým orchestrom v Prahe naštudoval 
a nahral dirigent dr. Koníček. . 

Zeljenkova hudba má v)rrazné znaky nových ciest a nových výbojov. Už . 
obsadenie nástrojového ensemblu {fl., ob., cl., tr., xyl. , pti., arpa, klav., l vl. , 
l vla a sólový sopránový hlas) je neobvyklé. Popri miestach lyricky spevných, 
založených na meditatívnej téme, nachádzame až janáčkovsky útr~kóvité 
prudké výbuchy. 



Aj rozospievanejšie hudobné plochy Zeljenka rád preruší náhlym vpadnutím 
nového kontrastujúceho prvku. Jeho harmónie sú často veľmi tvrdé; rád 
užíva pohyby v najpríkrejších intervaloch (vo veľkých septimách), v meló
diách sú časté kvartové postupy, pri tom všetkom jeho hudba je veľmi p estrá 
a výstižná. 

s 
A 

Vokálne skladby Tibora Andrašovana 

Aj Tibor Andrašovan prispel a obohatil tematikou SNP naše hudobnospe· 
vácke súbory až tromi skladbami na texty popredných slovensk)rch básnikov. 
Je to Víťazný pochod pre miešaný sbor a veľký symfonický orchester na 
slová Andreja Plávku (venované Lúčnici), ďalej kantáta pre miešaný sbor 
a orchester Odkaz hrdinov na slová V oj techa Mihálika, kt oni si vzal do reprr
toáru SJmK ako úvodné číslo do nového programu, a napokon malá kantáta 
Spev o slobodnej zemi pre mužský sbor a orchester na slová l\11ilana Ferku, 
venovaná Cs. rozhlasu, do partitúry ktorej sme mali možnosť nahliadnuť. 

Skladba má formu ABA. Kým prvá časť na oslavu veľkých dní - SNP 
má hymnický charakter, 

mJ' 
T. Andrašovan: spev o s~obodnej zemi 

Z•m na - Šq roá - ná, 

T 
B 

lll/ 
druhá časť kontrastuje živosťou a radosťou, čo zvýraznuJe najmä bod
kovaný kontrapunkt v prímoch (str. 16). Orchester vytvára atmosféru inšpi
rovanú textom a najmä reminiscenciou na povstanie, ktorého sa skladateľ 
zúčastnil osobne. Skladba je prístupná a jasná tak z hľadiska melodickej, 
ako i harmonickej štruktúry. Text je podobný slovnému podkladu Frešovej 
kantáty a je prirodzené, že svojou spevnosťou a optimizmom inšpiroval aj 
Tibora Andrašovana. No melodická invencia Tibora Andrašovana, ako to 
potvrdzuje citovaná ukážka z kantáty Spev o slobodnej zemi, je ovplyvnená 
piesňovou tvorbou Mikuláša Schneidra-Trnavského. 

Frešov Hynmus. o vlasti 
(pre barytónové sólo, miešaný sbor a veľký orchester na slová Milana Ferlm) 

Frešova kantáta Hymnus o vlasti (s miešaným sborom SF, orchestrom . 
Cs. rozhlasu a sólistom opery SND Jurajom Wiedermanom naštudoval autor) 
Je písaná s veľkou dávkou emócie, má bohatý citový obsah; autor ju skompo
noval podľa básnickej predlohy Milana Ferku. Tu sa potvrdzuje, že zhudob
nené básnické myšlienky sú dôležitým činiteľom pre ďalší rozvoj našéj vo
kálnej tvorby. 

%1_.24 

Skladba sa začína fanfárovým úvodom, ktorý svojou inštrum entáciou 
uprednostňujúcou zvuk plechových nástrojov vo vypätej polohe (troch uniso~ , 
nových trúbok, lesných rohov atď.) , uvádza nás do pevnej, odhodlanej a bo
jo:vej at~os~.éry,. Po utí~e~í ~vuk_ovej búr~y nastupuje miešaný sbor, ktorý 
uz akosi maks1e ladenym1 tonm1 ospevttje krásu Slovenska jeho prírody 
ľudu i prácu jeho rúk: ' ' 

Poa óie - ly -rn i šf(t . rni n e - bo - ty[ - nych Ta -

.".. 

;·~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~====-~~~~~~~~ 
Sborovú partiu vystrieda vzápätí barytónové sólo, ktorého melódia je oživená 
častými moduláciami a pohybuje sa pre sólistu vo výhodnej polohe, no pri
tom má mužný, odhodlaný, až pochodový charakter. 

S dvoma uvedenými vokálnymi· partiami kontrastuje bezprostredne nadvä
zujúci ženský sbor lyrického· ladenia, vyjadrujúcf lásku k vlasti. 
Nástup ženského sboru poslucháča priam očarí a osobit(· kolorit mu dodáva 
zdvojenie hlasov v harmónii drevených. nástrojov. • 

Po sborovej časti prichádza opäť barytónové sólo s lyrickou myšlienkou 
slovenského charakteru: · 

Bary fo fi solo 

U g- 4.~ 

m ~ l F l r ľ- 1j r ~ l kr ~ 
,, l ~~ qg-

i 

\'o - . vá plod' ná, na- ja k rne- du ptdst, rem mo - ja roď - ná, 

b É 
) 

) ,, r ~t*i r· f ~ ' l (? r ~ Mat 

z em mo - ja rod- n-á, s/o - bod- na Yiasf~ .. 

Návrat a opakovanie prvej časti uzatvára formove skladbu vrcholiacu pripo
jenou kódou, vyznávajúcou vernosť vlasti a dôveru v jej budúcnosť: 

Naša zem rodná, slobodná ·vlasť, 
vždy budeš v mieri a šťastí rásť ! 

Vo Frešovej kantáte Hymnus o vlasti .môžem e osobitne vyzdvihnúť abso- . 
lútne vokálne vedené nielen sólové, ale aj sborové hlasy a tiež skutočnos e, že 
sborové party sú vždy veľmi dobre volené kompozične, teda bez extrému 
v rozsahovej náročnosti jednotlivých hlasových skupín. Aj keď hudobný 
žáner kantáty už svojím charakterom býva relatívne prístupnejší širok)·m 
vrstvám poslucháčov, bohatý citový fond tejto Frešovej skladby a jej národ
ný ráz zabezpečujú kantáte širokú popularitu. 
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ľ.UBOMlR CIZEK 

Kantáta "Povstanie" od Jozefa Grešáka 

Kantátu "Povstanie" pre sólo, tenor, barytón, miešan)· sbor, dve trúbky, 
osem lesných rohov štyri pozauny a bicie nástroje komponoval J. Grešäk 
na slová Mira Procházku - fragment zo zbierky "Povstanie" v čase od no
vembra 1958 do februára t. r. Ústrednou ideou kantáty je odpoveď na otázku, 
prečo museli v povstanÍ' zomierať ~adí ľ~~a, aká ~eľká:.1illľšlienka ~ch _:vi~dla 
k hrdinskej smrti. Druhou h}avnou ~ysl~~~oll: .Je pnateľstvo pľlSl.':lsmko': 
rôznych národov, ktorí sa ': . povstam ZJ~tlnotih v skutočnom boJI prott 
fašizmu. · · . ' ·' 

Kantáta sa začína výrazným draJ'atickýrlF bojovým motívom, silne rytmi
zovaným, ktorý je rozpracovaný v krátkom úvode. V inštrumentácii les~~eh 
rohov je nositeľom heroickej v stupnej myš!ienky, ktorá uvádza nasledUJUCU 
drámu kantáty (viď príklad L ). V tenorovom sólovom recitatíve sa ako prvý 

,J 

predstaví mladý slovensk~' robotník Stefan Struhár z Podbrezovej . . Lýdický 
záver ·ozveny v sbore charakterizuje jeho slovenskú príslušnosť. Spre':'ádza
júce dychové nástrqje udržiavajú roz~racov_aním úvod?ého ~ot~v.u dram.a
tické napätie aj vtedy, keď sbor reaguJe lyricky na vyJadreme sohstu. (V1ď 
príklad 2). S bor - ľud sa pýta, t enor - . mladý robotník odpovedá - má 

i ~ .. ·.~ ~ .. ~ ~ .. 
IV 1 .· l 1 ~ l 

/c 
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sedemnásť rokov, len teraz začal žiť a zomiera s prestrelenými pľúcami -
lebo existuje čosi viac ako život. 

Krátka medzihra, vystavaná motivicky z úvodu kantáty, uvádza sólo ba
rytón - J. Reháka, vojaka československej brigády s odstrelenými nohami. 
Záver recitatívu charakterizuje jeho českú ,národnosť náznakom na intonáciu 
husitského chorálu v posledných štyroch taktoch. Pri rozhovore S() sklada
teľom som zistil, že o týchto charakterizáciách vôbec nevi6 a ani na ne pri 
komponovaní nemy~Iel. J e zaujímavé, ~ práve takéto melodické asociácie 
sa vybavujú v mysli1~()mponistu, ktorý je vedený snahou uviesť novú postavu 
ka~J.áty, je to nový Živel v dralllatickom deji, ktorý sa tu odohráva čo n~j
presvedčivejšie. Barytónový recitatív je podfarbený ženský m sborom . (V1ď 
príklad 3.) . Na nevyslovenú otázk& sboru-rudu ll.j on odpovedá - má dvadsať 

-."' ...... ..., ~ --:----
~~k~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rokov, prináša pozdrav donských stepí so· vzduchom Df.'i;miernej slobodnej 
zeme, zomiera, lebo je čosi viac ako smrť. Na pri ek tragédii, ktorá postihla 
týchto dvoch mladých ľudí, neupadá skladateľ do sentimentálneho smútku, 
ale inštrumentálny sprievod udržiava dramatické n~pätie, doplňované v sho-
rovej .faktúre· povzbudivým optimizmom. 1 ·t 

Druha 'medzihra, širšie rozpracovaná, uvádza basové sólo - tankistu Va
siľa, Ukrajinca. Na tanku prešiel tisícky kilometrov od Volgy až po Bratislavu 
a za sebou zanech áva vypálený domov. Úvodný bojový motív sa ozýva roz
pracovaný v hustejšej inštrumentácii. Obracia sa k ľudu-sboru a keď mu 
odpovedá, nastupujú prvÝ. raz aj trúbky so slávnostnou fanfárou - "oddá 
sa žiť v no~j nádhernej ~emi". Sh or-ľud prijíma jeho myšli:enku, pripája sa 
k nemu. Začína sa finále lantáty, ktoré uzatvára dielo v mohutnej gradácii, 
vízii šťastného života, - "oddá sa žiť v novej, nádhernej zemi bratstva 
a lásky". -

Skladateľ J . Grešák v tejto kantáte neexperimentuje. No osobitný je jeho 
výber tradičných k()mpozičných prostriedkov. Vyslovuje sa aj v hudbe lako 
nicky stručne, pritom však výrazne, využíva tradičné prostri~dky, nQ_ napriek ; 
tomu cítime novosť skladby v novej myšlienke a v ptí~tupe k jej stV.~rneniu. 
Používa sólistov, sbor a plechové dychové inštrumenty, no kantáta je jedno
liata, i keď si vokálna a inštrumentálna zložka niekedy zamieňajú funkciu. 
Nepottebuje používať sláčikové hudobné nástroje, lebo ich funkciu často 
preberá sbor, ako to môžeme vidieť aj v uvedenom treťom nôtovom firíklade. ' 
Skladateľ nazval toto dielo "Malá ľudová kanLáta", lebo netrvá dlhsie ako 
6 minút, fi() n apriek menšÍm rozmerom je to veľmi presvedčivá a účinná 
hudba. Grešákova kantáta "Povstanie" je darom skladateľa k 15. výročiu 
Slovenského národnéh() povstania . 
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ANTONIN SYCHRA 

Obsah a forma v umení 
(Na okraj niektorých štúdií Jaroslava Volha ) 

Pokračovanie 

Téza o subjektívnosti ob5nhu a objek tív
nosti formy (rozumejte: z hľadiska prvej 
črty materializmu, protikladu hmotný-ne
hmotný) nie je jediným Volkovým gno
zeologickým omylom. Volek má pravdu, kt>ď 
píše, že "materializmus nemôže - .. prípu~tif 
existenciu odrazu bez tej objektívnosti, ktorá 
je výsledkom odrazu, bez tretieho článku 
poznania, obsah nezávisl)' od svojho objek
tívneho vyjadrenia, _čiže obsah bez formy" 
(str. 244). Má pravdu, ak označuje - v ci
táte, ktorý som už ttviedol - za idealistickť1 
úchylku názor, podľa ktorého obsah môže 
existovať nezávisle od formy, "ako niečo, 
čo je ukryté v umelcovej hlave a čomu po
tom forma, t . j. objektívna realita umelee
kého diela, viac-menej zodpovedá či nezod
povedá" atď. 

Na druhej strane však Volek formu i jed
notu obsahu a formy absolutizuje. 

Absolutizácia formy i jednoty obsahu a 
formy u Volka sa prejavuje predovšetkým 
gnozeologicky. Na str. 243 sv<;~ic;i práce Vo
lek píše, že forma je oná " ,z~_!<:ončená ob
jektívnosť' odrazu, o ktorej hovorí Lenin vo 
,Filozofických zošitoch'". ' 

Toto Volkovo tvrdenie je vecne nesprávne. 
Doslovne citujem, čo Lenin pokladá :~a· za
končenú objektívnosť odrazu. Lenin piše: 

:Nie je tern ťažké formulovať, čo je po
dľa Lenina tá zakončená objektívnosť od
razu, zakončená 'ôhjektívnosť p oznallÍ.::l. 
Zakončená objektívnosť poznania podľa Le
rrina nie je forma, ale iriea, prP.verená praxou 
a vytýčená ako cieľ konania. l'odía LP.nina 
ideu treba považovať za proces jedt<oty 
poznania a konania, za ono zrno absoltítnei, 
objehtívnej pravdy v našom poznani, inúč 
relatívnom, za pra't'di·vý poznatok, tak do
/wnale preverený praxou, že môže byť 
ponímaný ako postulát, ako ciel konliiiÍa 
jedrwtlivca i spoločnosti. 

Aké závery plynít z tejto Leninovej kon
cepcie? 

Po prvé. Zreteľne a · zvlášť presne sa tll 
špecifikuje, v čom tkvie relatívnosť nášho 
poznania, a súčasne i to, prečo re!atl.vnosť 
poznania nemá nič spoločné s relativizmom. 
V našom relatívnom poznaní sú obsiahnuté 
mome.nty pozlllffiia objektívneho, absolút
neho, preverené i aplikované v praxi. 

Po druhé. Veľmi presne je tu objasnený 
• význam praxe ako kritéria pravdivosti po
. znania. Ak domyslíme Leninovu koncepciu 

do dôsledkov, potom musí byť jasné, v čom 
tkvie problematíčnosť Volkovho odtrhova
nia ontológie a gnozeológie, v čom tkvie 
chybnosť jeho tvrdení, že z hľadiska prvej 
črty materializmu, z hľadiska bytia, je ob
sah subjektívny, nehmotný, kdežto forma 
je objektívna,' hmotná . Volek síce v po
známke pod čiarou na str. 243 naznačuje, že 
"pra..'C, t zv. tretí moment odrazu, ni~ je 
iba súčasťou· poznani.a, ale niečím owfa 
širším, dosiahnuteľnejším, východiskom, cie
ľom a kritériom poznania atď.". Ale pri
tom tento fakt nedomýšľa a nedoceľíuje. 

"Idea je poznanie a snaženie (chcenie) člo
veka . . . Proce.> (prechodného, konečného, 
obmedzeného) poznania a konania premie
ňa abstraktné pojmy v ukončenú objektív
nosť."* Na iných miestach Lenin potom zdô
razňuje, že idea je proces (tamtiež, str. 166) 
a že idey sú momenty ľudského poznania. 
A ešte dva dôležité citáty. Prvý: "Pravda je 
proces. Od subjektívnej idey k objektívnej 
pravde človek ide cez ,prax' (a techniku)"_ 

,, (str. 167). A druhý citát: " Pozoruhodné:'h 
K ,ideí ako stotožneniu pojmu s objektom, 

Nechápe, prečo je prax uzlovým bodom 
nášho poznania (Lenin, Filosofické sešity, 
str. 253). Nechápe, že predovšetkým p~áve 
v praxi, v p raktick)•ch činnostiach a nivy
koch je daný i z hľadiska bytia obsah 
nášho poznania objektivne, hmotne. Nie 
náhodou Lenin piše, že "prax je vy,~šie ako 
(teoretické) poznanie, leoo má nielen p!·cd
nosť všeobecnosti, ale i bezprostrednej sku
točnosti". "Cinnosť účelu nie je zameraná 
na seba samu .. . " pokračuje Lenin, "ale 
na to, aby prostredníctvom zničenia urči
tých stránok (čÍ't, javov) von/wjšieho w eta 

k idei ako k pravclP. Hegel pristupuje cez 
praktickú iíčelnú l!innosť človeka. Dochádza 
celkom tesne k myšlienke, že človek svojou 
pra:vou dokazuje objektívnu správnosť svo
jich ideí, pojmov, •poznatkov, vedy" (str. 
158). 

• V. I. Lanin, Filosofické sešity, Praha 
1954, str. 162. 
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dala sebe realitu vo forme -.·onk ajšej skutoč
,nosti .. . " (tamtiež, s tr. 179). V tom zmysle 
t iež možno chápať zaostávanie teórie za 
praxou: nie iba ako zaostávanie za úlo
hami praxe, ale aj ako nedostatočné zo
všeobecnenie a teoretické domyslenie čin
nosti a návykov v pra....U už zaužívaných. 

Po tretie. Leninova koncepcia konečne 
jasne ukazuje, ako chápať ideu a najmä 
ideovosť (t. j. ideu videnú z hľadiska his
torickej perspektívy, dejinného pokroku) 
i v umeni. Aj v umení platí, že ideu treba 
chápať nie úzko ako tendenciu a názory, 
ktoré autor do diela vložil. ale ako dovŕše
nie pra-.,divého pozoro-vania a ••erného zo
brazenia skutočnosti, ako bezprostredne, ná· 
zorne, umeleckou typizáciou zachytené judrr, 
iivotnej skúsenosti, preverené praxou a ob
sahujúce konkrétne postuláty na /wntmie 
člo-.>eka. Ak takto ~právne chápeme ideu 
a ideovosť v umení, potom môžeme na 
pravú mieru uviesť koncepciu Viktora Ko
chola v citovanej štúdii. Ak je idea moment 
objektf-vneho poznania v rámci poznania 
relatívneho, potom nemožno hovoriť o " ide
ovosti umeleckej formy", naopak, takýto 
prístup k veci zvádza na scestie. Idea je 
vždy moment obsaho\rý, moment svetového 
názoru, filozofického stanoviska, politickPj 
orientácie, zaujatia postoja ku skutočnosti ; 
hovoriť ako Kochol o ideovosti umeleckej 
formy znamená zúžiť pojem obsahu (za 
obsah sa pritom považujú iba umelcove 
názory vložené do diela) a na druhej s tra
ne nadmerne rozšíriť pojem formy. To, _čo 
Kochol nazýva ideovosť umeleckej formy, 
je vlas tne _aktívnosť formy voči obsahu; 
forma totiž nie je iba pasívnou v)·slednicou 
obsahového domyslenia, ale aktívne ohsah 
formuje, vyjadruje už často prístup k ob
sahu; ale práve· tieto obsahové zretele sú 
:>: rnyslom aktívnosti formy. To Kochol do
kumentoval veľmi p ekne a v tom je rena 
jeho práce, i keď presné závery nedokázal 
\'yYOdiť. 

Myslím, že vec jo:J teraz jasná. Volek 
absolutizuje umeleckú formu, l<eď ju ne
správne označuje ako zakončenú objektív
nosť poznania. Zakončená objektívnosť po-
7.nania - opakujem - nie je forma, ale idea, 
preverená praxou a vyt)·čená ako cieľ ko
nania. Naproti tomu ako o forme, tak o 
obsahu platí, že majú relatívny charakt er, 
zahdí.ujúci v sebe vedľa pravdivého po
znania i historicky podmienený omyL To 
je zmysel citovaného Leninovh o v~roku, 
že " historicky podmienené sú obrysy obra
zu, ale nepodmienené je to, že tento obraz 
podáva objektívne existujúci modd" . 

III 

Absolutizácia formy, a:ko aj je<lnoty obsa
hu a forn,1y, sa obzvlóšť zreteľne prejavuje 
v estetických a prakticl<)'ch tvoriv)•rh dô
sledkoch, ktoré · Volek vyvodzuje zo svojej 
gnozeologickej koncepcie. 

Volek celkom správne konštatuje, že "for
ma je spôsobom (reálne jedine možnej) 
existencie obsahu" a že "z tohto zákona 
netvorí -.-)•nimku ani umelecký spôsob od
razu" (str. 244). Z týchto v podstate spr-áv
nych téz vyvodzuje prekvapujúci uzáver, 
že rozpor medzi obsaho1n a formou je ne
možnSr. Píše: "Pokiaľ chápeme ako obsah 
diela skutočne to, čo je vyjadrené dauou 
formou, a pokiaľ je nám jasné, že táto for
ma je iba spôsobom existencie obsahu, ne
možno urobiť nič iné ako tzv. rozpor medzi 
obsahom a formou v umerú odkázať do ríše 
bájok .... Medzi obsahom a formou v umení 
nemôže byť rozpor: tu totiž obidve stránky 
vzťahu nemajú a nemôžu mať ani tú naj
menšiu samostatnú existenciu, pretože ob
sah je realitou subjektívnou, bezpodmieueč
ne je viazaný na svoje hmotné, objektívne 
vyjadrenie. Iba vtedy, ke.by obsah existo
val aspoň sčiastky von!m, mimo, teda ne
závisle od formy, mohlo by dospieť a zé
konit t> by dochádzalo k rozporu obsahu a 
formy v umeleckom diele" (str. 246). To, 
čo v umení nazývame rozporom medzi ob
sahom a formou, je v skutočnosti -- podľa 
Volka - · rozpor medzi obsahom umelec
kého diela a realitou alebo rozpor vo vnútri 
obsahu, resp. vo vnútri formy . 
Dovoľte mi podotknúť, že to boli prá ve 

tieto rý dzo J eduktívne vyvodené Vollwve 
tézy, ktoré vyvolali moje pochybnosti, l<eď 
som sa po prYé stretol s jeho štúdiou. Mal 
som vtedy :>:a sebou obsiahle štúdium n,·u
fákových skico,rých materiálov a "závery, 
ktoré som z neho vy vodil, som si overil 
i konfrontáciou so Smetano\'{'mi skicov-<:=i 
materiálmi, s Beethovenový~i, Mozartový
mi a so situáciou v iných mneniach. A vš~
de ma indukcia - nie polemicky, ale nezfl
vísle od Volka - v'iedla k práve opačným 
záverom ako k tým, ku ktorým dochádza 
Volek. 

Vy jdem z konkrétnych pdkladov. V prí
klade 3ab (viď prvé dva pdklady na str. 
330) uvádzam dve redakcie panicovho 
príchodu z Dvoľákovej symfonickej básne 
"Holouhek"; prv)' (pr. 3a) je z predbež
ný~h náčrtov, druhý (pr. 3b) z konečného 
znenia. Na prvý pohľad upútajú pozornosť 
skôr rozdiely ; veď máme do činenia s cel
kom odlišným tematickým materiálom, sú 
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to rôzne melódie. Pri hlbšom štúdiu však 
zistíme podstatné intonačné príbuznosti: v 
obidvoch prípadoch ide o fanfárový spev 
s bezstarostnou náladou, akoby si niekto 
ľahkomyseľne, až drzo popiskov_al (najmä 
v 6.- 8. takte najstaršej redakCie a v 9. 
až 12. takte definitívnej verzie nemožno 
uepostrehnúť to pohvizdovanie) ; že Dvofák 
mal takýto obraz skutočne na mysli, vidno 
z toho že v súvislej skice poznamenal pô
vodne ' farbu flauty a pikoly a až v ko· 
nečnej redakcii zvolil tromhu so sprievod
ným tremolom. 

Ak tento príklad domyslíme, uzávery sú 
celkom jasné. Ako vidieť, umelec má mož
nosť voľby formy , pričom z obsahového 
hladiska obidve formy sú ekvivalentné, 
obsahové rozdiely m edzi oboma obrazmi, 
pravda, existujú (druhá redakcia je pre
svedčivejšia , pretože lepšie zapadá do mo· 
notematizmu skladby), v podstate sú však 
irelevantné, zanedbateľné. Ale z toho u:~ 
tiež vyplýva, že možno hovoriť o relatťvnej 
samostatnosti obsahu a formy, pretože in1íii 
by nemohli rôzne formy adekvátne vy
jadriť jeden a ten istý obsah. Zdôrazňujem 
však, že ide o relatívnu samostatnosť . Pre· 
tože súčasne s porovnaním obidvoch prí
kladov je tiež zjavná pr1orita ob~ahu pred 
formou, nadradenosť obsahu, že totiž obsah 
do určitej miery pr'edurčuje '<'oľbu formy: 
v obidvoch prípadoch - opakujem - ide 

2 Co sa týka výtvarného umenia, viac 
takýchto ekvivalentných redakcií uvádza 
Jaroslav Ncumann v svojej práci Mikolúš 
Aleš, Cykly, Praha 1957. 

3 Julius Fučik, Kr.aiha generace. V sou
boru Stati o literatufe, Praha 1951, str. 57. 

o fanfárovú pesničku s bezstarostným, až 
ľahkomyseľným pohvizdovaním. . 

Podobná situácia je aj v iných umemach. 
Ako doklad citujem dva úryvky z Goetheh(} 
básne Das Parzenlied" z "Ifigenie na 
Tauri.de':: Prvá, prozaickú redakcia je z 
roku 1780 druhá, ver•šovaná, je z roku 
1787. Ohs~h básnicMho obrazu je však 
v obidvoch prípadoch zhodný, fotmálne 
rozdiely sú rovnako irelevantné, ako to 
bolo v príklade z Dvorákovho "Holouhka:'. 

Redakcia z roku 1780: " Es fiirchte die 
Gi:itter das Menschengeschlecht, sie haben 
Macht und brauchen sie, wie's ihnen gefällt, 
der íiirchte sie mehr, den sie erheben, auf 
schroffen Klippen stehen ihre Stiihle um 
den gold nen Tisch." 

Redakcia z roku 1787: " Es ffirchte die 
Gotter l Das Menschengeschlecht! l Sie hal
ten die Herrschaft / In ewigen Händen / 
Und kônnen sie brauchen, / 'Wie's ihnen 
gefällt. ll Der fiirchte sie doppelt, / Den 
sie erheben! l Auf Klippen und Wolken / 
Sind Sttihle bereitet l Um goldene Tische."1 

O možnosti voľby formy a tak isto i re
latívnt-j samostatnosti obsahu a formy n e
možno teda v umení pochybovať. Vzťah 
obsahu a formy v umení nie je vzťah ab
solútnej jednoty, ale je to jednota dialek
tická. A táto dialektická jednota je daná 
nie a priori, sama sebou, ale ako proces; 
je to zápas o v)<raz, "boj o vyjadrenie''. 
ako to krásne povedal Julius Fučík.3 

Archív rumunského Folkloristického ústa
vu v Bukurešti vlastní najväč~iu zb ierku 
národného folklóru na svete. ZbieL"ku asi 
70.000 ľudov)<ch piesni tvorí okolo 51.()(}() 
nahrávok a 17.800 pies1iových zápisov. 

JAN NOVAK 

Začiatky výskumu robotníckej revolučnej piesne 
na Slovensku 

XI. sjazd KSC vytýčil pre náš ľud veľké, 
no pritom reálne úlohy, splnením ktor.fch 
bude dovŕšená výstavba socializmu v našej 
vlasti. Uznesenie ÚV KSC o ďalšom ruz· 
voji a prehlhení ideovej účinnosti osvetow~j 
práce ukladá využiť všetky prostriedky 
kultúry k intenzívnej komunistickej v)•cho
ve pracujúcich, k dovŕšeniu revolúcie v 
myslení ľudu, jeho väahu k práci a k spo
ločnosti, k osvojeniu si socialistických mo
rálnych vlastností. Tieto ú1ohy sa priamo 
dotýkajú repertoáru súborov a k'rúž!wv 
Ľ~T, jeho - za~erania, výchovného posla
ma a umeleckeJ hodnoty. V sprístupňovaní 
pokrokového, revolučného odkazu našej mi
nulosti v oblasti piesňovej tvorby sme do
siaľ pozabudli práve na jej najrevolučnej
šiu a najprogresívnejšiu časť, na revolučnú 
robotníclm pieseň. 

V zmysle uznesenia Xl. sjazdu KSC ini
ciatívne začal výskum a zber robotníckej 
revolučnej piesne na Slovensku Osvetový 
ústav v Bratislave. ktorého výskum sa za
mériava na bratislavské archívy a na vý
skum v teréne. 

Naše doterajšie skúsenosti z výskumu 
robotníckej piesne v archívoch Bratisla v v 
nasvedčujú, že hoci naši historici venovaii 
výskumu dejín robotníckeho hnutia na 
Slovensku mnoho úsilia a v početných prá
cach zhromaždili množstvo faktov a po· 
znatkov, omnoho menej boli doteraz skú
mané kultúrne prejavy tvorivosti robotníc· 
keho hnutia v minulosti, hoci táto tvorba 
tvorí zdravé jadro našej národnej kultúry 
v časoch nášho sociálneho a národnostufho 
ú~aku. Z toho vyplýva, že výskumu a zá
pisu revolučnej robotníckej piesne naši fol
kloristi, zberatelia a etnografi nevenovali 
dostatočnú pozornos ť, i !ceď záujem o túto 
piesňovú tvorbu bol a je citeľný najmä po 
víťaznom februári 1948. Oprávnene pouká
zal na tento problém s. Bacilek vo svojom 
sja:z;dovom referáte, keď upozornil na n t-
dostatok revolučnej robotníckej piesne v re
pertoári našich spevácJ,ych krúžkov a sú
borov ĽUT. 

Z doterajších v)•sledkov nášho bádania 
usudzuje;ffie, že popri prekladoch českej, 
n~meckeJ, maďarskej a poľskej robotnícl..ej 
piesne sa začínajú objavovať i prvé slo
venské pôvodné piesne najmä po roku 1905, 

keď sa zacma intenzívnejšie rozvíjať aj 
s~ovenské robotnícke hnutie. Popri jednot
bve uverejňovaných piesňach v tlači (Ro· 
botnícke noviny, Hlas lidu, Slovenskv ha
nik, Ohlas, Ročenka slovenskej chudoby) 
vychádzajú i prvé robotnícke spevníi'k; 
("Robotnícke piesne", vyd. Praha 1.91 ! , 
"33 robotnícky ch pies1ú", vyd. Praha 1921, 
" Robotnícke piesne", ·vyd. v Žiline r. t921, 
"Sborník" - Bratislava 1913). Pri hlbšom 
a sústavnejšom hádaní by sme azda naiíli 
prvé robotnícke piesne už na sklonlm 19. 
storočia, vo vtedajších slovenských robot
níckych centrách . v Budapešti a vo Viedni 
a nie je vylúčené, že ojedinelé letáky alebo 
odpisy piesní mohli byť na Slovensko aj 
prmesené. Už mnohé doterajšie nálezy do
kazujú, že robotnícke piesne u nás sa za· 
čínajú tvoriť v prv)'ch desaťročiach tohto 
storočia ("Stojí Slovák ... " uverejnená v 
Rob otníckych novinách r. 1913, " Hor sa 
Slov!lč" z roku 1905 od Spergera-Tichého. 
V "Robotníckych novinách" z r . 1911 na· 
chádzame dokonca ešte staršiu pieseň V c
je vietm·" z r. 1903). Počet autorov tv~ria
cich robotnícke piesne hol veľmi malý. V 
rokoch pred I. svetovou vojnou S!i stretá
vame s Andrejom Hvizdákom-Podlučin
ským a s Václavom Chlumeckým-E~eng
rom. Po vojne sa k nim pridružujú : Stefan 
Daruľa, Ján Klimo, Augustín Deršák, .Jo
zef Bartovský, Viliam Goralík a Miroslnv 
Stepánek. 

Pri výskumi a zbere revolučnej robot
níckej piesne nemožno sa obmedziť len na 
'11'}-pisky zo &pevníčkov, sborníkov a pod., 
ale .starostlivo skúmaf i politické popevky, 
rozličné brožúrky a letáky (často zhahané 
vtedajším policajným aparátom), ľudové 
~iesne vlastenecké a piesne rozličných vrs
tiev národa. Takéto skúmanie má dôležitý 
význam aj v tom, že tu nachádzame mno
ho styčných bodov s robotníckou piesňou. 
V t~rénnom výskume často treba " doL}'
vať'· pamäť starých spevá.\:ov (okolo 80 r.), 
ktorí sa naučili tieto piesne v mladých ro
koch. Len malé percento piesňového ma
teriálu vzniklo a žilo výhradne v ústnej 
tradícii. Pieseň zložil najčastejšie jednotli
vec a tá sa šírila odpisovaním v rukopis· 
ných spevníčkoch, z ktorých sa nám za
chovalo len malé percento. 
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Vo v),skume prameňov výskytu revoluč
nej robotníckej piesne som prebádal: . arch~ v 
Hudobnovedného· seminára UK. Uruverzlt
nú knižnicu, Ostav hudobnej vedy, odde
lenie folkloristiky SAV, Státny ústredn)· 
archív, archív Ostavu dejín KSS, hudobu)' 
archív Cs. rozhlasu, archív spevokolu J. L. 
Bellu archív b~-valého robotiúckeho spe
vokolu ,Tatra~" v Bralislave, Mestskú 
knižnicu 'a vyhľadal som niekoľkých sta
rých účastníkov revolučných bojov robot· 
nickeho hnutia. 

Okrem viacerých letákov, hrožúr a novín 
dostali sa mi do rúk viaceré uchované sbor
níky, spevní~ky a vtedaj~ia denná. tl~č, 
alw: Robotrúcke piesne" (zost.. A. Hv:~zdak
Podl~Činský), "33 robotníckych pies

1
ní:' 

(vyd. v Prahe r . 1911), "Sborník revo ue
ných piesní" (vvd. SDĽJ:IT v Bratislave), 
Robotnícke no;,iny" (roč. 1910- 1923, 

't925-1935) .,Venček národných piesní" 
(zost. J. G~ll~) , Sbierky rukopisných zápi
sov ľudovÝch piesní SA V, "Dčln.ícke 
písnč", I. ; II. diel (zost. V. Karb~sic~'Ý 
a V. Pletka, v yd. Praha 1958), Spevmi< r.a
karovských piesní (zost. J. Guzová), Baníc
ka obec 2akarovce (vyd. SAV). 

Prameiíom čerpania robot~ckej piesne b ol 
i hudobný archív Cs. rozhlasu, v k~or?m 
sa našlo 36 jednohlasn)'ch piesní (záprsy 
ľudových nápevov na texty revo,lučn~ch 
a robotníckych autorov, pr·eklady ceskeJ n 
nemeckeí robotníckej p iesn e, .ako i pôvorln~ 
tvorba robotníckej triedy z Čias l. svetoVeJ 
vojnv) . Cenný piesúový materiál som zis!wl 
v arČhíve spevokolu "Tatran", ktorý dodnes 
chráni a uchováva jeho bý"Valý predsed a 
a p redseda Združenia robotníckych spevo
kolov na Slovensku s. J.án Klimo. Itle tu 
0 pôvodné sborové úpravy : obotníckzc_h 
piesní, komponovaných August;J?om Der~a
k om Jozefom Bartovským, Vll1amom Go
ralíkom a Miroslavom Stepánkom. Tieto 
piesňové skladby majú . :'tznam histo_ri~ko· 
dokumentačný. Ich pouzltre v repertoan te-
1·njších speváckych shorov si v yžaduje pre
pracovanie, nakoľko ich jednoduchý, čas~o 
p rimitívnejší kompozičný štýl nevyhovuJe 
dnešn~-m nárokom na sborovú reprodukčn{; 
tvorb{;.. 

Získané pôesiíové materi:Hy možno po 
stránke obsahovej diferencovať n a p wsnc : 
robotníck e, revolučné, vlastenecké, vysťa 
hovalecké, z čias útlaku a poroby, zbojní.dw 
a balady. . 

Bolo by zaujímavé povšimnúť sl n iektoré 
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črty a zameranie robotníckej p~~sne. Pri 
tejto snahe sa musíme obmedzrt len na 
najcharakteristickejšie zn~k~, pretože , v y: 
stihnúť celkovú charaktensllku robotmckeJ 
p iesne vo všetkých jej súvislostiach by ~o:o 
možné len po dôkladnom p ramennom st u
diu a hlavne po zozbieraní všetk5-ch pies
ňových a dokumentaťných materiálov te
rén~vch zberateľov. 

Po• piesňach zachvcujúcich obdobie pre<l 
prevratom a tesne 'po prevrate, v rokoch 
jestvovania prvej republiky, i.e . ro,botnkka 
pieseň prenilmutá dllchom pohtrckeho uve
domenia a je silným satirick)'m bičom .me~
tiakov a ich prisluhovačov. Z textll ' .na
pev·u mnoh),ch piesní vyplýva, ž~ , tieto 
vznikali v úzkych vzťahoch so zh ojn tckou 
tradíciou ("Už si ty, Duričko ... ", "Vycho
dí slniečko .. .'' atď.) . Príznačná je vo väĽ· 
šine revolučno-robotuíckej piesne textová 
pntetičnosť, ktorá sa p rejavuje v silnom, n os
nom, strhujúcom p rejave. S~lný. vplyv na 
vývoj slovenskej robotníckeJ presne mala 
po r. 1917 Veľká októbrová socialistická re· 
volúcia. Z tohto obdobia sa nám zach;:,valo 
niekoľko pozoruhodných piesní najm~ z vý
chodného Slovenska (Prešov a okoh c), 

Popri lJl'OStom zápise n~pevu n .tcxt~
vej časti p iesne skúmame 1 o~olnostx, ;r~·l
činy vývoja, šírenie, ul?latneme a P?lmc~ 
k)' dosah robotnícl<ej p1es1;e.. T~eto. zr~te,ne 
a spísan é fakty spolu so zap1sm1 pres~u <:a
ka jú na spracovanie našimi historíkmr, hu-
dobnými vedcami a etnografmi. . . . , 

V Osvetovom ústave s.me zat1aľ prl5tu
pili k ú prave jednohlasných zápisov piesní 
pre všetky druhy sl?eváckyc~ ~borov a ;o 
februári t . r. v ydah sme uz 1 I. sbormk 
robotníckych revolučných piesní pre sú
borv n krúžky I~UT. P1·ipravujeme ;rydn
nie ·ďalších sborníkov a shorníka jednohlas-
ný·ch piesní. . . . 

Poslednv ak tív o robotníckeJ p1esm , ko· 
nan ý za ·účasti popi·eclných hudobn.ých 
vedcov. zapisovateľov, etnografov a h isto
rikov ~ Bratislavy n Prahy, jasn e zhodnotil 
Yí,zuam tejto zberateľskej a výsku m ne j 
p~áce a vyt)'čil ďalšie, pe_rsp<;ktívy a, m~
tódy výskumu rohotn1ckeJ p1es~e. q caka
vnme, že sn do tejto v}-znamneJ ak ere zn
poja i ďalší zhcrateli~ a že to~o cen':é d~
dičstvo robotníckeho ľudu z nunulosh sprr
stupníme širokým masám m ládežníckJ:ch 
krúžkov a súhorov ZK ROH a nakomec 
aj všetkému ľudu našej ľudovodcmolc~atic
l<ej vlasti. 

F RAN TI SEK BRANIS 

Oratórium a kantáta v súčasnej hudbe 

Oratórium a kantáta! Nie neprávom myslíme pri oboch týchto pojmoch, 
najmä pri oratóriu, na niečo vážne, viazané na t1·adíciu, patriace do dejín 
hudby . Oba druhy korenia v dávnych časoch: ich klasická doba r ozkvetu je 
dávno za nami. A predsa patria oratórium i kantáta k dôležitým hudobn)'m 
formám našej súčasnosti. Spolu s masovou piesňou stá vaj ú sa v tera jšej etape 
výstavby nášho zriadenia vhodným hudobným žánrom , ktorý pôsobí na po
slucháčov a oboznamuje ich s veľkou vecou soci alizmu. Takáto je napríklad 
"Ceskoslovensk á polka", kantáta skladateľa Václava Dobiáša, ktorá sa ľudo
vosťou a umeleckými prostriedkami zrozumiteľne prihovára širok)'m vrstvám 
ľudu. A takto môžeme pokračovať . Stači však spomenúť názvy niektorých 
diel: Mačavarianiho oratórium "Deií mojej ~'lasti", kantátu" Lidice" od Ruth 
Zechlinov ej, diela nášho Kardoša, Očenáša, Suchoňa, atď., všetky svedčia 
o rozsahu a význame, ktorý m á tento žán er v súčasnej hudobnej tvorbe. Ani 
symfónia alebo sonáta nemá také zaujímavé dejiny, toľko vrcholov a úpad
kov ako· oratórium a kantáta. Toto je podmienené viazanosťou tohto žánru 
na slovo. Vzťah k textu prináša mimoriadne konkrétny umeleck)' výraz, ktorý 
sa však zároveň ľahko podrobuje dobou podmienen)'m módnym zjavom. 
Toto sa stalo osudným najmä kantátam zo 17. a 18. storočia. 

Oratórium a kantáta vystúpili na javisko hudobných dejín vždy vtedy , 
keď spoločenský vývoj vo chvíli bojového vyostrenia potreboval obzvlášť 
jasn)' hudobný výraz. Prvé oratórne stvárnenia z látok čerpaných zo sveta 
legiend boli známe už okolo roku 1600. Oratórium je teda r ovnako staré ako 
opera. Možno ho považovať za duchovný protiklad talianskej renesančnej 
opery, pretože sa v ňom odzrkadľujú problémy a názory na hudbu rene
sančnej doby. Opera a oratórium sa od seba najskôr oddeľovali t)·m viac, 
čím viac sa raná buržoázia a s ňou aj ľudové hudobné sily zmocúo;vali op ery. 

Po tom, čo sa oratórium v prvom storočí svojho jestvovania rozvinulo, 
a to silnejšie hudobno-technicky, zatiaľ čo obsahove sotva, v epoch e Händla 
a Bacha je už oratórimn na j edinečnej výške. Je príznačné, že hlavná v áha 
tejto novej epochy oratória leží v ranoburžoáznom Anglicku, vo veľkých die
lach G. F. Händla. Pri voľbe voľných alebo prírode blízkych námetov z p o
vestí a dej.ín, v áriovom, plastickom a k ľudovej melodike sa prikláňajúcom 
stvárnení sólov)'ch partov i v mohutnej sile sborov ukazuje sa Händlova 
spätosť s demokratickými ideami, ktoré pohli vzmáhajúcou sa buržoáziou 
v jeho druhej vlasti. 

Už mnohokrát sa poukázalo na to, aké silné impulzy dostala napríklad 
s.účasná nemecká oratórna tvorba práve z Händlových diel. To sa vzťahu,je 
najmä na diela E. H . Meyera, ktorý mal príleži tosť študovať händlovskú 
tradíciu počas svojej dlhoročnej emigPácie v Anglicku. Na Meyerovom 
"Mansfeldskom oratóriu" poznáme, ako nadväzuje autor na tradíciu, a z nej 
vychádzajúc, stvárňuje idey súčasnej doby. 

Spôsob, akým dnes skladatelia pokračujú v tradícii oratória a kantáty, 
je skutočne zaujímavý. Vráťme sa ešte raz k dejinám. V epoche viedenskej· 
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klasiky dosiahlo oratórium v Haydnovom "Stvorení" a "Ročných obdobiach" 
nový vrchol svojho vývoja. Myšlienková podstata buržoázneho svetového 
hnutia a hrdé ľudské sebavedomie určovali obsah Haydnov)rch diel, ktoré 
v hudobnom ohľade znamenajú v tom smere krok nad všetko dovtedajšie. 
Týmto bola klasická epocha 'Oratória uzavretá. Majstri 19. storočia, ktorí sa 
viackrát obrátili k oratóriu, nemohli dosiahnuť výšku epochy od Händla 
k Haydnovi. Aktívna, revolučne ladená buržoázia, ktorá mohla byť nositeľom 
tejto umeleckej forllly, už nejestvovala. · . <t 

, Co sme hovo~~li o o~.atóriu, ~ťa~~je si;..>v určit?m zmysle a~ na kantátu'. 
Tato sa od SVOJICh zac1atkov pnklanala ~svetskemu zameraruu, no v Ta
liansku s~ pomerne ~ýchlo gostala pod vply~ strnulého schematického dvor
ného muzicíroxania. Je zaujímavé, že do konca 18. storoúa (po ktorom kan
táta na istý čas ustupuje do 

1
pozadia) mohla ·sa kantáta vznášať nad ustrnutú· 

konvenc~,u vtedy, keď si po~zia v nej vydobyla prislúchajúce právo, keď sa 
uplatnila najmä zásada dramatických kontrastov, 

Kým už v ranej talianskej kantáte boli .recitatívy a árie príležitostne roz
delené na viac spevákov, kantátové a oratórne prvky v tvorbe J. S. Bacha 
sa celkom prelínali. Dramatické prvky kantáty, sborovú patetičnosť oratória 
i lyrické črty oboch nájdeme odvtedy tak v kantáte, ako aj v oratóriu. Takto 
jestvuje dnes rozdiel medzi týmito dvoma druhmi len čo do veľkosti. úpravy. 
Kým kantáta vychádza s jedným alebo dvoma sólistami, sborom a orchestrom, 
oratórium si vyžaduje najmenej kvarteto sólistov, veľký sbor a veľký or
chester. Ale ani toto nie je predpi~, práve tak ako nemôžeme rozlišovať tieto 
dve hudobné formy podľa toho, že za oratóriá sa označujú diela, ktoré majú 
oznamoyací, rozprávajúci ráz, a za kantáty tie, ktoré sú lyrickejšie. Skladateľ 
H. Eisler označuje práve rozprávajúce kusy svojej vokálnej tvorby ako kan
táty, hoci rozsahom sotva presahujú pieseň alebo baladu. Teda oprávnene 
považujeme kantátu a oratórium v hudobnej tvorbe našich čias. za jeden 
druh, ktorý sa v rozsahu . a umeleckom spracovaní približuje raz k niekdaj
šiemu pojmu oratória, raz zase ku kantáte. 

Epocha bojovného a víťazného socializmu, nadväzujúc na veľké diela kla
siky, priviedla oratórium a kantátu k; novému r<i>;*.vetu. Podstatnou súčasťou 
tohto druhu je masová pieseň, ktorá; bola yždy ta,m, kde išlo o vydoby tie slo
body, práva a mieru. Skutočnou ml).sOVOU piesňou sa však stala iba po ver
kom októbri, keď si robotnícka trieda vybojovala moc. Masová pieseň stala 
sa v umeleckom vystupňovmú a pretvorení základným pilierom socialistickej 
oratórnej a kantátovej tvorby. Na tejto ceste napredujú najmä ,sovietski skla
datelia. Sotva je medzi nimi taký, ktorý by nebol vystúpil s väčšími sboro
vými symfonickými prácami. Za veľký úspech oratórnej a kantátovej tvorby 
považujeme známe Sostakovičovo oratórium "Pieseň o lesoch" . Týmto sa 
začala nová etapa v tvorbe súčasnej sovietskej skladateľskej generácie, epocha, 
ktorá je charakterizovaná postojom spätým s ľudom, prikloneným k pro
blémom socialistickej výstavby. Naša hudba je v tejto oblasti zastúpená 
viacerými kantátami, ktoré sa po stránke ideovej i umeleckej vyrovnávajú 
s novou historickou skutočnosťou povojnového vývoja. Aké nevyčerpateľné 
možností sa tu dávajú tvorivej fantázii skladateľov, dokazuje veľa diel, úspeš
ne hovoriacich o dôležitých momentoch života našej spoločnosti. 

JOZEF KRESANEK 

Vítezslav Novák 
(5. XII. 1870 - 18. VII. 1949) 

V hudobnom umení prežívame ob
dobie, v ktorom vyhranene stoja proti 
sebe dva ' extrémy: na jednej strane 
sa zboŽl\uje geniálny vrh do nezná
ma; vrh, "ktorého ideálom je úplné 
odpútanie: sa od tradície. Na druhej 
strane je lrnvnako 'silná i oprávnená 
snaha pridŕžať sa všetkého kladného, 
čo priniesol doterajší vývoj . J edno 
úsilie produkuje druhé, tak ako boli 
pre každý vývoj ch arakterist ické vnú
torné protiklady . Dnes je antagoniz
mus protikladov ozaj maximálne vy
hroten<' . 

Víte;slav Novák, podobne ako Fo
erster a Suk, vvšiel zo zdravej a silnej 
tradície smetanovsko-dvorákovskej, 
preto mu bol cudzí experimentátorský 
vrh do neznáma, cudzie m u bolo hľa
danie novôt za každú cenu. Na- druhej 
strane ale nik nemôže neuprieť ob
zvlášť Nov á k ovi a S uk ovi novátorstvo. 

Pravda, ich hľadanie bolo vždy zakorenené do domácej pôdy, ba čo viaC; 
oni sÍ'*túto domácu bázu vedome nastoľovali . Viedol ich k tomu český a aJ 
československý svetonázorovo-politický· podklad. Nechajme .~eraz boko:n .su
kov dvorákovský základ, aktlÍtilizovaný prtt súčasnosť v poéZII Sovu a BreZinu, 
a zostaňme len pri Novákovi!'Nov ák nesnikroval k meditácii natoľko ako Suk, 
bol príliš uvedomelým pohanom - z i<bohov bo najviac zaujal Pan, · ale 
b ol aj uvedomelým, až politický m revolucionárom - jánošíkovský n~met ho 
vždy prenasledoval a do značnej miery mu približoval aj celé Sloven~ko. 

z príležitosti desiateho výročia jeho smrti. pri?~odí sa~ nám ~ysheť n~d 
práve spomínanou syntetičnosťou, ,a týn: UJ urCI;ou ~eca:,ovost~u. ~n~s ~e 
z týchto dôvodov Novák akoby v u~tram, _?-le vertme,, ze .ta~o. nec~so~ osť :r_ue · 
je bez perspektív. Podobné kolísama p~ez1la hudobna h1stona uz v1ac raz; 
veríme, že ani v budúcnosti to nebude mak. 

Na Nováka zapôsobila nová zvukovosť impresionizmu, h oci nielen v pa-, 
sívnom vzťahu. Naopak, on rovnako ako Debussy cítil duchovnú a citovú-: 
atmosféru svojej doby a umelecky spolutvoril impresionizmus. Veď ,si uve
domme, že symfonická báseň "V Tatrách" vznikl~ v t om isto~ ro~u . (1902), 
keď mala v Paríži premiéru opera Pelléas a Méhsanda. _l chapame bolo· !la 
rozdiel od francúzskeho, debussyovského impresionizmu iné. Akordy sa No-
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vákovi nikdy nezatomizovali (v zmysle "absolútnej harmónie", ako to 
označoval Mersmann), al~ vedľa farebnosti si vždy ponechali harmonickú 
funkčnosť, pravda, funkčnosť presahujúcu klasicko-romantické ponímanie. 
Novák rozbudovával aj poly tonalitu a polyharmóniu. V zmysle spomínanej 
syntetičnosti možno preto o Novákovej harmónii povedať, že mu nechýbali 
schopnosti pre spomínaný geniálny vrh, mal však pevné opraty, pomocou 
ktor)·ch usmerňoval vývoj. Spomeňme 1en napríklad, ak)r~ -·harmonick)m 
nápadom upravil Novák východoslovenskú pieseň "Ne do cirňa" (Slovenské 
spevy IV.) - nesporne ")·huch temperamentu, ale akého štylizovaného! 
Vynára sa nám tu hneď paralela s Bartókorn- už aj v tom, že tu rovnako ide 
o vzťah k slovenskej ľudovej hudbe, ale aj v tom, že obaja :mali v začiatkoch 
tvorby blízko k Fr. Lisztovi (Novák -- Klavírny koncert e-mol). Bartók bol 
expresionistickejší, skôr barbarizujúci, viac iniesta ponúkal geniálnemu vrhu, 
Novák štylizoval v zmysle kultivovanosti. Obaja mali pritom rovnaký zmysel 
aj pre konštruov:anie. Oproti Bartókovi bol Novák lyrickej šej povahy, čoho 
dokladom sú krásne a dosiaľ málo docenené piesne i niektoré klavírne sklad· 
by (Mu.j máj, Písne zimných nocí, nehovoriac o skladbách z mladších rokov, 
kde sa v tom smere uplatňovali schumannovské lyrické vplyvy). Novák, 
veľký novátor v h armónii a veľký majster zvukovej palety, teda nikdy ne
tvoril zvuky pre zvuky, ba ešte aj kolorit uzemňoval - v zmysle štúdie 
ľudovej hudby a vôbec ľudového života ako napr. v druhej slováck ej 
časti "Podzimní symfonie". . 

Novákov zástoj učiteľský a vodcovsk)• pred pol storočím stál Novák 
v čele českej hudobnej avantgardy - pôsobil a pôsobí tiež nepriaznivo na 
súčasný vzťah k nemu. Novák bol novátor, ktorý nesporne obohatil všeobecnú 
pokladnicu hudobného myslenia, ale toio oboh atenie šlo až tak ·ďaleko, že 
sa Iovák v pravom zmysle slova rozdal~ Veď si len uvedomme, čo znamená 
Novák pre veľmi rýchle vytrysknutie sloYenskej národnej hudby v tridsiatych 
rokoch ! V podobnom rozdaní sa býva často tragédia veľk)rch novátorov. 

Stupňovaný dôraz na bezprostredný nápad (ktorý, ako to b)rva na pôde sa
mého expresionizmu, prerástol v jeho popretie : v kožen)· konštruktivizmus) 
ne prial v začiatkoch nášho storočia prísnej polyfón ii. ] lu zohral Novák ne
vďačnú úlohu strážcu kladných tradícií, a zas nielen pash~eho strážcu, ale 
aj novátora v t om, že vedel spájať prísnu polyfóniu s novou harmóniou 
a vedel vynachádzať nové cesty v tematickej polyfónii. V spojení s p olyfó
niou sa brahmsovsko-dvorákovská tradícia prejavila v obdivuhodnej tema
tickej ekonómii, vyváženej majstrovskou variačnokomhinačnou technikou. 
V symfonickej básni "Pan" sa základný motív dvoch prázdnych kvínt stal 
napr. kostrou mohutnej výstavby vo všetk)·ch piatich častiach. Prísna a te
matická polyfónia žijú v zdravej a obdivuhodne sviežej hudbe kvarteta D-dur 
a zvlášť v prvej časti "Podzimní symfonie". 
Veľké majstrovstvo rozvinul Novák na pôde výstavby hudobnej formy. 

V chápaní tejto stránky sa často stretáme s nepochopením a mylným vy
svetľovaním. Napr. z toho·, že bol Dvorákovým žiakom (sie!) zaraďujú často 
Nováka medzi zástancov tzv. absolútnej hudby. Takto dokonca vysvetľujú 
spor medzi Novákom a akademikom Nejedlým, zástancom realistickej este
tiky a programovosti v hudbe. Treba si uvedomiť, čo je pravda, že Novák 
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sice nevyhľadával pestré literárne sujety (okrem azda Svatební košile), ale mu 
šlo o zachytenie veľkých ideí, veľkých citov~rch celkov, hol teda programo
vým skladateľom, hoci nesmeroval až k zvukomalebnému líčeniu dejových 
detailov. Bol tvorcom programových diel nie deskriptívnych, ale veľkých 
ideových koncepcií. Nenapísal čisté symfónie a jeho umelecký profil tvoria 
predovšetkým symfonické básne (V Tatrách , O večné touze, Toman a lesní 
panna, Pan), kantáty (Boure, Svatební košile) , programové symfónie (Pod
zimní a Ylájová), vedľa opier, piesní, sborov a pod. Adekvátne odpovedajú 
jeho snahám po zhudobnení veľkých ideí a citových plôch veľké homogénne 
plochy hudobnéh o výrazu, i keď nie vždy jednotných plôch čo do tematickej 
náplne. Novák bol majstrom vo veľkej koncepcii a v zvládnutí veľkých 
gradácií. Pred ukončením svojho skladateľského odkazu vytvoril Novák (po
dobne ako Bach v Kunst der Fuge) svoj majstrovský odkaz gradačnej archi
tektúry v Pochode Táboni v Jihočeské suite. 

Hudobné vyjadrenie veľkých jednoliatych ideí a tomu odpovedajúcich 
veľkých citových plôch u Nováka kontrastuje s Janáčkovým umeleck)rm 
krédom, vychádzajúcim z opery, resp .. zo snahy po realistickom zvládnutí 
neopakovateľných okamžikov. Janáček takto smeroval k detailu a stavebná 
technika nutne viedla k budovaniu na kon trastoch len s malým užitím gra
dácií. Janáček bol operný skladateľ par excellence. Novák zostal vernÝ 
svojim jednotným veľkým plochám aj v opere - z toho mu vyšiel jeh~ 
symfonizmus v operách nie vždy najživotnejšie (zvlášť to cítiť v Zvíkovskom 
raráškovi). 

Novák bol básnikom veľk}· ch ideí. Z nich na prvom mieste stojí idea vlas
tenectva. Nebolo zvykom v 20. storočí veriť v podobné idey, žiadal sa sk61· 
opačný, nihilistický postoj. Novák ale neprepadol nihilizmu v ničom, i ked• 
sa vzdal všetkých prejavov "hurávlastenčenia' ' . Vlastenectvo chápal činorode 
v s\·ojom skrytom postoji k národu ( odmietol roku 1909 výhodné pozvanie 
na viedenské konzervatórium, hoci vtedy ešte nemal v Prah e isté postavenie· 
fašistická okupácia v roku 1939 ho tak zdrvila, že za dva roky nebol schopn~ 
vytvoriť nič väčšie a pod.) a hlavne v tvorbe, v ktorej aj československá myŠ
lienka predchádzala dlhé roky politickú skutočnosť a v ktorej je skoro celé 
jeho dielo viac-menej zainteresované do služieb vlasteneckej idev . Posledné 
veľké dielo "Májová symfónia" , venovaná J. V. Stalinovi, korunuj~ Novákovo 
celoživotné dielo v tomto smere. 

Druhý ideový okruh Novákov je zameraný na živly, n a monumentalizáciu 
hôr, lesov, mora, lásky (ženy) a pred koncom života i smrti. Od symfonickej 
básne V Tatrách cez O večné touze, Boure sa tiahne línia tohto subjektom 
majstra prežiareného panteizmu až k symfonickej básni Pan, ktorú si ako 
symbol svojho " ja" písal k štyridsiatke. Antický obdiv prírodnej krásy a ľud· 
ského zdravia cez Rousseaua a všetkých romantikov, monumentalizujúcich 
mikro- i makrokozmos, prehlbil Novák až k praživlom všetkého tohto a po
stavil ich oproti unudenej civilizácii dekadencie konca storočia. Koľko je 
v tom chlapského zdravia ! A ani pred smrť sa nestavia len ako bezmocný 
pútnik životom, "ale chlapskými slovami ľudovej poézie spieval: "Ej, nedaj, 
Bože, abych umrel, ej, než zaplatím, co jsem dlužen" (v Podzimní symfonii). 
"De profundis" vyústi do žiarivých výšin nádejí a viery. 
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Odk-az Vítezslava Nováka sa dnes v hudobnom živote neuplatňuje v tej 
miere1 á.ko by si zasluhoval. Obzvlášť u nás by nemal byť stav taký, aký je, 
lebo Ň ovákovo dielo je nesporne dôležitým ohnivkom vo vývoji nášho národ: 
ného hudQbného slohu. Veríme, že syntetičnosť jeho novátorstva s kladný~1 
tradíciami a jeho zdravý ideový program ne~ôžu p_a~úť do z.abu~utla; 
Nesmieme zostávať na povrchu vecí - Novak, to rue Je len uz zvacšena 
kvarta a bodkovaný rytmus alla lombarda! Na vec sa treba dívať prinajme
nej t~k uzemnene, ako to bolo v tomto malom pokuse o ~eho profil. _N~zabú
dajme, že i pre začiatWý nášho národného ~týlu,_ J;Ifi.St~pu~úceho v tridsiatyc~ 
rokoch - u generácie Novákom odq}.wvaneJ - Je typicky moment obdobneJ 
syntézy, zdravia v základnej ideove j oblasti a kladného vzťahu . k životu. 
V tom sú nesporne Novákove zásluhy. 1 

')". 

VIB:RA SE DIYA 

Alessandra Scarlatti 
(K :~00. výročiu narodenia) 

Život i tvorba Alessandra Scadattiho 
(1659-i725) sú výrazným. svedectvom o
sudu hudobrúka vo feudálnych službách. 
Bol to jeden z najväčších dramatických ta
lentov v a ejinách hudbv a jeho celoživotná 
vášeň patrila opere. Ále ako maestro di 
capella v Neapoli musel sa podrobovať po· 
žiadavkám nie príliš muzikálneho španiel
skeho vicekráľa, ktorý v zmysle aristokra
tického náhľadu na umenie videl v hudbe 
predovšetkým z<h·oj prijemného a nenároč
ného pobavenia. V Bime zase - pôsobil 
totiž striedavo v Neapoli aj v Rime - pá
peži z "mravopočestných" dôvodov nepriali 
opere vôbec a Scarlatti ako kapelník v chrá
me Santa Maria .l\1aggiore písal prevažne cir
kevnú a komornú -lludbu. Až päť'de$Íatročný 
si vydobyl vo vte'dajšom hudob~m živo~e 
také postavenie a vážnosť, že mu'hol tvonť 
relatívne slobodne, podľa svojich vlastný ch 
vysokých a · pokrokových umeleckých ide
álov. 

"Alessandra Scarlatti napísal spolu 115 
opier. V operách z prvého neapolského ob
dobia (4.'684-1702) sa dosť často zračí rýchla 
práca a snaha o chvíľkový úspech - daň 
vkusu a "-rtochom vicekróľovského zamest
návateľa. Ale aj tu sa nájdu diela, ktot·ých 
ľahký, nežný pôvab, vzdialený sentiroenta· 
lite ·a triviálnosti, vyviera z p ravého ume
leckého cítenia, napr. La Rosaura (1690), 
ktorá bola veľmi populárna v jeho dobe 
a zachovala si niečo zo svojej pôsobnosti až 
po naše dni. V druhom neapolskom období 
(1709- 1719) mu vážnosť, ktorú pož[val u 
nových rakúskych vicekráľov, i jeho vlastná 
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umelecká zrelosť dovoľovali tvoriť v dôstoj
nom monumentálnom a brilantnom slohu. 
Z diel tohto obdobia je najvynikajúcejšia 
opera Tigrane (1715). V svojom poslednom 
tvorivom období písal opery opäť pre Rim, 
kde našiel krúžok šľachtických obdivovate
ľov. Vtedy vzniklo majstrovské dielo Gri
selda (1721), ktorá bola jeho poslednou ope· 
rou vôbec. Do diel tohto obdobia mohol 
konečne - na sklonku života - vložiť celé 
svoje ja, svoju hlbokú, vášnivú i vrúcnu 
citovosť, vážnosť a múdrosť, precedenú celo
životnými skúsenosťami, svoje vyskúšané a 
dozreté umelecké majstrovstvo. 

Koniec života strávil v Neapoli, odlúčen)• 
od sveta a takmer celkom zabudnutý. Posled
né m esiace pred smrťou mu skrášlil mladý 
J. A. Hasse, ktorý si ho zvolil za učiteľa a 
preukazoval mu synovskú oddanosť. V ňom 
starÝ majster rozpoznal svojho legitironého 
nástupcu v umení opery seria. 

Alessandra Scarlatti vyšiel v svojej oper· 
nej tvorbe z rímskej a benátskej opernej 
školy, ale postupne rozvinul nový <_lpcrný 
typ, ktorý je v dejinách h~dby znáin;Y a~o 
neapolská opera seria a ktorý sa stal za
väznýro pre celú opernú tvorbu 18. ,. s_toro· 
čia. J eho novátorstvo sa týkalo formy 1 slo
hu. Po stránke formy zaviedol S~arlatti 
ostré odlíšenie árie od recitatívu, sprevádza
ného harmonicky bohatým kontinuom, a ~a 
miestach najväčšieho rlram!ltického napiitt!l 
aj celým orchestro~.1 V stavbe árií ustálil 

l Prvý známy príklad recitatívu accom· 
pagnato je z r. 1685. 

vo svojich zrelých, operách typ árie da capo 
(ABA). Celá výstavba neapolskej opery sa 
skladala z recitatívov - dramaticky aktív
neho činiteľa - a z árií - lyrických bodov 
odpočinku. Ensembly sú zriedkavé aj v 
Scarlattiho pozdný ch dielach a väčšinou sú 
pomerne primitívne. 

Po slohovej stránke sa Scarlatt\ zaslúžil 
o bohaté rozvinutie tzv. kontinuovej homo
fónie2 a o prenesenie slohu concerta do qpe
ry, konkrétne do slohu árií a ouvertúry. v 
áriách sa zjavuje mechanický ry'ťmus con
certového slohu a koloratúra, pri všetkej 
kantabilnosti prezrádzajúca inštnpnentúlny 
pôvod. Z concerta bola čo do slohu i formy 
odvodená aj tzv. neapolská ouvertúra, ktorú 
Scarlatti vo svojej zrelej tvorivej fáze už 
dôsledne uplatňoval. Pozostávala z dvoch 
krajných rýchlych dielov a z pomalého 
prostredného, často iba prechodného dielu. 
- Scarlattiho o1·chester je obvyklý malý 
sláčikový súbor, p odopieraný čembalom a 
inými nástrojmi, h1·a júcimi kontinua, napr. 
lutnami. K týmto nástrojom vo významnej
šícll scénach pridáva trúbky, rohy, flauty 
a .hobojky. - Tajomstvo pôsobivosti Scarlat
tiho hudby, ktorá sa do w-čitej miery za
chovala až dodnes, je v· jeho jasne tonálnej 
melodike a prierazných rytmoch, ktoré často 
vyvierajú z ľudového citerúa (napr. rvtmus 
siciliana) . • · 

Hoci Scarlatti j e vo vývoji európskej 
hudby na jvýznamnejši ako operný skladateľ 
a zakladateľ neapolskej opernej školy, jeho 
umelecký profil by nebol úplný, keby sme 
nespomenuli jeho komorné kantáty. Komor
ná kantáta bola v jeho dobe tým, čím v do-

2 J ed l'n z dvoch vládnúcich slohov nesko
robarokovej hudby (druhý bol tzv. harmo
nicky nasýtený konti·apunkt, ktorý vznikol 
preniknutím tonálnej harmónie do kont.t"a
punktu; iniciátorom tohto slohu bol Corelli 
a dovŕšiteľom J. S. Bach). Kontinuová ho
mofónia spočívala na dualistickej koncepcii 
hudobnej štruktúry, podľa ktorej hlavnými 
hlasmi sú dva krajné lJasy - melódia a has. 
''Ypracov~ný ako basso continuo. Napriek 
nezadržateľnej vývpjovej ' tendencii, ktor:\ 
vo vzťahu melódie a harmonického akordic
kého sprievodu presúvala ťažisko čoraz väč
mi na harmonický ·sprievod (a ktorá vyústi
la do m,annheimskej homofónie), v pozdne· 
barokovej hudbe homofóniu ešte držalo na 
uzde kontinuo, čiže harmonická orientácia 
bola vyvážovaná melodickou orientáciou ba
su. Kontinuová hómofónia sa rozvinula hlav
ne v concertovom .slohu. (Manfred Bukof
zer, Music in the Bat'oque Era, 1947). 

be Beethovenovej klavírna sonáta: najin
tímnejšia a súčasne najintelektnálnejš.ia hu
dobná forma. Do komorných kantát vkla
dali skladatelia svoje najvlastnejšie cítenie 
a súčasne boli pokusným poľom umeleckvch 
e':per:imentov, predsunutou h liadkou p.~~·ch 
vyboJov, ktoré sa potom - vyskúšané a 
osvedčené - uplatňovali vo väčších for
mách. Scarlatti zanecbal vvše 500 kórhor
ných kantát. Zrkadli sa v· nich celý.l jeho 
vývoj a celá je~ o ,,l:'JP-el~cká ?s~bnosť, sí• do
kladom opravdiveJ váznostJ Jeho prístupu 
k llineleckej tvorbe, majstrovstva v r iešení 
najrozličnejších kompozičných problémov 
~e~q. vysokých umeleckých cieľ ov a vývc/
JOVeJ pokrokovosti, a to aj v ~asoch ke<ľ 
jeho opery, písané podľa vkusu feudálnvch 
chle?odarcov, prezrád~~:ajú rýchlu, neprohle
mattckú prácu a miestami sa b lížia až 1> hra
nici plytkosti a v tugií:rnej ľúbivosti. 

So živou reprodukciou diel Alessandra Scar· 
lattiho sa dnes stretávame už len celkom 
ojedinele a jeho tvorba nemá bezprostredný 
význam pre dnešok (iba ak by sme l>rah 
do úvahy stretnutie Stravinského a H.inde
mitha s pozdnebarokovou hudbou zaNa tkom 
d_vadsiatych rokov nášho storol:ia) . Zaslúži 
SI však, aby sme si z ]_Jodnetu tristoročného 
vf-ročia jeho narodenia pripomenuli histo
rický v)•znam jeho diela a uvedomili si, že 
to bol muž, ktor)- sa p lným právom ráta 
medzi najväčšie osobnosti európsk~ch hu-
dobných dejín. ' 

OSLAVY 
J. H AYDNA V čESKOSLOVENSKU 

Pri príležitosti 150. výročia smrti hudob
né~~ sklad1}teľa J ozefa ~I, íl' :V d na· usku
tocm sa v bčeskoslovensl}~ Medzin:írodná 
hudobnoved.~~ká konferencia - o jeho diele. 
Konferen9~ bude v Bratislave od 1 1. až 

16. septembra 1959 za účasti domácich i za-
. hraničných ho~tí. V rámci l<onferencie okrem 

hlavných zasadnutí uskutočnia sa i mnohé 
umelecké podujatia. Zúčastní sa na nich 
Slovenská filharmónia, Slovenské národ né 
divadlo, Komorný orchester be~~: diriooenta 
(Praha), Janáčkovo kvarteto (Brno), ~Mie
šaný sbor Slovenskej filharmónie a iní. V 
rámci týchto osláv bude odhalená tiež pa
mätná tabuľa J. Haydnovi na Piqnierskom 
dome Kl. Gottwalda (bývalý Grassalkovi· 
chov palác), kde skladateľ za 'svojho pobyttt 
v Brati.Jave pôsobil ako dirigent. 

16. sep tembra 1959 odídu účastr1íci lwn
ferencie loďou do Budapešti, kde tohoročné 
oslavy hudobného skladateľa J. Haydna 
vyvrcholia. 
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Pražské Národné divadlo na Slovensku 

Ak sa zamyslíme nad zájazdom opery ND 
z Prahy po republike, treba vysoko hod
notiť predovšetkým myšlienku, Y. ktorej 
vzniklo uskutočnenie celého zájazdu. V l:uJ
túrnych dejinách našich národov, v deji
nách samého divadla nemožno nájsť ob
dobný prípad takého ,-eľlcého a úspešného 
podujatia, ako bolo toto. Celý komplex po· 
hnútok a priležitostí podmietli r ozhodnutie 
českých operných umelcov zúčastniť sa :z:'t
jazdu. Národné divadlo, ktoré z~, 75 rol'o0• 
svojej existencie vždy zodpovedne plnilo 
vznešené poslanie šíriteľa kultúry a vzde-
lanosti a p riebehom rokov sa stalo ú~trerl
nou kultúrnou inštitúciou celého národa, 
rozhodlo sa v jubilejnom roku vyslať svo
jich členov - v tomto prípade opem)' ~ú
bor - do rôznych kútov republiky, aby tn 
nielen približovali vbecenstvu diela českPj 
ope1·nej tvorby a rozdá valí zo svojho ume
nia, ale zároveň sa zapojili aj do realizácie 
uznesení o dovi•šení kultúrnej revolúcie v 

našich zemiach prihlížeiúm umenia ľudu a 
upevnením kontaktu s obecenstvom. Na 
Slovensku im pripadla ešte jedna v:)•znam
ná a dôležitá úloha: upevniť bratský zväzok 
oboch národov, tentoraz prostredníctvom 
umenia. 

Pražskí umelci prišli na Slovensko s die
lom Bed1'icba Smetanu. Tento repertoár 
volili nielen preto, že ním sa uctí pamiatka 
zakladateľa českej národnej hudby z prilt>
žitosti jeho jubilea, ale tiež preto, že na 
tychto základných kameňoch českej ope•·
ncj tvorby si české operné reprodukčné 
umenie vybrúsilo, zušľuchtilo a zdokonalilo 
svoj interpretačn)· sloh, a sú mu teda naj
bližšie. Dalibor a Predaná nevesta zazneli 
vo viacerých mestúch Slovenska. Tam, kde 
sa neuskutočnilo vystúpenie cdého súboru, 
prišli poprední speváci a účinkovali na 
celovečern)·ch koncertoch. Všetky tieto 
poduj<ttia sledoval celý náš ľud s veľkým 
záujmom a očak:'tvaním. Cakali veľa od 

Zo slávnostného predstavenia Smetanovej opery Libuša v hradnom amfiteátri na Devíne 

Fo to : CTK 
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umelcov tej to poprednej scény, a to, čo 
dostali, bolo úmerné ich očakávaniu. Súhor 
si na všetkých svojiťh vystúpeniach vedel 
udržať vysokú profesionálnu ú.rovel'i vo 
výkonoch, hoci sa mu v tom i napriek 
dobrej organizácii celého podujatia stavali 
do cesty rôzne prekážky. Bola to najmä 
nezvyklosť prostredia, väč.~ina predstavení 
sa totiž konala vo voľnom pt~iestranstve, 
na prírodn)·ch javiskách, ďalej nepriaznivé 
poveternostné podmienky, v dôsledku čo
ho sa mnohé predstavenia museli uskutoi:niť 
v nevyhovujúcich miestnostiach. Veľlwu 
vzpruhou a siln)·m impulzom k štan<lard
ným v),konom bola však pozornosť a vďač· 
nosť obecenstva, k toré jednotlivé vystúpe
nia sledovalo. Nadšený, búrlivý potlesk stal 
sa vytrval)'m sprievodcom na celej ceste 
českých umelcov po Slovensku. VvvJ·cho
lením zájazdu a. najúspešnejším v':vstúpe
ním operného súboru holo predstavenie Sme
tanovej opery Libuše v krásnom prostredí 
pod múrmi Devina. Obrovská účasť obe
censtva z rôznych krajov republiky z::tru
čila tomuto podujatiu a j charakter mani
fes tácie za družbu oboch národov, za mier. 
Stala sa výrazom nášho pevného. odhodla
nia ubrániť ho. Výkony všetkých zložiek 
pražského operného súhoru dopomohli k to
mu, že predstavenie Libuše nestalo sa len 
doplnkom manifestácie, ale svojou vysokou 

interpretačnou t'•rov1iou pozdvihlo t(rto 
myšlienku ešte vyššie. 

Ak by sme chceli stručne hodnotiť ,')·
sledky zájazdu českých operných umelcov 
na Slovensko, mohli hy sme pavedať, 'Le 
dosiahli všestranný úspech: umelecký i kul
túrnopolitický. Na toto podujatie poslalo 
divadlo svoje najlepšie k:ldre, s umen.im 
ktorých sa doteraz naše obecenstvo vo väč
šine pdpadov stretlo .iha nepriamo pt·ostr~d
níctvom rozhlasu, čo Yšak nikdy nemôže 
rovnocenne nahradiť priamy kOii.takt obe
censtva a umelca. 

Bolo ]Jy škoda, keby sa tento v$rzuamr:)' 
podnik stal iba ojedinelým a nena;iel po
kračovateľov. No myšlienka sama, z ktorej 
uskutočnenie zájazdu vzniklo, zaručuje, že 
zájazd opery Národného divadla ·v P rahe 
bol iha prvým podnetn)•m činom, prv.<·m 
článkom v raťazi podujatí podobného dn1hu, 
hlavnou úlohou ktol')-eh je zúčastniť sa na 
plnení úloh dovŕšenia kultúrnej revolúcie 
v našej vlasti. 

A nie v poslednej miere možno vYslov1ť 
ešte jedno želanie: aby láska, úcta, 'nad<e
nie a vďačnosť slovenského obecenstva i'es
~Ýl:U umelcom, l<torá sa tak v)·znamne pre
Javila na tomto zájazde, čoraz intenzívnej
šie prenikala aj do v-zťahu n:íšho obeccnst,:a 
k celej našej hudobnej kultúre, tvorivej i 
reprodukčnej. Z. M. 

Nad Pra žskou j aro u 1959 
Stručne charakterizovať Pražskú jar 1959 

nie je úloha práve ľahká, pretože stručná 
charakteristika - ak má zostať charakteris
tikou - musí byť zásadná. A tu sa nemôžem 
ubrániť dojmu, že menej skúsený kultúmy 
stravník sa ľahko m ohol dostať do núdze 
zo samého toho blahobytu, ktorý mu núkal 
~oh_oročn)' hudobný jedálny lístok Pr ažskej 
Jari. K?nečne posúďte sami : zájazdy ber
linskej Státnej opery, Veľkého symfonického 
orchestra Yšesväzového rozhlasu a televízie, 
Státnej filharmónie Georg-e Enesca (RĽR) 
S~ovenskej filharmónie a Státnej filhannó: 
rue z Brna, hosťovanie celého radu dirig·en
tov (Kon";tschny , Markevitch, Gauk, Gc
or![escu, S~ell, Schmidt-Isserstedt, Meylan 
a 1.) a sólistov (Kempff, Fournier, Koga.n, 
Curzon, 'Voytow:iczówna, J etmer, Erlih, 
B~ngtsso~ a i.) , svetová premiéra opery 
Mirandolina od Bohuslava !VIartinú, znovu
uvedenie Bergovej opery Vojcek na scéne 
Národného divadla v Prahe, jubileum ná
rodného umelca J . B. Foerstra atď. Hľa, 

aspoň obrysy onej palety, z k torej b olo 
možné, ale i potrebné vyberať, ak sa ne
mal človeku stratiť zásadný pohľad v p la
nej všechuti. 

Podiel a úloha divadla holi na tohoroč
nom festivale celkom mimoriadne, k čomu 
nemálo prispel zájazd berlinskej Státnej 
opery. A nebol to ani tak túžobne očaká· 
vaný Lohengrin, kde bolo možné vzniesť 
určité námietky, ani Straussova Elektra, 
kde sa zase ani veľmi dobrému predvedeniu 
nemohlo podariť zastrieť vážne umelecké 
slabiny a nedostatky samého diela, ako 
predovš~tkým Händlova opera Ariodante, 
v k toreJ sme radostne uvítali v)'borný vý
kon Sone Cervenej, a Monteverdiho Koru
novácia Poppei. Najmä 1\Ionteverdiho ope
l'a, predvedená v koncertnej sieni (Dom 
umelcov) osobitným, prísnym antikizujúcim 
štýlom, patrila k najsilnejším zážitkom. 

P ochvalnú zmienku zaslúži úroveň našich 
nmelco~ a telies. Ceská filharmónia opäť 
spoľahlivo dokázala, že je telesom najvyš-
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šej medzinárodnej úrovne. Ale i Státna fil
harmórua z Brna úspešne obstála v súťaži 
s Ve~kým symforuckým orchestrom Všesvä
zového rozhlasu a televizie i so Státnou 
filharmóniou George Enesca, práve. tak ako 
Slovenská filharmónia, ktorá sa sympatic
ky uviedla najmä podareným naštudovarúm 
Dohiášovej kantáty Buduj vlasť, posilní~ 
mier. Treba tiež právom zaznamenať -
aby 1nezapadli vo vire festivalových udalostí 
- dva pozoruhodné výkony : koncert Ja
náčkovho kvarteta, ktoré prejavilo vzácny 
štýlový výber v podaní i programe (Sosta
kovič, Novák, Bartók), a Klírnovo naštudo
vanie Sukovej Pohádky leta so Symfonic
kým orchestrom Cs. rozhlasu. i\fožno len 
ľutovať, že na festivale odznelo tak málo 
našej súčasnej hudby. Ukázalo sa, že i tak)' 
Focrster, autor nám v mnohom ohľade už 
dosť vzdialený , má stále ešte čo povedať 
(napr. jeho Cyrano z Bergeracu rozhodne 
viac ako niektoré skladby zahraničné) . Ale
bo ako. živo vyznel Husľový kon('eJ"t Ale
xandra Moyzesa oproti celkom bezvýraznej 
Balade pre ':iolončelo Franka Martina, 
ktorá je na Západe notabene celkom bežným 
čís1om .. <reperioáru! Podobných zr.·ovnarri sa 
ponúka viac, t akže vzniká otázka w nelechy 
správnej proporcie nášho a svetového i na 
našich medzinárodných festivaloch. 

Tri diela svetovej západnej hudby vzbu· 
dili znslóženú pozornosť. Počutie Schon
bergove) Z jasnenej noci osvetlilo p ráve dnes 
každému c'itlivému hudobníkovi, prečo sa 
Scho,oherg dal cestou svojej "dodekaioníckej 
revolúcie", ak nechcel ďalej len rozmelňo
vať, čo predtým už o.mnoho geniálnej šie vy
jadril Wagner v Tristanovi. Pozoruhodné 
bolo tiež porovnanie dvoch diel, ktoré za
zneli za sebou v odstupe púhych dvoch dní, 
Bergovho Vojcka a Stravinského Svätenia 
jari. Predvedenie oboch diel holo vskutku 
majstrovské a Jaroslav Kromhholc s ko
lektívom opery Národného díYadla v Prahe 
i Igor Markevitch s Ceskou filharmóniou 
nám pripravili dva z vrcholných zážitkov 
celého festivalu. A predsa bol v hlbke tých
to zážitkov celkom viditeľný r ozdiel, pre
tože Bergovo dielo ~· napriek všetkej ab
straktnosti svojej hudobnej reči vami otra
sie priepastnosťou svojej cesty za človekom, 
kdežto Stravinskij napriek všetkej podmani
vej síle svojej živelnosti a zernitosti vás 
nakoniec odpudzuje zvláštnou posadnutos
ťou svojej cesty za iracionalitou, ktorú 
hľadá v človeku a nachádza v primitívov i, 
lebo svojou podstatou ide o vec proti člo
vekovi. Preto tiež vyznelo toto dielo ako 
pré nás dnes už veľmi nesúčasné, čo v inom 
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ohľade platí, pravda, i o Vojckovi, pretože 
naša súčasnosť žije už inými otázkarni a 
problémami, nielen cestou za človekom, 
ale priamo bojom o nového človeka. Ako 
celkom ináč, súčasne vyznela Sostakovičova 
XI. symfónia, i keď podľa môjho úsudku 
tlmočená (Gauk s Veľkým symfonickým 
orchestrom Všesväzového rozhlasu a t eleví
zie) akademickejšie, než zodpovedá jej vlast
nému revolučnému duchu! 

Preto sa ponúka zásadná otázka aj ideovo 
správnej proporcie nášho a svetového na 
programe nášho festivalu. Nemožno strácať 
zo zreteľa, že Pt·ažská jar je v lastne jedi
ným medzinárodným festivalom socialistic
kého tábora, lebo varšavský festival sa do
siaľ nekonal každoročne a ešte nenašiel 
svoj u osobitú tvár, ani si nevy tvoril s voju 
tradíciu. Keby sme túto skutočnosť i dra
maturgicky dôsledne domysleli, všeličo by 
sa vyjnsnilo. 

PredovšetkÝm bv srne zv<ršili náročnosť na 
v)·her opra.rdivých, a nieien inzerovau)•ch 
hodnôt hudobného sveta Západu. Len tak 
sa možno vyvarovať podobnej kultúrnej 
hanby, ako bolo vystúpenie dirigenta Se
bastiana a klaviristu Samsona Frangoisa. 
Koncert Sebastiana svojím programom sľu
boval nesmieme mnoho, ale výsledok hol 
priam žalostný. Orchester Ceskej filharmónie 
nebolo možné vôbec poznať pod týmto di
rigent om, ktorý si zjednodušil svoje posla
nie tak, že miesto seriózneho naštudovania 
diel predvádzal akési cheironomické ču
dáctva, vypočítané azda na vonkajší efekt. 
ktoré však lllajú málo spoločného s diri
gentským umením a už vonkoncom nič 
s predvedenými skladbanú. Klavirista Fr-.m
gois zase v V. koncerte S. Prokofieva po
pustil uzdu svojej atletickej verve tal<, že 
mu unikali všetky detaily, nevynímajúc ani 
takú "drobnosť", ako je umenie zahrať dva 
takty v rovnakom tempe a rytme. Ešte 
trápnejšie ako vystúptnie oboch týchto u
melcov bolo, p1•av•la, v ystúpenie tej časti 
pražského publika, ktorej zrejme zahranič
ná reklama dokáže nahradiť i vlastné uši. 
Počuli sme, pravda, od niektorých zahra

ničných umelcov i výkony vskutku pozo
ruhodné. (Klavirista Kempff, violoučo:>lista 
Fournier, huslista Kogan, speváčka Woyto
wiczówna. dirigenťi Konwitschny, Marke
Vitch, Georgescu a i.) Pritom je zaujímavé, 
že i umenie tých najväčších západných 
umelcov nikdy nie je bez určitých stôp 
amerikaruzácie. Bolo to vidieť najmä . na 
výkone Markevitchovom, kde sa zvirtuózne
nie umenia hudobného nástroja tentoraz 
zreteľne prejavilo a j na "um elcovi bez ná-

stroja" - dirigentovi. Nechcem t)'m nijako 
zmenšiť oslňujúci lesk podania Brittenovýeh 
Variácií na Pw·cellovu tému či Stravinské
ho Svätenie jari, ktoré vskutku nemá obdo
by. J eho predvedenie Mozarta, vnútorného 
umenia, ktoré neznesie tento vonkajší prí
stup, položilo vúžnu otázku m edzi tohto 
dirigentského štýlu, viac oslňujúcehu ako 
osvetľujúceho. Bohužiaľ, americký dirigent 
George Szell, ktorý p red vojnou úspešne 
pôsobil mnohé roky v Prahe, nevedel svo
jich poslucháčov pri všetkej inak nespornej 
úrovní Beethovenovou .Deviatou ani osl.niť , 
ani im toto hlboké umelecké dielo svojím 
tvorivým poňatím dostatočne osvetliť. 

Významná 

A tak sa znovu vraciame k principiálnej 
otázke, aké je či aké má byť p osla nie 
Pražskej jari. V budúcnosti treba OJ11uoho 
viac stavať na skutočnosti, že ide o festival 
nášho socialistického sveta, a teda i našej 
socialistickej hudobnej kultúry. Netreba pri
tom sledovať nijaké kultúrne sektál·stvo, ale 
preverenú konfrontáciu skutočných hodnôt, 
ktorá dá viac na zdravú skúsenosť svojích 
vlastných uší ako na zahraničnú .!"Bklamu 
a neuškodí zbytočnou provinciálnosťou onej 
povesti, ktorou sa Praha ako skutočná me
tropola hudobného sveta právom pýši. 

Jarosla·-v Jiráneh 

premiéra 
(Bergov Vojceh opäť na scéne ND ' ' Prahe) 

Jednou z najväčších udalostí tohoročnej 
" Pražskej jari" bola nesporne nová insce
nácia jedného z najväčších diel hudby XX. 
storočia - opery Vojcek od Alhana Berga. 
Pražské Národné divadlo, ktoré sa poduja
lo uviesť Bergovu operu, zaslúžilo so o 
vytvorenie umelecl<y prenikavého, v nie jed
nom smere objavného činu. Nové naštudo
vanie Vojcka nebolo však vôbec "zalctuali
zovaním" , formálnou renováciou starého 
operného diela, kto1·é zohralo takú veľkú 
úlohu v zápase českej kultúry o pokrokovú 
orientáciu. Išlo tu predovšetkým o vedomé 
nadviazanie na pokrokovú tradíciu českej 
opernej kultúl'Y, rep rezentovanú érou Ostr
čilovou, o zdôraznenie hlbokého humanizmu 
a veľkého spoločenského dosahu Bergovho 
diela, ktoré dodnes nič nestratilo zo svojej 
presvedčivosti a umeleckej hfbky. Preto uve
denie Vojcka v juhílejn.om 75. výročí exi
stencie Národného divadla má oveľa hlbší 
význam : nie je len záležitosťou čisto hudob
nou, ale predovšetkým spoločenským doku
mentom mravnej sily veľkého umeleckého 
diela. 

Bergova opera je priam exemplárnym do
kladom toho, ako je umelecky silné, pravdivé 
dielo svojou myšlienkovou nekompromis
nosťou schopné prenikavo zasiahnuť do ži
vota spoločnosti a vyhraniť svetonázorový 
boj. Vojcek má neobyčajne pohnutú minu
losť v českej kultúrnej histórii. J eho premié
ra v novembri r . 1926 na scéne Národni>ho 
divadla pod vedením Otakara Ostrčila (ako 
druhá európska premiéra po berlínskej) stala 
sa konečne reakcii zámienltou k otvorenému, 
bezohľadnému a škandálnemu útoku proti 

pokrokovej dramaturgickej línii Ost~čila a 
jeho spolupracovníkov. Premiéra a •ľalšie 
reprízy stali sa dejiskom škandálu, ktor)' 
mal značný kultúrnopolitick-ý dosah. Vojceh 
bol vypískaný, nastalo špinavé štvanie v den
nej tlači, ktoré nemalo páru v doteraj šej 
histórii našej poprednej scény. Sociálno-kri
tický, útočný obsah Bergovej opery zasiaLo! 
zjednotenú reakciu na na jcitlivejšom mieste, 
takže bola nútená odkryť všetky svoje kurty . 
Celá zorganizovaná aféra vy1ístila ~o úrad
ného zákazu opery, o čo sa rýchlo pootarali 
všetky reakčné živly, ktoré mali možnosť 
zasahovať do vecí v Národnom divadle. 

Nie div, že Bergova opera dokázala pobú
riť českú reakciu. Voicek je priamou obža
lobou cynizmu kapitalistickej spoločnosti, 
jej morálnej zvrhlosti a neľudského vyko
risťovania. Sociálna dráma nemeckého revo
lučného básnika Georga Biichnera (1813 až 
18.17), ktorú Berg zhudobňuje, otriasajúcim 
spôsobom odkryla skutočnú podstatu života 
kapitalistickej spoločnosti. Vojak Vojcek je 
typom prostého človeka s čistý1ni ľudsk)'
mi ideálmi a túžbami, ktorý v svojej život
nej dráme zúfalo, no márne hľadá porozu· 
menie, lásku, spravodlivosť. Stretáv~ sa len 
s výsmechom a ponižovanim ľudskej . dô
stojnosti. Zrútenie všetkého, v čo Vojcek 
veril, uvedomenie si bezmocnosti svojho 
postavenia doháňa nakoniec tohto úbožiaka 
k nevyhnutnému tragickému roz.uzleniu. "J e 
to však iný človek než ten, akého poznáme 
z doterajšej hudby. Nie je to ani héros 
aní ľudový národopisný človek , J e t o chu
dák , človek bitý a ubitý všetkým t ým, čo 
sa okolo neho stavia do neho a proti nen~u. 
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Vojcek je vojak, obyčajný, najobyčajnejší 
vojak, k torý je svojmu hajtmanovi, k torého 
holí, a doktorovi len na posmech. Ale a j 
jeho druh, tamhor·, je surovec, ktorý mu 
zvedie ženu a ešte ho poraní. Ale na tom 
a ni natoľko nezáleží, čo sa tu odohráva, ako 
skôr na tom, ako je tu úbohý Vojcek štvan)· 
celým svojim okolím, až zničí ženu aj seba. 
To je nová moralita tejto hudobnej drŔmy, 
nie však len v te.u e, ale a j v hudbe. (Zde
n ek Nejedlý , Rudé právo VII, č. 267, 13. 
novembra 1926). Preto nás neprekvapí, že 
sa proti Vojckovi útočilo ako proti "boľše
vickej opere". Reakcia nemohla tejto opere 

·odpustiť ani nie tak nezvyklosť , útočnosť 
hudobnej reči, ako práve burcujúci, kriticl>ý 
spoločenský obsah. 

B ergovo zhudobnenie Biichnerovej drama
tickej predlohy je revolučným činom v de
jinách hudobnej drámy. Berg stavia priamo 
na scénu ľudskú, sociálnu skutočnosť v celej 
jej nahote a neúprosnosti bez akéhokoľvek 
prikrašľovania a konvenčného klišé. J e to 
nové, pred tým na opernej scéne neznáme 
prostredie drsného života, ľudských brlo
hov a ponižujúcej biedy . Berg svojich hrdi
nov (najmä Vojcka) vykresľuje ostro, v celej 
zložitosti a pozornosti ich charakterov a 
psychologicky neobyčajne mnohotv(u·ne. J e
h o dramatick~ poňatie, znásobené hudobnou 
rečou, má priam analytický charakter, pre
nika júci k samej podstate ľudského cha 
rakteru , motivácie činov a súhry vzťahov 
v dramatickom procese, smerujúcom neú
prosne k svojmn dovŕšeniu. V logicko m de
jovom vývine zbavuje sa postupne všetkého, 
{;o by znejasňovalo psychologickú motiváciu 
ústrednej postavy a nevyhnu tnú cestu ku 
tragédii. Hlavné ťažisko dramatična tkvie 
však v hudbe opery. A.lban Berg, hoci patril 
k najvernejším stúpencom a nasledovníkom 
Schonberga a jeho dodekafonickej kompo
zičnej techniky, v tomto diele dokazuje ži
votnosť dvanás(tónovej hudby v prípade, 
ak je táto technika prostriedkom a služob
nikom hlboko životnej, pravdivej idey ume
leckého diela. Be.·g vo Voickovi i väčšine 
svojich diel prekonáva dvanásťtónovú dog
m u a formovú samoúčelnosť podriadením 
formy myšlienke a expresívnosti v drama
tickom procese, ktorá sa vždy a všade 
prejavuje v hlboko emocionálnej, bezpro
strednej podobe. Ako krásne napísal Zdenek 
Nejedlý, že "Berg napriek tomu, že vyšiel 
zo Schonberga, neuspokojil sa so Schon
bergom, ale prežíva júc mocný otras doby, 
p rebil sa cez Schonbergov dekadentizmus 
ďalej, na iný breh, na k torom našiel člove
ka". Bergova hudba je nerozlučne spojená 
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s každým sebamenším záchvevom citu a 
myšlienky konajúcich postáv, prekonáva s 
nimi všetky peripetie dramatického p rocesu 
od sekundárnvch detailov až ku konečnému 
vyvrcholeniu.- J e práve taká otriasajúca v 
tragických zlomoch (nezabudnuteľné obra
zy 3. dejstva), v celej zvukovej expanzív
nosti, ako je na druhej strane groteskná, 
posmešná, až cynická v zobrazení deformo
vaného charakteru (napr. obrazy ha jtmana 
a doktora). Voiceh je po tejto stránke vzo
rom expresionizmu, · ale expresionizmu vre
žiarehého realitou, hlbokou ľudskou my$
lienkou. 

Všetky zložky pražsl,ej inscenácie podie
ľali sa rovnakou mierou na minroriadnom 
úspechu opery . Výnimočnú pozornosť si za
sluhuje réžia, prezrádzajúca ruku ma jstra, 
ktorej nech),ba invencia ani. v obťažných, 
problematických miestach. Zaslúžilý umelec 
i.nž. Ferdinand .Pnjman (svojho času r ežh·o
Yal aj Ostrčilovu inscenáciu Vv jcka) zdô
raznil p redovšetl..-ým sociálno-tragický zmy
sel diela, prernietnutý do detailnej psycho
logickej motivácie hrajúcich indiv íduí. J eho 
r·ežijná koncepcia je presná, premyslená do 
detailu, vidno, že Pujman si dal veľmi zá
ležať hlavne na herecko-mimickom stvárnen í 
postáv. Vynikajúcim spôsobom využil dra
matickú funkciu pauzy a krátkeho grada<:~ 
ného napätia (napr. skvostná scéna v zá
vere \')·javu na strážnici alebo scéna vraž
dy a Vojckovho návratu na miesto vraždy). 
Tak isto režisérova koncepcia d voch cha
rakterove kontrastných v)•javov v jedn.om 
dvnamickom obraze bola veľmi plastick:\ 
a· v)-razná (komparzné scény v krčme) . 
Skoda, že len v posledn.om obraze op~ry je 
PujmanoYa pevná línia trochu nalomen.t'l. 
Tomuto obrazn, ktorý žije len obrovsk~'m 
kontrastom oproti šialenstvu a vražde pred
chád zajúcich scén, chýbali naivnosť, sviežosť, 
obrodzujúca atmosféra a p erspektívne v-y
znenie, vyplývajúce z pravdivej reakcie Má
riinho dieťaťa nad smrťou rodičov. 

Réžii znamerute korešpondovala scéna 
(zaslúžil)r umelec Fran tišek Trôster) , vytvo
rená farebne i .priestorove-tvarovo s veľkým 
zmyslom }Jre základné ladenie celej drámy, 
jej pochmúrnosť, baladičnosf , až depresívnu 
atmosféru. Najmä priestor bol vyriešený 
ekonomicky s použitím dvoch chladných 
kulisových naklonených blokov ako spoloč
ného scénického náznaku a funkčne pô
sobivej svetelnej projekcie. čo umožňovalo 
rýchly spád jednotlivýeh ob razov . 

Orchester Xárodného divadla pod pevnou, 
skúsenou rukou zaslúž ilého umelca J aroslava 
Krombholca podal znamenitý, technicky l)re-

cizny výkon. Par titúra Voicka je jednou z 
najnáročnejších, technicky najobfažnejších 
operných partitúr vôbec. Preto zaujala pres
ná súhra, zvuková jednoliatosť a zreternosť 
aj v dynamicky najvyhrotenejších a kom
plikovaných úselmch. Kromhholc sa v pev
nej zhode s režisérom sústreclil predovšetl·~·m 
na expresívne, dejove uzlové momenty, da
júc celému hudobnému procesu prudký dra
matický spád bez zjavnejšieho zakolísania 
alebo hluchých (1sekov. 

Celá interpretačná ťarcha diela v šak ležala 
na výkonoch sólistov. Vzhľadom na mimo
riadne nároč.né vokálne party so všetkými 
prvkami moderného vokálnodeklamačného 
slohu, komplikovaného ešte typickým 
"sprechgesangom" (obrovské íntervalové 
skoky, intonačná klzavosť, parlandový spád 
s bohatou rytmickou diferencovanosťou) a 
vzhľadom na nezvyklosť tejto vokálntlj tech
niky zvládli jednotliví sólisti svoje úlohy 
veľmi dobre. K technickému zvládnu tiu vo-

kálnej zložky pristupuje tu ešte veľmi ná
ročná zložka herecká a výrazová. ktorú 
musí interpret priamo "zva;iť'' s predchú
dzaj úcou do jedn(·ho expresívneho celktL 
Z celej galérie postáv vynikali hlavne tá: 
postava Vojcka, reprezentovaná s veľkou 
interpretačnou istotou a sugestívnosťou La
dislavom l\f rázom, ďalej Votavov hajtman 
a Bermanov veľmi životný doktor. 7-:t tými
to tromi vedúcimi výkonmi však nezaostá
va! d rasticky vykreslený tamhor zaslúžill'ho 
umelca Iva Zídka a nezabudnuteľaá, hoci 
len okrajová postava blázna (R. Vonásek). 
Zo ženských postáv dominovala Mikovej 
Mária najmä hlasovou istotou, ktorá jej p o
máhala zakryť niektoré menšie rozpačitosti 
v hereckej zložke. 

Inscenácia Bergovej opery bola dôstojným 
príspevkom našej divad~lnej kultúry k p ro
cesu kultúrnej re\·olúcie. 

I wm HTLLšovský 

V umelcoch sme privítali priateľov 

Na scéne pražského Smetanovho rlivadla 
vystúpili v dňoch 21.- 25. n:iája nem eckí 
umelci, predstavitelia kultúry Nemeckej 
demokratickej republiky. Dali nám nahliad
nuť do svojej päťročnej práce, k torej vý
sledkom je repertoár so 42 dielami. Pre 
Prahu vybrali tieto diela: C. Monteverdi 
Korunovácia P oppaey, Ariodante od G. F. 
Händla, Wagnerovho Lohengrina, Strausso
vu Elektru a balet Nová Odysea od V. 
Bl'unsa. 
Päť diel - päť svetov. Dielo benátskeho 

renesančného majstra C. Monteverdiho, vio
listu a speváka, k torý je pre nás skutočn~-m 
zakladateľom opery. V svojich dielach, p í
saných pre prvé verejné divadlo, prv)•krát 
dáva zaznieť na scéne opravdivému spevu 
v áriách a posky tuje orchestru charal<teri
začnú funkciu. Korunováciu Poppaey sme 
videli len na koncer tnom pód iu , kostýmo
vanú. A predsa toto "len" tu nie je vôl)ec 
namieste. Bolo to pred vedenie nielen slo
hove dokonalé, ale aj živé a dramaticky 
neobyčajne pôsobivé, talde úplne vynikli 
monumentálne črty diela. Zaslúžlli sa o to 
dirigen t Horst Stein, režisér Werner Kclch 
a hlavní p redstavitelia Gerhard Stolze (l\e
ro) , Diana F ustrati (Poppea) a i. Nie div, že 
dielo bolo p ražským obecenstvom pr ijaté 
s veľkým uznaním ako podstatné ohoha 
tenie našich vedomostí o operných deji
nách. 

Podobný význam malo predvedenie opť'ry 
Ariodante od G. F. Händla, ktorá hob na
študovaná tohto roku pri príležito~ti 200. 
výročia Händj.óvej smrti pre festival v Halle. 
Otváracie pr~astavenie umelcov Státnr.j ope
ry sa stalo pre pražské obecenstvo zaujíma
v)= dokladom, že úsilie nemeck)•ch h u
dobníkov a vedcov, podporované vládOl\ -
vndvihnúť z archívu a oživiť Händlovo 
dielo - prináša a ešte prinesie veľkolepé 
umelecké výsledky. Prehásnenie tex tu zba
vilo dielo určitej odťažitost:i, inscenáciou h ol 
podtrhnutý realistický základ námetu 
staré škótske balad y - a tak sa molJ)a ro
zozvučať v plnej sile a intenzite a j hudba, 
v monumentálnych ťahoch vykresľujúca 
jed notlivé charaktery ľudí i bolestné a r >l 
dostné vzťahy medzi nimi, nestrácajírce nik
dy "podtext", v ktorom hovorí veľk)• člo
vek a umelec Hän del, ktorý vie dať svojim 
dielam to, čo si sám vybojoval v živote -
neochvejnú pevnosť a istotu, nezachvieva
júcu sa ani pod najfažš1mi ranami osudu 
a veľkú vieru vo vyrovnaný beh sv~ta 
a v ľudstvo. Dielo pod vedenim Horsta 
Tanu - Margrafa v r~žii Heinza · Riickerta 
zaznelo v dokonalom podaní Gerharda Ungra 
v titulnej úlohe, J utty Yulpiusovej v {tlohe 
Gincvry a našej Sone Cervenej v úlohfl Da
lindy a ďalších, ktorí vytvorili celok vzác
nej čistoty a pôsobivosti. 

Predstavenie Wagnerovho Lohengrina 
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bolo v určitom zmysle tiež objavom, a to 
pre našu mladú generáciu, ktorá ho z do
mácej scény nepozná. Tým viac si treba 
vážiť to; že mladá generácia mala príleži· 
tosť uvidieť dielo v živom prt>dvede.ní a 
v dokonalom hudobnom naštudovaní Franr.a 
Konwitschného, v účinnej réžii Ericha Wi
t eho s výstižnou triezvou scénou. Hcim;a 
Pfeíffenb'ergera. Speváci napriek sile · or· 
chestfatlv ktorom sa často strácala poéLič · 
nosť a · )yričnosť, podali veľmi dobré vý
kony . J ó'zef Traxel dal svojmu Lohengrinovi 
predovšetkým ušľachtilú ly:ričnosť , zatiaľ čo 
Elsa Ruth KepliugeroÝá mu zas' :dala 'ne~
nosť a čistotu wagner~~ských ženských po
stáv (i keď by sme, :-samozrejme, v tejto 
úlohe •uvítali väčší hlas). Vvborné herecké 
i · spevácke výkony podali Theo Adam ako 
kráľ, Sigrid Ekkehardová ako Ortruda a 
FranzoAndersson ako Telramund. 

O.d .'!\svitu opery: cez jej vrchol nás do
vied).i berlínski umelci až k jej súmraku. 
V l'.lektre Richarda Straussa nám pripome
nuli dielo, ktoré sa slohov ú krízu začiatku 
20 .. ;'ťpročia snaží riešiť "moderným" stv~r
nením antického tragického námetu, ktorý 
je pre túto dobu prepracovaný celkom ty· 
picky - H. Hofmannsthalom a dostáva júc 
sa až _ku)uajným dôsledkom zásady hudob· 
nef drámy a úsiliu vysloviť dosiaľ nevy· 
jadren~ ~ránky tragiky, · hr~ a drastič· , 
nosti, stŕoskotáva napriek formálnej istote 
a . technrekému majstrovstvu na vlastnej 
ľudskej problematike diela (pripomeiíme, 
ako v -miestach, keď tragika príbehu dosiahla 
vr,ch9l, .,._keď sa zdá, že utícha hrôza, aby 
preho%i-ili najčistejšie city človeka - Elek· 
try;-;..sme pr.~.mo vyvedení z rovnováhy. 
tójlmi, kt,)ré,~predznačujú sladkastú zmy
sel~osť.~užovfiho gava~era)_. V Elektre sme 
mali -IJ)6znos(l: znovu obdtvovať výrazné 
dramatické u:i[enie Sigridy Ekkehardovej, 
ktorej hlavnou zásluhou bolo, že sme si z 
predst.í!venia odnit>sli Il$lozaj otrasný dojem 
(réžia~~. Kelch, dirigent F. Konwitschny). 

Qd tolLtó h udobno-dramatického monstra, 
k torému" pomohol vznilmúť vrcholný kapi
tallzm\l{i," prešli berlínski ume:lci k súčasnostf1 
v ;ďáuieťé baletu Nová Odysea. ,Clovek sa 
stal ·o.l!eťou spoločenských síl, ktoré plodia 
vojny, ále nestráca svoju ľudskú dôstojnosť, 
ve~v;'. ... dobro a zápasí oň, taký je hrdina 
libreta_ Alberta Burka:ta. Muž sa vracia z 
v ojrÍY,·' v pa mäti mu znovu ožívajú všetky 
l1r§zy št;yaného ľudstva, zahnaného za ost
natý drôt. V tej hrôze nestráca svoju ~ilu 
a llU'avnú hlbku: ide za novým životom, 
ale nezľahčuje si cestu. Medzi r ybá1·mi na 
brel'm 'mora, v bare, vybudovanom na tros-
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lťách domu, kde žil pred vojnou, na uliciach 
svojho mesta neúnavne hľadá svoju ženu. 
Konečne ju nájde a nakrátko upadá do zú
falstva, presvedčený o jej nevere. Coskoro 
však zistí, že i ona si zachovala čisté srdce, 
a spolu odchádzajú v ústrety novémb ži
votu. Osud týchto dvoch ľudí stáva sa tu 
symbolom nedávneho blúdenia celého ľud
stva. Príbeh a jeho hlavná myšlienka do
stávajú v diele prístupné a zrozun.llteľné 
stvárnenie (hlavne v treťoJll a p'iatom obra
ze, ktoré sú hudobne najsviežejšie a cho
reograficky na jvynaliezavejšie) a pod tak· 
tovkou Horst!! Steina a v réžii chor~ograf· 
ky Lili Gruberovej i svieže predvedenie. 
Z toho vysvitá, že mladi nemeckí umelci so 
všetkou 'zodpovednosťou chápu úlohu ume· 
nia a sú na najlepšej ceste vytvoriť diela, 
ktoré budú presvedčivo a naliehavo hovoriť 
k dnešnému človeku.. 

Aj posledné dielo, ktoré nám predviedli 
umelci zo Státnej opery z Berlína, bolo pre 
nás dokladom uvedomelej dramaturgie, 
ktorá nielenže pozorne vyberá z klasického 
odkazu. a nezabúda ani oživovať najpo· 
krokovejšie diela nášho storočia (hneď po 
obnove divadla v roku 1955 naštudovali 
dielo Albana .Berga Vojcek, Janáčkovu Jej 
pastorkyňu a Suchoňovn Krútňavu), ale 
buduje a j na sústavnej spolupráci so sú· 
časnými autormi. 
Päť večerov berlínskej Státnej opery nám 

prinieslo nielen umelecký p ôžitok, ale pre· 
dovšetk~= istotu o cieľavedom~j práci t)·ch 
nemeckých umelcov, k tor}"ID dáva plnú dô· 
veru i ľud Nemeckej demokratickej republi
ky. E~·a Pe.nsdorfo-vá 

OPERA SO SDCASNOU TEMATIKOl' 

Ladislav H oloubek dokončil operu "Ro· 
dina" s námetom zo súčasného dedinského 
života na Záhorí a prikročil k inštrumen
tácii diela. Dramaturgia SND si klavírny 
výťah opery preštudovala a jej premi(·ru 
r.aradila ·na jese>'i r1960. 

" 

Známy nemecký: hudobný spisovateľ dr. 
Henrich ·StroheJ, ' predseda 'Medzinárodnej 
spoločnosti pre sú'časnú hudbu, pracu je ;1a 
novom nemeckom znení libreta Bizetovej 
Carmen, 'pričom pou71va pôvodné 1•ukopisné 
poznámky skladateľa. V tejto súvislosti hol 
objavený trojstrolový kuplet seržanta ~1o
ralesa, k torý patrí na začiatok opery a Se 
sprevádzaný pantomímou. 

Opätovné stretnutie s Verdiho Aidou 

Inscenácia Verdiho opier prt>dstavuje vždy 
skúšku operného súboru a hlavne jeho spe· 
váckych kádrov. Pre dokonalú, plnohodnot· 
nú m terpretáciu Verdiho diel sú nevyhnut· 
ným predpokladom predovšetkým bezpeč
né kvality spevácl;;e. Nemáme tu na m ysli,_ 
samoúčelnú virtuozitu. V dnešnom výkon, 
nom opernom umení nemôže a nesmie sa 
stať ideálom len bazírovanie na technických 
efektoch a opájanie sa vlastným hlasom. 
Dominantnosť melodickej zložky, ,výrazná 
melodická charakteristika post:\v tiahne sa 
ako červená niť celou Verdiho. opernou tvor
bou nielen v dielach raného a stredného 
tvorivého obdobia (Rigoletto, Traviata atď.), , 
ale je príznačná i pre diela z posledných 
rokov skladateľovho života (Othello, Fal
staff), kde Verdi hlbším a dôkladnejším 
prepracovanim orchestrálneho partu a po· 
drobnejším zachytávaním dramatického to
ku dospel k vyšším typom operného diela. 
Opera Aida predstavuje v tejto· vývojovej 
linke akýsi medzityp. 

Po hudobnej stránke perfektne interpre· 
tovaný Verdi znamená veľký umelecký zá
žitok (skvelé nahrávky jeho diel v podani 
slávnych spevákov a hudobných telies, u 
nás v poslednom čase vzorné predstavenie 
Othella). Verdi sa dá však robiť aj veľmi 
slabo (príklady nic sú veľkou vzácnosťou) . 
Bratislavská inscenácia Aidy stoji asi tak 
v strede medzi týmito interpretačnými kraj
nosťami. Združuje v sr:be klady, ale aj znač
ný počet nedostatkov. Ku kladom radí sa 
hlavne výkon oboch predstaviteliek titulnej 
úlohy, teda Margity Cesányio-ve; a K vety 
Belano-ve;, ktorá vystupuje na bratislavskej 
opernej scéne ako hosť. Cesány:iovej Aida 
je živo a citlivo stvárnená s bohatstvom vý
razových odtieňov v pohyboch i v hlase. 
Okrem t)•chto kladov má ešte Cesányiovej 
prejav jednu veľkú prednosť (ako j ej ~·
kony vôbec) : maximálnu istotu a spoľahli
vosť po hudobnej i hlasqvej stránke. po
mocou ktorej dokáže nahradiť i prípadné 
nedostatky v momentoch zlyhania farebnej 
sviežosti hlasovej. Je to umelkyňa, s kto
rou mo;tžno vždy počítať , pri interpretácii 
súčasných slovenský ch diel, no zároveň 
úsp ešne stvárňuje aj posta;yy operných diel 
svetových. Výkon Kvety Belanovej bol skôr 
spevá~ym koncertom, ako komplexne po
chopenou a stvárnenou post/Ivou. H.erecký 
prejav je miestami zjednodušený skoro až 
ku statičnosti, Belanová však vyniká nielen 
bohatosťou a· intenzitou hlasového fondu. 

ale aj kultivovanosťou, ktorá mnohým veľ" 
kým hlasom chýba, 13elanovej výkon pred
stavuje skôr- reťaz jednotlivých speváckych 
výstupov, upútava pozornosť vždy, keď ·je 
na j avisku a spieva, po jej odchode z ja
viska ako ·keby sa oslabovalo a j : ústredne' 
postavenie Aidy v celom diele. Airlac:iliar· 
gity Cesányiovej túto pozíciu prielwhom 
celého predstavenia hnt>stráca. Popri T Bela
novej, u ktorej sa herecká stránka ·lhni spe
vácki)l'mi kyalitami, .::výraznejšie vystupuj~: 
do pop re~ postava .-4\.nneris v podaní Nitty 
Hazuchovei, ktorá h1,-á a spieva na úrovni 
svoji<;h doterajších najlepších v~•kono1r; d 
keď miestami s nádychom zbytočnej rut·iny, . 
Hazuchová spieva nepochybne správnej~ie-' 
ako jej alternantka Olga Hanáková, ' 1..-t_orej · 
výnimočne pekný hlasový materiál nie je 
po stránke technickej dostatočne lígffiei-:iío
vaný · (zbytočné zatemňovanie hlasu, spôso: 
bené príliš vzadu posaden~ tvorením tó· 
nu). Hanák o vá prekvapila však najttÍä '-v 
dramaticky vý4ušných miestach štvrtého 
dejstva v)·konom, aký sme u ne j dávtí'o, 
ba azda vôbec nevideli. Po dlhšom ob~?1!," ' 

i\'. Ha zucho••á (Amne,.is) a G. Papp (Ra

dames ) vo Ferdiho /\.ide Foto: Pod.\:wr?ký 
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M. Cesányová (Aidd) a N. Hazuchová .(Amneris) Foto: Podhorský 

ked' ákosi nedostávala úlohy primerané 
jej kvalitám, zverili jej túto náročnú úlohu, 
ktorú zdoláva s úspechom. : 1 

• . · 

z mUžóv zaujali najmä prallisníci mladšej 
spevá~;kej generácie: v úlohe veľkňaza Ram-. 
fisa Geíza Zelenay, reprezentatívny zjav 
našej op"ernej scény, a o odtieň bledší, ale 
aj ta~ výborný Ján Hadraba. Aidinho otca 
predstäV,oval Jura; ll.fartvoň, v prípade kto
rqho ide hlavne o pozoruhodný hlasov~· 
fond, zatiáľ čo Emil Schutz zvládol túto 
úlOhu skôr po hereckej stránke. Omvlom 
zdá s~' obsadenie úlohy egyptského l~ráh 
Františkom Krčmárom. Tento umelec, lto
rý sa zapísal do dejín nášho operného ume
nia n~ožstvom skvele stvárnených menšich 
postá:\' ; komického charakteru, hlasove ne
stačil na majestátnu a po melodickej strán
ke veľkorysú úlohu faraóna, ktorej skôr 
vyhov~l umelecký typ Stanisla·va Beňač!i/1. 
Kameňom úrazu tejto inscenácie je vš&l: 
st'vá,lJle;nie postavy egyptského voj \'odcu 
R adalhesa. Je to veľmi náročná úlolta i pre 
te~hnicky istého speváka. Hneď prvá Rada
mesova ária v prvom dejstve je na. vstupnú 
áriu ,mimoriadne ťažká a požiadavky na 
speváka sa priebehom celej opery nezmen
šujú. S'tojí vôbec za u váženie, prečo zve
rujú Franti.5ko~·i Subertovi, umelcovi s vy
slovene lyrickým tenorom, úlohy vyžadu· 
júce skôr tenor hrdinský (napr. Dalibor a 
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teraz Radan1es) . Miestami, najmii v stred-, 
ných polohách, zaujali. v jeho speve mäkk~ 
lyrické tóny, ale jeho výkonu často chýha 
estetické hlasové minimum. Hod ani dr. 
Gustáv Papp, druhý predstaviteľ Radamesa, 
nevyšiel tentoraz víťazne z hoja s ťažkos
ťami tejto úlohy, predsa je celkový konečný 
dojem z jeho výkonu priaznivejší. Skoda, 
že kvalita Pappovho speváckeho výkonu 
často nie je úmerná ostatným vysokohod
notný m a cenen)= umeleck~-m schopnos
tiam, najmä jeho muzikalite a výraznému 
herectvu. 

V práci. režiséra Miloša W a$serbauera ·so 
spevákmi vnucuje sa nám nevdojai< porov
nanie s réžiami Miroslava Fišera. Ký m Fišer 
venuje detailným otázkam výstavby cha
rakteru jednotliv)·ch postáv viac pozorno~ti 
a dosahuje aj u: spevákov s menšími he
recl<ými schopnosťami pozoruhodné vý
sledky, . \Vasserhauer, ako to cítiť a j z v~'
sledkov .jeho spolupráce so spevákmi v ins~e
nácii A:idy, spolieha sa skôr na individuálne 
herecké dispozície jednotlivých spevákov. 
Tým sú vysvetliteľné aj kvalitatívne roz
diely jednotliv),ch výkonov. Jeden z najpô
sobivejšich v ý razových prostriedkov, s kto
rým vVasserbauer vo svojich inscenáciách 
často narába - svetelné efekty, pôsobili by 
ešte účinnejšie , ak b y sa kvalitou realizácie 
vyrov nali v technickej dokonalosti úrovni ·. 

osvetľov&cej techniky bratislavskej činohry 

SND. 
Operu naštudoval Tibor Frešo. Okrem v ý

borne zvládnutého gradačného oblúka pre
d ohry, scény vo Vulkanovom chráme {s fa
rebne veľmi pôsobivými hlasovými výkon
mi Marty Meierave; a jej alternantky Bo
·:Eeny Suchánlwvei) a miestami i v dramatie
ky napatých úsekov štvrtého dejstva 
najmenej sa vytažilo vo veľkých sbot·ových 
scénach, kde i pri mimoriadne početnom 
obsadení jednotlivých sborov)-ch skupín 
hlasov-ých nedosiahla sa príslušná monu
mentalita a lesk (tr·iumfálny pochod dm
hého dejstva). Orchester i sbor našej opernej 
scény už dávno dosiahol taký stupeň vy-

spelosti, že j eho výkon možno posudzov:lť 
aj prísnejšími kritériami. Zo strany :oboch 
týchto zložiek neškodilo by viac rešpelito· 
vať gestá -a inštrukcie "vedúcej osob nosti 
p redstavenia - dirigenta, zo strany diri~ 
genta zase úsilie viac disciplínu udržiava{ 

Predst:;tvenia Aidy sa stre távajú u obe
censtva s veľkým úspechom, s väčším ako 
niektoré lepšie tohqr·očné inscenácie. Zdá sa 
však, že tentoraz patrí uznanie skôr,je.d~qtli,
"'Ým v ýkonom a ··h lavne Verdiho hudfie. 
Inscenácia Airly nie je zlá, neklesá~'p.ód 
hladinu dobrého p riemeru, nestala sa však 
ani veľkou udalosťou v našom h udobno.m 
živote. ' 

Z. Marcz.elle-J.á 

Z koncertov Bratislavskej jari 

Keb y bol medzi deviatimi koncer tmi pr
vej časti tohoročného hud obného festivalu 
- Bratislavská jar - odznel i ieden klavÍI'
ny recital, aj ten · najnáročnejŠí posluch:í č 
by mohol byť s jeho program ovou náplňou 
spokojný. Zdá sa, že· konečne už brati slav
ský festival prerastá rámec provinciálneho 
podujatia a prestáva byť umeleckou od
mocninou Pražskej jari, najmä pokiaľ ide 
o účasť zahraničných umelcov. Skutočnosť, 
že najvýznamnejšie telesá prišli z P rahy 
aj do Bratislavy (ba i do ďalších miest) , 
dala nám možnosť nielen zoznámiť sa s je
dinečnými interpretmi, ale aj podstatne obo
hatila festivalový repertoár od Bacha cez 
Cajkovského po Prokofieva, Hindemitha, až 
Orffa. 

Nie náhodou bol otvárací koncert festj
valu (7. a 8. mája) venovaný dielu Hayd
novmu. I keď nešlo o premiéru novonaštu
dovaného diela, predsa sa skladateľovo 
oratórium " S tvoro ročných obdobi", ktoré 
je úprimnou apoteózou životných síl prosté
ho ľudu, stalo ideovým mottom eelého 
festivalu. Uplynulo 150 rokov od smrti skla
dateľa, no dielo ostáva vždy pôsoliivé, najmä 
v takom predvedení, aké sme mali možnosť 
počuť. Pre L. Slováha je už príznačný t vo· 
rivý p rístup ku každému dielu. Uspornt\ 
až asketické kreslenie zvukových plôch do
dalo dielu obdiv uhodnej priebojnosti, a tak, 
zbaviac ho zbytočného lyrizmu, v y tvoril 
Slovák celistvý, pokojne, ale isto sa dopredu 
uberajúci prúd. Vy nikajúcemu orehestl·á lne
mu podaniu adekvátny výkon podala iba 
T. Kresálw vá (ako Hanka), k torá uplat
nila výhody koncertnej speváčky pred A. 
lúichar~hým a G. Zelenayom , svojimi part
nermi z javiska. 

Hneď o týždeň, 15. mája, zažilo. festiva
lové publikum jeden z najkrajších večér"ťv-, 
keď malo m?Žnosť počuť orchestrálny '"lfóii
cert Rumunske; štátne; fi lharmónie pod 
vedením národného umelca a laureáta štát
nej ceny RI~R George Georgesr.a. Geru;gésim 
nie je typ om dir igen ta, k torý by potreboval 
strhnúť orchester gestami, je to p rísn y lo
gik a konštruk tér (v tom nnjlep fiom zmysle 
slova) , ktorý prichádza na pódium ,s kon
cepciou premyslenou do detailov, it'. t:ík to 
vopred p ripravený orchester nepotrebuje v 
dirigentovi .~initeľa fascinujúéeho, , ale iba 
koordinačnéhb'. In te"rpretácia Reethoveno\ •ej 
Osudove; sy m fónie bola poznačená:·· p.fhnys" 
!enosťou a jednoduchosťou, pôsob ila neefek t· 
ne, ale o to strhujúcejšie. Dirigentovo tvo
rivé ponímanie št5'lovosti sme sledqyalj y 
llay dnove;. Sym fónii D-dur, Suhovef Sláči
hovej serenáde . Es-dur ch )'bala oná prizílač
ná be;zproblémová plynulosť . Z rumunsluej 
tvorby odznela II. suita c:d ur G. Enesc:i:'· 

Druh )• program orchestra (14. mfj~) di
rigoval mladý dirigent M ircea Basarab. Na 
rozdiel od Georgesca je to typ dirigenta, 
k torý strhne orchester i posluchá(\ov' a na 
úkor racion.ali.zácie využíva momlritá!ne 
nápady a silou svoje j osobnosti vie .p r ivies f 
·9rchester do extatického stavu. Preto nie je 
náhodou, že najlepšie zvládol Hon.negerovu 
V . symfóniu, v ktorej au tor d áva všetl>Y 
výrazové prostriedky modernej kompozičnej 
techniky do služieb zdôraznenia emócií,. A 
takéto diela majú zaručený úspecli '.} p o
daní imp ulzív nych dirigen tských · typov .. T ri 
rumun ské tance T. R ogalského zaujali pre· 
dovšetkým spôsobom využitia orch~_strálnej 
palety. Obdivovali smé m ohutný , ale i jem
n ý zvuk · sláčikov, no na jviac näs zaujal 

349 



dychový ensemble, ktorý v obťažných par
tiách prvej a poslednej časti H onnegerovej 
symfónie podal skoro ideálny výkon. Or
chester bol vo svojej grandióznosti nadlniet·u 
výrazný a kultivovaný. - Ak je vysoko 
emot.ívne založený dirigent postavený pred 
problém tlmočenia obrazov duševnej kata
klizmy romantického indivídua, hrozí ne
bezpečie, že sa dá strhnúť iba tým bez
útešným. Tomuto nebezpečenstvu sa nevyhol 
Básarah v tlmočení Cajkovského IV. symfó
nie, ktoré sa v konkrétnej forme prejavilo 
prepiatymi tempovými a dynatnickými kon
trasttni, dodávajúcitni celku tragicko-prero
~antlzovaný podtext. A však samo dielo, 
najmä zakončenie, odporuje takejto koncep
cii, ktorá môže byť strhujúca, ale málo 
pravdivá .a presvedčivá. 

Vernejší obraz Cajkovského duševnej spo
vede nám priniesol orchester skladateľovej 
vlasti. Velltý symfonický orchester Všesvä
z:avého rozhlasu a televízie z Moskvy so. 
svojím dirigentom národným umelcom SSSR. 
Alexandrom Gaukom, ktorý vystúpil s dvo
ma programami dňa 26. a 27. mája. Prístup 
k uvedenému dielu je poznačený celkovým 
charakterom orchestra i dirigenta. Ide o 
orchester s vysoko technicky vyspelými 
hráčtni (skupina sláčikov) , ktorý ako celok 
vytváxra veľkqlepú, robustnit zvukovú plochu, 
ktorá sa stáva v rukách prísneho Gauka 
tlmočníkom tvrdého, mužného, no o to 
pravdivejšieho výrant. Zvuková presýtenosť 
bola na prvom koncerte spôsobená pravde
podobne • tým, že orchester je navyknut,_ý na 
priestrannejšie koncertné siene ako je naša. 
Je len samozrejmé, že v telese a dirigento
vi tohto zamerania našla jedinečného inter
preta ·Sostakovičova VI. symfónia, dielo 
plné , drsného tragizmu a mužného vyrov
nania sa so skutočno.sťou. Z podobnej po
zície koncipovaná Cail(ovského IV. symfó· 
nia námrbola bližšia a najmä presvedčivejšia 
ako koncepcia Basarabova .. Nie veľmi vďač
nú úlohu interpretovať Rachmaninovtt ll. 
symfónii!- zvládol Gauk optimálne, vyťažiac 
svojím i'ispôsohom z partitúry maximum. 
Haydnovo výroaie nám or-chester prpome
nul Haydnovou Symfóniou op. 88. Skodal 
že sme miesto baletných fragmentov Kaŕa
ilwa a Chačaturiana nepočuli pôvodne ohlá
senú Chačaturianovu I. symfóniu. Poslednou 
skladbóu, ktorú uviedli sovietski hostia, boli 
J anáčkove Lašské tance. 
Je~ý sólistický koncert cyklu (Hl. m ája) 

bol v'énovaný mladej ukrajinskej httSlistke 
Oľge Parchomenko. Doménou umelkyne sú 
pomalé úseky, v ktorých dokumentuje svoju 
schopnosť vytvoriť krásny, zvúčný a široký 
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tón. V technicky náročných úsekoch ne· 
stačí ešte preniknúť za motoricky skvelé 
zvládnutie problému (Scherzo II. sonáty S. 
Prokofieva). Sympatickému programu (Tal" 
tini, Prokofiev) a výkonu prvej časti ne· 
zodpovedala druhá časť progr:l)'llu, kde sna
ha po efektnosti (l saye) a páčení sa (Sara
sateho Fantázia na témy z Carmen) . pre
výšila umeleckú náročnosť repertoáru. · 

Bratislavskt- ~u obecenstvu známy klavi
rista A.lexander .T enner predniesol so Slo
venskou filharmóniou (21. a 22. mája) 
Schumannov Klavírny koncert a-mol. Veľká 
lyrická meditácia, ktorá hola v čase svojho 
vzniku protestom proti efektným virtuóz
nym šablónam, vyžaduje si interpreta s ne
všedne širokou škálou citových dispozícií 
(hoci vieme, že J enner disponuje i vysoko· 
vyvinutou úderovou technikou). Krajne ro
mantický prístup l;: dielu tu bol na mieste. 
Jenner dokázal, že i často zneužívané pros
triedky majú na svojom tnieste zvlášť pô
sobivý účinok. O to s väčším uznarúm treba 
kvitovať výkon dmgenta dr. Raitera, ktorý 
vedel vystihnúť .sólistov zámer a vytvoril 
mu primeraného partnera. Dr. Rajter zár<r 
veň opäť dokumentoval svoju intímnu zna
losť Brahmsovho diela (Variácie na H ayd
novu tému). Dobiášova kantáta Budu; vlast 
- posilniš mier bola prínosom do tej tniery, 
že je to druhá skladba súčasného českého 
skladateľa, ktorá v tejto sezóne u nás od
znela. 

Koncerty zahraničných komorných or
chestrov patria vždy k vrcholným zážitkom. 
Tak to holo i na koncerte Holandského ko
morného orchestra 25. mája. Okrem malých 
nepresnosti v úvodltom Bachovom III. Bran
denpurskom ltoncerte možno celý program 
hodnotiť veľmi vysoko. Ide o malé teleso, 
ktorého neoceniteľnou prednosťou je schop
nosť dosiahnuť na malom priestore ma.'Ci
málnu dynamickú farbitosť (pizzicato po
malej časti Haydnovho Koncertu pre husle 
a orchester C-dur). Výkon orchestra je o to 
pozoruhodnejší, že náročné skladby kontra
punktických majstrov hral bez dirigenta. 
Plati to najmä o Bachovam Dvoikoncerte 
d-m.ol (sólisti S. Goldberg a T. Magyar). 
Kladom orchestra je predvádzanie modernej 
komornei hudby (II. Badings a N. SJ.-•. d
kottas). Ziaľ, Skalkottas nemal v "Desiatich 
skečoch pre orchester" takú širokú paletu 
nápadov ako techníckých (najmä in.štru~ 
mentačných) prostriedkov. 

Príjemným prekvapením návštevníkov 
festivalových podujatí bol koncert Buda
peštianskeho speváckeho sboru (31. máia). 
Za dirigovania M. Forraiho a L. Kerecsényi-

ho predviedli ukážky modernej maďarskej 
sborovej tvorby (Bartók, Bárdos a Kodály). 
V Kodályových Scénach z: Matry ukázal sbor 
svoje vysoké kvality. Záslužným činom 
telesa bolo uvedenie scénickej kantáty Carla 
Orffa Catulli Carmina. Dielo, ktoré svojím 
renesančným postojom k riešeniu otázok 
modernosti je tniestami priam magicky str
hujúce, ostáva ako celok svojím spôsobom 
zaujímavým experimentom. Za tlmočenie 
tohto zvláštneho diela (miešaný shor, štyri 
klavíry, tympany a 12 bicích nástrojov) pa
tril obdiv prítomných najmä dirigento,,j 
Miklósovi Forraimu. 

P. Faltin 

KONCERT MLADJ'C.H SKLADA"ľEeOY 

Od mladých sa dá právom očakáva.ť, že 
sa už v prvých kompozičných pokusoch, 
ktoré ja,,ja zn:í.mky určitej technickej zdat
nosti. prejavia aj známky určitej indivi
duality. Keby nie toho, nemalo by nijaký 
zmysel študovať kompozíCiu, tak isto ako 
nemá zmysel nosiť vodu do mora. Pravda, 
nesmie to byť individuálnosť chcená v zmy
sle individualistickom, ale indivíduum v 
zmysle umeleckého talentu. 

Koncert mladých dňa 12. mája 1959, 
posudzovaný z naznačeného stanoviska, po
báda k úvahám dosť ztniešaného charakteru 
U Ivana Paríka viuno vvtribenÝ zm ysel 
pre štýl a zmysel pre farbitosť, Čhýba 'mu 
však vášeň, ktorá by vyžadovala i pmg
nantnejšie motívy a hlavne dynamicky 
presvedčivejšiu formu. Peter . Kalman je 
jeho pravým opakom; cítiť u neho záblesky 
vášňou neseného nápadu, ch\·ba mn však 
štýlová jednota. Obaja tito p~inicsli to naj
zaujímavejšie z celého večera a v ich ta
lentoch vidno veľký prísľub do budúcnosti. 
Dušan Martinčelt bol v etudách hraných 
na tomto koncerte pomerne suchý; druhá 
etuda sa tniestami blíži až ku. klišé. Je 
pravdou, že v etudách je skladateľ viazan'\' 
na inštruktívne prvky, ktoré takto tlosd.
vajú centrálne postavenie; ale :~:dravá hu
dobná invenčnosť by mala dokázať pre
klenúť i tieto úskalia. Rondo capricioso 
Tomáša Breuera nesie ešte známky nedo
bojovaného zápasu s kompozičnou tech
nikou. Skladbe chýba jednota konc.:pcie, 
jednotný dynamicko-stavebný plán a ani 
po invenčnej, motivickej stránke niet tll ešte 
žiadúcej zdravej vynaliezavosti - klavírny 
part je nápadove bohatší než husľov)· part. 
Piesna Jura;a Hatríka a Jozefa Valouchn 
budili ohavu, že je to zbytočné nosenie 
vody do mora. Hlavne po obsahovej, ume
leck~j stránke. Nie že by sme nemali ?.my-

sei pre ľúbostnú lyriku, ale ich piesne nám 
nebezpečne priponúnali práve to nezd1·avé 
sentimentalizovanie v XIX. storočí. 
Veľkú radosť máme z úspec.hu mladých 

a v tomto zmysle si veľmi ceníme <·eló 
podujatie a činnosť Tvorivej komi~ie mla
,dých. pri Sväze slovenských skladateľov. 
Radosť nás však zároveň núti k otvore
nosti a k pomerne vysok)'lll kritériám, po
dľa ktorých sme hodnotili V ton•to zmvsle 
by sme chceli mladým ešte pripomenúť, 
aby nezabúdali hlavne na vnútornP po
hnútky tvorby, na prežitie dnešné!10 života, 
lebo už ah ovo nemôže vzuiknúf rlolJr6 
dielo, ak nie je v základoch sila umeleť.kej 
osobitosti a umeleckých zážitkov. : K 

BULHARSK! PIONIERI SPIEVALI 
V BRATISLA VE 

'i'/ 

Sieň Slovenskej filharmónie bola dií.a 29. 
mája t. r. miestom nevšednej hudobnej 
udalosti. Po úspešnom zájazde do ·NDR 
zastavil sa v Bratislave detský sbor Pio
nierskeho domu v Sofii "Bodrá smena" a 
predviedol narýchlo · "zorganizovanén1u" 
publiku program, ktorý by si bol záslúžil 
aj zaradenie do dramaturgického plánu Bra
tislavskej jari Verejnosť sa o tomto kon
certe vôbec ne·dozvedela, boli prítomní len 
žiaci z osemročných škôl, ktorí nadšene pri
jali vystúpenie bulharských pionierov. 

Detský sbo:rť Zo Sofie predstavil· sa nám 
pod vedením prof. Bočeva s náročným, 
umelecky vzácnym, bohatým, pritom pes
trým a tnimoriadlte pútavým programom. 
V programe sa striedali pôvodné bulharské 
ľudové piesne so zvláštnou intonáciou, ako 
aj ich rôzne úpravy, spracované ra:z s jed
noduchou faktúrou, inokedy bohatou poly
fóniou, ale vždy zaujímavým a p1·e prie
merného poslucháča zrozumiteľným, spôso
bom. Počuli sme pôvabné detské piesne (aj 
umelé) s usmievavou detskou temati.l$:ou, 
ako napr. o kocúrikovi, alebo inú o kur
čiatkach a pod. prednesené s takým bez
prostredným podaním, že poslucháči .si po 
každom čísle vynútili opakovanie. Svoje 
wsoké kvality v plnom lesku uk'ázala 
"Bodrá smena" v náročných sborových 
skladbách, ako napr. Echo od Or'landa di 
Lasso, kde išlo o kánonickú štruktúru vo 
viachlase a vo veľkých dynatnických •kon-
trastoch. ' : .. 

Program hol doplnený väčšim P.Qčtom 
ruských a sovietskyclt skladieb, ktoré boli 
dovŕšené známymi budovateľsk),mi pie~ň~
mi. Strhujúce podanie, na ktorom bolo dtiť 
hlboký zážitok samého ·sboru, nezostalo bez 
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účinku. Prítomné detské publikum sa nie
kedy ani nevedelo dočkať doznenia posled
ného tónu a búrlivo tlieskalo a žiadalo opa
kovanie. I keď išlo o výkon detského sboru, 
holo možné pri hodnotení použiť tie naj· 
prísnejšie kritériá. 

Drobná mravčia práca, ktorá vedela do· 
siahnuť takéto výsledlty, sa ozaj vyplatila. 
Krištáľovo čistá intonácia bez najmenších 
kazov, dolwnalá hlasová technika, neobyčaj· 
ne široká dynamická škála, neomylné ryt· 
mické cítenie aj v tých najťažších " bulhar
ských rytmoch" či v ť&havých, zitdumčivých 
piesňach alebo vo vírení tanca okolo "Gaj
doša" museli uchvátiť každého poslucháča, 
či to bol odborník alebo malý žiačik z ná
rodnej školy. 

Vystúpenie bulharských detí nútilo nás 
zamyslieť sa nad t)•m, či by to isté nezvládl) 
aj naše deti. Prečo by nie. Sú aspoň tak 
nadané, pracovité, majú rady krásu, len 
ich treba zveriť náležite pripraveným uči
teľ om, a -..r)•sledky sa určite ukážu. N etl·eba 
ísť ďaleko za d.obr)•m príkladom, v sused
nom Maďarsku, v Bulharsku doterajšie vý· 
sledky to jasne potvrdzujú. Treba len vy
riešiť výchovu učiteľov hudobnej výchovy 
alebo jednoducho spevu, ale čím skôr. (Ne
mohlo by byť na konzervatóriách · zvláštne 
udelenie pre tento sbor spolu s dirigovaním 
sboru?) Ladi~lav Lachner 

SúTAZ HUDOBNÝCH SKOL A DOMOV 
OSVEIT BRATISLAVSKF:HO KRAJA 

V dľíocb 18. až 24.. apríla 1959 konala sa 
krajská súťaž žiakov záldadn)•ch hudob
ných škôl, ako aj žiakov DO Bratislavského 
kraja. 

Pri súťaži orchestra súborov hudobných! 
škôl, ako aj DO, dňa 22. apríla t. r. na
priek zlepšenej úrovni sa aj toho roku uká
zalo, že v-ýber repertoáru u niektorých sú
borov nebol dosť dobr)•. Dychová hudba 
z Piešťan pod vederum s. dirigenta Barto
vica hrala starú zmes, ktorú hrávali ešte za 

. rakúsko-uhorskej monarchie, ako aj za prvej 
republiky dychové a vojenské hudby. 
Keď chceme, aby sme mali dobré súbory, 

vedenie týchto treba zveriť 'do rúk kvalifi
kovaných a svedomitých ľudí. Vďaka od
bornému vedeniu márne tiež súbory slušné. 
Ako príklad uvediem orchester J ernnej me
chaniky zo Starej Turej. Tento orchester 
hrá skutočne veľmi slušne a získal prvé 
miesto v V. kategórii. Pochvalu si zasluhuje 
aj orchester Základnej hudobnej školy z 
Trenčína. (Vedie s. Svatoš.) Súbor získal 
prvé miesto v III. kategórii. 
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Komorné kvinteto III. Hudobnej školy 
Bratislava, získalo I. miesto za vynikajúci 
prednes z baletnej hudby Júliusa Kowal
ského. Sláčikový súbor Základnej hudobnej 
školy, ktorá nesie názov národného umelca 
E. SuchoJ'ía v Pezinku, tiež upozornil na 
seba. Milým prekvapením bol sláčikový 
súbor Základnej hudobnej školy z :\1alaciek. 

Sláčikový súbor DO Gajary: s uznaním 
treba hodnotiť snahu tohto súl)oru o vy
stúpenie, avšak súbor ešte nie je zrelý na 
vystupovanie. 

Harmonikové súbory sa ukázali na pek
nej úrovni. Harmonikový súbor II. Hu
dobnej školy v Petržalke súťažil v III. b
tegórii a za predvedenie koncertnej polky 
z opery "Predaná nevesta" získal I. mies
to. Tento súbor sa ukázal technicky, ako aj 
dynamicky vyspelý. Harmonikový súbor 
l. Hudobnej školy tiež upozornil na seba 
predvedenim Dvohí.kovho Slovanského tanca 
a Offenbachovou ouvertúrou "Orfeus v pod
svetí" v úprave s. učiteľa Castigliona. 

Elemír Turcár 

KONCERT K JUBILEU B. S~fETANU 

Mladý hU';lista Bohdan Warchal upútal 
na seba pozornosť bratislavského p ublika 
nielen inteligentným prednesom sólo
v:í•ch partií orchestrálnych diel na koncer
toch Slovenskej filharmónie (ako koncertný 
majster) , ale úspešne sa p1·edstavil aj ako 
sólista. Na koncerte usporiadanom z prile
žitostí 75. v)7očia smrti Bedficha Smetanu 
v prvú májo vú nedeľu v PKO predniesol 
spolu s klaviristom Samom Kovárom dve 
ôasti zo Smetanovej ~kladby "z domoviny" 
a Ondŕíčkovu úpravu Skočnei z Predanej 
nevesty. Vo Warchalovej interpretácii nás 
okrem technickej dôkladnosti a inuzikali
ty zaujme a j sýty a bohatý tón nástroja. 
Hadi b y sme ho častejšie uv ítali na kon
certnom pódiu, najmä ak by sme si mohli 
v jeho podaní vypočuť diela českej a slo
venskej modernej hudby. Kovár sa pre(l
stavil nielen ako spoľahli\-ý sprievodca h 11~· 
listu, ale prednesom Smetanov)·ch Ceských 
tancov aj ako vyspelý sólov-ý klavirista. 

Nemožno sa však nepozastaviť nad fak
tom, že koncert takejto dobrej úrov ne sa ne
stretol s patričným záujmom u n:íšho obe
censtva. Dobrá proclukcia nepotrebuje veľ
kú reklamu, no zdá sa, že u nás treba ešte 
používať injekcie na povzbudenie návštev
nosti koncertov vo forme veľkých plag·:\.tov 
a najmä lesku mien zo zahraničia . 

Z. Marczellová 
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Z NAŠICH KRAJOV 

BALETNA TRILOCIA V KOSICIACH 

Baletn)r súbor StC\tneho divadla v Koši
ciach obohatil dt'ia 25. apríla 1959 svoj re
pertoár novou premiérou - večerom troch 
krátkych baletov, a to: A. Borodin: "Polo
vecké tance", M. de Fa lia: "Trojroh)• klo
búk" a Rimskij-Korsakov : "Scherezáda" . 

Polovecké tance sú baletnou časťou dru
hého dejstva opery "Knieža Igor", ktorých 
prvé pr·edvedenie sa uskutočnilo v chore
ogrilfii M. Fokina v Parlži v máji r. 1909. 
Hoci v minulosti hlavné postavy v tomto 
balete tancovali vynikajúci sólisti (S. Fe
doroYa, rr. ·smirn ova, A. Bolm), bolo toto 
folldoristické tableau i\f. Fokina hodnott>né 
ako balet. v !\torom celv súbor zastáva só
listtick ú úlohu. To zna~ená, že . Polovecké 
tance sú vy·slovene masovou scénou, ktorá 
má na diváka pôsobi( ako živelný jednotn~· 
celok, no na košickom javisku nevyzneli 
tak bezpros tredne. Tance po technickej 
stránl<e nebolo možné plne rozvinúť. Tempe
rament, ktorý· bol citeľn)• na začiatku kaž
dej nastupujúcej skupiny, postupne pri pr·i
pájaní sa ďalších skupín viditeľne slabol. 
Na rozvitie temperamentu pre tancujítcich 
nebolo na javisku potrebné miesto. Xaj-.,iac 
sa to prejavoYalo u sólistov (A. Hoppeoyá 
a J. l'vfičola) . Títo sa snažili da ť stvár:ňo,•a
ným postavám patričný charakter a tem
perament, čo však pre obmedzenie javisko
Yého priestoru prí tanci so sborom nebolo 
možné. Tanečný prejav polovťckých žien 
(práca rúk, ako aj hornej časti tela) bol 
málo v)'razný, tvr d)', a nedokreslený. Sbo
rové scény boli miestami nejednotné. Tech
nicky i charakterove holi slabí polovecki 
chlapci. Spevácky sbor neznel plne, čo mož
no ospravedlniť neúplným obsadením. Nedá 
sa mu však odpustiť citeľná nerytmičnosť 
na viacerých miestach. Rýchle tempo na za
čiatku v orchestri zapríčinilo nejednotnosť 
pohybu nastupujúcich poloveckých žien. 

"Trojrohý klobúk" - povesť od Antónia 
de Alarcon, bola podkladom na libreto rov
nomenného baletu, ktoré spracoval Martinez 
Sierra na hudbu M. de Fallu. Balet svojím 
obsahom je kritikou na španielsku feudálnu 
spoločnosť zo začiatku XIX. storočia. Cho
reograf v hrubých rysoch spracoval my!í
henku deja zrozumiteľne, no chýba ešte 
dôkladnejšie p remyslenie a dol<reslenie de
jovej línie, ako aj choreografickej stavby. 
HlaYná postava - mlynárka - ktorú stvár
ňovala Hilda H auptová, bola choreograficky 

:až priveľmi jednoducho postavená, krokv 
neboli vypracované s patričn)•m rytmick)r1~ 
akcentom a temperamentom, ktorý charak
terizuje španielske tance. Ani práca rúk ne
bola dopracovaná. Preto sa II. Hauptovej 
podarilo iba čiastočne vystihnúť charakter 
hlavnej postavy. 

J ej partner C. Sekereš v úlohe mlynára 
vyzdvihol postavu živelným h ereckým pre
javom. Xa technickom predvedení jeho tan
cov v jedno tlivých častiach, hlavne vo va
riácii v I I. obraze. bola viditeľná linia cha
rakteristického šp~nielskeho kroku. Napriek 
t~·mto ldadom - pre hlavnú postavu -
nebol to v)·kon vcelku uspokojivý. Jeho 
tance potrebujú dôkladnejšie vypracovanie. 
Okrem toho variácia v druhom obraze tejto 
postavy býva vždy "glanz-partia" , a preto 
je potrebné túto tradiciu udržať. Postava 
corregidora bola St. Rcmarom mimicky 
pekne vykreslená. Skoda, že choreograf n ie
k toré miesta v scéne corregidora a mlynár
ky (napr. scéna s h roznom) nepostavil viac 
tanečno-komicky. Chtivosť corregidora po 
bozku by sa tým dala ešte lepšie vystup
i'íovať a scéna by zfskala na vtipnosti. 

Zrozumiteľnosť tohto diela bude až vtedy 
perfek t:q.á, keď sa do detailu vypracujú e>te 
scény na začiatku I. dejstva, kde · sa jas
nejšie poukáže na úprimný vzťah manžel
skej lásky a dôvery - mlynára a rnlynŔr
ky. Dalej v I I. obraze scéna prezliekania 
- mlynára a corregidora - musí byť ľahlw 
a rýchle prevedená, aby nestrácala na pô
sobivosti. Rovnako finále bude treba re
žijne a choreograficky dopracovať. 

.,Seherezncla" - svmionická búseň Rirn
sk~ho-Korsakova inŠpirovala libretistu A. 
Benoisa k vytvoreniu rozprávkovej atmo
sféry z "Tisíc a jednej noci". Dej, k torý 
je pôvodne založený len na motívoch vášne 
a žiarlivosti, choreograficky spracoval M. 
Fokin. Tento obsahove jednoduch)• a zto
zumitcľný balet, spestrený kolol'itom orien
tálnych skupinov)•ch tancov, doprevádza
ných prec.ítenou rozpt·ávkovou hudbou, d:í
va choreografovi možnosť vytvárať náladu 
staréh~ orientu so všetl,ými jeho typickými 
znakmi. Choreograf St. Remar v inscenácii 
"Seherezády" rozvíjal svoju fantáziu úspeš
ne. Myšlienku deja viedol po režijnej stJ·án
ke jednoliato. Scéna za scénou logicky za
padali do seba. Tomuto ucelenému tiielu 
možno vyčítať iba nie celkom správne chá
pan'ie orientálneho charakteru odalisiek a 
otrokov. Nebol na javisku dostatočne za
chytený ani tanečne, ani mimicky moment 
" .. . závratného plameňa vášne ... <~, o kto-
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rom s_a píše v obsahu iba v súvislosti Sehe
rezád;,o~a otroka. Pre gradáciu scény a hlav
ne charakter v tedajšieho orientu mal byť 
tento prvok tanečne aj režijne výstižnejšie 
dokr~iený. Sólovému páru - Šeherezáda 
Z. K"lidelová a otrok T. Ivan - patrí · plné 
uznarue za technicky čisto prevedené adagio. 
(Iba mäkšia p ráca rúk a hornej časti tela 
b y bola u Kúd elovej žiadúca.) 
· Z·,§!..adiska obsahu a citovosti adagia vy

n;h·a .,sa nám otázka!' či b y predsa len "me
nej nebolo v iac" . . TI~kn.é dvihačky, vy nalie
zavé a nevšedné, Éisté piruety i . klasické 
arabesky a atitúdy , no toľko, že pred c~iyá
k~m, pozorujúcim de j, začínajú s'!,.,'"vynárať 
.d~e tnn~1~jí~ce postaYy a ·m~znú ~ve váš
mvo sa l ub1ace b v tos\1. Za tychto 'okolnost[ 
t1:éba uvážiť funk-čnos ť tech~iky klasického 
tanca. Finálom deja má byť neľúto3tné za
bíjanie odalisick a otrokov, ktorí, prekvape
ní príchodom pána, v strachu o život hľa
dajú · záchranu v beznádejnom ú teku. Nic 
je ttt namieste, ab y sa otrok a odaliska 
v _časoch starého orien tu za takej . situácie 
chytili za ruky a spolu heroick y nastavili 
hruď vra:lednému bodnu tiu, rozhodnutí 
radšej zomrieť ako žiť ďalej v otroctve. Túž
ba po . slobode nebola ešte natoľl<o vystup
ňovaná. 

Ako v predchádzajúcich dvoch dielach, 
tak aj v tomto sa súbor dopustil nejednot
nosti, zavinenej hlavne nerešpeklovaním 
jeden _ druhého pri tanci a tiež a j nemuzi
kálnosťou jednotlivcov. Orchester pod t ak
tovkou B. Velat a nebol dostatoť.ne p ripra
vený na tieto náročné hudobné diela, ne
podporoval v plnej miere pr·ácu súboru na 
javisku. 

Naproti tomu výtvarn ík L. Sestina v kaž
dom jednotlivom diele uprav'1l scénu na b l:l
let farebne a kompozične veľmi účelne. La
denie farieb kostý n:Íov a '~cény p ríjemne 
pôsobilo na pohľad a dokresľovalo náladu 
jedn9tlivých obrazov. Iba "Trojrohý klo
búk" mohol byť vzhľadom ku vkusnej ná
znakovej scéne viac kostýnmve šty lizovaný. 

V celku možno túto premiéru v porovnan í 
s prácou minul),i:h inscenácií po umeleckej 
stránke hodnotiť ako prínos do repertoáru 
košického baletného súboru. M. H . 

BUDE MAt BANSKÁ BYSTRICA 
V DOHĽADNOM CASE STALU 

SPEVOHRU? 

Je to otázka, k to1·á už viac ako pol roka 
zaujíma m ysle mnoh~·clt umelcov i neumel
cov nielen v Banskobystrickom kra ji, ale 
a j na iných miestach, kd.e doľahol chýr o 
prípraváéh na jej zria denie. 
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Predovšetkým je .tu problémom otázka 
potreby stálej spevohry v Banskej Dys.t.·ici 
a na strednom Slovensku vôbec. Stredné 
Slovensko š iroko-ďaleko nemá takého ume
leckého útvaru, k tor)' by sa stal interpretóm 
spevoherného žán ru seriózneho zamerania a 
uspokojoval tak potreby širokej verejnosti, 
k torá po tómto žán ri volá. · 

Volá? 
Kto videl návštevu čo len jediného pred

stavenia spevohry na strednom . Slovensku 
a v Banskobystrickom kraji, uzná, že na 
túto ótá.zku možno otlpovedať len ldach te. 
Cinohra, ktorej sídlo je vo Zvolene, má ká-

,_ der svojich milovn íkov, a hoci hy ich ča~to 
• · mohlo byť a j viac, práve tieto slabšie ná
·: vštevy hovoáa o toii1, že naše obecenstvo 
. žiada dnes už čosi Yir,c aj po kv:tlitatívuej 
stránke ~j čo do šírk y umeleckého prejavu. 
Sme presvedčeni, že keby Z\'olenské diva dlo 
mohlo a j pri činohrách uplatniť vhodnú scé
nickú hudbu, hola by príťažlivosť ich JH'erl
stavení oveľa väčšia. Dnešný človek si zvv 
kol na širšiu škálu dojmov; k toré ho denne 
sprevádzajú, a najmä na hudbu, ktorú po
čúva na ceste do p ráce, časlo aj počas za
mestnania, po návrate domov a pri rôznych 
priležiLostiach. Preto vôbec me je čudné. 
že popri literárnodra.rnaJ;ických útvaroch u
meleckých chee vidieť a počuť aj útvary 
hudobnodramatické, ktoré by hlbšie a širšie 
naplňali jeho život, a tak rozvíjali jeho 
schopnosti a sily . 

Na otázku potreby možno teda odpovedať 
len kladne. 

Inou je otázka charakteru nádejnej stá
lej spevohry v Banskej Bystrici. 

Mnohí cl1cú , ab y to bola opereta. hú ~ú 
za komornú operu. Niektorí hovoria o ľ\t
dovej spevohre, hoci takýto pojem j e v 
bežnej terminológíi neznámy. T:\to otázka je 
však veľmi významná najmä vzhľadom na 
ciele, ktoré dncšn)'m umen.ím ~Jedujeme. Ak 
chceme, aby náš ľud ž.il širšie a hlbšie ako 
v rninulosti, nesmieme byt v ok'Í.zkach ná
ročnosti zllOvievaví. A otázka charakteru 
nádejnej spevohry v Ban~kej Bystrici je 
otázkou náročnosti v tomto zmysle. Ak sa 
uspokojime s lacnou operetou, _potom bude 
táto náročnosť obmedzená len nk tento žáner. 
Ak však budeme bojovať za \!yššiu spe~o
hernú formu, za komornú operu, pot<;>m 
neódsúdime k valitnú operetu, ale dáme ľu
ďom možnosť väčšieho predstih u a širšieho 
pohľadu na život a svet, ktor§' sa im sta~e 
kra jším a radostnejSím, pretože ich b ude 
stále obohacovať o nové a nové zážitky tr
valej hodnoty . Je zn áme, ·že kto m 2. rád 
hudb u symfonickú, ten neodmietne an i d o},. 

Krajský symfonický orchester v Banskej Bystrici 

r ú tanečnú hudh u. ,Kto v~ak m) rád lt'n 
tanečnú, a k tomu e.~te úpadkovú, ten si 
nikdy neobľúbi klasické symfo nické- diela. 
a v tom spočíva a j ot:ízka šírkv fl hfblw 
poh.ľadn človeka na život a svet. 'Kecľ ten.t'o 
pohľad bndeme ustavičm' rozširovať n pre
hlbovať, dostaneme sa tarn, kde sa v socia
listickej kultúrnej •·evolúcii dostať chceme. 
Ak sa však budeme usilóvať vyhovieť ihn 
momen tálnemLt vkusu a nižším nárekom·, 
potom budeme v ľuďoch utvrdzovať hm to. 
čo '-' 1úch už d ávno je, a nijako sa ne t·oz
vinú do šírky a hlhky, ako to v kttltúrllt' j 
révol úcii predj:Jokladároe a očakávame. 

Preto aj odpo,-elľ na druhú oth ku bv 
mala byť - án9! Komorná opera s dob1·\·~ 
~z_ťahom ku k~alitnej OP,erete - totiž hez 
JeJ _a~so! •ítneho vylúčenia. V pr iebeh u praž 
skeJ Jan som mal možnosť vidit>ť H äncllov u 
op~r~ .Ari~dant~ v poda1ú berlí:'~kt>j Nemec
keJ statneJ opery. Mal som doJem, :le to j e 
t o pravé, čo by mali vidieť a j ob vvatelia 
stre~lného Slovenska. Na tukýchto die"lach hy 
1'1/-Rh možnosť vyr;ísŕ na stálych návštevnf-

Foto: Pav~! ~ty k 

kov opery. A to nie je jediné dielo, ktoré 
b y nádejná kornor-nn opera mohla mať vo 
svojom reper toá•·i. ., 

Dalšou otázkou nádejnej spevohry s1í 
ldtdJ·c. 11' 

Slovensko a n•1)mä stredné Slovensko ' nt>
?"-á SJ:Ievoher~lých yracovníkov doma, má 
wh _vsak V'~ta rozlr oíseJl)'ch po celej re
p ub like. Sanu sme o tom nevedeli, Ž<.> ich 
máme toľko. Nechceme bvť natoľko lol,úl
patriotmi, že b:' sme ich 'tu chce}i niať zu 
l;aždú cenu, ale holo by h~dam namieste, 
keby pomáhali dvíhaf predovšetkým kul
túrnu úroYcií svojho rodného kraja. 'te doma 
ešte nikto nebol prorokom? To je už 7~tsta
ral ý názor. Kde sú schopnosti, tam bude 
?i úspech, najmä ak tieto schopnosti po<;lpo
ruje íoprimné úsilie v :-cpmcovať sa na úro
veií pop redných umelcov. Na vvpisan~ 
lwnku1-z ~a p rihlásilo mnoho uchácl~ačov '3 
verime, že ich b ude ešte viac, naj mii. ak rm~
zradí~, že zodpovední činitt:lia by veľmi 
uvítah, keb y o prácu v tE>jto spevohre malo 
zánjť'm čo najviac absolventov, aby tu 
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vznikla spevoherná scéna mladých - i keď 
im budú mnohí starš1 pomáhať. Očakáva
me že naša mládež si nedá uniknúť túto 
jedinečnú príležitosť a zasiahne aj tu tak, 
ako vedela zasiahnuť na in)•ch dôležitých 
mie~tach, aby sa · dobrá vec podarila. 

Aj keď umiestenie spevohry v. Banske~ 
Bystrici bude až do vyhudovama noveJ 
spevohernej budovy len dočasné :' N{trod
nom dome, nazdávame sa, že to n tkoho ne
odradí keď b ude mať takú jedinečnú prí
ležitost budovať dobré dielo od základov a 
bdieť nad jeho dobrou a zodpovt:dnou vý
stavbou. Na tom možno najlep~Í~- dokázať 
úprimnosť budovateľských snáh, k toré si v 
dnešnom zriadení tak cenime. Podľa pl·ísľu
bov a rozhodnutí rady Mestského národ
ného výboru v Banske j Bystrici bude maf 
nádejná spevohra dostatok prevá~zkovýcb 
miestností na započatie i ďalšiu svoju do- · 
časnú činnosť, kým sa nedohotoví nová bu
dova spevohry. Pri dnešných hudovate!
slt)'ch snahách a budovateľskom eláúe Je 
to perspckt1va dosť rýchlo uskutočniteľná_. 

Kádre, ktoré majú túto spevohru vytvoriť, 
iste zo · všetkého najviac zaujímajú byty. 
Nezastierame skutočnosť, že by tov márne 
nedostatok a pri súčasných potrebách ne
možno sa s tý·rnto problémom vyrovnať zo 
dita na deň. Tento fakt je tiež jedným z 
dôvodov, prečo by sme uvítali, keby tu 
vznikol spevoherný súbor mladých - slo
bodn)•ch. ktod hy sa mohli ľahšie ubyto~ 
vať. ;}festský národn)• v~·bor v BanskeJ 
Bystrici zaoberal sa však aj touto otázkou 
a v roku 1960 dú k dispozícii budujúcej sa 
spevohre okolo 40 bytov. To je prisľuh, 
ktorý hy mohli uvítať opäť predovšetkým 
mladí. Neuzatvárame sa však ani p red star
šími, prípadne i mladými ·- ženatýrni umel
cami, ktor1 sa chcú podobrať na túto· veľkí1 
úlohu. Už z ·toho, čo sme poveda li, je zrej
mé, že verejní činitelia v Banskej Bystrici 
majú úprimný záujem na tom, aby spevo
hra v Banskej Bystrici: bola a aby mala čo 
najvhodnejšie podmienky pre svoje účin· 
kovanie. 

Napokon som si. nec.hal otázku uplatnenia 
banskobystrickej spevolu·y. Je isté, že v sa· 
mej Banskej Bystrici by nádejná spe
vohra na plnenie plánu nevystačila, a preto 
sa počíta s t..:·m, že to bude spevohm zá-. 
j{lzdová. Veď• ak chceme odstrániť rozdiel 
medzi mestom a dedinou, nemôžeme sa uza
tvárať do kamennÝch divadiel. Všade tam, 
kde dochádza činohra Divadla J. G. Tajov
ského zo Zvolena, môže dochádzať aj 
spevohra. 
Keď si teda znova položíme otázku, či 
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bude mať Banská Bysh·ica v dohľadnom 
ča'se stálu spevohru, možno odpoveda·ť áno ! 
Bude ju mať, ak - podľa slov s. Zápotoc
kého - všetci, ktor)•ch sa to týka, vezmeme 
veci s tým súvisi:~.ce pevne do svojich rúk. 
Ak t o pochopia najmä mladí, nádejní umel
ci, bude to spevohra, akú Slovemko dosiaľ 
nemá. A o to nám ide! J:ín Melek 

SLOVENSKÁ HUDBA V .TUZ..1'f~"CI-I 
CE CHA CH 

Vedenie OB a KOD v Ceských Budejo
viciach prijalo zásadu: v každej s~zóue 
aspoň jeden koncert slovenských umelcov 
so slovenskou tematikou. 

A dobrá vec sa podarila. Po veľmi úspeš
nom koncerte klavírneho . dua manželov 
Macudzinských sa uskutočnil umelecký pod
nik väčšieho rozsahu - zájazd Speváckeho 
sboru Slovenskej fiLI}armónie so znamenitým 
sbormajstrom J. M. Dobrodinským. V čase 
od 15. do 25. marca absolvoval sbor spolu 
osem koncertov : 16. Tábor, 17. Bechyni\, 
18. Ceské Budejov:ice, 20. Tábor (pre školy), 
21. T)-n nad Vltavou, 22. Jindi'ichuv Hra
dec, 24. ·velešin (pre tamojšiu továrer1) a 25. 
Strakonice. 

Zo známeho programu z českej a sveto
vej shorovej tvorby bolo inožné posúdiť 
kladv tohto veľmi vyspelého, ozaj repre
zent;tívn eho sborového telesa. Hlavný záu
jem sa však sústredil na slovenskú tvorb~ 
u nás, žiaľ , dosiaľ málo známu. Úspech 
koncertov bol veľký a skutočne spontánny. 
Frenetické potlesky, skandované volanie 
Slovensku zdar" splevádzali jednotlivé 

Čísla. Všetd: dirigent, sbor i sólisti boli pred
metom Jnnoh)'ch pozornosti a sympatií. V 
južných Cechách sa dvere otvorili dokorán. 
Dôkaz ? - V júli t. r. zájazd madrigalistov · 
tohto súboru na Hlubolcú, do Jindfichovho 
Hradca, Pisku a Vimperku. Otvorili sa dve: 
re a j in)'m slovensk)·m. umelcom a ďalšeJ 
slovenskej hudobnej tvorbe. . 

Pri tomto prvom zájazde poznali sme sbo
rv Dezidera Kardoša: Zem m oja rodná, 
• .Uexandra Moyzesa: V trenčianskej záhrade, 
J. Valašfana-Dolinského : Keď sa milý na 
vojnu bral, Mikuláša Schneidra-Trnavskeho: 
Veje victor - Bolí ma kolienko, Eugena 
Suchoňa: Aká si mi krásna - Bodaj by vás, 
vy mládenci, J ozefa Grešáka: Vojenská a 
J ána Levoslava· Bellu: Tri slovenské ľudové 
piesne. 

Zájazd bol manifestačným úspechom 
slovenskej hudobnej kultúry a teš1me sa, 
že u nás na českom juhu uvítame postupne 
i ďalších slovensl..-ých umelcov. . 

Josef Beraŕt 

FERDINAND KLJNDA: ALEXANDER 
ALBRECHT . . SVKL, Bratislava 1959. 
Str. 229. 

Edícia malých monografií našich sucas
n-<'ch skladateľov bola v tomto roku obo
h~tená o nový <!väzolt, vcnovan;ý Alexan
drovi Albrechtovi. Vydanie tejto publikácie 
treba vrelo privítať. Priekopnicka umeleclu1 
činnosť a cenný tvorivý odkaz tohto ušľach
tilého kultivovaného umelca upadli totiž " 
posleclných rokoch takmer do zabudnutia. 
Nedoceňovali sme jeho záslužný -podiel na 
budovaní základov nášho súčasného hudob
ného života a hodnotu jeho kompozičného 
prínosu. Príčiny tohto ~ed~~~r~~~~nia ~?li 
rôzne. Dnes však o to nastOJClVeJ~!e pocitu
jeme potrebu oboznámif sa s Albrechtovým 
celoživotnvm dielom a včleniť ho do živého 
prúdu naŠej ·hudby. Kniha d r. Ferdinanda 
Klindu vychádza v ústrety tejto potr<!be. 

Klinda si nestavia za cieľ len zvážif to 
pozitívne, čo Albrecht. vykona\. ale sa ti~ž 
veľmi aktívne zasadzuJe za lep>le po~uame 
jeho· diela. Táto . črta l{lindovej monogt·aľie, 
toto zápalisté zaujatie pre Albrechta patrí 
k jej najsympatickej$ím miestam. Nf>treb:~. 
ani zdôrazňovať , aký význam mal tok)'t o 
pome1· autora k "hrdiuovi" jeho práce pre 
vznik dobrej monografie. Dr. Klinda spra
cúva Alhrechtovu umeleckú činnosť a skla
dateľský odkaz spôsobom, ktorý sa v mo
nografiách o skladfltl'ľoch zaužíval: najprv 
opisuje životné osudy skladateľa a potom 
prechádza na rozbor a hodno tenie jeho tvor
by. Predtým však v ŕov{lde vymedzuje ciťľ 
svojej p ráce a zdôvodťíuje j.ej aktuálnosť. 

Biografická kapitola Kfindovej ltnihy u
vádza lllavné komponenty Albrechtovho 
života, z ktor)·ch je p re nás dôležité poz nn f 
predovšetkým prostredie, v ktorom vyrastal, 
okolnosti, za ak)'ch sa formoval jeho mue
lecký profil, a neskôr jeho mnohostrmmú 
činnosť výkonného Llrnelca, dirigenta, pedA
góga a, last not least, skladat~ľa. Pre mlad
šiu generáciu, ktorá nebola svctlkom a ú
častníkom Albrechtovho účinkovania v Dra
l:islave, je priam prekvapujúce zisťovať, nl(~' 
významný hol jeho podiel najmä na hudob
nom živote medzi dvoma vojnami . .Te dobre, 
že dr. Klinda na tieto skutočnosti t<,k dô
razne upozorľíuje (robi tak okrem živvto
pisnej aj v záverečnej kapitole "Albl'echt 
a slovenský hudobný život"). Bez správ
neho ocenenia zásluh A. Albrech ta n ie je 
totiž úpln)· obraz o okolnostiach, za ak~·ch 
sa rodila naša súča.sná hudba. Klinda vý
stižne ukazuje, že Albrecht nebol len oži
vovateľom takmer zaniknutých tradicii lwt-

tislavského h udobného života, ale tiež umel
com, ktorý dal svoj e schopnosti do služieb 
jeho rozvoja na nových, priazr,ivejších a sta
bilnejších základoch. Z jeho opim vyrastá 
pred nami osobnosť umelecky nekompr<; 
misná, cieľavedomá, povzne~ená nad mah
cherné nacionálne roztržky. Takto ju poznali 
a o-ceľíovali tiež jeho umelecky pokrokovo 
orientovaní · súčasníci. 

Kapitola venovaná Albrechtovej tvorbt' 
tvorí !'ažisko Klindo,·ej práce. Skladhy sú 
tu rozoberané v porad[ ich vzniku, pričom 
sú však analytické partie prestúpené po
známkami zovšeobeciíujúcej povahy, v kto
r)•ch sa konfrontuje Alhreehtova osobnosť 
a jej odraz v tvorbe (kapitola má názov 
"Osobnosť a ·dielo"). Dôra,z je tu, tJrirodzene, 
na dielach, k toré sa ukázali najvýznamnejší
mi: klavírne kvinteto op. 6, sláčikové Iwar
telo op. 19, symf. suita ,/5ípková Ruženka", 
Sonatína pre 11 sólových nástro jov, Tri 
básne z cyklu "1\-Iáriin život" (Rilke) pre 
soprán, rniešan)- sbor a or~hester a symfo
nická báscl't "Túžby a spomienky" . Klinda 
venuje osobitnú pozornosť tiež problému 
Albrechtovho vzťahu k slovenskej ľudovej 
p iesni, prejavujúci sa v dielach posled
ného skladateľovho tvorivého obdobia. Po 
preeíta1ú kapitoly o Albrechtovej tvorbe za
Číname si uvedomovať, že náš hudobný 
život sa v posledných rokoch neprávom 
ochudobňo,·al o diela, ktoré sú životasclwp
né a aktuálne i dnes. Treba dúfať. že K!in
dova kniha prispeje k ich spopula~izovuniu. 

Pri hodnoteni Albrechtovej tvorby vychá
dza dr. I{linda z jej konfrontovania s tvor
bou Albrechtovi'ch sôčasnikoy a hľadá tiež 
východiská, z l~tor),ch Albrecht ako sklada
teľ vvšiel. Mnohé Klindove postrehy si tu 
zasluhujú pozornosť , napr. zistenie (i vy
s,·etlenie skutočnosti) , že Bartók, ktorý pa
tril k Albrechtov)'ID najbližším priatdom a 
ist)· čas bol aj jeho uťiteľom, nemal· na 
Albrech tovu tvorbu priamy vplyv. Nazdá
vam sa však, že by b olo bývalo vhodné 
bližšie sa zaoberať porovnaním.Albrech tovloo 
diela aj so skladateľmi, ktorí s ním majú 
(podľa Klindu) spoločné rysy (J. Haas, F. 
Schreker a pod.). V p1·ípade Hindemitloa 
zase by bolo možné komparácie rozšíriť i 
na viaceré diela, nie iba na zhudobne nie 
Rilkeho básní z Marienleben (tu pritom 
treba s Albrechtovou skladbou porovnávať 
nie natoľl'o Hindernithov cyklus 15 piesní 
pre soprán a klavír, ale skôr 4. piP.sne so 
sprievodom orchest ra, 7. ktorých ex.istnjú dve 
znenia : z roku 1939 a 1948). Porovná vajúc 
Albrechta s iný-mi skladateľtni novšej doby, 
dr. IGinda zdôrazňujll - iste právom -
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synteti~ký cbaraktel' jeho diela. Pritom vši\];. 
azda - priliš pree),:pon (tva moment úmysel
ného odpútav ania sa od tradícií napr . u 
Wagnera alebo Bartóka. Zda sa roi, ž~ p-e 
nich ·potreba hľatiania nov~'ch ciest nebo!a 
natoľko v)·sledkorn rozumových ú vah , al<' 
skôr -' úmeleckou potrebou. To, prav da, ne
znamená, že b y túto potrebu musel pociť.o·vať 
k aždý skladateľ ich dobv roVilako inten
zh·n~:·'l\ že by jedine ich postoj h ol mal 
opods-tatnenie. 

Klindova monogrnria o Alexandrovi Al
breehtovi veľmi pť'kným sp:>soh om s pl:ka 
náš dlh voči tomuto vÝznamnému umelcovi 
predbežne asp oo'í lite1·fn·nou formou. Patl'Í 
k najlepším našim pl'focam o sú<'asn ých 
skladateľoch a je dôl<azom toho, že dr. Kli n
da je nielen talento van)•m organovým ·umel
com, ale aj bystr)-nl analytikom a zfopalis
tým ·propagátorom núšho súčasného umenia. 
Toto zistenie b v som nemohol oslahif ani 
tý m, že b y son1 vyratúval drobn(· nep res
n osti a protirečenia, ak o n apr. h-rdenie, že 
Albrecht " nikdy nepu;rábal skoršie diela'' 
(str . . 69), hod sa pretltým hovorí (str. 64), 
že v posledn)•ch 1·okoch živ ota " korig-njc 
staršie skladby". . . Za nedostatok považu
jem to, že ani v zozname skl:vtieb na l<onci 
knihy nie sú uvedené pôvodné názvy skla
dieb, čo najmä u voktllnych diel skm;ľuje 
situáciu. VeľlllÍ užitočné b y tiež bolo b~·valo 
uviesť u všetk)'<'h tlačou vydaných diel 
rok vydania. 1·1' 

~~IIKCLAS SCHNEIDER-THNA YSI\ Ý, 

ú SMEVY A SLZY (spomienhy trna'·'
ského sldadateľa). Doslov od Ladislava 
Burlasa, obáll<a a ilustrácie úd Edity 
A.mbrušovej.. Vydalo Slo•-'enské vyda-

· ,'atcľstvo hrá.m ei lileralúry . Bratislava 
1959. Strán 188. 

Jeden zo zakladateľov s!o,·cnskej n árodnej 
hudby, Mikuláš Sch11eider-Trnavsk)•, bol 
zn:\mv okrem inéh o i t ým , že vedel pomimo 
svojich ·umelerkých r;rejavov h udobn ých 
komentovať vtip nými slovami svoj vla~tný 
život a životné zážitky a tiež to, čo sa okolo 
neho -dia lo v užšom o~obnom i širšom n á
rodnoril kruhu. K tomu sa však dostal vlust
ne · až krá tko pred smrťou, a to e~te záslu 
hou pracovníkov Slov ensk ého vydavateľ stva 
krásn ej literatúry . Na ich podnet, ale a j s 
ich pomocou , začal Schneide•·-Trnavsk ý písať 
svoje spomienky . Venoval v nich primerané 
miesto svojmu rodisk u Trnave, aby sa t)-m 
viac mohol sústrediť na opísanie podstat
nejších životn)•ch spomienol<, a to spôso
bom pre neho charakteristickým a svojráz-
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ny m. Z pôvodne zamýšľanýr.h rozpomienok 
a širšie poňatých pamä tí h olo možno pre 
budúcnosť zachráo.iť v spo!u;m 'tci s autorom 
len d ve tretiny pubLkovan5•ch sp omienok, 
kým poslednú časť - pre sm r f skladateľovu 
- už nebolo m ožno zredigovať za jeho ú
časti. 

l~udská i umelecká osobnosť Schn eidra
Trnavského bola vý razná, svojrázna a oso
bitú, čo sa v plnej miere odráža i na lite
rárnom cba•·aklere spomien ok , ktoré obsa
hujú nielen veľmi mnoho zauj ímavého fa l;
tové\o materiálu, diiležitého pee poznanie 
, --livinu Schn eid rn-Tmuvské'w ako človeka 
a " umelca. prohlema1iky jeho zápasu o ná
rodnú sloYenskú hudbu v danej his~orickej 
a spoloeenskcj situó.c· ió. ktorá mala nm'í ne
sporne uri:it)c v ply v . No Schneider-T rnavský 
n ehol umeleck ou o --o1mosfou, ktoJ·á by sa 
h ola vedela filozoficky ponoriť do životných 
a umeleck ých p roblémov s úsilím boliť sa 
s nimi a hľada ť ich l'Íe:íenie, a preto b y sme 
v jeho spomienkach márn e hľadali v ýraz
nejší odraz tal<)·chto zápnsov. To, čo robi 
spomienkv Schneidra-Tr navského pre čita
teľa púta"vým, je predovšetký m vtipné za
chv tenie drobn \,ch epizód z jeho živ ota, ale 
i ~o života spoločenského, v k torom žil 
ľudsky a umeleck y, tiesnený malomestsk ý 
mi pomermi, ktoré nedovoľ ovalí širšie 
uplatnenie ieho umPleckému nadaniu. najmä 
skladateľsk~rnu, ako napr. jeho ro ,·esn ik om 
Zoltúnovi Kodály ov:i, Uélovi llartók ovi alebo 
VítezslaYovi :\ovákovi. 

Spomienky Schneidra-Trnavského, tak ako 
sa nám dostali v knižnom vydani do rúk, 
sú iednako cenn)'l11. odl<nwm u melcovým, 
k tor.ému socialist~cké spoločenské zriadenie 
zaslúžene a oprá vncne ucle!ilo titul n árod
n ého umelca. Hndobn~· historik nájde v 
týchto spomienkach mnoho materiálu k ži
' 'otopisu ich autora a vôbec k dejinám 
,.zniku a počiatkov rozvoja slovenskej nft
rodnej h udby na vyššej timeleckej úr~vni. 
Kultúrnv historik s úi!itkom bude s~ahať 
po nich - zasa pre to, že nájde v nich mnoho 
zaujímav),ch pod robností o spoločenskom 
živote nielen tretieho najviičšieho mesta Slo
ven ska, a le vôbec slovenského kultúrneho 
života pred prv ou svetovou vojnou a v ob
dobí medzi dvoma svetov\m1i vojnami aj 
po nich. Treba len ľutovať, ·že sa Schneidro
\>i_-Trnavskému nepodai1lo viac sa sústrediť 
p t1 pisani spomienok na podrobn ejš'ie zo
brazenie slovensk ého života v uplynulom 
polstoročí a zachytiť udalosti a postavy 
ost rým viderúm, vtip ným postrehom a_ s do' 
kumentárnou vernosCou, a le 1.1j s úsmevnou 
láskavosťou, zhrnutou neraz v anekdotickú 

skratku a aforistický výťažok boh atého zá
žitku. Tak, pravda, o mnohých veciach, 
najmä závažný ch, Schneider-Trnavský nepo
dáva v u spokojivom rozsahu v o svojich spo
mienkach žiadúce vysvetlenie, keďže venuje 
viac pozornosti drobný m prihodám, tak ako 
ich vylovil z pamäti. "Spomienky" Sclmeidra
Trnavského by sa b oli iste p odsta tnej.,ie 
obohatili, keby sa m u bolo umožn ilo sp o
minať n a zašlé časy ich oživ ovaním n a 
podklade materiálov, čerpaných z in)-ch 
prameňov. Tak zostavil spomienl<y Schnei
dra-Trnavsk ého, výstižne nazvané, v obt·á
tenom slede slov podľa je,lnej z jeho zhie
rok p iesní Úsmevy a slzy, nie n epodobn)'m 
odkazom skladat.cfa, akým s ú jeho zbierky 
piesní, ktoré ho urobili národn)= umelcom. 
Spom ienky jednako u možnia, aby sa b:ic!a
nie o živote a diele Schneidra-Trnavsk ého 
o ne podstatnej šie oprelo - mohlo úspešne 
ďalej rozvíjať. Spomienky Schneidra-Trnav 
sk éh o sú nielen svedectYom o živote a čin
nosti ich autora, a le aj o jeh o oprav divej 
n hlbokej láske k rodnej krajine a najmä 
k rodnému mestu, i keď on o tvorilo pre jeho 
umelecký rozvoj macošské p rosh ·edie. 

Pri vydaní týchto spomitmok b olo by sa 
žiadalo venovať podstatne väčšiu pozornosť 
obsahovej presnosti a správnosti údajov, l•to
ré au tor u vádza. Bolo by sa žiadalo prípojii 
k p ublikácii vysv etlivky aspoň najdôležitej
ších u dalostí, osôb a v ecí, spomenutých v 
spomienl,ach, k toré sú pre dnešn ého čitateľa 
už neznáme alebo málo známe. Stúdia L. 
Bu.o·lasu mohla byť za meraná širšie, aby 
vyvážila to, čo v spomienlmch chýba. "!\"apr. 
by sa bolo žiadalo doplniť v pozn árnkach pri 
kapitolkách o štúdiu Sclme.idra-Trnavsl,ého 
na trnavskom gymnáziu spôsob hudobnej 
v),chovy n a tejto škole, ktorá by bola vy· 
svetlila , prečo z nej odchádzalo pomerne 
mnoho žiakov s rozvi nu tými hudobnými 
záľubami. Z väčších nedopatreuf upozorňu
jeme n n autorov omy l pri opisovaní priebe
h u svojej maturi:nej skúšk y . Spomína t u 
p rofesora !I-Lazia, aký v t om čase na trnav
skom gymnáziu nevyučoval, vyučoval tam 
však Csizmazia. Podobne treba opraviť údaj 
o tom, že z. Kodály začal chodiť so Schnei
drom-Trnavsk)·m ' spolu už v l. A triede. 
Prvú tr iedu obidvaja budúci veľkí sklada
telia absolv ov ali každý v inej paralelk e pl·
vej triedy a až od IT. triedy ch odili spolu 
nž do ôsmej. Napriek t)·mto a iným podoh
nýJn nedopab·eniam zo strany a utora spo
mienol<, ako aj redakcie, ktorá mala n a sta
rosti ich konečnú úpravu, sú Úsmevy a 
slzy veľmi cenný m dokumentom nielen 
pre bližšie poznanie živ ota národného 

umelca M. Schneidra-Trnavského, ale i pre 
poznanie života Trnavy a slovens.~ej . spo
ločnosti v p rvej polovici 20. storoča, - a to 
i p reto, že Schneider-Trnavský neváh'll 
dotknúť sa v nid1 aj vecí pálčivých, čím 
jeho sp om ienky nadobúdajú v mpopom 
ohľade prieraznosti a h odn oty h istqrického 
prameňa. 

Spomienl~:y sú spestrené ilustráciami E. 
Ambrušovej, zachy cnjúcimi viac-menej. ade
kv átne k autorovmu textu trnav~.~l'\ - ži
votné prostredie Schneidt·a-Trnavskf.lw a 
luuh jeho n a jbližších ľudi, hoci by bolo azda 
užitočnejš ie už pri t ejto priležitostí uverej
niť aj viaceré obrazové pdlohy, k toré by 
vernejšie doplňovaii s1Jomienky ak o publi
kované kreshy. 

Fr. B/; 

PAUL COLLAEII.: LA ~H:SIQUE 

MODERl\TE 

Predhovor Clauda Rostancla. II. opravenŕ 
vydanie. Bruxelles 1958, Elsevier. 280 sirán. 
(osmorkového formát.u) tc>mtu s noto·»ými 
príl>.ladmi, v ydelenými do zv láštnej prílohy. 
Kniha má veľmi pekn!Í gmficl<ú úpra'-'U a 
je " ybavená fotografiami shladateľov, insce
nácii a kresbami J . Cocteaua. 

Nebolo b y ťažké vypočítať všf'tky p rí
činy, prečo u n ás dodnes nemáme pôvodnú 
(ale ani p reloženú !) prúcu, po(lávojúcu aspoň 
le tmý syntetizuj úci pohľad n a hudbu d va
dsiateho storočia , t eda to, čomu bez b liž
šieh o upresňovania pojmov vravíme htHlba 
moderná. Treba to ľutovať tÝm viac, že v 
zahraničí už začínajú vychádzať práce, ktoré 
od p úhych syn opsií (tou v podsta te h ola 
n apr. kniha Hencfeldova, Vlornerova} , pre
chádzajú. k problematike špeciálnejšej 
vznikaj ú fundované monografie o jed n otli
v)•ch skladateľoch (napr . Stuc.kensch.rni~~tova 
o Schonbergo,'Í, Hecllichova o Bergovi, 
Kirchmeyerova o Stmvinskorn, ~estjevcva 
o Prokofievo,-i) , o jednotlivých vývojov)'ch 
smeroch (napr. R. Vl ada Storia della d ode
cafouia) a teoretick é p ráce, zameriav.ajúce 
sa p redovšetk)-m na otázly novej kom po
zičnej techniky (knihy Ruferove, Jelinkove, 
Leibowitzove, Schäfferove atď.). Zylášť v 
oblasti hudobnoteoretick ých p rác vznik.', čo
raz viac štúdií, venujú cich ~a d odekafónii, 
čím je značn~ skreslen)' obraz významu 
jednotlivých smerových ten dencií v dne:;nej 
hudbe. Spoločným znakom týchto p rác je 
výlučné obracanie bádateľského zreteľa na 
otázk y skladateľskej techniky, pričom sa tá
to technika skúma oddelene od širších prob
lémov umeleckého tvorenia. P ráca Collaerova 
nie je tohto druhu. P 1·avda, ak jej klaJom 
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je širší uhol pohľadu, záporom je jeho ml:ln
šia hlbka . Slovom - ide opäť o typický 
prehľad, o prácu informatívnu. 

Toto zameranie je w·čené osobou autora 
knihy. Collaer nie je profesionálnym hLt
dobným spisovateľom a za svoje živo tné 
zamestnanie si vyhral zamestnanie Bo1·odi
novo: chémiu. Avšak jeho záujmy boli a 
sú naozaj podivuhodne širol<é a jeho ,;in
nos( plodná : získal si veľké zásluhy ali o 
organizátor bruselského hudobného života 
(predovšetkým známych Concerts Pro Arte), 
je horlivým propagátorom súčasnej hudby 
ako klav-irista, dirigent i autor niekoľkých 
publikácií (všímal si v nich Stravinského, 
Honeggera, Milhauda) a v neposleduom 
rade si získal veľké meno aj ako etnomuzi
kológ. Ale aby sme nezabudli na to h!avné: 
Gollaer bol a je predovšetk)'ID človekom 
zapáleným pre novú hudbu. Od tiaľ i silné 
črty apologetiky '' jeho práci. 

Prvá z desiatich vlastných kapitol knihy 
je venovaná cnrouologickým prehľadom. 
ktoré podtrhujú skôr prímčkov)· a štullijn~· 
charakter diela. Autor tu podáYa zoznamy 
najvýznamnejších skladieb (s heslovitou, 
viac-menej náhodnou charakteristikou naj
dôležitejších udalosti spoločensko-polítick)·ch 
a umeleck )"ch) , ďalej zoznam sldarl uteľov 
podľa dátumu narodeni.a a konečne allúsi 
kronilm najv)·znamnej~ích -udalostí hudob
ného života, čo všetko má odrážať pulz 
doby. V tejto súvislosti možno poznamenal', 
že sa do textov dostalo mnoho nepresností; 
ako príklady uveďme, že v chronologickom 
prehľade skladieb dáva Gollaer roku 1938 
charakteris tiku "obsadenie Ceskoslovenska" 
alebo Bergovho Vojcka datu je do roku 1928 
atď. Collacr sa však dop~Hťa aj chyby o\·eľn 
závažnejšej : p rispôsobuje fakty svojim lwn
štrukciám. :'1 apríldad kecľ ~a snaží vtesnať 
jednotliv)·ch sldadatcľ '"" do 4 genernčný·rh 
vrsl"iev (striktne podľa dátumu narodenia), 
dó v-rstvy tvorcov J.radajúcich v ľudovej 
hudbe prvky noYého hudobného jazyka 
kladie spolu s Ľartókom, Kodalyom, S7.y
manowským, Enescom a ďalšími nie Janáč
ka, ale B. Martintl. 

Do ďalšej kapitoly vtlačil au tor výklad 
o Schonbergovi a jeho škole (\Vebern n 
Berg; a zaoberá sa otázkami hud.ohn0.ho 
expresionizmu. atonality a dodekofónie. An
torovmu zaLi.;niu je nesporne. najbližši::. 
osobnosť Stravinského, ktorému je venoYa
ná kapitola tretia, a tvorba parížskej Sest
ky, ktorej po kapitole, všímajúcej si fran
cúzskej hudby podebussyovskej (Fam·é, 
Koechlin, Schnútt, llavel, Roussel atď.) , ve
noval hneď tri kapitoly CE. Satie a Sesťka: 
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Skladatelia Ses tky; Francúzska hudba po 
Sestke). Veľlni zaujímavá je p re nás kapi
tola ôsma, nesúca názov Hudba v soviet
skom Rusku. Väč~inu autorových výklatlov 
možno považ:>Va·f za výklady "znútra", len
že tu ide o typický výklad "zvonka". Stať 
sa opiera o náhodne zozbierané inforllláeie 
a napriek istej autorovej snahe po o1jekti
vite pohľadu je pre iíu príznačné autorovo 
odvolávanie sa na zn:imy pamflet A. Gida 
Návrat z SSSR. Zameranie stati je inc'.č 
značne úzke - ide v pod~tate o P rokofieva 
a Sostakoviča. Kapitolu o nemeckej hudbe 
po R. Strausso\o'"Í začína autor Busonim a 
dotýka sa v nej hlavn e IGenka, Egka a 
Orffa, pričom ťažisko kladie do výkladn 
osobnosti a diela P. Hindemitha, ktor)· po
dohne ako Stravinskij a Sestka dávno stoji 
v popredí jeho záu jmov. Zarazí nás, :7.e 
práve sem je zararlený náš Alois Hába 
(štvrť tónová hudba, atemaťizmus) ; aj tu sn 
ukazuje, že presnosť 1Úe je práve a utorovou 
na jsilnejšou stránkon (datu je prv)' štvrť
tónový kvartet Hábov do roku i91.0 alebo 
píše o opere Matka v súvislosti s "posled
n)'IIÚ dielalni" autora atď.) . Tu by som 
tiež chcel upozorniť na (' astí1 medzerov:itosť 
Gollaerovho výkladu: tak vypadla akákoľvek 
zmienka o Kii'enkovej veľmi čulej činnosti 
po roku 1946, keď sa IGenek angažuje v 
oblasti hudby dodekafónickej a experimen
tálnej . 

Collaerovej knihe chýba predovšetkým 
pevná koncepcia . Autor SR pridŕža vä~~i
nou iba mechanického rlelidla n'lrodnosln~
ho a nevidí, že v súča~nej hudbe sa ako 
meradlá vynárajú na prvé núesto aj iné 
hitériá. P reto sa ani nepokí1ša určiť hlavné 
v)rvojove línie hudhy nášho storočia a nspo· 
kojuje sa s mozaikoviLý m obrazom. Tento 
nedostatok sa javí v p•·iam groteslmej po
dobe, keď nachádzame v)rldad o jednom 
z najpoprednejších zjavov noYej hudby, B. 
Dartókovi, v značne chaoticky zostavenej 
kapitole· poslednej. desiatej, nazvanej :\a
cionalizmus a ekiekticizmus (nájdeme tu 
hudbu španielsku, maďarskú atď. ; je čudné 
aj to, ako málo je západoeurópsky autor 
a etnomuzikológ informovan~' o džeze, ktor~' 
si tu tiež po všimol). T1ť nájdeme a j n{c~ho 
Janáč.ka, ktorému sí• venované tem<:'r dve 
strany. Faktog•·afia je celkom spoľahlivá, 
Zl\tO ,-efmi povrchu)· je výklad Janáčkovho 
diela. Ccská hudba. vôbec je trakto,·an<i len 
okrajove : zo starších mihnú sa mená Sme
tana a Dvoľák, z novej hurlby nachádzame 
vedľa Hábu a Janáčka len B. ~fart.inu 
(charakteristika Collae.,-o,,a: " . . . p íše diela 
"dobre urobené". Avšak to je všetko, čo sa 

o tom dá povedať. Martin\:1 je SaiĽ.t-Sačns 
súčasnej hudby".). Zo slovenskej hudby ne
pozná Coilaer vôbec nikoho. 

Zostáva nám povedať ešte niekoľko po
známok, ktoré neboli vyslovené hned' pri 
popise knihy. Práca Collaerova je pre nas 
nesporne zaujímavá t)•m, že je písaná z po
zícií francúzskych, a n ie nemeckých, ako sme 
zvyknuú. Odtiaľ rezervovanejší pomer k 
Schônbergovi a jeho škole, hlavne k mladej 
generácii, ktorá nadväzuje na Weberna, od
tiaľ i zdôrazňovanie tvorcov u nás m&lo 
známych (Kochlin, Saug uet atď.) . K doteraz 
menovaným chybám knihy patri zasa ne
sporne i skutočnosť, že sa práca v podstRte 
opiera o literatúr u dnes už zastaralú. Ci
teľné mínus je v nedostatku presne vyme
dzených hodnotiacich kritérií. Tak autor 
preberá rôznorodé hodnotenia z druhej či 
tretej ruky alebo improvizuje hodnotenia 
svoje, opieraj úc sa väčšinou len o svoju hu
dobnícku inttúciu. Collaer sa ani nepoktisil 
vytýčiť si nejaký systém k ritérií : aj keď sa 
v podstate pridržuje presvedčenia, že hudba 
je au tonómnou umeleckou oblasťou. nerobí 
hlavným meradlom faktor púheho. oboha
covania materiálovÝch alebo technick<·ch 
možností hudby (t;k alw to nedávno ur~bil 
narr. B. Schäffer v lrníhe Nowa muzyka~ , 
ale nehodnotí hudbu ani ako jav v najšir
šom zmysle slova spoločenský. Slovom, Col· 
Jaerova kniha je nalu·omaden ím materiálu 
a postrehov, chýba jej však vedecká disci
plína a predovšetkým myšlienkový, ideový 
základ. A. n1pokon - Collaer len málokt:dy 
pristupuje aj k ozajstnému hudobnému 
rozboru díela a väčšinou sa uspokojuje s 
p<thym popisom a vyslovením dojmu. 

Uloha vytvoriť marxisticky podloženú pu
blikáciu o svetovej hudbe 20. storočia vy
nára sa pred nami s čoraz väčšou nalieha
vosťou. Nie je p reto div, ke1ľ hľadíme na 
každ ú prácu, zaoberajúcu sa danou p roble· 
matikou, či nám môže byť nápomocná v 
tejto snahe. J e však zrejmé, že kniha Co!la
erova je tu pomocou vcelku neveľkou. 

lwr.n Poled1iák 

Bratislavské umelecké sväzy usporiadali 
dňa 1. júna t. r. z príležitosti 10. vS'ročia 
smr ti národn ého umelca Petra Jilemnického 
spomienkov)· večer pod nftzvom Náš bn<le 
deň. V bohatom umelecl>om programe od
zneli diela národného mneléa Eugena Su
choňa, Dezidera Kardoša, laureáta štátnej 
ceny, Ilju Zeljenku, J ána Zimmera a Bo
huslava Martinu. 

PAVEL BO.R.KOVEC 65-R OCNY 

Boi'kovec je výrazn:Ý-m skladateľsk)rrn ty
pom svojráznej osobitosti, ktorá vystupuje 
z každej jeho hudobnej vety, z každej 
myšlienk y či hudobného nápadu. _ 

U každého skladateľa, k torého tvorbu 
obdivujeme a kt m·á v nás vie vzhudiť silnú 
umeleckú odozvu, si časom obľúbime nie
ktoré dielo, ktoré nám je z tých alebo oných 
dôvodov zvlášť blízke. U Bo.ľkovca bv sine 
však dlho vyberali, či je to už ui"tímna 
komorná skladba, drobný klavírny kus alebo 
scénické či orchestrálne dielo, každé nesie 
silnú pečať práve tejto originality a onej 
zvláštnej a tmosféry, ktorú vie Bw kovec 
tak sugestívne vyvolať. Nie je impresionis
tickým ll}aliarom farby, je skôr kresličom 
podľa spôsobu stat·)·ch d revorytcov. Obry
som a základn ý"ln kameňom stavby je tu 
pevná melodická myšlienka. Borkovec je 
melodikom šťastnej a vždy vynachádzavej 
invencie. Témy jeho rýchlych čnstí majiÍ 
ráz veselého, jadrného popevku, novoklasi
cistickej skratky s bohatými variačnými 
možnosťami, ktoré sú rytmizované a pestro 
členené, s prevahou drobných in tervalov. 
Vezmime si h lavnú tému v úvode k haldu 
, ,Kry~Oiľ", a môžeme ju sledovať temer 
v celom diele ; napríklad v d nthej vete I. 
ldavírneho koncertu z r . 1.931, odkiaľ pre
chádza v temer nezmenenej podobe !lP prvej 
z Rozmarných piesní, iné v)•razové mutá
cie dostáva tento t yp v nasledujúcom d y
chovom kvintete i v piesľ\ach na básne V. 
Nezvala. Tento t yp nájdeme aj v téme 
prvej a tretej vety Nonetu, v tretej vete 
"Concerta grossa", v tretej vete Sonáty 
pre husle a klavír a postupne v novšich 
d'ielach. Obdobnú stabilitu Bo.ľkovcovho 
hudobného myslenia by sme mohli sledo
vať aj v invenčnej oblasti pomalých viet. 
Potom však nemôžeme oddelene postihnúť, 
ani len zbežne, slohovú vyhranenosť a ustá
lenosť Bo:i'kovcovho diela, ktoré zákonite 
vyplývajú z vyhranenosti a harmonickej 
vyváženosti tvorcovej osobnosti. Tej sa v 
B<M'kovcovom prípade dosiah lo v >.:vrchova
nej miere. J~udská a umelecká stránka osob
no&ti si celkom zodpovedaj ú. Preto v každej 
skladbe nájdeme vždy celého B o.fkovca, či 
je to už rozmerný operný ú tvar alebo drob
ný komorný kus. 

Tohto roku, keď P avel Boi'kovec stojí na 
vrchole svojich umeleckých úspechov, prá
vom dostal udelením štátnej ceny uzn anie 
za všetko, čím dodnes obohatil a ešte obo
hati našu súčasnú hudbu. 

J. Kasan 
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BENCE SZABOLCSI 60-ROCNÝ 

V),znamný maďarský muzikológ akademik 
prof. Bence Szabolcsi, nositeľ Kossuthovcj 
ceny, dožíva sa 2. augusta tohto roku šesť· 
désiatich rokov. 

V kompozícii je žiákom Zoltána Kodálya, 
v hudobnej vede odchovancom lipskej uni
verzity, svetoznámej hudobnovednej školy. 
Od Kodálya získal Szabol~?si nielen vedo
mosti kompoz:ičnotechrucké, ale p redovšet· 
kým nadšenie pre vlastivednú orientáciu: 
pre výskum národných hn<lobných dejín. 
Lipská hudobnovedná škola mu dala okrem 
množ s tva hiater·iálo\~'ch znulostí z oblasti 
historiografiG];;ej prédovšetkým príznacnu 
nemeckú vedeck(r presnosť a dôkladné me
todologické vzdelanie. Tieto dva pramene 
Szabolcsiho vzdelaniu ovplyvnili aj jeho 
celkovú vedeckú prácu. Okrem diel zame
raných na všeobecné dejiny hudby (Mozart, 
Európai ' virradat, A zene tôrténete, A me
lódia tôrténcte) venuje sa bádaniu dejín 
uhorskej hudby so zreteľom na hudbu ma
ďarskú. Jeho početné čiastkové nlOnografic
ké štúdie · (o stredovekých pevcoch, o Tinú
dim, uhorská hudba 17. a 18. storočia atď.) 
vyústili v systematickú prehľadnú prácu 
o dejinách maďaTskej hudby "A magyar 
zenetôrténet kóziki)nyve", ktorá vyšla už v 
druhom vydani. Szabolcsi okrem svojej ve· 
deckej práce pôsobí tiež ako pedagj)g a v}
znamný organizátor hudobného života a 
hlavne lmdobno,,edného bádania. 

V s;"ojich vedeckých prácach nevyh)>ba 
sa však ani otázkam novšej a súčasnej h ud
by, d'. čom najlepsie svedčia jeho nedávne 
diela o Franzovi Li.sztovi a Bélovi Bartó
kovi. 

" Veľká vzdelanosť a všestranné schopnosti 
robia zo Szabolcsiho vedca, ktorý patrí me· 
dú najvýznamnejšie muzilmlogické svetové 
osobnosti. Jeho práce majú zvláštny význam 
pre dejiny sloven.sl<ej hudby, nakoľko te
m aticky súvisia i s našimi národnými hu
dobnými dejinami. 

Jubilantovi želáme zo srdca všetko naj-
lepšie! , R, 

Známy ruský dirigent Nikolaj Malka, k to
tý v poslednom čase pôsobí v Austrálii, 
dirigoval po mnohoro~nej prestávke opäť 
v sv(')jej vlasti. Jeho vystúpenia, (dirigoval 
o. i. I. symfóniu D. Sostakovič.a, ktorá svoj.
ho času m ala pod jeho taktovkou svoju 

"premiéru) mali u sovietskeho publika mi
moriadny úspech. 
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SPOMlNA:VI NA SAI~APINA 

Fedor Ivanovič Salapin, kedysi pred 
Oldóbrovou revolúciou burlak, nádenník, 
nosič, chórista v cirkevnom spevolwle i 
proletársky spevák, neskoršie ~· celom svete 
známy operný -spevák, ktorý vytvot·il ne
hynúce postavy. cára Ivana Hrozného, Bo
risa Godunova, Dona Quijota, mlynára z 
Dargomyžského "Rnsalky", Mefista v o Fa
ustm'i a veľa iných; znamenitý interpret 
"Dvoch granatierov", "Dubinušlty", "Ei 
uchnem"; "Blchy" a injch piesní ruských 
i cudzích skladateľov; tento preslávený spe
~>ák spieval 15. máia 1934 na scéne brati
slovského Národného divadla svojho nena
podobiteľného Mefista. Spieva i hrá pred 
vystúpením, na javisku ai po pred3tavení 
v reštaurácii, v družnom kruhu bratisla~·
ských speváka<.•, hercov a hudobníkov. Bra· 
tislavské vystúpenie '' úlohe Mefista malo 
strhujúci úspech. Jeho hra vzbudila úprim
ný obdiv a zaslúžené nadšenie. Nemožno 
ani popísať neobyčajné vytrženie bratisla·v 
ského obecensrva. Kritiha tiež vy;:;nela veľ
mi oduševnene. Saľapin zanechal v Bra· 
tislm'e po lwždei stránke nemiznúci doiem. 
V teito úlohe sa Saľapin vedel zveriť so 
svojimi naiintímnejšími myšlienkami a cit
mv. Bol síce Z1>yhnutý na úspechy a tiež 
na rozprávkové honorá1;e (v pražsl;ej Lu
cerne svojho času dostal 200.000 fr. fran
kov), ale v Bratislave sa odohralo v duši 
tohto velikána čosi celkom mimoriadne. 
Predovšetkým bol obklopený takým srdeč· 
ným priateľstvom tíčin!mjúcich, tah sa ~'e
del zabávať a vžiť do slovenčiny, že ho 
svojou prostotou a zrozumiteľnosťou ahoby 
wwela do teplého náručia. Pocítil ahési ča
ro, akúsi slasť drahei rodnej zeme. Na od
porúčanie dnes už nebohého Arnolda Fläg
la, hu k torému mal zvláštne sympatie, i n a 
radu iných, odobral sa na ohružnú ce3tu 
po Slovensku. Na•'Štívil Piešťany, Trenčian
ske Teplice, Oravu, Liptov i naše ·vele!mé 
Tatry. Cestou vyhľadával každú príležitosť, 
aby sa pozhováral s naším prostým ľudom. 
Uprimne obdi~'oval krásu slovenskej príro· 
dy. Drevené chalúpky, svojrázny kroi a 
o1'yh y, bezprostrednosť char·akteru h o udi
vovali. Rozumel si s naším ľudom ľudshy 
i umelecky. Svojím sprievodcom i autoro,,i 
týchto riadhot> -stále pl'Íz.~·ukoval, že má 
pekný a vážny úmysel presťahovať sa z 
Francúzska na Slo1•enslw. Nebola to len 
chvíľlwvá nálada a rozmar, ale túžba ielw 
vnútra. Po nekonečných potulkách vo ·vzdia-" 
lených svetadieloch a po d lhom a boles!· 
nom odlúčení od vlasti objavil zem, lttorá 

mu mohla nahradiť 1•lasť. Keď pozerámP
na jeho fotografiu z tých čias a vidíme ho 
ako 61-ročného muža v tyr·olshom odeve, 
strhaného ' ' tvári a s rc:.ignovaným. pohľa
dom pri termálnom íazíerhu v Piešťanoch, 
pochopíme celé jeho duševné rozpoloženie. 
Nebol to už ten Saľapin, ktorú svojím ob
di·vulwdnúm zdmvím prekwtpoval v.~ethých, 
s ktorými prifiel do stylw. Zrejme cítil sta
robu a hľadal pevný oporný b od na ::.eme
guli. Bolesť z odlúčenosti sa stupňovala, 
a tým rástla i jeho túžba byť l)lbko do
moviny. Zomrel o .~ tyri rohy po tomto a 
nevedno prečo neus!:utočnil sroj živo~ný 
úmusel. Azda u dalosti smutnej jesene /9,']8 
·a začiatok druhej svetovej vojny, aha aj 
jeho z dravotný stav, mu boli prekážkou. 
Pre nás je tento jeho vzťah k Sloven:;ku 
dokladom poslt?dnej vôle geniálneho rushi~-

' ho speváka, hoci jeho srdce bolo bezpo
'chyby späté s R uskom. 

Gr. M edv eck!} 

VZACNA NÁVŠTEVA V SSS 

. 17. mája 1959 n avš!.ivil Sväz slovenských 
skladateľov významný sovie tsky skladateľ 
Aram Chačaturian a známy huslista Leonid 
Kogan. V k ruhu slo venskv-ch skladatl'ľov 
vo veľmi živej dislmsii pob-esedovali v zác ni 
hosťia o živote a práei SSS. Veľl<:í' z:1ujcm 
prejavili o našu hudobnú tvorbu, ako i o 
h u dobný život v Bratislav('. 

SKU .. DATEI~ PHAVEJ A!VIEH.IKY 

Spolu s veľkým černošským spevákom a 
b ojovníkom za mier a bratstvo medzi n(rrod
mi Paulom Robesonom sa Sjazdu socialistic
kej kultúry zúčastnil jeho priateľ a sp olu
pracovn ík, americký skladateľ Earl Hohin
son. R obinson pat ri k najv),znamnejším 
pred.staviteľom pohokov),ch umerických h u
dobných umelcov. V jeho tvorbe zaujimajú 
významné miesto piesne, vymstajúce z pie
sňového bohatstva amerického ľudu. Popri 
piesľíach, k toré často sám inter pr etuje, píše 
Robinson aj rozmernejšie skladby. Nnpr. 
v balade "The Lon esome Train" [Lincolnova 
posledná cesta) vzdÁva česť bojovníkovi 
proti otroctvu čierneho ľudu. Paul Robeson 
označil túto v roku Hl42 napís~nít lmntátu 
za jedno z najlepšie pôsobiacich Robin~ono
vých diel. N a koncerte z diel p rogresívnych 
amerických skladateľov, konunom diía 22. 
mája t. r . v nemeckej Státnej opere v Ber
line, odznela pod skladateľov)·m vedeJúm 
jeho kantáta " American vokes" (Americll:é 
hlasy) , predt~·m s vcľk)'m úspechom uve
den á a j v Moskve. Telev ízia NDR vys iela la 
v minulom roku európsku p rem iéru Hobin
sonovej ľudovej opery "San dhog" , opisujúcej 
boj amerických pracujúcich za svoje práva. 

Dňa 8. a 15. februá!'a t . r. v NPm<'ckom 
divadle v Berlíne v rámci vystó.penia ' nové
ho tanečného súboru "SkLl[IÍna lnla rl)'ch ta
nečníkov'' uviedli baletnú p antomímu mla
dého slovenského skladateľa Pavla Simaiho 
."Naše s1·dce-náš štít" . Pantom -íma zobra
zuje oslobodenie mlad ých chlapcov a rli·~včat 
z koncentračného tábora v ap1·íli 19·'Iií, ieh 
stretnutie, spojenie síl k budovaniu so <;ja
lizmu a rados tnej budúcnosti mlád,~?.e . 

26. mája t. r. ľviestský syrnfonirký or· 
chcster v R ostocku uviedol od toho- istého 
skladateľa I. suit•1 z baletu Priadkv. k torú 
Medzinárodná hudob ná k nižnica v" Berline 
;:araclil a do svojho ecličného plánu. 

V roku :t951í ob .iavil prof. dr. L Bdza 
v stm·om katalógu miUmskclto h udobného 
vydavateľstva R icordi J'Úznam o tom, že 
táto firma svojho času vydula senmúdu 
na motívy Donizetti ho opery Ana 13olena 
od Michaila Ivanoviča Glinku. Ned~vno . ~a 
sovietskemu muzikológovi B. Štcjnpressovi 
podarilo z Talian ska zís),ať exemplár>>toh to 
doteraz n eznámeho dielka veľkého rtLského 
majstra. Skladba napísaná p re klavír, harfu, 
lesn)' roh ; fagot, violu, violončelo a kon
trabas. vznikla za Glinkovh o pobytu v T a
liansku. 
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Prehľad zahraničných časopisov 

SOYIEľSKAJA ".\Ic lYKA 1959/ 4 
l 

Y materiáloch z plenárneho zasadnnti~ 
Sviizu skladateľov RSFSH v Leningrade je 
zaujímavý príspevok V. Bogňanova-Bcrezov
ského " Poznámky o ruskej sov ietskej hud
be", v ktorom sa zaoberá problémom ná
rodnej špecifičnosti sovietskej hudby. V~ma 
si j ednotlivých skladateľských škôl (.Mias
kovsliého, Sčerbačeva, Saporina) . Stavia sa 
proti hľadaniu prejavu národnosti h-udobné
ho diela len v národnom charaktere jeho 
mdodiky; zdôrazňuje i pod;d ostatn),ch 
elementov (forma, rytmika, inštrumenLft- · 
cia . . . ). Autor článku sa pokúša osvetliť 
súvislosť pojmov národnosť a ~účasnosť ; 
dielo so súčasnou tematikou nemusí byť 
ešte súčasné; zobrazenie tejto témy pred
pokladá vyriešiť aj otázku súčasnosti vý-
razových prostriedkov. · 

J. Kremlcv píše o k ritériách J·uskél1o v 
hudobnom umení. Rozoberá tiež pojem ná
rodnosti a internacionalizmu v hudbe. Vidí 
dialektiku v tom, že čím vyššie je rozvit)' 
národ, t}-m je v jeho kultúre , .iar. interna
cionálnych prvkov; to znamená, že v pro
cese vývoja náwda národné jadro jeho 
kultúry, umenia, jazy ka. . . vstrebáva do 
seba rôzne inonárodné elementy a prelvára 
ich v duchu svojich národný~:h požiadaviek 
a v tomto zmysle aj ich pomocou buduje 
svoju národnú kultúru. Požiadavka n;\rad
nosti chápaná dogmaticky priniesla nehe7· 
pečie us trnutia, archaizmu. RuskÝm v dneš
nom chápani možno podľa Keľdyša nazval~ 
to, čo vchádza "clo krvi kultúry ruskéloo 
národa a vyjadruje jeho podstatu". Aj cudzie 
elementy, pravda, pretavené, pretvorené, 
pomôžu zobraziť charakter, psychilm a men
talitu ruského človeka. 

O novej operete D. Sostakov-iča "Moskva
Ceremušky" píše M. Sabininová. 

Clánok J. Nestieva "Alexander SaYerdjan 
- kritik - občan" nie je len recenziou ne
dávno vyšlého sbornika vybran)-ch prác 
\~")'značného kritika A. Saverdjana, 31c je i 
pohľadom na život a dielo tohto kritika, jeho 
boj za dobré sovietske umenie, prerlovšet
kým operu, .najmä v rokoch živého kvasu 
a sporov (1936--41, 1947- 8). Sborníl{ hude 
dobrou školou pre mladých hudobuých ved
cov a kritikov. 

K H ändlovmu výrocm (200 rokov od 
smrti) sú zaradené dva Články. V prvom V. 
({onen vyzdvihuje s'vetsl<é črty H iindlovej 
t vorby . a načrtáva estetické základy jeho 
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opernej a oratoriálnej tvorby; v druhom 
článlm "Hiindel v P,usku" oboznamuje R. 
Gruber čitateľov s údajmi, kedy, kde a oo 
sa z Händlovej tvorby v Rusku predvá
d7..alo. 

A. Dolžanskij vo svojom príspevku o f~E 
všíma si podiel emocionálnelw a mcionál
neho prvku v p rocese lwmponovani;,. fúey. 
Na príkladoch z tvorby rôznych sldadateľov 
ukazuje možnosti vyu ióitia ít'f.'Y v ],udob
nóm zobrazovani. Ako príklad rôznostran
ného využitia výrazov-}·ch možnosti. fú;;y v 
realistickej hudbe uYádza diela D. Sostako· 
viča. Záverom l<onštaluje. že fúga nie je 
prežitkom minulosti, ale je životasehopná aj 
v súčasnej hudobnej tvorbe. 

SOVIETSKAJA l\IUZYKA 19::í9/5. 

·Problém národnosti hudby dostáva sa na 
pretras aj v tomto čísle časopisu. S. Skreb
kov skúma národný svojráz rl:iel soviétskych 
skladateľov; pokúša sa vysvetliť pojem ni
rodného štýlu, ktorý· zahnínje v sebe ná
rodný charakter tematiky, žánrov, foriem, 
prostriecllty hudobného jazyka ... Pojem 
národného štýlu v sov-ietskej hndhe je ai..tuál
ny preto, lebo jednotlivé národy Sovietskeho 
sväzu zachovávajú aj v hudbe národný 
S\-ojráz, no socialistický obsah u rnenia, 
hudby je všetkým spoločný. Au tor článku 
vysvetľuje ďalej pojmy špecifičnosť a typi
čnosť. Pod špecifickosfou rozumit určitú 
neopakovateľnosť ; hovorí o špecifičnosti 
štý lu, v ktorom jednotlivé prostriedky hu
dobného jazyka môžu byť preú typické 
(no vyskytujú sa aj v inej národnej hu
dobnej kultúre) . 

Sim. Drejden uverejňuje zaujímavý prí
spevok "Propaganda prostredníctvom pies
ne", v ktorom prináša bohaté materiály 
z predrevolučnej (pred Októbrovou revolú
ciou) tlače zo "Zvezdy" a "Pravdy", kde sa 
uverejňovali staré i nové revolučné piesne. 
Tieto piesne zohrali veľkú úlohu v revo-. 
lučnom hnutí; sú zrkadlom vývoja robotníc
kej piesne i zrodu nového folklóru. · 

S. Slifštejn vo svojom čl5nku "l\iiaskovskij 
a operná tvorba" vyvracia mylný názor, 
ktorý sa rozšíril na záldade autobiografic
kých po7.námok Miaskovského, že ho opera 
nikdy neza ujímala . Autor článku prináša 
doklad y o viacerých konkrétnych zámeroch 
Miaskovského napísať operu. Na úklarle 
síce dosť skúpych výrolwv skladateľa o ope
re postihuje jeho estetické názory na tento 
žáner. 

O živote a diele španielskeho skladateľa 
Manuela cle Fallu sa dočíta1ne v článku 

J. Krejna. Hlavné ťažisko tohto skl:1dateľa 
je v balete, hoci ukázal veľké nadanie aj 
pre opernú tvorbti. Krejn vysvetľuje prí
činy príklonu. skladateľa k baletnému žán
ru, oboznamuje s jeho snaharrú po obrodení 
n rozvití baletu (vokálne v ložky). 

"Práca dirigenta nad partitúrou" má ná
zov článok dirigenta K Kondrašina. v !,to
rom píše o metódach štúdia partitúry. Zo 
svojich skúseností a pl'axe dáva odpoveď 
na mnohé problémy, ktot•é stoja pred k tž
dým dirigentom a ktoré najmä mladi ne
majú ešte doriešené. Je to veľmi podnetný 
článok; obsahuje veľa dobrých "rád" skú
seného dirigenta-pedagóga. 

(d) 
B'LGAHSKA MUZIKA 1959/2. Vý-

znamnému 50. v{cro('iu. založen ia bulhar
skej opet-y je vei,.ovaný úvodník, článok 
L. Sagaeva a spomienkový príspevok An. 
St. Nikolovej. - Zo Sovietskej muzyky je 
odtlačená stať G. Snejersona "Za či proti 
novej hudbe", komen tujúca rovnomennú 
v Paríži vydanú p ublikáciu. - N. Kaufman 
n T. Todorov nastoľujú niektoré aspekty 
periodizácie vývoja bulharskej ľudovej hll<l
by (v súvislosti s piesňou o cárovi Iva
novi Sišmanovi, ktorá sa mylne považov~tlll 
za vzniklú v 14. stor.) . 

MUZSIKA - číslo 5. Parrúatke Jozefa 
Haydna z príležitosti jullilejného roku je 
venovaný úvodný článok Zoltána Kodálva a 
skladateľovu tvorbu hodnotiaca kratšia· štú
dia Gy. Sólyoma. Prevažná väčšina príspev
.kov Y tomto čís!e h odnotí výkony soviet
skych \r)'konných umelcov Anosova, Oistra
cha, Hermana, Cavdarovej a ďalších, ktorí 
vystupovali v Maďarsku z p ríležitosti Me
siaca maďarsko-sovietskeho priateľstva . -
Umelci z Ceskoslovenska, dirigent Alois Klf
ma a hobojista František Hanták, oboznámili 
maďarské obecenstvo s dielami staršej i mo
dernej českej hudby, najmä však so skladba
mi v Maďarsku pomerne málo známeho 
Leoša Janáčka. - Profesor I\ezsó Kókai pu
blikuje tu posledný informatívny článok z 
cyklu prednášok o súčasnej hudbe a venuje 
ho otázkam problematiky najnovších smerov 
v hudobnom vývoji (konkrétna hudba, elek· 
Ironická hudba atď.) . 

MUZICA. - Prvé čísla •nového ročnika or
gánu Sväzu rumunských skladateľov sa 
k · nám dostali so ZJ;ačným oneskoren ím, 
pr.eto musíme referovať o viacerých súčasne. 
V prvých troch číslach sú uverejnPné via
ceré diskusné príspevky rumunských skla
dateľqv a teoretikov, prednesené na decem-

brovej plenárke Sväzu rumunských sklada
teľov, venovanej otáz);e p rogramovej h l•dby 
a hudby s textom ako najaktuálnejších 
žánroch v p rocese výstavby socializmu v 
RĽ.R. Z ostatných článkov uveďme materiá
love bohaté príspevky prof. G. Breazula a 
V. Cosmu o účasti hudby na národnom 
hnutí, ktoré viedlo p red sto rokmi k zjed
noteniu moldav; kého a valašského kniežat
stva, a t~'lll k vytvoreniu jednotného r u
munského štátu (č. 2 a 3) , prvú časť cen
ného prispevku T. Alexandra o harmónii a 
polyfónii v rumunskej ľudovej piesui (č. 3), 
obšírnu stať V. Tomesca, hodnotiacu životné 
dielo popredného rumunského dirigenta a 
skladateľa Alfreda Alessandresca. ktorv zo
mrel 18. feb ruára 1959 (č. 3), áko ~;.f na j
významnejšími rwnunskými skladateľmi 
podpísan)' nekrológ Constantina Brailoia, 
jedného z najväčších svetových etnomuziko
lógov, ktorý . zomrel 20. decembra m. r. 

RUCH MUZYCZ~'Y (5, 6, 7) 1959 

RM je obsahovo veľmi pestrý -- rad za
ujímavých postrehov, problémov, kritik n 
návrhov ho robí živým a aktuálnym. 

Piate číslo RM sa začína Kaczynského 
zprávou "Mesiac v Sovietskom svi:ize", kio
I'Ú je vlastne reportážou s mnohými zauj{
mavými detailnú. Nasledujú Brégyho úvahv 
o H.omaniszynovej knihe o vokálnej pedä
gogike, ktoré autor zovšeoheciiuje a fol'
muluje ako výzvu na zlepšenie stavu vo
kálnej pedagogiky vôbec. Hovnako "vyz$·
va júco" p íše Karaszkie""-icz v poznámke o 
reprezentácii poľského umenia v zah •·aničí. 
Pre nás je potešiteľné, že kritizujúci pi,a
t elia dávajú za priklad naše úspechy, napr. 
zahraničnú propagáciu našich vynikajúccih 
skladateľov alebo naše gTamofónové nahráv
ky. - Z obsiahlejších článkov treba spome
núť tradičné " listy", tentoraz z Pl'ahy (T. 
Vojtech) a z Londýna (Cor Anglais) . ....:. Bo
hat)' prehľad hudobných recenzií, k ronika 
vystúpeni domácich aj zahraničných a 
stručné recenzie z jednotlivých miest, ha 
dokonca z rozhlasu, sít už tradičné. Pribu
dol satirický kútik. 

V 6. čísle RM sa F. Janiewicz zamýšľa 
nad folklórom v poľskej umeleckej hudob
nej t vorbe 20. storočia. Jeho úvaha je cen
ná konkrétnosťou formulácií, keď rozoberá 
napr. pr ístup Chopina, Szymanowského a 
najmlaclš1ch skladateľov k folklóru, rôzne 
formy čerpania z ľudového materiálu, r ô7.
ne spracovania, atď. - T. Kaczyňski in for
muje o prevedení "Halky" v Leningrade 
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(hodnotí najmä režijné zmeny) a B. PoeieJ 
rozoberá "Epitafium" mlad ého skladateľa 
Goreckiego. Oceií.uje ho veľmi kladne. -
Bohatá zahraničná korešpondencia je tu z 
Maďarska, Milána, New Yorku a z Bra
tislavy: Lad. Mo kr~' píše o vystúpeniach 
Krakowskej filharmónie. - Vo všetký·ch 
recenziách čísla vystupuje slávny klaviris'a 
W. lVIalcuzynski, Poliak, žijúci vo Svajčiar
sk,u, ktorý sa zaslúžil o vrátenie wawelských 
pokladov z Kanady do Poľska a z tej prí
ležitosti mal viac koncertov. 

Ani v 7. čísle HM nie je Malcuzynski za
budnutý: hneď po slávnostnom úvode o 
Händlovom roku nasleduje Pilarského inte,·
wiew o jeho spôsobe práce. - .J. Stl)szewski 
referuje o "knižniciach mechanickej hudby" 
v zahraničí (zbierky gTamofónových plat
ní a magnetofónový-ch pásov s možnosfou 
prehrávok) a navrhuje zriadenie takýchto 
v J>oľsku. - Potešiteľné sú zpráv-ičky o 
vystúpeniach T. Gašparka vo \Vroclawi, 
Lodži, Poznani a Zielonej Górze. - Z iných 
článkov hodno spomenúť Karaszkiewiczowu 
výzvu o hudobnom vzdelávaní mládeže. 
recenziu Chomiáského knihy "História har
mónie a kontrapunktu", Kanského zprávu 
o predstaveniach vo varšavskej Opere a o
peretkách a Várnaio~- "List z Budapešti". 

MUSIK L:ND GESELLSCHAFT 1Wí9/5 
prmasa na čelnom mieste text slávnostného 
prejavu ministerského predsedu Otta Gro
tewohla prednesený na Händlových osla
vách v ·Halle. Prenikavo je tu charak teri.-:<>
vaná pokrokovosť Hiindlovho urHeleckého 
odkazu- a jeho al<tuálnosť pre socialistickú 
kultúru. - Hiindlove slávnosti a kongres, 
venovaný jeho tvorbe v Halle, hodnotia vo 
svojich príspevkoch prezident IIi-indlovho vý· 
boru p rof. ·dr. E. l\.feyer i zahraniční úľ-astni
ci osláv ako doteraz najvýznamnejší prispe
vok k oživeniu a správnemu chápaniu Hän
dlovho diela. - H. Seeger osvetľuje Hayd· 
novo oratórium Stvorenie ako odraz osvie
tenských royšlienok. - \V. Ilohensce sa 
zasadzuje za širšie pestovanie Haydnoveí 
tvorby v koncertnom živote NDR. - nozbo
rom nového diela nt1adého nemeckého skla· 
dateľa Guntera Kochana (Kochan bol ne· 
dávno vyznamenan)• národnou cenou), Kla· 
virnym koncertom. op. 16, sa zaoberá H. 
Schäfer, ktorý vyzdvihuje vitalitu a opti
mizmus ~tejto skladby. - Príspevlwm skla
dateľa Dietera Nowku o ťažkostiach pri pÍ· 
saní súčasnej opery (Nowka je autorom pr
vej lužickosrbskej opery Jan Suška) 
podľa ·Nowku si vyžaduje súčasný námet 
farebne málo pestré d ekorácie a kostýmy, 
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a v dôsledku toho aj pomeme chladnejšiu 
hudbu - chce redakcia časopisu začať dis
kusiu o problémoch súčasnej opery. Now
lwve názory v mnohom považuje za proble
matické. -V súvislosti s v ýznA.mnýrn pod:l
jatím - koncert z tvorby pokrokových seve
roamerických skladateľov - píše Ch. !-Io
hlenfeldová o ich sta točnom úsilí bojovať 
na strane amerického proletariátu. Skl~dhy 
t~·chto umelcov by si zaslúžili staf sa ,;ná
mymi u nás aspoň v takej miere ako v So
v ietskom sväze a :'~DR. 

MGSICA 1959/5. - ~fá]ové číslo je v zna
mení dvoch významn)·ch jubileí: Jozefa 
Haydna a Louisa Spoln'a. \V. \Vähler v úvod
nom článku hľadá odpovecľ na otázku, 0:-im 
nám je Haydn dnes, v zdôraznen[ h umanis
tického chaml<teru jeho hudby. - O. Rie
ner prináša viac zaujímavých postrehov 
o Haydnovom "Stvorení" v článku, príznač
ne nadpísanom "ľtealistické oratórium", Zdô
razií.uje tu o. i. necirkevný, osvietenský ráz 
tohto diela. - I-I. C. Robhins Landon, naj
významnejši súčasný haydnovský špecia
lista, podáva stručn:)• prehľad Haydnovej 
opernej tvorby, pričom sa odvoláva na via-. 
ceré nedávno v Budapešti (v archive Eszter
házyovcov) objavené dokumenty. - O. E. 
Deutsch rozoberá otázku krátkodobého 
Haydnovho členstva v slobodomurárskej ló
ži (u Haydna to vôbec nehralo takú význam
nú úlohu ako u iV[ozarta) . - Z pr-íspevkov 
venovaných dvojitému jubileu významného 
nemeckého ranoromantického skladateľa 
Pouisa Spohra (:175. výročie narodenia a 
100. v-ýročie úmrtia) spomeňme článok F. 
Gothela, sledujúci ohlas Spohrovej tvorby 
v súčasnosti. Zdá sa, že po obrovskej popu
larite v svojej dobe (nedávno ukázal doc. 
dr. Kresánek, aký mal Spohr v),znam napr. 
pre komornú tvorbu J. L. Dellu) a tak mer . 
úplnom zabudnutí v nedávnej minulooti 
včlení sa aspoň časf jeho tvorby znovu do . 
súčasného, najmä komorného repertoáru. - . 
H. Heussner podáva charakteristiku Spohro- · 
vej symfonickej tvorby a H. J. Zingel jeho 
harfových diel. 

SCHWEIZEH.ISCHE MUSIKZETTl..lNG 
1959/5 odtláča v pozostalosti A. Schänberga 
nájdený článok o i\.lbanovi Bergovi, mysle
ný ako predhovor • ]m knihe W. P.eicha 
o tomto skladateľovi. Schonberg tu ako zvy
čajne zdôrazňuje ,,nevyhnutnosť" svojho vý
voja. - R U. Ringger demonštruje ·na 
piesňach H. Wolfa a A. Bel·ga formotvornú • 
silu zhudobneného slova, nevyvodzuje však 
z analýzy všeobecnejšie uzávery. - M. Wal~ 

l 

terová sa zaoberú otázkou Händlových po
známok vo vlastných rukopisoch aJ. Matter 
píše o niektorých beethovenovských p rame
iíoch tvorby G. Francka. 

MELOS 1959/5. Jeden z najväčšich suca~
ných znalcov moderného výtvarného umenia 
'.Vorner Haftmann prispel do tohto čísla veľ
mi zaujímavou štúdiou o vzťahu hudby a 
moderného maliarstva (štúdia vyšla kniž ue 
v novej publikácii Musica viva, ktorú zre
digoval K. II. H.uppel). Počnúc Gaugninom, 
sleduje H a[tmann vplyv h udby na umelecké 
názory a estetiku vedúcich zjavov novo
dobej maľby. Podáva p ritom množstvo málo 
známych údajov a dokladov o veľmi inten
zívnom vplyve hudby temer na všetky srne
ry moderného maliarstva. Tento vplyv ne
spočíval len v zobrazovaiÚ hudobn ých ná
metov, ale predovšetkým v snahe priblížiť 
výraz maliarst va výrazu hudby (nie je bez 
zaujímavosti, že Kandinskij sa inšpiroval 
W agnerom!). Svedčí o tom i stále častejšie 
používanie hudobnej terminológie v maliar
stve. Z H aftmannovho príspevku vyplýva 
i jednota snáh moderného umenia. 

OPEH.A 1959/5. - Májové číslo prináša 
niekoľko spomienok na Sira Thomasa Bce
chama, najvýznamnejšieho anglického diri
genta našich čias , ktorý sa 29. apríla t. r. 
dožil 80. rokov. Jl..fedzi vyše 100 operami, 
ktoré Beecham v Anglicku di rigoval, bolo 
veľmi veľa v t ejto zemi p redtým nezná
mych klasických rusk ých opier . - C. Wa
lis nal'r tá va profil básnika Friedricha Schil
lera, ktorého hry sa stali podlcl.aclom na 
početné libretá, najmä verdiovské (spomí
na okrem 1ného málo známe Verdiho zhu
dobnenia Zbojníkov a Panny Orleánskej) . 
- A. Besch upozo.rľlnje na v ýznam novej 
práce \Vintona Deana o I-Iändlových drama
tických oratóriách (Saul, Samson, Salamún, 
Jozue a Jefta) pre inscenačnú prax. - Ne
dávne incidenty v londý nskych operných 
divadlách sa stali podnetom ankety o tom, 
či je namieste dať najavo svoj nesúhlas pís
kaním. Väčšina čitateľov sa rozhodne posta
vila proti. 

Na programe tohoročnej 12. konferencie 
Medzinárodnej rady pre ľudovú h udbu, kto
rá sa uskuto.ční v auguste t. r. v •·umun
skom meste Sinaia, sú referáty, týkajúce 
sa týchto ústredných tém: i. a) Vzťah me
dzi hudbou a textóm v ľudovej piesni. 1.. b) 
Vzťah medzi pohybom, hudbou a textom 
v ľudovom t anci. 2. Otázky výskumu ľu-

dový·ch nástrojo v. 3. Tradícia a nová:tor
stvo v súčasnej ľudovej tvorbe. 4 . Ana
lýza vokálnych a inštrumentálnych slohov. 

V poslednom čase prebiehalo v Soviet
skom sväze niekoľko súťaží na nics110Vl< 
tvorbu. V konl•urze o najlepšiu esttádnu a 
masovú pieseň nebola udelená prvá a druhá 
cena. O tretiu sa delia D. I~vov-Kompanejc 
za piesei"1 "Daleká plavba" a T. Brornberg 
za pieseň: "Tvoj otec". Autorom textov o
boch piesní je B. B rianskoj. - V súhehu 
o najlepšiu masovú pieseií. o Soviet:;korn 
Rusku odroenili druhou cenou pieseľí B. 
Mokrousova a A. Cmkina "Siroká si, rodná 
zem". ÚV sovietskych odboro v v spolu
práci s Ministerstvom k ultúry SS5R a ;,väz
mi spisovateľov a skladateľ~v vypfsal veľ
kú všesväzovú súťaž na piesne o práci a o 
robotníckej triede, k toré maj oi osl{,viC hero
ickú prácu sovietskej robotnícl<ej , trie•ly na 
výstavbe ko,n unizmu. 

Známy americký dirigent Dimitri Mitro
pulos musel v uplynulej sezóne prerušiť svo
je verejné účinkovanie v dôsledku nového 
srdcového ochorenia. Jeho zdravotný st~v 
sa však znateľne zlepšuje, takže je nádej, 
že v novej sezóne bude môcť pokračo.vnť vo 
svojej umeleckej činuosti. 

V parížskej opere mal európsk1.1 premiéru 
nový balet Georgesa Balanchína "Sy mfó
nia" na hudbu takmer zabudnutej I. symfó
nie D-dur Charlesa Gounoda. 

Hudobná sekcia KS Veľkej Británie uspo
riadala konferenciu o opere a l:!alete, na 
ktorej hlavný referát predniesol skladateľ 
Allan Bush. 

Známy poľský dirigent Witold Rowicki 
bol ministrom k ultúr y a umenia menov\).ný 
umeleckým vedúcim varšavskej Národnej 
filharmónie. Rowicki pr~'vezme tút o f,unkc~u 
od novej sezóny 1959/60. J J . 

Státne sovietske hudobné vydavateľstvo 
MUZGIZ pripravilo do tlače doteraz ;;nevy
dané rukopisy L v. Beethovena _z · rolwv 
1802-1803, ktoré sa nachádzajú v k nižnici 
moskovského konzervatória. Medzi 1.68 stra
nami nôt sú náčrtkv k Eroike a ku Kreu lze-
rovej sonáte. · 
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Na Ústave hudobnej vedy SA V v Bra
tislave 15. mája t. r. obhájila pracovníčka 
SAV df. Viera Iionovalová svoju kandidát
sku prácu "Charakteristika postáv v Sucho
ňovej Krútňave", na základe ktorei -získala 
titul kandidátky filozofických vied ·{so špe
cializáciou na estetiku a kritiku). 

D1'ía 15. mája t. r . na Fílozofickej fakulte 
UK v Bratislave konala sa prerln.áška univ. 
profesora dr. Antonína Syc:hru, doktora his
torických vied, na tému " 0 špecifičnosti ah
solútnych a programov~,ch žánrov", na ktorej 
sa zúčastnili členovia hurlobnovedeckej sek
cie Sväzu slovenských sldadateľov, pracov
níci Ústavu hudobnej vedy SAV a poslll· 
cháči hudobných vied. 

Maďarská ~kladateľka Erzsébet Szonvi bo
la ·vyznamenaná E rkelovou cenou. Jt>j ·opera 
"Fiorentská tragédia" hude v dohľadnom 
čase uvedená v Budapešti, v Kodani a 
Meiningene. 

Hudobný festival "Varšavská jeseň" usku
toční sa v dôsledku vlani prijatého rozhod
nutia usporadúvať tie to festivaly kaž.doročne 
- v dňoch 12.-19. septembra t. r. Počíta 
sa s piatimi symfonickýini a štyrmi komor· 
nýini koncertmi, ako aj dvoma koncertmi 
orchestra. 

V Temešvári malo veľmi úspešnú preinié
ru oratórium "Horia" od popredného nmmn
ského skladateľa A. Mendelsohna. Hrdinom 
toh to diela, na písaného pre recitátora, sMa, 
~bor a veľký orchester, je Horia, vodca 
protifeudálneho odboja sedmohradských 
sedliakov v Ininulom storočí. 

Medzi novými knižnýini publikácimrn, 
ktoré na tento rok pripravuje vydavateľ3tvo 
"Sovietskij kompozitor", je 15 brožúr o mla
dých sovietskych skladateľoch, vzájomná 
korešpondencia S. Prokofieva a N. Miaskov
ského (editorom je D. Kabalevskij) . nová 
monografia o N. Miaskovskom, knihv B. 
Asafieva, J. Kremleva a i. • 

Baletná skupina varšavskej opery pred· 
viedla v tohoročnej sezóne Divadla národw 
v Paríži nový poľský' balet Mazepa od T. 
Szeligowského. 
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Gramofonové .závody, n. p. 
Prinäšíme výher nove vydaných dlouhohrajlcích desek: 

Symfonická' hudba 

Dmitrij Dmitriiwvič Sostako~ič: S!J.mjonie 
. č. 7 "Leni'ngrads/;,á", op. 60. Velké Sostako-. 
vičovo symfonické dílo, vzniklé r. 194..1. a. 

· poprvé provedené v obleženém Leningradu 
. 9 .. červenec 1942. Symfonie je jasn5•m obr a
zem mírového života so,·čtského lidlt pred 

· válkoú, jeho rozhodnnosti dovésti boj_ pr.oti 
fašizmu do vítčzného konce a ziiroven v<ry 

. v lidskou dôstojnost a uš!echtilost, útočn)·~n 
· fašizmem tehdy nelítostnč podupané. Ih;JJe 

Céská filharmonie, Hdi Ka1·el Ančed.. Dílo 
,ie. vydáno na dvou dlou:~ohrajícíeh desk>íc~, 
ná čtvrté strane doplňuJe: Rohu;;la~' Martr

·nii; Koncert pro dv a smyčcové orchestru,. 
kl~Wír a tympán.iJ.-Monumentáini dílo, jímž 

. Martinu protestoval proti mnichovském?
diktátu. Cesfwu filharmonií i'ídí Karel Sť'J-

. na: . na klavír hraje Jan Panenka. na tym
pá~y Josef ·nejduk. Dvč velké dlouhohra-· 
ifci desky č. DV 5444:-5, vydané nyní pro 
Gramofonový klub.) 

Instmmentální ·sóla 

.Dmitrij DmiÚii.iwič Sostakovič: Koncert 
; č_ 2 -pro klavír a orchestr, op •. 102. V ~on~to 

koncertu. vvtvoreném ~ lásky k synovi, sto
žil -SostaÍw~ič radostné. a optinú::;tické dilo, 
dostupné _ hudbymilovné mládeži. Koncer· 

' tem absolvoval i sovč.tský pianista, · v[tč~ 
nekolika souteží Michail Voskresenskij, v 

' jehož podání dílo ·vycháZí. Symfonický .or
. chestr pražského· rozhlasu -i'idí Václav Jmí.
ček. - Vihtor Kalabis : Koncert pro- kla1>ír 
a orchestr (1955). Mladý český skladatel 
vytvoril v tomto díle moderne cítenou, ale 
pros tou, pri'tzračnou u . ve v olné včt<'i jima
von hudbu. Hraje Zuzana Ružičková, Ces
kou filharmonii i'ídí K arél Sej na. (V elkó. 
dlouhohrající deska č. DV 5456.) -

Voká/ní hudba 

Recital N ov ých pevcit madrigalit a ko
morní hudby. Tato deska zachycuje na jedné 
stra.ne obraz· pražské renezance z ' druhé 

. polovky 16, století, na llruhé strane __ výbčr 

. ie svetové litera tury t éže doby t Gwcom~Jo 
Regnart: '1-Venn ich gedenckt der Sti.mď 
(Když m yslím n a chvíli rozloučen.í.) Vila
nellá. - Ardo si (Tak horím.) Madt·Jga~. -

. Jacob .Handl-Gallus: Pecc(lntem ' me (.l\Ie 
· hleŠícíl10.) Motetto. - Giovanni Giacomo 

Gastoldi: Viver lieta ~·oglio (Chci žít vesele.) 
Baletto. - Jacob Arcadelt:. Il bianco e doit:e 
cigno (Bílá sladká labuť zpívá.) Madrigal. 
- Jacob Ar.cadelt:: Qaand je 1•ous aime 
(Když vás tniluji.) Chanson. - Pavana z 
Orchézographie 1558 (Tholnot Arneau.) -
Raldassare Donato: Gagliarda. Villanel!a. 
Zpívají Noví pevci madrigalu a k omorní. hud
by pri hudebním sbotu N ~rod1úho muse.a 

· v Praze. Doprovází kvinteto zobcových fle
ten Miloslava Klementa. ftidí :\Jiroslav 
Venhoda. (Malá dlouhohrající deska č. Dl\f 
5510.) 

Jan, Seidel: Pro s·vou zem. Bojove vlaste
necký mužský sbor na slov a Jiľího Ostaše 
z posledního skladatelova tvôrčího období 
na soudobou tématiku, Zpívá Jaroslav K a
che! - sólo Armádní umelecký· soubor· Víta 
Nejedlého fídí sbohllisti' · Ptostísl:w Valčík. 
- Pavet Borkovec: Jarní ~ Ukolébavka -
Materídouška_ Poetické sbory z cyklu Sest 
pisni na básne Jaroslava Seiferta Z€' s1írl.y 
Sel malír chude do sveta. Zpívá Komorní 
ženskv sbor Ceského peveckého sboru, ľídí 
Jan Kiihn. (Dlouhohrající deska 45 ot. č. 
04098.) 

Operní hudba 

Giu seppe Verdi: R_igoletto. Scény z Ver
diho opery v podání české pevkyn e a .vý
značného maďarského tenorlsty~ Ella mt fu 
rapita, árie ~évody z 2.. dejstvi - Signo,.r 
ne principe, duet Gildy a vévody z 1, deJ
stvi~ Italsky zpivají zasloužilá umlilkyne 
Made Tauberová a József Simándí. Symfo~ 
n.ický orchestr hl. m. Prahy (FOK) Hdí J á
nos Kerekes (MLH). (Dlouhohrajíé( desl;;a 
45 ot. č.· 04034.) 

Operetn f hudba 

Oskar Nedbal~ Polshá kreV.. Scény z Ne
dbalovy operety v pro:vedení' pšvc.U ]\Tcárod" 
ního divadla v Praze a za rf~ení sk!a:da.t !.l
iova ·synovce. Zpívaji · za§lm~žilí um~lci I v o 
Zídek Oldrich Kovár, Bamiš Thein a M:a..de 
VeselÁ, .dále Marie Pechoyá a l\filada Su
brtová. Sbor a brchestr ~rnetanova di.vallJa 
v Praze (sbormistr Vladivoj Jankovský) Ndí 
Karel Nedbal, nosi tel Rádu , práce. (Velká 
dlouhohrající deska ~. 5349.) 

SLOVENSKA HUDBA 
ROČNÍK III SEPTEMBER 1959 ČÍSLO 9 

Haydn očami dneška 
znie heslo, v znamení ktorého strávime v Bratislave štyri dni medzinárod

nej konferencie ·o diele tohto veľkého klasika. Bratislava má k Haydnovi 
srdečné vzťahy už a j preto, že dedinka Rohrau, kde sa skladateľ narodil, je 
len niekoľko kilm:netrov na juhozápad od nášho mesta, aj preto, že do Brati
slavy chodieval Haydn účinkovať, a konečne aj preto, že Bratislava hola 
jedným z prvých miest, kde sa už za jeho života predvádzali mnohé jeho 
diela. Medzinárodná spoločnosť pre hudobnú vedu vyznamenala naše mesto 
tým, že časť vedeckých zasadnutí určila do Bratislavy. 

-Heslo "Haydn očami dneška" je aktuálne pre celý súčasný stav hudobné
ho vývoja, no nám, ktorí tvoríme v znamení estetiky socialistického realiz
mu, má tým viac čo povedať . Haydn bol jedným z najväčších novátorov 
dejín hudby. Jeho zásluhou sa dostalo sláčikové kvarteto na také dôležité 
umelecké postavenie. Jeho zásluhou sa dobudovala forma cyklickej symfónie, 
jeho zásluhou sa obohatila klasická hudobná reč voľným a na bohatom mo
dulačnom pláne založeným rozvádzaním motívov. On spravil veľký krok 
dopredu v inštrumentácii, on priniesol do hudobnej reri sviežosť nových, 
zdravých nápadov, plných vtipu a prekvapujúcich zvratov. Novátorstvo 
dnešných skladateľov, ktorí vyrástli na základni doznievajúceh o kapitalizmu, 
je naproti tomu učené, vyšpekulované a vôbec nemá silu takej bezprostred
nosti. Haydn na ceste za novotami veľa experimentoval, vždy však v praxi. 
Dnes sa viac teoretizuje a teoreticky experimentuje. Hay dn hľadal nové rie
šenie preto, lebo hľadal čo najlepšie vyriešenie klasického id eálu objektívnej 
krásy a dokonalosti. Dnes sa hľadajú novoty pre novotu. Sluch a srdce boli 
Haydnovi kompasom. Pod egidou týchto tvoril, pred koncom života mohol 
teda vyhlásiť: "Všetko, čo som vytvoril, bolo dielom ozajstnej nevyhnut
nosti." Dnes je, naopak , každá ozaj sluchom a srdcom požadovaná nevyhnut
nosť prekrúcaná zásahmi individuálnej ješitnosti, pseudonovátorstva. 

Druhá haydnovská črta, ľudovosť, nám tak isto skytá námety k úvahám. 
Haydn práve ľudovosťou prekonal vyumelkované rokoko a prekonal ho dô
slednejšie ako Mozart. Tak vniesol do hudby pregnantnú melodiku, m otívy 
a témy, plné vnútorného dynamizmu. Mal síce predchodcov v _mnohých 
šľachtických muzikantoch, ktorí tiež pochádzali z ľudu (hlavne v českých 
zemiach), no Haydnova genialita vedela pozdvihnúť ľudovosť do štítu vývo
ja hudby vôbec - už akoby predpoveď romantizmu. Nájdu sa dnes aj u nás 
skladatelia, ktorí zostávajú úrovňou v duchu predhaydnovských muzikantov. 
No rozbujnelejší je opak kozmopoliticky orientovaných, ktorí strácajú adres
nosť svojho umenia. Aby mohli byť svetovými, pokladajú za potrebné zradiť 
svoju národnosť . 



Hudobná sieií v Grassalkovichovom palôci (teraz Pio;liersk·y dom Klementa Gottwalda) 
~·- Bratislave 

Haydn sa práve rakúskou ľudovosťou (pojem rakúsky sa vtedy v~ťfho;al 
na celú mon~rc~iu) ~~cel stať svetový~eľ- ~:h~e~~~t~v;::/~C:n~:~e ž~;::~ 
Toto presvedceme mozeme sledovať po . y l . ' h l v• v , svetu 

• l· Myslím že som vykonal svoJU povmnost a o uz1t.ocnym nap1sa . " , 

svoji~i prá~ar:;_~~v, m umením preniká zdravý optimizmus. Niekto. by v to~ 
moCheolyl mvl·~el kaukľiarstvo v službách Esterházyho a inýchkšľach~Icv~v, tkt?mn 

· · b 1 v k ·c žl o v'-'. úpeny z1vo ny hceli zabávať. Haydnov optimizmus o vsa a '-. J , 

~~p:som obzvlášť v mladých roko~h: keď_ sa f?rmoval Jeho s;eto~~~o~;v~~:~~ 
rokov (od sedemnástich do dvadsmtlch siedmiCh ro~ov) , ked' ne, , l ) 

. v"l biede ( gassatim" od slova uhca, ako to sam .nazyva . 
zamestnama, z1 v . - ." v ' , l k v , · v omšiach sa mu 
J eho filozofia optimizmu siahala vsak tak ďa _e o, ~e am . .. A l ď-

v"adalo· spievať inak. Mal na to ospravedlneme rakuskeho sedhakal. " l, ~~l" 
nez1 . . d 1.1 · t b om mu vese e s uz1 . 

· že mi Boh dal veselé srdce, Iste m1 ovo I aJ o, a Y s . , v , • 

Ak sa môžu vedľa neho postaviť mnohí dnešní skladateha, pohruz~~n d? ~ro~ 
ot h k·tort' ako deti bohaty' ch rodičov rástli v blahobyte a toryc aJ 

a s rac u, · ť Nedalo by sa 
naďalej podporuje vládnúca trieda práve pre tieto apartnos 1. • 

toto nazvať kaukliarstv om? k ť v možné atomizo-
V dnešnom umení Západu možno napo on pozorova vse 
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vanie, snahu roztrhať putá tonality , putá motivickej výstavby a pod. až po 
pointilizmus. Haydn dáva na to najlepšiu odpoveď celistvosťou koncepcie 
v skladbách, ale v tomto prípade aj zaujímavým teoretick)·m výrokom: 
"Keď som polapil nejakú ideu, celé moje snaženie sa usilovalo upraviť ju 
podľa požiadaviek umenia a nestratiť ju (soutenieren). Snažil som sa jej po
môcť, a to je to, čo iným skladateľom chýba, oni len priraďujú k sebe kúštičky, 
prerušujú, keď ešte sotva začali, ale keď to doznie, nič nezostane usadené 
v srdci." 

Haydn nám preto zostáva blízky aj po 150-tich rokoch , ktoré uplynuli od 
jeho smrti. Jozef Kresánek 

OLDftiCH PULKERT 

Dielo 1 ozefa Haydna, Československo a cudzina 
Z doterajších súborných diel J ozefa H aydna, či si už zoberieme dvanásť

zväzkové Oeuvres completes1 alebo E rste Kritische durchgesehene Gesamt
ausgahe2 či nedokončené Complete \Vorks3, zistíme, že žiadna väčšia teore
tická práca o Haydnovom diele nebola založená na najširšom materiálovom 
podklade a ani evidenčne neobsiahla maximum v prameňoch dostupného 
diela Jozefa Haydna. A predsa toto maximum môžeme aj z nášh o českoslo
venského hľadiska veľmi markantne doplniť množstvom cenný ch dobových 
manuskriptov, ktoré boli dosiaľ celkom nepovšimnuté a ktoré odrazu spôsobili, 
že zahraniční bádatelia hľadia na Ceskoslovensko ako na vzácnu a nesmierne 
bohatú pokladnicu, obsahujúcu jedny z najcennejších dokumentov k hudbe 
18. storočia, predovšetkým k Haydnovi. Dokonca sa vyslovuje neskrývaný 
úžas nad tým, že takéto množstvo materiálu prakticky zostalo až do dnešného 
dňa zatajené pred svetovou verejnosťou. Domnievame sa, že tento fakt má 
dvoch vinníkov. Prvým bola celkom jednostranná záujmová orientácia čes
koslovenských muzikologických škôl, druhým sama svetová hudobná verej
nosť. Hudba 18. storočia bola u nás donedávna popoluškou, zverenou v niečom 
síce vynikajúcim, no predsa len laickým rukám obdivuhodných nadšen cov, 
ako bol Trolda, Hnilička, Celeda a i., ktorí vykonali nesmiernu prácu predo
všetkým pre českú hudbu tejto doby. Na pri ek všetkým najm ä pramenným 
predpokladom, a možno práve pre ich množstvo, ktoré predovšetkým bolo 
potrebné zachytiť , spracovať, zrovnať, čo by si, pochopiteľne, vyžiadalo obrov
skú a zo začiatku málo efektnú námahu, sa, žiaľ, žiaden z českosl0venských 
muzikológov nevenoval Haydnovmu dielu. O svetovej odbornej hudobnej 
verejnosti však n emožno povedať, že vôbec nebola informovaná o českoslo
venských prameňoch k hudbe 18. storočia, inkluzíve o haydnovských pram e
ňoch. Takmer všetky pôvodné zámocké, kláštorné, chrámové a pod. archívy 
boli až do začiatku druhej svetovej vojny prístupné vo svojej pôvodnej loká
cii. Niektoré boli dokonca celkom skatalogizované, mali svojich odborných 
správcov (Roudnice, Rajhrad, Frýdland, Doksy, Krumlov, Kačína atď.) 
a podľa mnohý ch zápiskov eventuálne poznámok priamo na hudobninách 
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-študovalo a dokonca ich identifikovalo veľa bádatel'ov, naJma nemeckých 
muzikológov, o. i. Paul Nettl4• Niektoré archívy majú (i keď niekedy neúplné) 
svoje publikované katalógy5, niektoré boli spísané (Frýdland, Osek a i.).

6 

Vojnovými a povojnovými udalosťami a hlavne majetkovo-právnymi zmena
mi nastala veľmi zložitá situácia. Organizačná nedôslednosť a prenáhlenosť 
pri odvozoch a sústreďovaní knižníc a archívov zavinila, žiaľ, dezolátny stav, 
z ktorého sa niektoré ústredné archívy dodnes iba ťažko vymaňujú . O povoj
novom sústredení významn)rch zámockých a kláštorných archívov sa· však 
už dosť písalo v odbornej i populárnej tlači. 

Ak pred vojnou a hneď po druhej svetovej vojne bol záujem o českoslo-
venské pramene k hudbe 18. storočia obmedzen)' ponajviac na súkromných 
bádateľov, môžeme povedať, že po roku 1950 nastal celkom zásadný obrat. 
Naši bádatelia, študenti i praktickí hudobrúci požadujú stále väčšie a väčšie 
množstvo starých hudobnín na štúdium a zahraniční výskumníci a ústavy 
priam zaplavujú naše ústredné inštitúcie žiadosťami o zoznámy a mikrofilmy 
hudobných prameňov k najrôznejším prácam. Najvýznamnejšie inštitúty 
a editori, ako napr. Neue Mozart Ausgabe7, Hallische Händel-Ausgabe

8
, dr. 

Gerber ako editor súborného diela G. W. Glucka9
, Johan Joseph Fux-Gesell

schaft pri hudobnovednom ústave v St)Tskom Hradci1° a najviac J oseph 
Haydn-Institut v Kolíne vydávajú svoje súborné edície z prevažnej časti na 
základe unikátnych československých prarneňov. 

Zo strany československej odbornej hudobnej verejnosti sa, žiaľ, o objavo
vanie Haydnovho diela prejavil minimálny záujem, a to aj v tohoročnom 
jubilejnom roku. Z orchestrov jedine Pražský komorný orchester predviedol 
na niekoľkých verejných a rozhlasov)'ch koncertoch málo známe Hayd-110Ve 
skladby z pôvodných materiálov, uložených v hudobnom oddelení Národného 
múzea v Prahe. A z hudobných vedcov? Poznáme iba jedného mladého mu
zikológa, ktorého hlavnou študijnou témou je vzťah českej inštrumentálnej 
hudby 18. storočia k Haydnovmu dielu. Nemožno sa preto čudovať, že zahra
niční bádatelia, najmä ak sú to haydnovskí špecialisti, nachádzajú v Cesko
slovensku nezorané p ole a pôdu takú plodnú, že to vyvoláva v zahraničnej 
odbornej i dennej tlači články silne inklinujúce k senzačnosti. Nepadá tu znovu 
ciceronovské "quo usque tandem" na hlavu československej muzikológie, 
ktorá za qlhé roky nevedela vyťažiť z vlastných prameňov ani zlomok toh o, 
čo sa pri jedinej študijnej ceste podarilo napr. H. C. Robbinsovi Landonovi? 
Všimnime si výsledky tejto jeho študijnej cesty, ako ich publikoval, i keď 
dozaista osobitným spôsobom, jednak v londýnskom denníku The Times

11 

a jednak v Osterreichische Musikzeitschrift12. Iba v Prahe zaznamenáva 400 
rukopisných prameňov, ktoré Hoboken vo svojom Katalógu13 nezachytil. 
Z toho boli dosiaľ mnohé unikáty považované za stratené. Datovanie osec
kých odpisov skladieb J. Haydna posunulo v mnohých prípadoch odhad ich 
vzniku do skoršej doby. V archíve grófa Chotka zo zámku Kačína bol obja
vený o. i. autentický odpis Haydnovej symfónie č. 41 C dur na esterházyov
skom papieri priamym Haydnovým kopistom Josephom Elssnerom. Dalej 
je tu niekoľko ďalších Haydnových diel na tom istom papieri, odpísaných 
Ellsnerovým synom Johannom, ktorý bol tiež dôležitý m Haydnovým kopis- · 
tom. Pre Haydnovský výskum sú to opravdivé unikáty , ktoré majú takmer 
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cenu autografu, nakoľko sú bezprostredným prakť k , d . ktorého diela. ' lC Y prvym o p1som toho-· 

Keď autor týchto riadkov predl · ·1 H C R bb· . · 
materiály z frýdlandského archívuoz~tal · . · ~k msov

1
. Lan~onovi k štúdiu 

Nemožno sa tomu čudovať. Clam-Gallaso~~ks;e 0~ pn~ Jeh? ohromeriia. 
Christiana okolo r. 1770, obsahuje do 52 Ja a~chl~,, ktory vz.n~ol za grófa 
stredných dob ových odpisoch a množstvo k , ~ no\ yc~ symfo?n v bezpro
zachovali v jedinom prameni alebo bol· -' basacn aklpartJ t: z ktorych sa mnohé .,, . l vo ec po adane za st t · N · • 
znamneJSim objavom tohto archi'vu ·e d ·ar , ra e ne. aJvy.-

K 
, · . J OSI nezname ran ' · t d. l 

asacia pre štyri sólové lesné rohy a sláčik A ďal" e. maJS rovo Ie o 
meri, pre hay?novské štúdium je prvý kZt~lóg fr ~~ľesf~~~ne ~enný ~ra
archivu, usponadaný v osemdesiat ch k ·Y .~n s e o . udobneho 
ký· súpis Haydnových diel z kto~ýchro oc~. !:~· st~-<i~Ia. ObsahuJe tematic-
katalóg je dôležitý najmä p~e inštruments~n:a~~~~ 0 

_ ~e~ ~a~ho~ala. _Tento 
statný výher obsahuje v autorskom usporiadaní a utesvotJ.CJk o y,_ . toreJ p od_. D 1 · ma IC om zazname 

. a eJ. krumlovský archív, obsahujúci o. i. uniká d b · • . v~ ch piesní, kromei'ížský archív, ktorý je pre hay~r:o . ok ,o'::;, ~-a ce Hay dno
nym p endantom frýdlandského archív l, , vs e s u mm pramen
ktorého haydnovské odpisy holi prav~e~~~~~:o za~ku .~ámkešt ~ad Oslavou, 
vým kop istom u viede k ' h ' . e uro ene nes orsnn Hay dno
ho kláštora ktorý ob:h e. o ~ak~dateia Johana TJ·aega, archív rajhradské
XVIII-5) d~siaľ v UJ~ ay nov organový koncer t .C dur ( Hoboken 

prvorad~h? _význ~::,z~:~~~uj:c:tr;~:~Ý~l=~r~aat?~· to vset~~ , sú stre~vs}<á 
a v pre _histon? svetovej hudby najdôležitejších miesi ~~re~ ~;.:~zn~mneJs!_ch 
este vrac zdoraznia naše bohatstvo pokl d l .k , h , enych urcite . a Y s ovens yc areh1vov. 

A napokon SI aspoň stručne všimnime rehľ d • I · na jednom z na ... v-. h d. l . p a ces w slovenskeJ spolupráce 
súborného diela J~:~;~c Ha 1~n:v~~veJ, ~udobnej hisfori~grafi~, na vydávaní 
doterajších haydnovských yvyd~ní v ?"~de s~e s~ dotkh faktickej neúplnosti 
ský ch prameňov. Tento nedostatok ::_?so eneJ o. l. nez~alos~ou českosloven
Institut v Kolíne14 ktory' J·e 'st d ~byť cehl~om odstraneny. J oseph Hydu-

, " . ' u re ny1n are Ivom pre bav d ·k· . k 
a zaroven riadiacim centrom cele. .k . . . v • J n?vs y vys um 
súbornej haydnovskej edície bez ~;~~:n ka~uC~J a ;e?bycaJne ~ll'oko. založenej 
dostupné pramene S v k' • l~ _) sustre UJe pre SVOJU pracu všetky 
úst~vmi začal spol~prac~:=ť ~:;~;kenskynu . ústrednými ~udobn_o-historickými 
ktorý je pre Haydn-Institut oza· o l~ SVOJom_ .vz:nku. Ef~~t ,teJtO spolupráce, 
mikrosnímkach dob , h h dJ ve kky, sa preJaVll v desattlsiCoch odoslan\'ch 
· ovyc ay novs ých odpiso z x 1 l · • 
Je to veľkorysy' .-skutok · k ď · b , . v . ces ws ovenskeJ strany . . ' l e JC ro eny s vedomím ve ' - • · · 
take pnaznivé, aby všetky naš k H ' z . nase ~oznosti me sú 
aspoň čiastočne využité našimi e n~~~mene' ~ . ~ydnovmu dielu mohli byť 
spolupráca prináša zati·ar I.b 'Iadateistväml. Pre Ceskoslovensko táto 

· . a mora ny efekt ná od ' h • k . 
llllerOVCJ medzinárodnej spol ' . n· l J r ne ú pnspev U veľkej 
hlás~ pracovné h eslo Haydn-~~;~~~t~: . ~:~h t~~efa_ Hayd~a. patr~ ľudstvu," 
dana s rovnakým vedomím a s náde·ou v • a l n~sa . . n~~a _Je v tomto 
b~dú československí muzikológovia h 'dze tJ ~u konecneJ e~ICneJ spolupráci 
miere, ako to bolo doteraz. ay n- nshtutom pozvam v oveľa väčšej 

373 



\ 

Poznámky · · 00 1806 · B · k f & Härtel Le1pz1g 18 - · 
l Joseph Haydn. Oeuvres completes. relt op ' . IS"ab~ vvdnvatelia: E. Mandy-
2 Joseph Haydn. .Erste kritische _durdl_~hdgesehKen;, (;i::m;r S~hul~, Ú. C. Rohbins Landon, 

ki F We:naartner H. Fne an er, · a ' czews , · ....., ' 
C. H. Brand). d lÚ J p Larsena vvdávali H. Sch~, 

s Joseph Ha~dn. The complHete B~or!f) ii:;d:es:ci:, Bos~on, Wien, Leipzig, Wiesbaden 
il. C. Robbms Landon, C. · ran · 
1951/55. Neukončené. 

4 Viď niektoré jeho štúdie. Kolegiálneho kostola sv. Morica v Kromčiíži. 
'5 Dr A Breintenbacher, Hudobný archiv . •• • ti Beethovena Olomouc 1927. -

. . Tak . • K ťmu vvrocl umr ' 937 '•D Kromeríž 1928 a 1930. tiez: ~ e. . k· k 1 · Kromeríži Kromeríž 1 · r. 
Taktiež: Hudební archív z ~ýv?"lé planstic ~- o ~:iC:e quae in Capituli Metropolitani 
A. Podlaha, Catalogus collectloms operum a IS ID 

Pragensis asservantur. Praha 1926. , k. h hi ·ov mi v rukopise Jaroslav 
. . . koľkých českvch zamoc yc are ~ 

6 Podrobne. pOP1,8Y .~e d . • stav týchto arehívov. 
Celeda. ZachytavaJU pre VOJnO~'Y to._ ah sämtlicher 'Verke, A.usbu.rg, Salzburg, Wien. 

7 Wolfgang Amadeus Mozart. N~ue . usg e 
ffiavný editor dr. E. F. Schnnd. . S l č t' ·G F Händla Editori: M. 

ah tarostlivostl po o nos 1 · · ' s Die Hallische Händel-Ausg e v s 
Schneider, R. Steglich. . W k J· t'tut f ľv1usikforschung, Berlin. 

Gl k s·· tliche er ·e ns l . " .. 
9 Christoph Wilibald uc · am . . ·S 1 • t' J J Fuxa. Musikwissenschau· 

A be V starosthvostl po ocnos l . • 
lO Johan Jos~ph Fux- uEsgdi~ ·. d H Federhofer. 

licher Institut, Graz. • tor · r. · . 
u Lost Music by the Masters Turns u.p m Prague. 

The Times 6. V. 1959, str. 15. . . .. i4. Jhg. 1959, Heft 5/6 S. 
12 Neue Haydn-Quellen. Osterreichische Musik Zeitschriit, 

213-216. . Thematisch bibli.ographisches Werkverzeichnis. 
13 A.ntony van Hoboken,. Joseph Haydn. . 

B. Schott' s Sohne. M~ 1957. . • . 1955 V deckým vedúcim inštitútu a edície 
i4 Joseph Haydn-Institut e. V. Koln,_ zalozeny • . dr. Ie Becker-Glauck, dr. G. Feder a dr. 

. f dr J P Larsen vedeckí pracovrum . . Je pro. - · · • 
H. Unverricht. 

Pred Sjazdom slovenských skladateľov · 
. . d lovenských skladateľov. Uverejňujeme 

Otvárame diskusm pred Stz· 0~ ~ D valovej Ľ. Cížka aJ. Fischera. 
Prvé diskusné príspevky V. edlveJ, .h 001.1' o "'"""er"'ť 'na hlavné ideové a tvo-

. · di k .. b sme sa c ce 1 z...,.u "' · 
V predsJazdoveJ s ·u~~~ ~ b . t by na problémy spoločenskej funkcie 

rivé problémy. slover:s"keJ . u o n~] ~v~vo{a vôbec, ako i na závažné otázk~ 
hudby, na ota:zJky nasho ~udob~:~ s o'e diskusné príspevky zamerali 
hudobnej vedy . Prosíme dis~utuJUCalich,:abdy _ľ )ť Rozsah diskusných prispev-

. . " . .:. k ktore by m SJaz nesl . 
na tie zavazne o ..... z y, . . ožnosti nášho óas(}pisu. 
kov prosíme obmedztť na pnestorove ro 
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VI ERA SEDIVÁ 

K otázke popularizácie hudby 
Otázka popularizácie hudobného umenia 

je u nás v tesnej súvislosti s hudobnou 
výchovou širokých más. · Obidve možno bez 
nadsádzky pokladať za kľúčové problémy 
kultúrnej revolúcie v hudobnom živote. Ne
treha dokazovať, že najdôležitejšie a naj
krajšie poslanie našej súčasnej hudobnej 
tvorby a nášho · vyspelého reprodukčného 
umenia nie je v tom, aby sa saturovali 
nároky tenkej vrstvy hudobne vzdelanej 
inteligencie našich väčšieh miest, ani v tom, 
aby ako umelecký exportný tovar repre· 
zentovali vo svete našu kultúrnu vyspelosť, 
lež v tom, ahy sa stali majetkom najšir
.ších más, aby vskutku slúžili ľudu, a celé
mu ľudu. Na otázku, či je to u nás vskutku 
tak, nemožno odpovedať jednoznačným áno. 
Je nesporné, že sa v posledných rokoch 
urobil už veľký kus hudobnovýchovnej a 
popularizačnej práce. Ale to všetko ešte 
nestačí. Dnešný stav hudobnosti nášho ná
roda, úroveň jeho hudobného vkusu a po
žiadaviek, jeho schopnosti vnímať nároč
nejšie umelecké diela ešte nie je uspoko
jujúca. 

Nemá význam zastierať a sk.rašľovať túto 
skutočnosť, ako sa to niekedy robí v pau· 
šálnych vyhláseniach pri hodnoteni výsled· 
kov nášho hudobného vývoja. Treba sa 
však vyvarovať aj druhej k.rajnosti: pod
ceňovania našich pracujúcich. (Zdá sa, ako 
keby toto stanovisko vládlo niekedy napr. 
pri zostavovarú niektorých rozhlasových 
programov.) Naši ľudia sú muzikálni . a 
besedy pred Sjazdom socialistickej kultúry . 
výrazne ukázali ich záujem o hudbu, ich 
túihu dopracovať sa aj k takým oblastiam 
umeleckého prežívania, ktoré im holi do
teraz nedostupné. Netreba podceňovať ani 
inteligenciu pJ."acujúcich, ktorá je dosť 
bystrá na to, aby rýchlym tempom dohá
ňala, čo sa v nepl."Íaznivých podmienkach 
minulosti zameškalo. Kto by mohol po
chybovať o tom, že ľudia, ktorí si osvojujú 
teóriu marxizmu-leninizmu, ktorí si doplňu
jú vzdelanie vo večerných kurzoch a kto
rých mn a vynachádzavosť produkujú tisíc
ky zlepšovacích n ávrhov, ľudia, pr!l kto· 
rých sa dohrá kniha stáva už nevyhnutnou, 
sú schoprú vyhovieť aj intelektuálnym po
žiadavkám, nutným pre plné porozumenie 
hudobného umenia? 

Z toho všetkého výplývajú pre pracovni
kov v oblasti hudobnej kultúry veľmi zá-

važné úlohy a povinnosti: v oveľa väčšej 
miere ako doteraz, na širokom základe, in
teuzivnejšie a zanietenejšie, osvedčenými 
starými, ale i novými formami a prostried
kami popularizovať hudobné umenie. Heslo 
"Slúžim ľudu" sa musi stať vecou srdca 
i cti, nevyhnutnosťou, conditio sine qua non 
pre každého umelca, hudobného vedca i hu
dobného pedagóga. 

Ako zvládnuť tieto úlohy? Ktgré metódy 
voliť? 
Začnime najnižšie pri \Všeobechovzdaláva· 

vacích školách. Tu sa v ·· minulosti veľa za
meškalo. Dnes je však už vypracovaný n á
vrh na osnovy hudobnej výchovy na 12-
ročných školách. Hudba sa má vyučovať aj 
v posledných troch ročrúkoch, i keď za. 
tiaľ ako nepovinn ý predmet; t o je však 
prvý krok, aby : sa v budúcnosti stala po
Vinným predmetom. Osnovy počítajl'1 so 
sborovým spevom ako základným meto
dickým prostriedkom na rozvíjanie muzi
kality i lásky k hudbe a s vyučovarúm 
náukovým, ktoré má žiakom vštepovať 
lásku k našej ľudovej hudbe, oboznámit 
ich s osobnosťou a dielom významných 
tvorcov hudby národnej i svetovej a spro· 
stredkovať im základné poznatky, potrebné 
pre správny prístup a pochope~e hudob
ných umeleckých diel. Na vyučovanie hu
dobnej výchovy bude potrebné zabezpečiť 
dostatok odborne kvalifikovaných kádrov, 
ktoré hy realizovali náplň týchto osnov 
kvalitne a s mobilizujúcim účinkom. (Tu 
si s povzdychom spo:míname na starý typ 
dedinských učiteľov, ktorí boli takmer 
všetci bez rozdielu muzikantmi a v.edľa zá
kladného vyučovania hudby rozsievali me· 
dzi ľudom . lásku k hudbe, Tento starý typ 
kantorov urobil voľakedy z Ciech konzer· 
vatórium Európy!) 

V budúcnosti sa počíta s ďi!.lším rozši
rovarúm siete základných hudobných škôl 
na Slovensl"U. Hudobné školy môžu na vi
dieku popri vlastnom vyučovaní. nástrojovej 
hry základov teórie rozvíjať aj oveľa širšiu 
činnosť pravidelným usporadúvarúm koncer
tov žiakov i učiteľov a zájazdmi do bližšie
ho okolia. Vo, vidieckych mestách sú uči
telia hudobných škôl najpovolanejšfmi čini
teľmi hudohnopopularizačnej práce a ich 
pole pôsobnosti by sa nemalo obmedzovať 
iba na školu. Aké bohaté možnosti mimo-

. školskej hudobnovýchovnej práce sa im po· 
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núkajú, počnúc od koncertného muzicíro
vania s občanmi cez verejné koncertné vy
stupovanie, kultúrne brigády, prednáškové 
cykly s ukážkami živej alebo reprodukova
nej hudby až po besedy s pracujúcimi; spo
j ené s počúvaním hudby a diskusiou. 
. Najdôležitejšou formou mimoškolskej hu

dobnej a estetickej výchovy mládeže sú 
rychovné koncerty, ktoré vychovávajú bu
dúcich poslucháčov symfonických koncertov. 
Vý chovné koncerty majú v cudzine už bo
h atú tradíciu a skúsenosti v Cechách potvr
dzujú ich mimoriadny ~rznam pre dotvára
nie umeleckej, citovej a ideovej výchovy 
mládeže. V Bratislave sa výchovných lwn
certov ujal rozhlasový symfonický orchester 
~ svojích obvyklý ch nedeľňajších matiné. 
Zatiaľ sme sa však v tejto mimoriadne dôle
:l,itej veci nedostali ďalej od improvizácie 
a. celkovej neujasnenosti náhľadov, čo sa 
týka programovej línie, slovného výkladu 
k jednotlivým predvádzaným dielam i sa
motnej organizácie a propagácie koncertov 
medzi mládežou. Nie je možné v rámci 
tohto článku podrobne rozobrať problemati
ku výchovných koncertov. Iha malá ukážka 
-:- bez komentára - ako sa robia výchovné 
koncerty v NDR. Napr. v Drážďanoch ich 
organizuje - na poverenie mestskej rady -
Ľudová hudobná škola (Volksmusikschule). 
Cieľom je podchytiť deti už na ľudovej ško
l!l. Deťom od 2. do 4. triedy v cykle "kon
certný ch hodín" predvádzajú učitelia a vy
spelejší žiaci hudobnej školy vokálne a 
ÍJl.Štrumentálne skladby, primerané ich veku. 
Zmyslom týchto podujatí je predovšetkým 
vzbudiť v deťoch túžbu naučiť sa hrať na 
nejaký nástroj. Pre žiakov 7. triedy sa or
ganizujú dva cykly koncertných hodín 
(v každom cykle je 15 hodín), v ktocych icl} 
poslucháči Vysokej hudobnej školy (Hoch~ 
schule fitr Musik - naše VSMU) obozna
~ujú so sláčikovými, drevenými a plecho
vými nástrojmi symfonického orchestra. 
Ta1.-ýmto spôsobom - vďaka spolupráci a 
podpore kompetentných osvetových a peda
gogických činiteľov a vďaka porozumeniu 
učiteľov všéobecnovzdelávacích škôl - sú 
všetky drážďanské deti systematicky, ne
preskakujúc ani jeden vývojový stupeň, 
pripravované na návštevy orchestrálny ch 
koncertov. Už na týchto koncertných hodi
nách odznie vždy aspoň jedna skladba sú
časného pokrokového skladateľa. 

Na takto pripravenej pôde sa organizujú 
orchestrálne koncer ty pre žiakov 8. až 12. 
triedy (v sále s 1100 sedadlami!). Za vstu
penky žiaci neplatia1 lebo mestské oddele
nie pre kultúru hradí celú réžiu, spojenú 
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s prenajímaním sály, s transportom nástro
jov atp., a Státny orchester, Drážďanská 
filharmónia a orchester operetného divadla 
vystupujú na výchovných koncertoch zadar
mo. Učitelia hudobnej výchovy dostávajú 
4 až 6 týždňov pred koncertom pozvánku 
s podrobným programom a s údajmi o pri
slušnej literatúre, aby žiakov mohli na vyu
čovcích hodinách pripraviť na koncert. Vďa
ka tejto spolupráci s učiteľmi prichádza jú 
žiaci na koncerty už oboznámení s obsahom, 
hlavnými témami a formovou výstavbou 
programovaných skladieb. Na rok 1959 je 
plánovaných 9 orchestrálnych výchovných 
koncertov. Na každom odznie jedna súčas
ná skladba. (Nemeckí skladatelia kompo
nujú a j osobitne pre výchovné koncerty , 
napr. Joh. Paul Thilmar: Spiel mit Mozarť). 

Vo ·weimare, kde rozsiahlu organizačnú 
prácu, spojenú s výchovnými koncertmi, 
obstaráva tiež mestsl,á rada (keby sa toh o 
ujal náš MNV, vznikla by tým ďalšia 
z nepočetných možností umiestnenia absol
ventov hudobnej vedy !), vypracováva pro
gram koncertov Oddelenie pre hudobnú vý
chovu na Franz-Liszt-Hochschule. Ku kaž
dému koncertu sa vydáva iO-stranový pro
gramový bulletin, ktorý obsahuje profily 
skladateľov, ich portréty a formový a ob
sahový rozbor skladieb. Tieto bulletiny vy
pracovávajú učitelia vysokej školy a r oz
posielajú sa na všeobecnovzdelávacie školy, 
aby učítelia hudobnej výchovy mohli žiakov 
na koncerty pripraviť. Na koncertoch vy
stupujú predovšetkým poslucháči · Franz
Liszt-Hochschule (komorný súbor a dva or
chestre), pre ktorých to znamená výbornú 
prípravu na neskoršie profesionálne vystu
povania'). 

. U nás sa pokúšala HAD organizovať kon
certy .sólistov na všeobecnovzdelávacích ško
lách. Deti ich prijali s nadšením, žiadalo 
l?y sa však yäčšie p ochopenie zo strany uči
teľov, ktorí túto novinku prijali zväčša ne· 
ochotne ako ďalšie zaťažovanie už aj tak 
dosť preťažených žiakov. Nateraz nerozlišujú 
medzi vystupovaním artistov a kúzelníkov 
a hodnotným umelecky výchovným progra
mom popredných reprodukčných umelcov. 

Jedným z na jpovolanejších orgánov hu- , 
dobnopopularizačnej a výchovnej práce je 
rozhlas a ten toto dôležité poslanie čestne 
plní. Aj tu by sa však dalo urobiť viac, p o
kúšať sa o nové, pružnejšie formy. Vedľa 
doteraz najväčšmi zaužívaného prednáške
vo-montážneho slohu hudobnovýchovný ch 

') Musik und Gesellschaft, 1959/4, 31-33. 
2

) Musik und. Gesellschaft, 1959/ 5, 39-40. 

Joseph Haydn v oleiomalbe Christiana Ludwi:;rtt Seehasa 
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relácií hy sa mali vo väčšej miere uplatňo
vať dramatické formy, rozhlasové hry o ži
vote veľkých skladateľ,ov a hlavne besedy, 
rozhovory, zverované 'osvedčeným konfe
rencierom, · prípadne hercom, ktoré by " pou, 
<:ovali" nevtieravým, vtipným konverzač· 
ným štýlom. Takéto svieže, zábavné formy 
popularizácie hudby hy sa mohli vysielať 
aj v čase, keď sa najviac počúva rozhlas. 
Prvým krokom k rozvinutiu týchto foriem 
by mohlo byť to, že hy skladby rozhla
sových koncertov nezahlasoval hlásateľ, ale 
pred každou h y odznel krátky, svieži roz
hovor dvoch-troch osôb, ktorý by aspoň 
napovedal to najnevyhnutnejšie o diele. 
Bolo by treba venovať väčšiu pozornosť aj 
ich propagácň. Noticka v rozhlasovom ča
sQpise nestačí, na významnejšie relácie by 
sa malo upozorňovať krátkymi článočkami 
alebo -formou inzerátov v dennej tlači. Na 
pripravované divadelné premiéry sa obča· 
nia upozorňujú nápadnými plagátmi, pro· 
gramy divadiel sa chodcom prihovárajú te· 
mer z každého rohu. Radi si popozeráme aj 
fotografické zábery z jednotlivých predsta
vení vo výkladných skriniach. Prečo je roz· 
hlas taký skromný, prečo nevyužíva aj také 
formy propagácie svojich programov, a to 
nielen v Bratislave, ale aj na vidieku? 

K rozhlasu sa radí televízia a film. Ich 
možnosti sú stále väčšie a účinnejšie, i keď 
zasiahnu azda menej široké ·vrstvy. Tele
vízia zaviedla v poslednom čase úspešné 
relácie "Nesmrteľné rukopisy" a chystá veľ
ký hudobnovýchovný cyklus, akési televíz
ne konzervatórium. Ale aj drobnejšou, zato 
systematickou každodennou prácou by sa 
dalo dosiahnuť veľmi mnoho : reagovať na 
udalosti hudobného života, na výročia atp., 
a zasa nie iba púhym informovanim, zpra
vodaj stvom, ale sviežou, záhavno-poučnou, 
podnetnou formou. 

Vari najväčším dlžnikom popularizácie 
hudby je zatiaľ náš film. A je to veľká 
iíkoda, lebo práve film má doslovne ne
obmedzené možnosti a jeho účinnosť je 
hlbšia a ďalekosiahlejšia ako napr. ÚČÍlll}~ť 
rozhlasu. Ako podnetne by filmové týždt;h
níky mohli upozorňovať na udalosti v hu
dobnom živote! Ale zábery z operných a 
symfonických premiér nie sú ešte všetkým. 
Filmová kamera by častejšie mohla nazrieť 
do dielne skladateľov, ukázať spevákov, in
štrumentalistov pri práci, nazrieť do vyu
čovacích hodín hudobných učilíšť, pred pre
miérami navštevovať skúšky opery atď., 
atď. (To isté plati, pravda, a j pre televíznu 
kameru. ) Co všetko by sa mohlo nakrútiť na 
krátke filmy! Napokon nemáme ešte ani 

jeden celovečerný hudobný film, hoci mož
nosti by tu bo)i, a takéto filmy by mohli 
mať široký dosah už svojou veľkou obľú
benosťou. 

BoJavým bodom je zapojenie vidieka do 
verejného hudobného života. Zájazdy Slo
venskej filharmónie a sólistov nemôžu sa
turovať smäd vidieka po umeleckých hu
dobných zážitkoch. Tu je jediné ideálne 
riešenie, ktoré by bolo realizovateľné, i keď, 
pravda, nie z jedného dňa na druhý. Keď 
máme Dedinské divadlo, prečo by sme ne· 
mohli mať Dedinskú filharmóniu a Dedin
skú. operu? Z hudobných učilíšť vychádzajú 
každoročne talentovaní mladi umelci a ·pô
sobenie v takýchto "kočujúcich" útvaroch, 
ktoré sa dostávajú do tesnej blízkosti života 
pracujúcich, by bolo najlepšou prípravou 
na neskoršiu činnosť v niektorom stálom 
divadle alebo orchestri. 

Pre úspešnú výchovnú a popularizačnú 
prácu na vidieku je naliehavo potrebné vy
budovať sieť odborne kvalifikovaných hu
dobnoosvetových pracovníkov pri KNV a 
ONV. Ich činnosť by bola mnohostranná: 
organizovať a viesť Divadlá h udby, spolu
pracovať so súbormi ĽUT, pomáhať im pri 
zostavovarú programov, usmerňovať ich 
prácu, viesť ich k serióznemu hlasovému 
štúdiu a nacvičovaniu aj náročnejších ume
leckých diel, spolupracovať s hudobnými 
školami pri usporadúvaní koncertov, pred· 
nášok, zakladať a viesť hudobné oddelenia 
v knižniciach atď., atď. Na takúto prácu 
bude potrebné vychovať kádre, k toré by 
hudobno-popularizačné pôsobenie spájali 
s ideovo-politickou výchovou. Preto sa plá
nuje zaradiť na Filozofickej fakulte UK; 
ktorá doteraz vychovávala pomerne úzko 
špecializovaných hudobných historikov, esté· 
tov, kritikov a vedeckých folkloristov, nový 
orlbor hudobno osvetový. Poslucháči tohto 
odboru vedľa štúdia hudobnej histórie, teó· 
rie a marxistickej estetik-y absolvujú kurzy 
dirigovania, hlasovej výchovy, povinné štú
dium klavíru, hry z partitúry atď. To zna· 
mená, že pri t eoretickom základe budú 
orientovaní predovšetkým na muzikantskú 
prax, aby boli teoreticky, ideove i prakticky 
pripravení na svoje dôležité a krásne p ovo
lanie. 

Tým sme sa dostali - last but not !east 
- k otázke hudobnej vedy. Tu treba opäto· 
vať a s najväčšíin dôrazom pripomenúť, 
že a j poslaním hudobnej vedy je slúžiť ľu
du. Dosah práce hudobných vedcov musí 
byť širši, ako sú odborné kruhy alebo a j 
užšia hudobná verejnosť, a preto aj pracov· 
ný plán hudobných vedcov musí zahrnovať 
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viac ako historické práce a prispievanie do 
odborných časopisov. Je ~o~né, _aby v epo
che socializmu mal spokoJ~Y spanok v~dec, 
ktorého diela číta len ruekoľko desiato~ 
ľudí - často ani toľko nie - i keď Sl 
Ifimi získa · meno v odborných kruhoch, 
možno aj v zahraničnýc~? ~ým , n.echceme 
popi~rať oprávnenos.ť ~ ~asluznost uzko od
Hornej práce, veď aJ ta Je potrebnou a hod: 
notnou súčasťou národnej kultúry. Treba Sl 
však uvedomiť, že iba to nie je dosť. Vedľa 
vlastnej vedecko-výskumnej l!ráce.- _ktorá 
by mala byť tiež podľa moznosti on~nto
v"aná na aktuálne potreby súčasného ŽlVota 
..:.. je povinnosťou každého ~~dobnél1~ vedca 
zapojiť svoju vedeckú _er~~lClU a svOJ ta~ent 
do prác ktoré vyžaduJe z1vot. Dnes, v case 
kultúrn~j revolúcie, je prvoradou úlohou 
sprostredkovať hudobné u.menie š~okým 
masám, celému ľudu. U nas sa p_;a~~ po
pulárneho charakteru často podcenuJu, ba 
až s akýmsi kastovníckym de~f!ektom bag~
telizujú: "Ja som yed,?c, ty ~~ 1ba popularl· 
zátor." Je to nanaJvýs nespravne. a ~e?po~
~tatnené. Dobre napísaná popular1zacna pra
~a vvžaduje jednak odbornú erudíciu, jedn~ 
1im "a vtip. Vzorom tu môže byť Romam 
Rolland ktorÝ vedel suché vedecké fakt~ za
odieť d~ hodnotnej umeleckej prózy. Hu: 
dobní vedci hy nemali podceňov~ť a~ 
dobrú publicistickú činnosť v den_neJ tlaci, 
v obľúbených magázínoch, spolupracu s roz
hlasom a televíziou. Tu zas môže byť vzo
rom Zdenek Nejedlý,. ktorého články a člá
nočky naplňajú niekoľko zväzkov Jeho zo-
braných spisov. . 
. S popularizačnou prácou h~dobnych ved

cov· {1Z:ko súvisí činnosť našich· vydavat~ľ
stiev. Naši čitatelia dostali do. rúk už _niC· 
k()ľko popularnych monografiÍ a roman?· 
Vých životopisov skladateľov, monografie 
0 súčasnvch slovenských skladateľ och, ch~s
tá sa op~rný sprievodca a koncertný spne
vodca po dielach slovenských skladateľ~v, 
vydávajú sa aj diela Romaina Roll~~da. ym
ceré náklady malého Beethovena naJlep
šie clokumentu'jú smäd čitateľ_ov po takf~p-... , '• 

.',~! 
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to dielach. Je však ešte mnoho geniálnych 
osobností v dejinách hudby, o ~torýc~ hy 
si naši ľudia radi niečo prečítali, a rnelen 
v prekladoch, ale aj z pera, d?mácic~. au: 
torov. Zišlo by sa pouvazova~ a.l o rozs1re~ 
doterajšej edície operných hbnet v "~al~ 
hudobnú knižnicu" akési vreckové ľuaove 
konzervatórium vo' forme populárnych, bro
žúrok, ktoré by stručne, spoľahlivo a J~cno 
informovali pracujúcich i mládež o naJroz
ličnejších otázkach hudobného umenia. 

A posledná pripo_m~enk~: na, besedách 
pred Sjazdom so~~~~stlc~_e,l kult~ry. vysl.o
vovali naši pracu)UCI· opat a opať zelame, 
že by radi častejšie privítali medzi seb~u 
kultúrnych pracovníkov. A vsln;tku, prec~ · 
by sa mali ·pracovníci . ~~ J?oh hu?obne~ 
kultúry stretnúť s praCUJUCIIDl le~ pr1 t~~l 
výnimočnej príležitosti, ako bol SJazd?. Svaz 
slovenských skladateľov by s~ mal UJať" or
ganizovania pravidelných b~sred n~ pva~o: 
viskách, tak ako spisovate!m, mah ~y UJ 
skladatelia koncertru umelCI a hudobm ved
ci chodiť 'častejšie medzi ľud. Stali by s~ 
možno o niektoré mylné ilúzie c~udobneJ
šíini, ale o mnohé dôležité a pre Ich P_;,ác~ 
vlastne nepostrádateľné poznatky bobatsrm~. 
A hodnotu práce, ktorú by tým vykonali, 
by bolo ťažko doceniť. Veď živé slovo, bez
prostredný kontakt s ľud'Ini má veľkú moc. 

Nebolo cieľ oni tejto štúdie vyčerpíit všet
ky problérny hudobnovýcho~ej a ľ~p~a: 
rizačnej práce. Chcela !b~ pnpom~nuť JeJ 
veľkú dôležitosť a podmetiť k uvaham, ako 
ju rozvíjať a zdokonaľ?vať. Od úvah. v~~ 
bude treba prejsť k čmom. Pop~ar;.zacna 
práca nie je .ľahká. Je rozh?dne ľah.~Ie ~e
novať sa v tichých pracovnrach SVOJllll In

dividuálnvm plánom alebo vykonávať v ob
vyklom p~ostredí pracovis~a s':oju zabehan~ 
prácu. Bez pravého zameterua, obetavosti 
a nadšenia to nejde. Treba ':ša~ _ma! ;te· 
prestajne na mysli jedno: socialisticky clo
vek je plnohodnotným človekom. A ~en 
je mnohostra)lilý a stojí vždy uprostred Vll'U 

života. 
'c. ' 

V,IERA DONQV A LOVA 

J( dnešným požiadavkám ·na operné libreto 

Ťažkosti s hľadmúm vhodného libreta a 
libretistu sa datnjú temer od vzniku ope1-y 
a stretávame sa s niini · cez celý historický 
vývoj opery až dodnes. Známe sú prípady, 
ked' p re nedostatky libreta stroskotalo aj 
úsilie dobrého skladateľa, lebo kvality hu
dobného zobrazenia nestačili vyvážiť sla
biny libreta. 

Dnes, keď sa operný žáner teší naozaj 
masoYej obľube a keď sa stále častejšie 
ozývajú hlasy po opere na súčasnú tema
tiku - námet zo života našich dní - je 
problém napísania dobrého libreta zvlášť 
vyostrený. Skladatelia na tieto požiadavky 
dosť oprávnene odpovedajú, že nemajú 
vhodné libreto a nevedia nájsť človeka, ,'o 
by .im ho napísal. Kde je koreň týchto 
ťažkostí? V nemalej iniere to pramení 
z dnešných vysokých požiadaviek na operné 
libreto. 

Nároky a kritériá kvality operného lib
reta sa postupne vyvíjali a m enili spolu 
so spoločenslw-ideov-ýini zmenami i s vý
vojom operného štýlu a formami opernej 
dramaturgie ; v koncepcii operných libriet 
sa tie,ž odzrkadlil v dejinách opery stále 
trvaj:it,ci "zápas" o primát hudby alebo slo
va v bpere. Kým približne do začiatku 19. 
stor. sa nekládli veľké "nároky na ozajstnú 
dramatickú výstavbu a logičnosť dejovej 
línie (stačilo prevažne vypracovať texty pre 
často dosť schematicky rozvrhnutý sled árií, 
ensamblov .. . ), v 19. stor., najmä v jeho 
2. po!ovici, sa v súvislosti s veľkýini spo
krištalizujú nové princípy opernej libretisti
krištalizujú nové princípy opernej liberisti
ky. Do popredia sa dostáva požiadavka re
alistického zobrazenia dramatických uda
lostí a situácií, vidno tu snahu po psycho
logickej prehlbenosti a vernosti tlmočenia 
myšlienkového procesu a emociálneho života 
ľudí. (Progresívne p rvky v tomto smere 
priniesla najmä ruská klasická opera). Opro
ti zoschmetizovaným formám "číslovej" 
opery dostáva sa do popredia nepretržite 
plynúci hudobný tok ruka v ruke s logic
kým dejovým spádom, kladié sa váha na 
zrozumiteľnosť textu a rešpektovanie záko
nov správnej deklarácie. Operné libretá čer
pajú z bohatej studnice svetovej literatúry, 
najniä drámy. Okrem predpisov a úprav 
týchto osvedčených diel ·vyskytLtjú sa i po
kusy použiť skoro nezmenený literárny text. 
Viazaná reč stráéa postupne výhradné prven-

styo a jej rovnocenným partnerom sa st áva · 
umelecká próza. 

Dnešná libretistika si ponecháva kladné 
prvky, ktoré priniesol h istorický vývoj, no: 
v ~ôsledl~u spoločenských a ideologických 
zmien pnchádza jú niektoré nové požiadav- ' 
ky a z hľadiska realistickej estetiky .n 0vé 
kritériá. . ' ' 

Aj operné libreto ako jednu · z for iem. 
umeleckej tvorby sa. vzťahuje základná poc; 
žiadavka funkčnosti umenia v našej spoloč- : 
nosti: teda nielen zobrazovať javy a udalosti . 
- či už z histórie alebo zo súčasného života ' 
- ale aj aktívne pomáhať formovať nového 
človeka, viesť h o k bohatému a ušľachtilé
mu citovému životu a vychovávať ho etic- ; 
ky. Preto výber námetu hrá už r ozhodujúcu : 
úlohu. Nemožno nevšímavo prejsť okolo · 

• takých opier, k toré (hoci skrytou formou) 
podporujú v našich ľuďoch pozostatky sta- ' 
rej ideológie, proti ktorým sa v našom ' 
verejnom živote vedie hoj. 

Operu dnes chápem~ ako hudobnú dY:ínm 
v pravom zmysle slova. Teda libreto sä 
veľini približuje dráme, podlieha jej záko
nom, pritom však m usí vyhovovať špeci· 
Iickým požiadavkám operného žänru. Tak 
ak~ v dráme, aj v librete je nutné, aby 
boh zobrazené predovšetkým výstižné ty
pické charaktery , ktoré sa priebehom deja 
osvetľujú z rôznych stránok, vyvýjajú a 
stretajú sa v konfliktoch typických P,re da• 
nú dobu a prostredie. V porovnaní s diva
delnou hrou je v librete potrebné ešte väčšie 
zhu~tenie textu, koncentrovanosť deja len 
na ll.ľúčové momenty a situácie a vypuste
nie zbytočných epizodických osôb i · kon
fliktov. Dramaturgia libreta musí teda zod
povedať dramaturgii divadelnej h ry. 'l;'o 
však ešte nestačí. Známe sú prípady, že 
opera napísaná na výbornú drámu nebola 
výdarená. Hudba sa tu dostala do područia 
dramatického deja a situácii, ktoré :iba 
ilustrovala. Pri koncentrovanosti operného 
textu je však potrebné niektoré momenty 
(Iŕajmä prejavy kľúčových emócií) textove 
rozšíriť. Pre vykreslenie určitej citovej 
atmosféry potrebuje hudba niekedy širšie 
plochy. Inokedy zas i v momentoch cito
vých kulminácií stačí striedma náznakovosť 
v texte, ostatné dovedie hudba. Záleží len 
na skladateľovi, jeho individualite a zámere, 
aký vyjadrovací spôsob si zvolí. 

V súčasnej opernej tvorbe ustupuje tra~ 
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Zál>er z pred••edenía Suchoňovej Kdttňa~:u. 
v Kasseli, kde hla;m.é postavy "'Y!vortl! 
Aage Potttzen (Ste!ina ) a Helen L(Lirdo_va 
( Katrena) Foto: Bildniskunst N ehr(h ch 

Jnanie hrdinu. Na pr. v dneš_nom na~ om chá
aní hrdina tragédie nesmie byť iba '!me: 

ľodramatickým" hrdinom, ktoré.ho tragiCk,Y 
klon l. e len situačný" - zonnera pre ruč 

s " . kladi •. t za nič -; opravdivý hrdina •. e ZIV?- za 
víťazstvo idey, pre ktorú v Zivote b~Joval. 
Dnešný hrdina musí byť zobrazeny ako 
skutočný, živý člov.ek, ~il~ý c~arakter-typ, 
ktorého si vie divák obľúbiť. Vyber ~h~ak
terov, ich typizácia je tiež vo veľ!'eJ In:Iere 
ovplyvnená žánrom. Napr. u hrdinu ~st?
rickej bohatierskej ep~peje treba vyzd~uť 
iné typické vlastnosti a char~k~e~ove c,rt"! 
ako u hrdinu lyrickej opery, ma Je t~Iza
cia postáv komickej opery. (Te.nto z?-ner 
kladie obzvlášť vysoké nároky a~ n~ libre
tistu. Treba zdôrazniť, že aj koroic~a opera 
vyžaduje vykreslenie chara~terov,. mak z~· 
viazne v operetnosti, lebo me hanalna fra.s
kovitosť, ale pravá ko~čn.osť, humor, · ~p 
satira patrí žánru kom1ckeJ opery. ".-' 

Zvolený konkrétny žál_ler do značnej.roiery 
ovplyvňuje aj literárny, JRZY~ a slo~! fond 
libreta. Slovnik opemeho li?reta tiez po.d
lieha zmenám. Ako sa rozšrrovala t~matlc
ká oblasť, ako sa prehlbovalo o?razerue pro-

vývoja myšlienkového a Citového sveta 
:~ov _ jednotlivcov i kolektívu -:- !_udu, 
menil sa aj slovný fond libreta, približoval 
sa viac živej hovorovej reč~. Pos~up~e .sa 
upúšťalo i od požiadavky Vlaz:tne] basru~
kej reči najprv uvoľňovaním pľlsne~o .ve~sa 
až k prechodu k p:óze. ?~es z~ezt )edine 
na skladateľovi, či sl zvolí VIazanu r~c el~bo 

ó Viazaná reč kladie na libretlstu 
~~e~~· väčšie nároky - libreto musí hY! 
hodnotným básnickým dielo~. p~es ' u~ 
libretista nevystačí s fiil:ošnýnn b~sruc~yn_u 
obrazmi a primitivnyml rýmov!l"ckann, ~te 

· "ako nezhoduJ· ú so zobrazerum reahstlC-sa mJ 'ď • 
kej témy (výnimočne ic~. sna. ~onzo po-

dičná štruktúra "číslovej" opery ~o ~oza<J?-a, 
tu hudba voľne sled~j~ ~r~ma~I?ky spad. 
Novátorské, tvorivé užitie aru, ar10z,. ensa~
blov nachádza však i dn~s uľla~ncrue. Ky~ 
hybnou pákou drámy JC dialog (mol~olo~ 
sa musí užívať len striedmo, lebo posob~ 
retardačne), v opere je monol?g v,e}nu 
vhodným prostriedko~ ~kreslema cha::ak
teristiky postáv, ich citovych stav~v, _nálad 
a psychologických proceso': . .V dnesneJ ?pe
re musi byf monológ (ana). dramau~y 
odôvodnený, musí vyplývať. prl~O, z deJO· 
vej situácie, z logickeJ _?.eJoVeJ ~stavby. 
To ·isté plati• aj o ostamych fonnach (due-
tách, ensambloch · ; .). . • . . ~, _ 

Závažn)'lll problemom Je vyhranenie zan 
ru. Libretista musí mať jasno, o. al~ý oper• 
ný žáner ide ; či to bude tra_gtcka ?pera 
s hlbokými filozo~ck):xiD myšlienkann, hr: 
dinská epopeja, rozpravka-bala~a, aleb? ly 
:rická či komická opera atď: Ka~dy z t_Y~ht~ 
žánrov vyžaduje už ?~ libretistu . os~lntny 
prístup k tematike a JeJ spracovaruu .l oso
bitný jazykový yreJk. a;, '1~e: lexiksa :~· 
S historicko-spoločens ym vyvoJOm ~ • J • 

vojom operného štýlu menilo sa aJ poní-

užiť ako prostriedok konncnostl, vysmechu). 
Pri všestrannom librete d~va skla~ateľ oby
čajne direktívy libretistovi, kde ake me~, 
aký rytmus slov potrebuje p~dľa. svo]h_o 
zámeru hudobného rytmu daneJ frazy, vy
stupu. Pre prózu v librete P!atia . zákony 
umeÍeckej prózy . a javiskoveJ rečí, .nat~~ 
ralistické prenesenie he~nej lt?;'o~ov~l rec~ 
so všetkými prípadne 1 hrubs1IDI. ~a~Illi 
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' · (V vyrum' ocnych na opernú scénu nepatrt. 0 d . 
prípadoch pre typizáciu post;_avy za . ane~ 
situácie môže však byť ~<_lo,vodne~e). AJ 
reč v próze musí byť .urcttým sposobo~ 
umelecky preštylizovaná, aby bola. sch?pna 

1 úť s emocionálnym hudobnym· .Jazr
~~ Vyžaduje si tiež určitú poetlzáci? 
i organizáciu slov, ich ryt~u a, samozreľ 
me, rešpektovanie spevnosti hlások a tech-

nických možností spevu vôbec. Výber lexika 
je ovplyvnený nielen zvoleným žánrom, 
ale aj dobou a sociálnym prostredím, v kto
rom sa dej odohráva, je individualizovaný 
aj 'podľa daných charakterov-typov. A tu 
sa libretistovi naskytujú veľké možnosti 
uplatniť svoje umenie. 

V osob.e dnešného libretistu by sa mali 
stretnúť schopnosti dramatického spisovate
ľa, básnický talent, dar hudohnovzdelávacej 
predstavivosti a určité zasvätenie do spe
váckej techniky. Pochopiteľne, všetky tieto 
schopnosti sa len veľmi zriedka vyskytujú 
u jednej osóby. Najideálnejšie je, keď sáro 
skladateľ má potrebný javiskový cit i bás
nické nadanie. Keď je však potrebná 
spolupráca skladateľa s libretistom, či je 
to už dramatický spisovateľ alebo básnik, 
vždy je to úmorná práca pre všetkých zú
čkstnených, ktorá si vyžaduje veľa trpezli
vosti a vzájolRllého rešpektovania. Na pr
vo.m mieste však stoja požiadavky sklada-

ĽUBOM íR CIZ E K 

teľa, jeho zámer a skladateľská individu
alita. 

Naša doba je dobou objavných hľadani, 
bádania experimentov. Aj pre operu treba 
hľadať noÝé. možnosti, nové cesty a vyja
drovacie prostriedky. Súčasná téma z nášho 
života nev.ystačí len so starými výrazovými 
prostriedkami. Nový obsah si žiada nové 
formy. Zvlášť sa očakáva vznik komickej 
opery zo súčasnosti; jej výchovné pôsobe
nie by bolo najprieraznejšie · - ľudia sa 
práve smiechom zbavia starých neresti. 
Televízia - nový sprostredkovateľ un1enia 
pre široké masy i v najzapadlejších kútoch 
- tiež čaká na nový druh opery, ktorý by 
vyhovoval zákonom a p.ožiadavkáro tele
víznej kamery. 

Schopných umelcov, skladateľov i libre
tistov máme; to sa už dokázalo. Treba však 
viac tvorivej odvahy prelámať hrádze tradi
cionalizmu a · trúfať si aj na súčasnú tema
tiku. 

Ot~zky hudobného života na východnom Slovensku 

AJ<o sú lRllohotvárne nárečia vý!'.hodné· 
ho Slovenska, taká bohatá je aj hudobn{t 
tvorivosť jeho ľudu. V nej sa spájajú vply
vy poľské, maďarské i ukrajinské, no asi

. miluje ich východoslovenský typ pestrých 
rytmických variant a optimistickej melo
dickej línie tvrdých tónin. Keď počúvame 
vtipné a radostné parobské piesne, ka
ričky dievčat, veselé čardáše, obdivujeme 
životný elán ľudu voľakedy najzaostalej
šieho kraja našej vlasti. Východné Slo
vensko je bohatý inšpiračný zdroj pre hu
dobných umelcov, zanecháva stopy v ich 
tvorbe. Stačí spomenúť len niektorých. 
napr. Dezidera Kardoša, laure:ha štlitnej 
ceny, Jozefa Grešáka, .Michala Vileca, dr. 
T. Hirnera a ďalších. "I 

Je preto paradoxné, že dnes, keď od 
socialistickej kultúrnej revolúcie očakáva 
najviac práve východné Slóvensko, keď 
naše umelecké školy pripr~vujú na túto 
prácu. mladých, plne kvalifikovaných ume
leckých pracovníkov, musíme hovoriť o ne·· 
dostatku schopných hudobných umelcov, 
teoretikov a pedagógov. Nemožno povedať, 
že by na východe našej vlasti pracovalo 
menej umeleckých pracovnikov ako v mi-

nulosti. No práve besedy pred Sjazdom so· 
cialistickej kultúry ulcázali, že naši pra
cujúci požadujú oveľa viac, ako im za
tiaľ dávame. Uznesenia sjazd11 postavili 
pred pracovnikov v umení a kultúre také 
úlohy, ktorých splnenie si žiada presku
penie síl. 

Tak isto nemožno povedať, že je tam 
málo inštitúcií na zintenzívnenie hudobné
ho života a jeho využitie ako Minného 
výchovného prostriedku. Tieto hudobné in
štitúcie treba však doplniť schopnými 
a kvalifikovan)-mi pracovníkmi a lepšie icl~ 
využívať. Je potrebné uvedomiť si, že naj
väčšiu pozornosť teraz vyžaduje východ
né Slovensko, a podľa toho preskupiť sily 
kultúrneho frontu do tejto oblasti. 
Veľa sa už písalo i hovorilo o výstavbe 

Východoslovenských železiarní. Toto však 
nie je záležítosť iba ekonomická, z nej vy
plývajú veľké úloh y aj pre umeleckých 
pracovníkov. Dnes už nemôžeme hovori( 
o rokoch, ale len o tnesiacoch a snáď aj 
o týždňoch, keď na východné Slovensko
prídu stovky a tisícky nových ľudi, budo
vateľov tohto veľkolepého diela. A čo sme
vykonnli my, hudobníci, aby sme mohli 
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h~c·ď od saméh'o z~Óatku podchýtiť· aj hu~ 
dobný život ·v toiP.to novom obroys'korri zá
vode? Budú tam .vznikať súbory, o'rchestrtl, 
pr.aci..júci' budú chcieť r'loznávať aj hudoh.né 
umeírié. Aké dôležité tu budú odbomé m
štrl!-1.--táže, b esedy o hudbe, prehrávky hu
iloliiiých diel nájmii slovenských sklada
iefi>'V á .všetky ostatné formy hudobno-\rý
chovnej práce. ' 

Tu nesmierne vzrastie význam košicl:ej 
vdbóčky Syäzu slovenských skladateľov, 
~torá ·by sa mala stať dušou týchto akcií. 
I~eď si však uvedomíme, že členmi odbočky 
sli traja . skladatelia a dvaja mladi teore
tici, žijúci v Košiciach, a dvaja skladatelia, 
ktorí sú pracovne viazan í ďaleko mimo Ko
šíc, je zrejmé, .že títo ľudia nemôžu zvlád
nuť také veľké úlohy. Preto by sa malo 
stať posilnenie košickej odbočky n~vými 
komponistami, t eoretilrmi a pedagógnn Jed
nou z hlavných úloh. 

Máme este v dobrej pamäti aféru okolo 
kšeftárenia s gýčovými obrazmi maliara 
Zemplényiho, ktorá sa skončila pred sú
dom. V tomto prípade nepotrestal súd 
iba nedovolené obchodovanie s obrazmi, ale 
bolo to aj verejné odsúdenie zlého vplyvu 
gýčového umenia na citový a myšlienkový 
svet našich spoluobčanov. Nemožno sa preto 
nečinne pozerať ani na to, že aj niektorí 
naši hudobní skladatelia komponujú najmä 
v estrádnej a tanečnej hudbe lacné skladby 
za drahé upehiaze. Ba čo viac, v_o~onco~ 
nemôžeme strpieť, že nekomporust.l, ľudia 
ktori majú často medzery v teoretických 
vedomostiach a nepoznajú základy sklada· 
teľského remesla, píšu niektoré hudobné 
Ioriny, ako napríkla~ scé~cké hu~ll~y pre 
divadlá ktoré nemaJÚ am len 1rummálne 
oprávn~nie na verejnú produkciu. 
· T~to skutočnosť musí poburovať kažďého 
seriózne zmýšľajúceho hud?b~ca i. pos}u
cháča t)·m viac, že vedema divadiel tuto 
neresť podporujú, vyplácajú za neumelec~é 
scénické hudby vysoké . sumy bez toho, ze 
by bola skladba vopred lektorovaná Sväzom 
slovenských skladateľov. ~ude ~reto . ne
vyhnutne potrebné upozorruť n~ tuto yliag'?
nášho hudobného života vedema našich di
vadiel a dať plnú p rávomoc košickej odboč
ke lektorovať hudobné skladby, ktoré majú 
byť verejne predvedené. Tu je ďalšia ??~asť, 
v ktorej musí obdočka SSS v KosiCiach 
ryvmúf ·značné úsilie na skvalitnenie h u
dobného života na východnom Slovensku. 

Azda najintenzívnejšie plnia jej členo:ria 
funkciu odbornej pomoci hudobným m
Štitúciám, najv iac Krajskej poradni I~UT, 
Krajskéniu a Mestskému domu osvety a Cs. 
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rozhla.s'u v Košiciach. Pri odbočke SSS bude 
poboebné začať pracovať tiež v oblasti hu· 
dobnej' ' teórie. Zatiaľ žijú v Košiciach len 
traja hudobní vedci. Na mesto a okolie s ta
kou bohatou hudobnou históriou (viac ako 
80.000 obyvateľov v súčasnosti a so sto
percentným prírastkom obyvateľstva v blíz
kej budúcnosti) je to ozaj veľmi málo. Bude 
nreto nevyhnutné, aby v Košiciach p ra· 
~ovalí ešte aspoií. dvaja hudobní vedci, kto
rí by m ohli pomáhať plniť potreby sústav
nej hudobn ej kritiky a sp~ločne pr~covať 
na teoretických otázkach teJtO oblasti, kto
rá má v mnoh)rch prípadoch špecifio:;kú 
problematiku. 

Najstabilnejším nástrojom pre pravidelné 
uspokojenie hudobno-umelec~ých túžob k~
šického publika je Státne dwadlo v Kost· 
ciach. Je to najúplnejšie vybavená hu
dobná inštlitúcia so slušnou umeleckou ú.f0'v· 
Ííou. Operné, operetné a balet11é predstave
n ia sú vlastne jediným pravidelným :hu
dobným pod ujatím. Mnohými naštudova
n)-mi dielami je divadlo schopné uspo~o
jif i veľmi náročného diváka. Veľký p~d1e~ 
na tom majú niektoré novátorsky r1esene 
inscenácie v)rsledok zdravej umeleckej od· 
vahy a f~ntäzie operných režisé~ov: a v"S': 
tvarníkov (Krútňava, Beg BaJaz1d, J e) 
Pastor1.")'ňa atď.) . Problematickejšia už bý
va interpretácia, l~bo v sólisti~ko,m _súho~e, 
v opernom sbore 1 ~ orch~st~ su Sl~~ .• rue
koľkí veľmi dobrí Jednotlivcl, no me'ktorí 
speváci a hudobníci ešte nedosahujú p~
trebný priemer, a tak narušujú v n~očneJ· 
ších scénach ucelenÝ umelecký p reJav ko
lektívu. Dramaturgia je najpriebojnejšia 
v balete. Vykonala veľmi záslužnú prácu 
uvedením slovenských baletov: Jozef Gre" 
šák Radúz a Mahuliena", Radovan F. 

" . " T'b A-d Spišiak Karpatská rapsódia , 1 Ol' .lU' ra-
" . " v d šovan "Orfeus a Eurydika . novom ra-

maturgickom pláne počítajú opäť .s baletom 
ďalšieho slovenského skladateľa S1mona Ju• 
rovského. 

·Osobitný ..:význam treba prikladať sester
skej scéne Divadla Jonáša Záborského 
v Prešove lebo toto divadlo má-jediné pro
fesionálne' hudobné teleso v celom Prešov· 
skom kt'aji. Na scéne tohto divadla môže 
publikum vidief ·okrem činohier aj operetné 
a .operné predstavenia. Celý spevohem ý sú
bor včítane orchestra, je však taký malý, 
že treba veľmi pozorne a zodpovedne uvá
žiť či je umelecky únosné študovať s ta
ký~ m alým ope_rn5= súbor~m n~ekt01:é ná
ročné operné diela, o ktorych Je uz vy_· 
tvorená určitá zvuková p redstava. Toto dl
v~dlo vykonáva veľmi záslužnú prácu pri 

svojich zájazdoch po okresných mestách 
a dedinác~. Tým viac však musí dbaf na 
čistotu svojho repertoáru, a to nielen na 
jeho zábavnú, ale aj výchovnú funkciu. 

Svoju tradíciu si už získava aj pravidelná 
Košichá hudobná iar, ktorá sa toho roku 
uskutočnila už štvrtýkrút. Z roka na rok 
rastie nielen návštevnosť (tohto roku prie
merne 600 návštevníkov), ale aj pestrosť 
a umelecká úroveň jednotlivých koncertov. 
Keď sa už zvládli všetky ťažkosti rázu 
organizačného, treba v budúcich rokoch 
sústrediť pozornosť hlavne na umeleckú 
náplň fes tivalu, a to najmä na jeho p ro
gramovú líniu. Nesmie sa napríklad vyskyt
núť taký prípad a.ko tohto roku, že sme 
na hudobnej jar·i dvakrát počuli Novosvet
skú symfóniu a len raz dielo slovenského 
skl !J.<lateľa. 

Významn·ú úlohu v koncertnom živote 
mesta Košíc i celého kraja plní Košický raz· 
hlasový orchester, ktorý vystupu je s popu· 
l árnym programom aj v okresných mestách 
a na najlepších J RD. Na zvládnutie celej 
šírky hudobného života východného Sloven
ska bude však nevyhnutne potrebné zria
denie nového samostatného Kraiského sym
fonického orchestra. Centrom hudobného ži
vota sa stane nový Dom umenia, ktorého 
stavba pokračuje síce veľmi pomaly no už 
dnes dáva tušiť svoj veľký budúci vÝ-znam. 

O húževnatosti organizátorov hudobného 
života v PrešoYe svedčí zriadenie a činnosť 
Symfonického orchestra mesta Prešova. 
V tomto telese sa grupujú členovia or· 
chestra divadla Jánoša Záborského Pod
duke!~ké~o ukrajinského súboru, vÝPomoc 
z kosrckych orchestrov a amatéri - spoloč
nosť naozaj rôznorodá. Prešovský orchester 
s~ schádza a pracuje podľa potreby jedno
tlivých koncertov. J eho práca je veľmi zá
služná, no umelecká úroveň problematická, 

ak uvážill:le, z koľkých nesúrodých skupíp, 
toto tel~so pozôstáva. Umelecká prácá 
v tomto .neustálenom orchestri je veľmi oh
ťažná. Tým viac sa treba pýtať či umelec
ké vedenie nepreceňuj~ sily hud~bníkov ri· 
ber om náročného repertoáru. '' 

Nielen krajské, ale aj okresné mestá, ak-;i 
napriklad mesto s veľkou hudobnou tradí
ciou - Bardejov - žijú už niekoľko rokov 
n~ustále pestrejším hudobným životom. Na 
miestnom Hudobnom lete účinkujú divadlá 
z Košíc ~ Prešova, komorné súbory, (často 
Slovenske kvarteto) a naši poprední sólisti. 
O neustále rastúcej túžbe našich p racujúcich 
za hudobným umením svedčia amatérske 
or~hestre, aké sú napríklad v Spišskej Novej 
Vs1, K,ežm~rku, Revúcej, vokálne súbory, 
okresne UČiteľské spevokoly, ktoré pôsobia 
aj vo vzdialenejších okresoch, odkiaľ sú 
hudobné podujatia organizované v kraj
ských mestách ťažko dostupné. Vyvrchole
nie ich práce býva často spoločné naštudo
vanie niektorej opery, k torú však volia 
väčšinou veľmi nevhod ne, či už ideove alebo 
z hľadiska interpretačnej náročnosti . Tu 
musí účinnejšie zasahovať krajská poradňa 
ĽUT. 

Ak by sme si chceli utvoriť úpln)r obraz 
o hudobnom živote na východnom Sloven
sku, museli b_y sme sa oboznámiť tiež z prá
cou ':' oblasti ľudovej umeleckej tvorivosti, 
kt~reJ vtsledl~y m~žeme vidieť na Kra j
skych slavnostlach presní. a tancov v Levoči 
na Ukrajinských slávnostiach vo Svidníku' 
Krajsk)'ch festivaloch dychových hudieb ~ 
Slávnostiach sborového spevu, na Okresn'ých 
a Krajských kolách STM. Tu všade by sme. 
videli, že obyvateľstvo východného Sloven-· 
ska čoraz viac túži po poznaní všetkých 
druhov hudobného umenia, ktorého sa mu 
v minulosti tak málo dostalo. Je našou po
vinnosťou vynaložiť všetko úsilie pre spi· 
nenie jeho túžob. 

,, 
P~mätaime nd východoslo-venskú výzvu pri návšteve prezidenta i<republiky : 

Vysušiť močariská, premeniť dosial' neúrodné pasienky na žírne polia nil'len 
na východnom Slovensku,- ale ai na západe, juhu - na celom Slovensku. !'re · 
meniť Slovensko na prekrásnu kvitnúcu z;áhradtt tým, že -všetci roľníci z:ačmí 
pracovať po novom, družstevne a moderným spôso l1om! Bohatst-vo a šťastÍ i· 
roľníkov spočíva v statočnej práci na družstevnom. Pamätajme, .že drttiste-vníci 
ma1u budúcnosť len v bohatom družst·ve a budúcnos{ družstv~- je v bohatom 
socialistickom štáte. 

Z prejavu s. Karola Bacílka na osla,·ach Povst;utia v Banskej Bystriei 
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JAN FISCHER-KV ~TO~ 

Kultúrna politika Slovenského hudobného fondu 
Poslanie Fondu vyplýva z platného au

tOTSkého zákona z roku 1953, podľa ktorého 
.boli kultúrne fondy zriadené. J e to veľký 
dar našim umelcom, že starostlivosťou stra
ny a vlády máme vo Fonde účinný nástroj, 
dôležitý pre výstavbu socialistickej kultúry. 
Fond v zmysle tohto zákona má podneco
vať hudobnú tvorbu, slúžiacu záujmom naj
širších vrstiev pracujúceho ľudu, má vytvá· 
rať hudobným tvorcom, skladateľom a ved
com priaznivé pracovné podmienky pre 
tvorivú prácu. 

Fond je si vedomý toho, ž.e · hoci počíta 
s uvedomelosťou a pokrokovým zmýšľaním 
budobných tvorcov, musí lepšie plniť svoje 
poslanie, a to hlavne väčšou iniciatívnosťou. 
V minulých rokoch sa mnohí skladatelia, 
najmä členovia Sväzu slovenských sklada
teľov, svojimi díelarni sami od seba· vedome 
zapájali do budovateľskej línie našej hudby 
a. vytvárali skladby s pokrokov)'lll námetom 
a často aj s priliehavýrn výrazom. Mnohí 
z nich poslali do . súťaže díela, ospevujúce 
slávne dni nášho pracujúceho ľudu. Kon
štatujeme, že našim skladateľom sa najlep
šie darilo najmä pri väčších žánroch, hlavne 
v .OfChestrálnej hudbe, kde vzn'iklo viac no
vých významných díel, kto1·é zachycujú 
veľké momenty nášho odboja a budovania. 
Môžeme povedaf, že veľké žánre dnes pre
važujú všetko ostatné. Dajme si však ruku 
na srdce a spýtajme sa, či naše veľké díela 
dostatočne zachycujú prudko pulzujúci ži
vot okolo nás, či sa príliš nedívame do mi
nulosti, či sa naša "veľká" hudh!;t rozvíja 
tak, aby svojou h!bkou - nielen NÓnkajší
mi znakmi slovenskej melodíky - hola úzko 
spätá s problémami dediny. Na kultúrnej 
besede v istom bratislavskom závode - teda 
v meste, kde zamestnanci majú dosť prile
žitostí bližšie a častejšie sa oboznamovať so 
súčasnou hudbou - sa celkom prirodzene 
vyslovil názor, ž~ široké masy pracujúceho 
ľudu treba cieľuprimeranou prevýchovou 
priblížiť k tzv. "dobrej, vážnej" hudbe, kto
rej mnohí ešte nerozumejú. A čo máme po
vedať o masách nášho dedinského ľudu; ako 
ospievať jeho starosti a radosti hudbou, 
ktorej hy ľud rozumel? A sú to práve ľudía, 
ktorí túi.ia po vzdelaní, no pritom sú kritic
kí; ostro sa ohradili napr. proti nehodnot
tiý.lll textom niektorých módnych piesní. 
Rozvinutie súčasnej hudby s ohľadom na 
problémy dediny pre veľkú závažnosť tejto 
tematiky pokladáme za naliehavú úlohu 

384 

našich dní. Fond chce byť tvorivý'Dl umel
com aj v tomto nápomocný, umožni im a j 
dlhši pobyt v teréne. Musíme si tot'iž uve
domiť, že pre vniknutie do problémov 
a ovzdušia dediny nestačí niekoľkodňový 
pobyt. Treba vedieť zrásť s dedinou, a to je 
možné len pri dlhšom pobyte. Budeme pod
porovať usporiadanie besied s pracujúcimi 
nielen v závodoch, ale najmä na dedínách, 
a budeme uprednostňovať diela so súčasnou 
dedinskou tematikou. Chceme mať teda viac 
diel, kde hy holi problémy dediny zachyte
né umeleckým prejavom vysokej kvality_ 

Naša doba si vyžaduje umenie bojové, 
a to tak vzhľadom na minulosť, ako aj na 
súčasnosť. Z minulosti treba vyberať to po
krokové, čo pohýnalo vývoj ľudstva dopre
du, a ničiť to, čo hatilo a hati napredovanie 
ľudstva k lepšiemu, spravodlivejšiemu zaj
trajšku. Je to teda istý druh ideologického 
boja, ktorého sa má zúčastniť hždý pokro
kový umelec. Tieto bojovné diela sa majú 
obracať k nášmu ľudu takou formou, aby 
naň pôsobili výchovne. 

Pritom nesmieme upadnúť do starých 
chýb, že by sa v záujme výchovného posla
nia umeleckých diel poľavilo v urtjľleckej 
úrovni. Naskrze nie! Práve naopak! .zllse sa 
odvolávam na požiadavku vyslovenú na 
spomenutej kultíunej besede, ktorá vyžadu
je inten7..Ívnu umeleckú a estetickú prev)r
chovu širokých· más. V tejto požiadavke sa 
kládol najväčší dôraz na kvalitné umenie, 
pričom sa kvalitou okrem samozrejmej no
vosti. a remeselnej zručnosti rozumie hlavne 
to, :že tvorca svoj zamýšľaný zámer dosa
huje vyvolaním hlbohého pohnutia u poslu
cháča. Tieto slová adresujeme všetkým tvor
com a medzi nimi zvlášť mladým, ktorí sít 
predovšetkým povolaní, aby dnešnú veľkú 
dobu chápali najz~palistejšie a s jasn)rm 
stanoviskom k našej prítomnosti. Mladf 
(k-t'oi:i sa nemu5ia odpútavať od nijakej 
spoločenskej zaťaženosti z minulosti) majú 
krásnu možnosť hľadať pre tnaše nové ži
votné problémy adekvátny umelecký výraz 
hoci aj cestou experimentovania. Pritom 
však treba bezpodmienečne vychádzať z po
trieb nášho lv,du. Skutočné umelecké díelo· 
vyrastá z prostredia, v ktorom tvorca žije. 
Previerka u ľudu je najspoľahlivejším uka
zovateľom jeho všeobecnej platnosti, silné 
domáce korene vydávajú kvety, ktorých 
aróma prenikne áj za hranice. Preto treba 
čo najdôraznejšie upozorňovať mladých : 

zapájajte · sa · čo· näjinténzivnejšie ·do umelec
kých .potrieb n:!šho ľudu, nezatvárajte sa do 
samofúbých . chimerických veží, poznávajte 
ii.'":?t pr~:ujúceqo· čll?ve~a hezp:?s.tre.dn)rmi 
zaz1tka!ru p9bytom medzi pŕaCUJUClmt! Spe
kulatívne dielo, vytvorené v uzavretej veľ
komestskej · pracovni, bez inšp:ll·ácie zo sku
točného života, nikdy nenájde kontakt so 
.širokými masami našich .· pracujúcich. Od 
mladý ch ·očakávame, že sa ·stanú priekop
níkmi socialistického umenia. 

Doteraz sme sa vo Fo.nde príliš spoliehali 
na pokrokovú uvedomelosť tvorcov v čom 
;·me rátali s ideologickou pomoco~ Sväzu 
s1ovenských skla.dateľov; podľa intencii kto
rého celú našu prácu . zameriavame. Co 
očakáva strana a vláda na ideologickom ·poli 
od Sväzu (venovať sa výchove nového so· 
cia)isťického človeka), to pra~ticky 'robí 
Slovenský hudobný fond. Z. doterajšieh po
núk tvorcov (od živelného spôsobu) prechá
dzame viac k forme o_bjednávok, pravda, po 
dohovore s tvorcamt. ·z podstaty Fondu 
' 'Yplýva, že budeme napomáhať vvtváranie 
iba tých diel, ktoré podporujú so~ializmus. 
V sociálny ch prípadoch budeme uplatňovať 
podobné aspekty, pravda, vzhľadom na do
terajšiu tvorbu. 

Z uvedeného vypl)-va, že Fond v duchu 
autorské~o z~ona je vlastne ' 'Ykonávate
ľom a nastroJom kultúrnej politiky stranv. 
Pravda, Fond môže plniť svoje poslanie hin 
z~ pre~pokladu, že tvorcovia, najmä členo
via Svazu slovenských skladateľov si to 
tiež uvedomia. Tým len oplatiá dôve~u stra
ny _a .vlády, ktorú v nich má pri budovani 
soc1ahzmu. 

1:u by som rád podtrhol istý zjav v našej 
hudbe, nad ktorým. sa treba zamyslieť. J e 
to nepomer hudby mštrumentálnej a vokál-

MIK ULAS B AKOS 

~-ej. ·p?dľa prel~a?u · d_?terajšej , podpornej 
~~~osu Fo,ndu_ vidí,m.e, ze tendencia vývoja 
~strumentalneJ hudby z 18....,.19. ·stor. sa 
este. p1·eťahuje do našich čias silou zotrvač
n?sb (nespomínajúc oneskorený vývoj ume
~a ako. n~dstavby), neprejavuje sa však 
e~te dost silne nová tendencia, majúca svoj 
za~ad v násh:'-!'e novej epoGhy ľudských 
de!Jfi; podtrh~Ju.ca , novú obsažnosť, ktorá 
''YPl:yv~ z realisttekeho a aktívneho pohľadu 
na ~me ~kolo nás, čo sa pr<'javuje najmii 
zdruzovamm slova k hudbe teda v hudbe 
s tex,ton;t. Hoci u nás vznikU aj takéto hod
notne di~~~ \opery, kantáty), nemôžeme byť 
~ ?o:~raJSIII_U v}'sledkami celkom spokojní, 
naJma ak Sl ~yslíme na potrebnú spojitosť 
h~d~r_ s dedmou, ku ktorej sa oveľa skôr 
pribhzime pomocnou službou básnického 
slova. V žánroch s t extom máme niekde 
celkom. úz,ke profily, súťaže na piesne sa 
nekončia uspe·šne, dedina a mládež sborY 
a. jednotlivci čakajú predovše_t!~ým ~okáln~ 
~ela. N:epoznajú ani doteraz napisan.é, čo 
Je, ~r~~·da; ~ecou zlej propagandy a osve
toveJ =ostl. Fond tu musí pomáhať viac 
ako dote~az, a to. tak pri tvorbe nových ilie! 
s textarm, ako aJ pri ich rozširovaní. Sklad
by s textanú nielen priblížia nášmu ľudu 
'7sledky vývoja novodobej hudby, ale sú 
aJ. významntm nástrojom pri prevýchove 
našho pracu1uceho človeka na oddaného čle
na novej ľudsl<ej spoločnosti. 

Sme p~esvedčeni, ze hudobní skladatelia 
k!ori dali ~ašej pracujúcej pospolitosti z~ 
p~ť ro~ov č1nn~sti F?ndu a s jeho pomocou 
vmc vyzn~';llnych ~el, ktoré nás dôstojne 
reprezentuJu doma 1 za hranicami neskla
mú ·nás ani v budúcnosti. Dobrou' hudbou 
možno ~~skať srdcia nášho pracujúceho ľu
du .v .boJI za krajší zajtrajšok, za budovanie 
socializmu a svetový mier. 

K problémom periodizácie umeleckých dejín 
v V pzravo;anei.

8
knihe "Metodologick é štúdie k dejinám slovenskej literatúry" ktorá vyjde 

li~er:1fúr;a~ stv~. l~wenskp SP_Ís~vat~l, r~eši pr?f· . M: Bakoš aj otázky periddizácie dejín 
vzť h . . . 'Vere~n~!emeh tezy le o n ešenr.a perwd!zacných problémov ktoré sa v zásade 
slo:e::f/:et~un:by'~l~~y za~~yd·\ os~atných ~mkení;_ ~ú o .to aktuáln€j~ie, že o " Dejinách 

lS us1a na stran acn casop!SU Hndební rozhledy. 
1. V marxistickej umenovede sa · h d ··· sledn 'ch roko h , .•. v P?- 8 . ~~ o . eJm, :")'Pl)rva z chápania jeho šp e-

o otá~kach perfodiz~~~=z de~~t~:ni:v~~~e ~;n~s~ a ~J~Snenia objektívnych zákoni-
žitosť týchto otázok v l ' l . - os l .Je o vy_vmu. 
riodizácia dejín li~eratti~t )';~s~t~):~~ :U~.::f ľíave n~~Jas~_enosť ttchto zák?nitosti a 
úzko súvisí s celkovot k . . z .0 10 vyp yvaJuce nerespektovarue relativ-

1 oncepcwu umema neJ samostatnosti vývinu umenia viedlo 
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k tomu, že periodizácia umeleckých dejín sa 
stotožňovala so všeobecnou historickou pe
riodizáciou a mechanicky sa prenášala pe
riodizácia politických dejín do dejín litera
túry a umenia vôbec. 

2. Periodizáciu politických dejín treba 
rešpektovať ako základ a východisko pre 
periôdizáciu v akejkoľvek inej oblasti, ktorá 
sa pritom realizuje v duchu svojich špeci
fických odlišností. Hoci je vo všeobecnosti 
proces umeleckého vývinu určovaný proce
som vývinu spoločnosti, krivka jeho kon
krétneho histol'Íckého vývinu prebieha po
dľa vlastných podmienok tejto oblasti, a 
preto moze vykazovať rad odchýlok 
a zvláštností. 

3. Meniace sa spoločenské vzťahy signa
lizuju sa najskôr v novom postoji ku sku
točnosti, ktorý sa prejavuje v nových ide
ov)•ch obsahoch, témach a problémoch 
umeleckých diel. Sprvu vývin ešte pokra
čuje v starých formách, spôsob umeleckého 
vyjadrovania a umelecké formy ostávajú 
po istý čas v podstate nezmenené. 

4. Nová vývinová kvalita vzniká v deji
nách utneiÚ vždY. až vtedy, keď dochádza 
k syntéze nového životného postoja (po
krokovej ideológie) a umeleckej metódy 
(ako hol klasicizmus, ·romantizmus, realiz
mus atď.), a má vždy svoje konkrétne, spo
ločensko-ekonomické korene. Umelecký sloh, 
nová tvol'Ívá metóda je domyslením a dove
dezúm do dôsledkov objelttívnych spoločen
ských podnetov, ktoré prebojúva spravidla 
napred nová ideológia. K celkovej ideovo
estetickej prestavbe umeleckej tvorby a teda 
k v)"Vinovému predelu dochádza vo vý· 
sledku tohto procesu ako jeho kvalitatív:de 
dovŕšenie. 

V minulosti (najmä od konca XVIII. stor.) 
kryštalizácia nového životného postoja ("ži· 
votného pocitu") - ako vyjadrenie pokro
kovej spoločenskej ideológie a jeho stelesne· 
nie v umeleckej tv:orbe - hola spravidla 
spätá s n ástupom nových generácií. 

_5 .. Ak si v reálnom pr~ces~,~~elecké~o 
vyvmu pokrokové spolocensRe · tendencie 
takto nájdu zrel ý v,ý,raz v .-novej ideovo· 
estetickej kvalite, vývinový predel v lite
rárnom a umeleckom procese m ôže pred
chádzať prelomové medzzúky vo . vývine 
politických pomerov. Talt periódy umelec· 
kého vývinu su vyznačované vznikom no
vej ideovo-estetickej kvality, ktorá dominu· 
je v istom období dejín jednotlivých umezú 
(klasicizmus, romantizmus, realizmus, no
voromantizmus, impresionizmus atď.) . To 
su základné m omenty pre periodizačné čle
nenie umeleckých dejín. 
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6. Vedecky zdôvodnená periodizácia de
jín literatúry (a ostatných umezú) musí 
rešpektovať vnutornu zložitosť literárneho 
procesu, ktorý sa deje jednak v horizon· 
tálnej rovi,ne, diachronicky (ako boj a vý
mena po ·.sebe nasledujucich ideovo-estetic· 
kých prudení, ich vznik, rozkvet, úpadok 
a zánik) a súčasne vo vertikálnom členení 
umeleckej tvorby, synchronicky (boj vzá
jomne podriadených línii, ich hierarchizá· 
cia), k čomu pristupuje ešte diferenciácia 
na žálll'e a druhy, ktocl sa realizuje vo 
všetkých rovinách literárneho procesu. 

7. V procese postupných kvantitat:ivnych 
zmien, odohrávajúcich sa v rámci obdobia, 
vyžíva sa staršia, vývinom prekonaná etapa 
a súčasne sa presadzuje, ustaľuje a vyhra
ňuje nový, pokročilejší ty_.P umeleckého 
osvojovania skutočnosti. V hlbke tohto pro
cesu sa zároveň pripravujú podmienky pre 
vývinový -protiklad, pre vznik novej kvality 
a pre ďalší vývin. Tak literárny romantiz
mus prekonal klasicizmus, realizmus vznikol 
zasa prekonazúm romantizmu, tak sa v no
vodobom umelÚ vystriedali historické ume· 
lecké slohy, základné epochy jeho vývinu. 
Iniciátorom a stimulom týchto postupných 
i základných kvalitatívnych zmien je pri
tom ideologický vývin spoločnosti, odzrkad· 
ľujucí jej hlbinné konflikty a presuny. 

8. Ideologický boj v triednej spoločnosti, 
rozrývanej antagonistickými protirečeniami, 
odráža ·sa pritom veľmi výrazne v ideolo
gickej protirečivosti jednotlivých slohov, 
smerov a prudov umeleckej tvorby, vo 
vnutri ktorých sa skrýva základný rozpor, 
odzrkadľujúci spoločenský antagonizmus 
(podľa toho máme dvojaký klasicizmus, 
šľachtický, reakčný a meštiansky, progresív
ny, romantizmus "pasívny" a "aktívny", 
revolučný, atď.) . 

S pokračujucim vývinom kapitaliz~u sa 
táto bipolárnosť umeleckých smero~ vy
ostruje a vnutorné rozštiepenie zvlášť vý
razne vystupuje v buržoáznom umezú ob
dobia, keď už spoločnosť vst~puje do roz· 
hodujúceho štádia revolučného ~·iešenia 
základných spoločenských protirečení. Tak 
sa rodí v umeleckých smeroch, k toré vznikli 
v procese rozkladu buržoáznej kultúry, 
protipól J?Okrokový, humanistický a demo
kratický, inšpirovaný neraz ideálmi socia
listickej revolúcie (vo futurizme proti Ma
rinettimu je revolučný básnik Majakovsldj, 
v expresionizme proti Hansovi Johstovi 
Bertólt Brecht, v surrealizme stoji Paul 
Eluard proti André Bretonovi a u nás 
Rudolf Fabry proti Rudolf~vi Dilongovi 

atď.) . Tieto zjavy znovn dosvedčuju dôle· 
žitosť pokrokového svetonáhľadu pre ume
leckú tvorbu. 

Vychádzajúc z ideologickej dvojtvárnosti 
buržoázneho umenia, socialistické umenie 
oddeľuje a vyberá si z neho tvorbu, smeru· 
júcu k pólu pokrokového, protiburžoázneho 
umenia. · 

9. Kvalitatívna odlišnosť a historická no
vosť socialistického realizmu - k torý sa 
rodí v procese revolučného boja rohotzúckt>j 
triedy a plne sa rozvíja v období budova
nia socializmu - je práve v tom, že zlt
sadne vylučuje vnútornu ideologickú pro
tikladnosť, je ideologicky jednotný, ho
mogénny. Socialistická :ideológia je širokou 
platformou, ktorá je podkladom ideologic
kej jednoty socialistického umenia a záro
veň umožňuje jeho bohatu slohovú diferen-
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ciáciu a mnohotvárnosť, preklenujúc rozdie
ly generácií, národných kultúr atď. 

Socialistický realizmus je tak syntézou 
umeleckých slohov, starších i najnovších, 
p~JNáraných v duchu revolučnej ideológie. 
To zabezpečuje v socialistickom umeni 
kontinuitu s bohatými tradíciami pokrokovej. 
ideovo aj umelecky priebojnej umelecl,ej 
tvorby z minulosti a všestranné tvorivé vy
užitie a umocnenie jej výdobytkov. 

10. Pri riešezú otázok vedeckej periodi
zácie dejín jednotlivých umezú môže sa 
teda plodne uplatniť ideovo-slohové hľa
disko, prehlbené metodologickými zreteľmi 
materialistickej dialektiky a marxisticko
leninského učenia. Nábehy k takémuto rie
šeniu nájdeme v sovietskej, poľskej a čes
koslovenskej literárnej vede posledných 
štyroch-pia tich rokov. 

V á cla v Dobiá.š 
Václav Dobiáš, jehož " Festivalová" 

se jásave opet rozeznela na Meziná
rodním festivalu mládeže ve Vidni, se 
dožívá 50-ti roku. Patrí mezi ty ume
lecké osobnosti, jejichž osudy á. dílo 
svými rysy zobrazují duležitý výsek 
vývoje národní kultury. A také 
v pravde hlavne poválečná etapa osu
du i tvurčí práce V. Dobiáše je odra
zem 2.ápasu, který se rozpoutal v celé 
oblasti Ceskoslovenska o socialistic
kou hudbu. I to jeho vytržení ze sféry 
abstrakce a pi;echodu do oblasti 
re;!lismu je skutečností, kterou prožilo 
ví~e našich skladatelu. Také celý re· 
volučill proces, kterým naše hudba 
prošla, je: podmínen i účastí V. Do· 
biáše a na druhé str.<.me celé Dobiášo· 
vo dílo je poznamenáno jeho prilbe· 
h em. Dobiáš se jím probíjel tvrde, ale 
úspešne. N ejprve s malou hrstkou, 
pozdeji se stále rostoucí skupinou po· 
krokových skladatelu. Byl jedníŕn z prvých priikopníku, který slyšel hlas 
svého lidu, který pochopil bezvýhlednost situace, do níž se naše hudba v úpad
kovém kapitalismu dostala, a proto také záhy zaujal vedoucí úlohu. Jako 
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uinelec probíjející se k sÓcialistiékému pojetí společenské úlohy hudebního 
umení je predstavitelem etapy historického prerodu a zakládání socialistické 
epochy naší hudby. Jeho dílo také representuje vrcholy, ke kter)rm českoslo
venská hudba dospela na své revoluční ceste po r. 1948 až do dneška. Jako· 
komunista je predstavitelem výrazné ideove politické or-ientace, která je dnes 
orientací vetšiny našich skladatelu. Je aktivním politickým pracovníkem, 
členem úV KSC. Jeho lidský, politický i umelecký osud je svázán natolik 
s budováním socialismu a bojem o socialistickou hudbu v naší vlasti, že by 
prímo z jeho díla se d~y vykládat nejv)rš dramatické osudy našeho hudební
ho umení za posledních 15 roku. 

Až takrka do roku 1945 bloudil, jako bloudilo nwoho našich umčlcu jeho 
generace, po bezvýsledných cestách, na které buržoasie svou ideologickou 
bezradností a zrudností umení vytlačila. V kvetnu 194.5 proživá zvrat. Sám 
priznává, že "život s ním porádne zatočil". Byl to skutečnč zvrat, ale ten 
konečný se dostavil v únoru 1948. To jsou dva nejduležitejší mezníky v jeho 
živote, který rozvrásňují do tH etap. V první predválečné dorustá na sklada
tele, v druhé válečné se stává i básníkem, ve tretí -- poválečné - jeho poli
tický vývoj mu určuje, aby zaujal místo skladatele, básnika i bojovníka za 
veci lidu. Po r. 1948 už skutečne vstupuj e do dejin svého národa jako nezvik
latelný bojovník za socialismus a socialistické hudební umení. 

· Pred rokem 1945 bloudil jako vetšina našich mladých skladatelu po ces
tách -modernismu. Ale pred tím ješte než se dostal do této nezdravé sféry, ky
pící umeleckou nesmyslností, mel možnost za mládí žít mezi lidem a poznat 
jeho život, trochu jeho radosti, ale predevším utrpení. Však pocházel z kraje, 
kde kapitalisté umelí vyždímat z lidu, co se dalo. To se nedá zapomenout, 
má-li človek zdravé lidské jádro. Tovede k odporu proti společenskému rádu. 
Zde v lidovém prostredí v Radčicích u Zelezného Brodu, kde se 22. zá.ľí 1909 
narodil, dostavují se prvé impulsy politického myšlení, taldka současne s roz
vojem zájmu o hudbu. V prostredí jeho detství i rodiny je plno hudby. I v ro
dine jsou hudebníci. Mladý Dobiáš vskutku vyrustá mezi lidem na takovém 
plodném podhoubí . českého muzikantství jako Dvofák. Vy žít se muzikantsky 
mel možnost a ponevadž byl zcela númorádný talent, naučil se hrát na neko
Jik nástrojÍI.. Jako 11-letý hrával s kapelou svého strýce a ve 14 letech vy
tvoril si vlastní chlapeckou kapelu. Na doby takového spontánního muzikant
stv{ se nezapomíná, i když ·k opravdovému pomeru k lidové hudbe i k po
chopení významu hudby pro lid dochází se až po letech. I Dobiáš se sém 
vrátil · až po letech, po zklamáních, která musel jako umelec prožít, aby~ Íse 
zde ozdravil a navázal na prazákladnu slávy české hudby. Je skutečností, že 
lidove hudební prostre,?i rozhodlo jeho životní osud. Šel sice studovat učitel
stvído Jičína, radu let učil i v Praze na mešťanské škole, ale nic ho tak ne
zajímalo jako hudba. Učil se - učil jako autodidakt, a také komponoval. 
V r. 1926 vznikají "Cigánské melodie" na text A. Heyduka. To byl začátek 
tvurčí vývojové krivky se vzestupnou, místy strmou tendencí, naplňující plná 
tri desetiletí jeho umelecké činnosti. 
· Když se vr. 1930 dostal do Prahy, šel hned do učeru k vedoucím osobnos
tem. Nejprve k J. B. Foerstrovi, potom k V. Novákovi a prošel i školou Aloise 
Háby. Nevadila mu rozdílnost škol, které representovaly základní smery čes-
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ké hudby. Naopak odpovídalo to potrebe jeho zvídavosti a touze po poznání 
hudební skutečnosti v celé její šírce. Je pro nej charakteristické, že se brzo p~ 
príchodu do Prahy včleňuje mezi skupinu. houževnatých uplatňovatelu sou
do~é ,h_udby o~olo sdruže?í "Pľí~o~nost" a angažuje se po celou dobu jeho 
trvam Jako neJen dovedny orgamsator hudebního života, ale predevším jako 
organisátor tvurčího dení, hledání nových v)rvojových cest a výboju české 
hudby. Je to počátek svázání vlastního osudu s osudy české hudby, které 
behem le.t _vyúst.í ; nepretržitý zápas o její úlohu v národe a její mezinárodní 
postavem 1 poslam. 

Predválečná etapa Dobiášova tvúrčího vývoje není nezajímavá. z plno~ 
krevného muzikanta vyrustá skladatel, nadaný bohatou tvurčí ctižádostí od~ 
hodlaný umelecky soutežit v proudech, o nich7 se vedoucí hudebníci té doby 
domnívali, že vedou do nové budoucnosti hudby. Zdravý a silný hudební 
talent probíjí se masou formalistické hudby, chvílemi do ní hluboko zapadá, 
ale nec~c: v ní utonout. J akoby pudove obrací se často k písní, aby vlivem 
modermstiCkých tendencí nebyl príliš daleko nebo vôbec odtržen od životní 
skutečnos:i. Saba po b_ásnich f~viezdoslavových, Sládkových, Halasových, 
Tomanovych, ale zachvacen estetickým vírem doby, vytrvale smeruje k zvu
kovým výbojum, které jsou tak charakteristické pro toto období. A prece ob
čas jak,o, spodn~. tó~ j_eho n~tr~ o.zve se lido:á intonace (Ríkadla pro nonet) 
a dochazi k sbhzovam s vehkymi osobnostm1: s Janáčkem a Bartókem kterí 
predvídave označili cestu k lidovým hudebním fondúm, na níž bude hudba 
hledat své ozdravení. Tam smeruje ve válečné etape v dobe okupace. Na 30 
del vzniká v tomto období, i komposice čtvrttónové . Ale na ceste nadšeného 
modernisty cosi se lomí. Reč, kterou si osvojil, nest&.čí, abv vyjádľila všech
no, co mu leží na srdci. Tragické události, které postihují ná;od; svádejí úvahv 
ml~d~ho ,umelce až ke korenum ~polečenské funkce hudby. Zvlášte když ;i 
obJevil d1lo Smetanovo a poznal Jeho rozhodující silu v historiek)'ch chvílích 
národa. V heroickém lidovém boji proti okupantum i Iidová a dčlnícká piseii. 
bojuje. Dobiáš vrací se do oblasti, z níž kdysi vyšel. "Ceský masopust" 
z r. 1940 a "Dva detské sbory" z r. 1941 jsou predzvestí pi'erodu. Cím blíž 
k r. 1945, tím češtejší je jeho hudební projev a tím více hrejivého vztahu 
k národnímu kolektívu ho prosvecuje. Uprostred nejdramatičtejšího válečné
ho.z_ápolení v~- ~943 vznikají dve díla, symfonie pro velký orchestr a dechov)' 
kvil).tet. Zde uz JSOu rozlomeny okovy formalismu. Odhalil si vvjadi:ovací silu 
hudby a využívá ji k vyslovení velkých idejí. Nad skladatele~ zvítčzil člo
vek, vlasten~c a básnik. V symfonii už je zachycena současnost tčžké doby, 
OS~~~ k?lektlV;t ~ V závere~né VČtČ úderne a VÍtČzne vrehoJící vyvÍ'e prekva
PUJlCI mrra optm11smu, ktery už p otom trvale proniká do jeho díla, V takovém 
ladení úderne podnecujícím národne osvobozenecký boj se ncse mužský sbor 
"Gospodine, pomiluj ny", "Pozdrav zemi" i "Slovanská lípa". Vlastenecký 
rys drtí nekdejší kosmopolitické prvky v jeho díle. 

S osvobozením v kvetnu 1945 dostavuje se náraz, který dává Dobiášov u 
tvurčímu vývoji nový smer. 

Počalo nové jaro zemč i lidu. Počalo jaro i na všech úsecích umeleckého 
dční. P~?~jí st~ny, které oddčlovali umelec od lidu. Um elci se pridávají 
k pracUJICimu hdu a pomáhají budovat nový život. Dobiáš byl mezi prvními, 
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kteľí spontánne se rozhodli své umení spojit s novým . životem, odvráti~ ~~ od 
abstrakce rozlomit· isblovanost. Y.' pfípade Dobiášove to nebylo am Jmak 
možné. Vyrostl mezi lidem, prožíval citlive jeho okupač~ utrpe~í. .v .dobe 
rozjásanélío nadšení, radosti nad>. svou svobodou, v dobe naplnem laskou 
k osvohoditelce Rudé armáde, vykročil s lidovými davy na dlouhou .ce~tu, kte
rou už nikťly neopustil. Všechno, co potom tvorí, ne~í už u~če!?o _I~bmnímu 
okruhu je bezvýhradne určeno lidu. Tuto zásadnost Jeho tvurc1 hme proka
zují díl~, jež vznikají: "Pozdrav Rudé armáde", bur~ující ma~ová P!~eň "Bu
dujeme", vojenská pochodová "Pod prapory'', kantaty "St~b~grad .. ~ "Sta: 
linuv rozkaz'~ , "Jarní valčík" pro ,~ymf. or.chestr a dlo~a rada ~myc~ az 
po kantátu "Ceskoslovenská polka . I Sonata pro klav1r, dechovy k:vmtet~ 
tympany a smyčcový orchestr, pocházející ješte z doby pi:ed r. 1948 1 kdyz 
j~ odbočením, prece nese rysy kolektivníh~ určení. v . , , 

Dobiášova zainteresovanost na osudech hdu a zeme Je naprosto. spontanm. 
Odtrhl se navždy od sféry abstraktismu a rozhodl. s~ jít cest~u boJových: ~o
krokových a lidových tradic české hudby. Vyšel z hdu a nasel v revolucmm 
proudn lidových mas své pevné místo a nejsilnejší tviirčí ~odnety. Os~obo-:: 
zujícím vlivem zapiisobil na · nej monumentálne rozpoutany ro~.mach h.do~.e 
tvorivosti. To byla jedna z nejúčelnejších sil, která mn?ho. na~lCh vynikaJI
cích skladatelu vyrvala ze scestné línie formalismu a vrátJla. Je hdu. V o~ruh~ 
lidové tvorivosti i Dobiáš oživil si sviij diiverný a ušlechtilý vztah k hdove 
hudbe, z nebož nyní mohl prospešne težit pfi hle?ání n~vých cest nvavší .hup.by. 
Dobiášova tvorba jde v podstate dvema cestami, ktere JSOU soubezne ~l.na
vzájem se ovlivňují, ale mají jednu tvár. Jedna je v neustálém doty~u sv hdo~ 
vou tvorivostí. Na ní vyriistají masové písne, pochody, komJ?OSlC~ zhave 
lidové potreby. A na té druhé zápasí. s monume~tálním~ kompos1c~m~, zobra
zujícími nejsilnčjší okamžiky života hdu, zápasu 1 oso~m~o vyrovnam s prob
lémy, jež nese život, doba a boj o veliké společenské I.deJe. Obe vcesty se p~o: 
línají a ovlivňují. Pred r. 1948 ještč ne tak hluboce jako po nem. Srov~am 
kantát "Stalingrad" a "Stalinúv rozkaz" z období pf?,~ r. 19~8 s kantato~ 
"Buduj vlast, posílíš mír" a nonetem "0 rodné zemi · ukazqJe na prudky 
proces, ve kterém pod vlivem lidové tvorivosti, klasického od~~zu Sme~ano~ 

· va, masové písne a široké sféry výbojú sovčtské hudby se utvarela nova hu-
dební reč Dobiášova . 

Rok 1948 je základním mezníkem dnešní bojové etapy Dobiášovy~ v ~no
hém ovlivňující novou epochu naší hudby. Je to etapa teprve desehleta, . ale 
týčí se v ní tfi veliká díla ,9harakteristická jak pro J?obiáše, ta~ _pro. ~fStup 
naší hudby do sféry socialismu. Je to kantáta " Budu/ vlast, postlbs '!~.tr , '_'Y
rostlá z "Ce~koslovenské polky" , nonet "0 rodné zemi" · a II. ~ymjome. Jei~?~ 
historický význam je nesporn)r. Komunistický skladatel , basmk, opeVUJICI 
prítomnost, . úporne hledá a proráží jimi cestu k n•>vém~ umení. Dostává se 
na realistickou základnu, odvážne a novátorsky navazuJe na smetanovskou 
tradíci nachází lidový výraz, pfekvapující zpusob sdelnosti a mluvy výrazne 
če~ké. 'Ani jedno z del nebylo pfijato bez výhrad. Ale časový odstup a :'ÝV~~ 
ukázal, že to byly vynikající a veliké kroky na. ceste do budoucnostl ~asi 
hudby, kroky zakladatelského v)rznamu. Jsou v mc~ opravdu zobrazex:y .use· 
ky nového života, myšlenek a cítení, boj o nový Život, budování soCiahsmu 
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boj za mír. A jsou v nich zachyceny ~ tvrdé konflikty, s nimiž se umelec 
lidé v této nejvýš vzrušené dobe musí vyrovnat (II. sYfUfOnie). , 
Význam Dobiášova díla neleží však jen v dílech stežej!]ích, v té rade, která 

by la zaháj ena l. symfonií, Stalingradem a Stalinovým rozkazem. 17 ta druhá 
část jeho díla, kterou predstavují písne Budujeme, Festivalová, l\1ajová pís
nička, Polka miru, Pojďte s námi na brigádu, Príchod Rudé armády atd., je 
pro československou hudbu jako celek vysoce závažná a historicky duležitá. 
Ta se dotkla života lidových mas ješte intensivneji a podeprela veliké budo
vateľské činy našeho lidu. Predstavují i tu očistnou vlnu, kterou dospelo naše 
hudební umení do tesnéh o svazku s lidem a k nové základne svéh o vývoje. 
V Dobiášove díle je príkladným zpusobem yyjádrena a ukazuje, jak socialis-. 
tický skladatel je schopen bez ujmy na umeleckosti vytváret díla monumen
tálni i prosté písne, pochody a tance, cítí-Ii, že tím lidu pôsobí radost a posilu
je ho v boji o monumentálni společenské cíle. 

Prukop:(J.Ícké dílo Dobiášovo z posledních let zasáhlo svým púsobením 
prímo do utvárení socialistických vztahu v naši vlasti. Ale práve tak zasáhlo 
i do vývoje naší hudby a vôbec nového utvárení našeho hudebního života, 
jehož socialistické rysy den ze dne rostou. 
Poválečná etapa Dobiášova vývoje predstavuje prerod skladatele umelce 

v umelec komunistu, umčlce vedomého si svého politického poslání práve 
tak jako odpovedn osti za osudy hudby i národa. Bylo vždy osudovým úde
lem naší hudby, že v rozhodujících dejinných chvílích vyrústali skladatelé, 
kteľí- národu p omohli fešit a probojovat osudové veci. I Dobiášovo dílo i jeho 
vlastní žhavý vztah k současnému dení ukazuje, že Dobiáš vyrostl v postavu 
tohoto typu a že po této línii jeho vývoj pujde i v príštích letech. 

JAROSLAV MIHULE 

Mirandolina Bohuslava Martinu po prvý raz v Prahe 
Stále častejšie a častejšie znie u nás 

v poslednom čase hudba Bohuslava Martinu 
a pomaly sa tak začína splácať dlh voči 
tomuto skladateľovi z rokov, keď sa okolo 
jeho mena vyskytovalo viac úvah ako hud
by. Pražská jar 1959 významne upozornila 
predi:>všetkým na skladateľovu opernú tvor
bu, a to svetovou premiérou hudobnej ko
médie Mirandolina. 

Pôvodný názov opery je La Locandiera a 
jej libreto si pripravil podľa rovnomennej 
hry C. Goldoniho Martinu sám. Kompo
noval na taliansky t ext - pražské naštu
dovanie používa český preklad Rudolfa Vo- · 
náska - a dielo dokončil v roku 1954. 

Pri významnom postaveni, ktoré Bohu
slav Martinu zaujíma v predvoji súčasnej 
svetovej hudby, bola premiéra Mirandoli
ny očakávaná s nadšeným záujmom; po 
mnohých rokoch sa českému obecenstvu 
predstavuje skladateľ novým dielom, ktoré 

si tentokrát zjavne nekladie za cieľ umelec
ké stvárnenie problémov filozofickej hlbky, 
ktorým sú poznamenané veľké orchestrálne 
diela z posledných rokov (predovšetkým, 
pravda, Symfonické fantázie, Fresky a Gil
gameš). Goldoniho svet sľuboval humor, 
životnú radosť, nenáročnú hravosť, večne 
modrú oblohu. Sľuboval teda ďalšie pokra
čovanie v tom skladateľ ovom hudobnom 
prejave, • ktorý sa kedysi tak skvele roz· 
žiaril pôvabnou Veselohrou na moste a po
tom sa už ani v najťažších životných ro
koch skladateľ ových ne vytratil z jeho t vo
rivého obzoru. 

Úspech, ktorý v Smetanovom divadle sve
tová premiéra Mirandoliny dosiahla, potvr
dil, že tu Martinu opäť vyhral. Nie sná~ nad 
Goľdonim; práve naopak: vytvoril dvqjicu, 

.ktorá medzi sebou nesúperí, skôr sa '-!pod
poruje a doplňuje: činoherný spád a vtip 
dialógov, rázovitosť Gold.oniho akcie i dikcie 
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roZVJJa Martinu do lyrickejších obrazov -
ako je to už v samej povahe hudby, ktorá 
robí z prózy poéziu. Vyhral však nad tými, 
ktorí boli ochotní vyčítať mu neživotnosť, 
strohosť, suchopárnosť. 

Už ·sama predloha mu po tejto stránke 
vyšla v ústrety. Príbeh pani krčmárky je 
celkom prostý: spanilá Mirandolina hostí 
v svojej krčmičke urodzených pánov, ne
cháva sa obletovať, zahrnovať pozornosťami, 
darkami i nežnosťami, áno, bez ostychu ich 
vie i za nos vodiť .. . ale jej ľudská hrdosť 
ju nakoniec vedie bezpečne len k tomu je
dinému, navonok celkom obyčajnému a ne
zaujímavému Fabriziovi, čašníkovi bez pe
ňazí a titulov. Fabrizio má však proti nim 
nenahraditeľnú prednosť: je totiž naskrz 
rodu Mirandolininho, obaja majú rovnakú 
krv i život, počnúc každodennou všednou 
prácou, ktorá by urodzených pánóv rytie
x:ov a kniežatá mohla veľmi uraziť, iskrivým 
vtipom, ktorým obaja prevyšujú svoje pan· 
stvo, a v neposlednom rade aj hlbkou a 
vážnosťou svojich citov, ktoré sú podstatne 
niečím iným ako koketériou a frivolnosťou 
ich vznešených hostí. 

. f 

f.) 

J.d mám 

~ .. 
lf.J 

~[,~~ 
: 

~. t.J 

a poslucháč veri, je presvedčený a získaný. 
Tým nie je povedané, že rozvinuté can

tabile stráca svoje opodstatnenie; vôbec nie 
- niet sporu o tom, že pani Mirandolina je 
z tých úloh, ktoré sú speváčke dožičené, a 
nie súdené. 
Lapidárnosť a presvedčivosť hudobného 

-t~ 

~· 

Dominantou fabuly je, pravda, pani Mi~ 
randolina. Goldoni jej dal svieži elán a bujný 
vtip, Martinú jej pridal ženskej nehy a 
láskyplnosti a zaslúžilá umelkyňa Mária 
Tauherová z nej vytvorila dievčinu na vy
bozkávanie. Ale to najpozoruhodnejšie na 
pani Mirandoline je jej vrcholná pradivosť. 
Vlastnosť v komickej opere na hrdinoch 
taká skúpa, tu priam kričí z javiska a volá 
po tom, aby sa aspoň na iiu prstom ukáza
lo: hľa, tu Fabrizio a Mirandolina, upro
stred naivnučkých zápletiek, nehlbokých 
clownovských žartov rytierov, spievajú -
a predsa sú to ľudia z mäsa a práce, či sa 
už narodili v Benátkach alebo v Ceskomo
ravskej vysočine. A tu má svoj levský po
diel zo všetkých tvorcov predovšetkým Mar
tinu. Funkčná prostota jeho reči je v Miran
doline celkom príkladná. Koľko taktov sa 
doteraz spotrebovalo na to, aby hrdinka v 
opere povedala, "že má ho rada", koľko len 
árií, naplnených kvetnatými slovami, sa už 
zo scény s roztvorenou náručou odspievalo 
okolo tejto jedinej my'šlienky! Bohuslavovi 
Martinu· stačili na to v Mirandoline dva 
tal< ly : 

+-
ru - da 

.~J. .-------

~ 

~ ~ 

~~ ------
prejavu Mirandoliny v mnohom pripomína 
Janáčka. Ariózny štýl Bohuslava Mar timi 
je často založený na skratkovitých nápev
koch, ktoré nielen vyvolávajú dojem Janáč
kovej melodiky, ale dokonca i určitého 
ohlasu intonácie českej reči, keď je originál 
spätý s materčinou Goldoniho: 

~-s~ 

[ v~~ [ ~ r,J l ' y J , g 1'~ ~ v l y 
lt f t trtrhu ti-lit , ; - dtl tt- ni 1 dál • kr? T• , , mi bltiutr, 

/( ttm jSII m1 hu dtt - IU Pli- i t a nl/ - rr- t i. 
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A ešte rueco prmasa Mirandolina, čo sa 
nesmie zabudnúť medzi jej prednosťami, 
lebo je to v našej opere veľmi vzácne ko
Tenie. J e to hudobný humor. Hudobná reč 
má k dispozícii nesmierne bohatstvo vý
razových prostriedkov na vyjadrenie ko
mičnosti, tie však často ležia úhorom v hu
dobných komédiách, zaťažkaných kovom 
obitej inštrumentácie, ťažkopádnymi ges
tami melódie a harmónie. Celá Mirandolina 
j'e však akoby zbavená dosahu zemskej 
ťarchy, je krehká, a čo viac: srší opravdi
vým humorom, ktorý rastie nie zo situačnej 
komiky (to je práca Goldoniho), ale zo skla
dateľského majstrovstva Bohuslava Martinú; 
nemožno si odpustiť jeden priklad, ktorý 
stojí za mnoho. Koloratúra, ako je znúme, 

~ t - I t - rti 

Už to vyvoláva úsmev nad bezočivým Ji. 
šiactvom Fabrizia, k torý si bezpochyby robí 
touto kvetnatou juhiláciou z "veľaváž~né
ho" dobrý deň. Vtom však vchádza markíz 

Ak, pravda, Fabrizio svoju poklonu bystro 
vystrúhal elegantným oblúkom, verný svoj
mu charakteru, jn ťažko posúva v neko
nečných stupnicových radoch, akoby spieval 
solfeggia ... 

To je takrečeno hudobný vtip: hudobný 
humor je však viac, a ani ten nechýba 
krásnej opere Bohuslava Martili:ú. Je ukrytý 
v celom tom diele ako dvojník optimistic
kého postoja k životu, ku ktorému patrí 
tak ako úsmev ku krásnej žene. Veselosť 
a sviežosť opery milo podtrhuje i tanečná 
zložka, ktorá zasadzuje príbeh tanečn)'IIIÍ 
orchestrálnymi medzihrami do karnevalovej 
nálady. V slohu commedie dell'arte vtrhne 
počas prestavby javiska na scéntr roj roz
pustilých masiek, a patri k zásluhám cho
reografa, že sa na scéne správajú tak p rosto 
a nenútene, ako si to vyžaduje hudobnodra-

roky pohoršuje zástancov dramatickej prav
divosti a často býva potešením viac pre 
spevákov než pre poslucháčov. .Mar tinú -
i keď vytvoril operu na taliansky text i na 
taliansku predlohu, čo mohlo svojím spôso
bom ovplyvni·~ jeho melódiu v duchu talian
skych speváckych spôsobov - n ijako zvlášť 
toto kv'i't~é krasorečníctvo nepestuje. V p r
vom dejstve však dochádza k tejto scéne: 
Fabrizio osloví knieža d'Albafioritu strohým 
" môj pane", čo jeho výsosť, pravda, r ozhor
čí. A tak hneď na ďalšiu otázku kniežaťa, 
ktorý sa pýta na zdravie našej pani krčmár
ky, vystrúha Fabrizio, ako keby v hlbolwm 
predklone úctivosť, so šľachtickýln klobú
kom v ruke, túto odpoveď : ,.0, dobre." 

it 

Forlimpopoli, žiarliaci na svojho soka nielen 
u pani ;vrirandoliny, ale i na priazeň Fa· 
brizia, a hneď ironicky imituje: "Co to je, 

· toto" . 

matický kontext; pomerne menej t o už 
platí o choreografii Saltarella na konci dru
hého dejstva. 

O úspech .diela sa nemalou mierou za
slúžili i sólisti na čele so zaslúžilou umel
kyňou Máriou Tauberovou, dekaden tnými 
rytiermi (flľemysl Kočí, J aroslav HOl'áček, 
zaslúžil)' umelec Oldrich Kovái'), Fabriziom 
Iva Zídka a chlapčensky nezbedný:m párom 
Jaroslavy Procházkovej a Stepánky Stepá
novej a, pravda, tiež silná štvorka mužov 
v tieni rámp (dirigent zaslúžilý umelec 
V á cla v Kašlík, režisér zaslúžilý umelec 
Ludek lVlendaus, výtvarník František Tros
ter, choreograf Antonín Landa). 

Tá najväčšia kytica však patrí radostnému 
českému posilňujúcemu umeniu majstra 
Bohuslava Martinú. 

S veľkým zármutkom oznamujeme, že dňa 28. augu sta t . r. zomrel v Liestale 
pri Bazileji vetoznámy skladateľ Bohusla·v Martinu. Hoci Martinu ž il a tvoril 
na stovky kilometrq-v vzdialený od svojej vlasti, od rodného ·moravského 
mestečka Poličky, predsa väčšina jeho diel hlbol~o zapustila svoje životodarné 
korene do rodnej pôdy. Smrťou Bohusla·va lviartinä strácajú československí 
skladatelia jedného z popredných tvorcov nášho súčasného hudobného umenir1. 
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MILO SAMKO 
· i' .;; · ' ' 

"Les canuts" \v berlínskej ŠtáJnej opere 
. . 
K· svetovej premiére 

o 

~~ · 

súčasného francúzskeho hudobno-dramatického 
povstaní lyonských tkáčov (1831) 

diela 

K 125. výročiu vzbury lyonských tkáčov proti feudálnym a buržoáznym 
vykorisťovateľom uverejnil pokŕokový francúzsky básnik Jacques G a uche
r on pred troma rokmi poému " Les canuts" s ilustráciami spolubojovníka 
proti nacistickým okupantom Marca S a in t- S a e n s a, profesora Národ
áej vysokej školy výtvarného umenia v Paríží. A len čo táto burcujúca socia
listická poéma uzrela svetlo sveta, tak zaujala Josepha K o s m u, kamaráta 
a spolUbojovníka oboch, že sa hneď dal do jej zhudobnenia, hoci nemal veľa 
výhľadov na jej predvedenie ·v degaulistickom Francúzsku. Preto aj pôvodne 
plánoval oratórium, ktoré by mohli naštudovať aspoň robotnícke spevokoly. 

o konečnej forme diela rozhodla spolupráca s bý1>alým šéfom dramaturgie 
Státnej opery v Berlíne Wilhelmom N e ef o m, autorom hudby k úspeš
nému dvojdielnemu DEFA-filmu o Ernstovi Thälmannovi. Táto t~•orivá spo
lupráca medzi Parížom a Berlínom vyniesla Gaucheronovej poéme nielen 
hudobno-scénické spracovanie, ale aj francúzsko-nemecké vydanie ( Henschel
verlag Kunst und Gesellschaft Berlin) a v júni t. r. dokonca svetovú premiéru 
v Státnej opere v Berlíne v réžii Wilhelma Neefa. _ 

Skladateľ Joseph K o sma pochádza 
z Budap ešti a tam aj vyštudoval kompozí
ciu a dirigovanie. _Ako 24-ročný štipendista 
odišiel v roku 1929 do Berlína, kam ho pri
ťahovala už vtedy vyhranená skladateľská 
osobnosť Hannsa Eislera. Eislerov vplyv 
usmernil celý jeho ďalší skladateľský a 
vôbec umelecký vývin. V Berlíne prišiel 
mladý Kosma do styku, ha aj úzko spolu
pracova). s Bertollom Brechtom a jeho po
krokovou divadelnou skupinou. Po necelých 
troch rokoch émigroval Kosma z Nemecka, 
ktoré bolo v tedy zaplavené fašizmom, a 
usadil sa - ako sa zdá - natrvalo v Paríži. 
. Za vojny sa Kosma aktívne zúčastnil 

francúzskeho odboja proti hitlerovským oku
pantom a bol aj ranený. Máme teda pred 
sebou dielo skladateľa znamenite fundova
~ého a človclm zoceleného víťazn)'lll. bojom 
proti fašizmu. 
Obľúbenými b ásnikmi Josepha Kosmu sú 

J acques Prévert, Louis Aragon, J ean-Pa ul 
Sartre, Apollinaire, Francis Garco a i., na 
slová ktorých vytvoril na s to piesni a šan
sónov. Podľa Prévertových predlôh kompo
noval aj dva zo svojich štyroch baletov 
("Baptiste" a " Le rendez-vous" ) a jednu tele
víznu operu ("Opéra en cartes postales"). 
Kantátu " Balada o jednom, čo spieval, keď 
ho vešali" zložlil podľa Aragono,·ej básne. 
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K osma však nezabúda ani na mládež. Na 
l\fedzinárodnom festivale mládeže v Berlíne 
r. 1951 predviedla delegácia francúzskej ro

. botníckej mláaeže jeho skladbu "A ľassaut 
du ciel", venovanú pamiatke parížskej · ko· 
múny. 

A tak niet azda hudobnej oblasti, v ktorej 
hy Kosma nebol vytvoril pozoruhodné dielo, 
či je to už komorná hudba, hudba k diva
delným hrám alebo dokonca opereta. Ne
spočetné sú jeho filmové partitúry. 

J oseph Kosma je autorom hudby napr. 
k takým úspešným francúzskym filmom, 
ako sú "Les enfants du paradis", "Les 
amants de Vérone" , ,-,Grande rue" a "Ju
liette", za ktorú dostal roku 1951 na Medzi
~árodnom filmovom festivale v Cannes prvú 
cenu. 

" L e s ca n u t s" (nemecký titul : " Die 
W eber von Ly on", pre pripadnú slovenskú 
verziu vhodný názov: ,.Povstanie ly onsk),ch 
tkáčov 1831 ") - to nie je ani oratórium, 
ale ani opera o ežného, tradičného typu. J e 
to hudobno-dramatická poéma, optimistická 
hudobná tragédia, naplnená revolučným du· 
chom mladého francúzskeho proletariátu, 
ktorý na podklade prave j proletárskej solida
rity už pred 130 rokmi vyvinul takú akčnú 
silu, že sa mu p odarilo prekonáť niekoľkoná
sobnú prevahu ozbrojenej soldatesky a ujať 

Scénický návrh " Les can uts" od Marca Saint-Saensa 

sa vlády, i keď len nad jedným mestom, a 
to iba na krátky čas . 

-Tragédia lyonských tkáčov, ktorí sa v no
vémbri 1831 vzbúrili proti svojim nenásyt
ným vykorisťovateľom, spočívala v tom, že 
vtedajší rodiaci sa proletariát ešte nemal 
potrebných skúseností v triednom boji. Chý
bala mu pevná triedna organizácia, vlastná 
p1·oletárska strana, ktorá hy mu bola vedela 
Fadiť, ako si spontánne vydoby té "iťazstvo 
udržať. Gaucheronovo a Kosmovo spoločné 
dielo "Les canuts" nie je však iha zdra
matizovanou kronikou toho, čo sa v no
vembri 1831 v lyonskej proletárskej štvrti 
Croix-Rousse odohralo. Je vybudované 
metódou socialistického realizmu a pretave
né jasnou tendenciou, ktorá sa nevtiera, ne· 
kričí, lebo autori tvorili dielo z hlbokého 
presvedčenia a z pozícií marxistických 
umelcov, ktorým sú vytríhený vkus a ume
lecké majstrovstvo samozre jmými predpo
kladmi tvorby. 

V p r o l 6 g u konfrontujú autori dnešný 
Lyon s vtedajším. Tie isté vysoké domiská 
pripomínajú dnes ako v tedy skôr pochmúrne 
väznice než obytné domy- J;tre ľudí, tvoria
cich hodnoty, ktoré pridávajú lesk aj krá-
ľom. · 

V p r v e j časti sme svedkami mohutnej 
IJ. s úspechom sa končiacej demonštrácie 
lyonských tkáčov z októbra 1831 s h eslom: 
.,Paru! Dajte nám tarifu ! My .chceme tarifu!" 

D r u h á časť zobrazuje novembrový 
štrajk a hrdinský boj lyonských tkáčov a 
s nimi solidárnych robotrúkov z okolitých 
obcí proti vojsku fabrikantov, pokúšajúcich 
sa okradnúť tkáčov o práve zaručenú tari
fu - ·hrdinský boj, k torého heslom bolo 
"Pracovať a žiť - alebo bojovať a zomrieť!", 
bol to boj neozbrojenej skupiny, hádžúcej 
kamene-dlaždice na žoldnierov, ktorí holi po 
uši ozbrojení. 

T re t i a časť je venovaná pamiatke pad-
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lých ludlnov a oslave víťazstva. Otriasa
júce je basové sólo ťažko raneného tkáča
otca: "Mne trýzeň rán už nezarmúti myseľ. 
Cuj, starý svet! Tvoj umieráčik ti už znie!" 

Cez melodramatický záber z procesu, 
v ktorom sa obžalovani tkáči, ľsťou zbave
ní víťazstva, sru:ni stávaj ú žalobcami, vracia 
sa dielo e p i l ó g o m do súčasnosti, po· 
značenej už víťazným nástupom socializmu, 
dokumentujúc tak význam povstania lyon
ských tkáčov, ktoré pred 130 rokmi pohlo 
mysľou svetového proletariátu. 

O situácii, aká panovala v Lyone v roku 
povstania, zachovalo sa nám svedec~·o do· 
kumentárneho významu, ktoré nebolo ešte 
náležite ocenené. V "Zápisníku pocestného 
v próze a hudbe" (Tagebuch eines Reisen
den in Prosa und 1\fusik) zachytil Franz 
L i s z t svoje zdrcujúce, hlboko vrecí t~né 
dojmy z návštevy Lyonu v roku 1831: 

" ... bol som tam svedkom neľudskej, 
ukrutnej biedy a bezmedzného utrpenia. 
Môj vrodený zmysel pre spravodlivosť nútil 
ma čo najrozhodnejšie zaprotestovať, no 
moje srdce naplnil neznesiteľný smútok. Nič 

Joseph Kosma 
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nemoze človekom viac otriasť ako pocit, že 
je nútený bezmocne prizerať zúfalému boju 
lyonského ľudu proti biede, zožierajúcej mu 
telo i dušu. Vidieť tie deti bez radosti, tú 
mládež bez nádeje, tých starcov bez od
dychu, bez pokoja - a nevedieť, ako im 
pomôcť ! Títo ľudia sa tu priam tlačia 
v biednych chatrčiach. úbožiaci, závidia 
jeden druhému ešte aj tú mizernú mzdu 
za prácu, ktorej jediným cieľom je ohašľo
vať život unudených pánov. Ach, aká irónia 
osudu! Ruky tých, ktorým nepatrí ani len 
ten najmenší kútik, kde by si mohli odpo· 
činúť, miešajú drahocenné farby a farbia 
nimi nádherné látky z hodvábu pre bohá
čov, zhýčkan)'ch životom. Clovek odetý 
do handier zhotovuje kráľovnám broká ty zo· 
zlata. Deti, ktoré nevedia, čo je matkin 
úsmev, a stoja zhrbené pri krosnách, slza
mi kropia kvety, k toré rozkvitajú pod ich 
prstami na látkach, určených pre rozmaz
nané deti mocipánov tejto zeme. 

O, aký to zákon tejto spoločnosti, aká: 
to kliatba. Acl1, či sa slzám tohto ľudu raz 
podarí naplniť priepasť, ktorá nás delí od 
onej vysnívanej zeme spravodlivosti?" 

A ďalšie slová Franza Liszta znejú už ako
Lihušina veštba: 

"Tí, čo rozhodujú o osude národov, príliš 
ľahko zabúdajú, že poslušnosť nezostane na 
večné veky cnosťou más, zabúdajú, že ná
rod po dlhom stonaní jedného hásneho dňa 
vykríkne! ... " 

Vokálne obsadenie Gaucheronovej- Kos
movej drámy je na jednej strane vyslovene 
komorné : starší tkáč (otec) - bas, jeho žena 
- mezzosoprán, mladší tkáč (ich syn) -
tenor, dieťa - detský hlas alebo soprán, 1. 
a 2. rozprávač, komandant a sudca - ho
vorené úlohy. Na druhej strane však vy
stupuje mohutný miešaný sbor - speváck-y 
i recitačný, ktorý nielenže spontánne reaguje 
na závažný komentár rozprávačov, ale aj 
aktívne zasahuje do deja ako pohybová, 
často až elementárne úderná zložka drama
tického prúdu. To nie je operný sbor, to 
je hora pušného prachu, vulkán, plný ne
pokojnej lávy, ktorá na vrchole krízy vy· 
razí presne pod nohami feudálnych a buržo
áznych parazitov, tam, kde je kôra už 
celkom prehnitá : v lyonskej tkáčskej štvrti 
Croix-Rousse. Dojem rozbúrenej sopky ešte 

•· zvyšuje scénický obraz Marca Saint-Saensa, 
ktorý režisér (a prekladateľ) Wilhelm Neef 
dynamicky tak nabil rozvíreným životom 
lyonských tkáčov, že sa v ňom plasticky 
odráža kontrapunk-t úhlavného nepriateľa 
pracujúcich más - ozbrojeného feudalizmu 
a ľstivej buržoázie, hoci autori a režisér 

n edovolia tomuto nepriateľovi ani len na 
okamih vystúpiť na scénu! 

Hudobná reč Josepha Kosmo je pregnant· 
ná, stručná, výstižná. Vie vyjadriť - hoci 
i v skratke - situáciu i emóciu. Je to 
hudba v pravom slova zmysle dnešná, mo
derná, lebo je v službách dnes vedúcej, 
pokrokovej idey socializmu. Ako taká nemô
že opovrhovať ani tradičnými vyjadrovacími 
a stavebnými prostriedkami, ak ony prispie· 
va jú ešte dnes k lepšej - jednoznačnej! -
zrozumiteľnosti hudobného diela, obracajú 
echo sa v prvom rade k masám pracujúcich. 
V tomto ohľade mali Kosma a Gaucheron 
v Hannsovi Eislerovi a Bertoltovi Brechtovi 
klasický vzor. . 

Pilierom a súčasne a j hrdinom hudobno: 
scénickej poémy ,,Les canuts" je sbor tká· 
čov (tlcáči = les canuts), znamenite inter· 

pretovaný rozšiŕcným sborom berlínskej 
Státnej opery (sbormajster Karl Schmidt). 
.Zo sólistických úloh najvďačnejšia je po· 
stava tkáča-otca, ktorá bola zverená po 
speváckej i ·hereckej stránke - ale aj čo 
do zjavu ! - ozaj veľkému umelcovi Ger· 
bardovi Freio'i (skvelém11 berlínskemu Stc
linovi zo Suchoňovej Krútňavy). úlohy roz
právačov boli obsadené dvoma poprednými 
činohernými, rozhlasovými, filn1ovými a te
levíznymi hercami : Hans-Petrom Minettim 
a Gerry Wolffom. Nad celým scénickým 
dianím bolo cítiť suverénnu, až bojovú vôľu 
režiséra W'ilhelma Neefa i dirigenta H ansa 
Lowleina (berlínskeho dirigenta Krútňavy). 

"Les canuts" sú dielom polvečerným. 
Druhú časť večera vyplnil v Berlíne skvost
o~' balet Richarda Mohaupta "Lysistrata" 
(Strajk Aténčaniek) . 

Československá premiéra Egkovho Revízora v Bratislave 

Zvláštnu kapitolu súčasnej hudhy tvori 
mnohostrann)' vývoj opery. Operní sklada
telia n:íšho storočia nemohli negovať dva 
veľké kolosy opery hudby 19. storočia : ide
ovú drámu Richarda Wagnera a Verdiho 
realistickú operu, na jmä jeho posledné dve 
diela. P ostoj k nim bol u každého sklada
teľa iný . Ozvali sa aj hlasy, ktoré pochy
bovali o oprávnenosti existencie operného 
žánru v súčasnosti. Mnohí hľadali nové ná
hradné formy pre javisko, iní sa ~se snažili 
o prevrat v opere samotnej. R ozširoval sa 
tematický okruh o aktuálne dobové námety 
vo forme kritiky na spoločenský život sú
časného človeka, o dobové, z aspektu sú
časnosti videné témy historické atď. P o hu
dobnej stránke sa v mnohých prípadoch 
hľadali a nachadzali individuálne formálne 
riešenia, realizované s požiadavkami novej 
hudobnej reči, alebo sa svojsky využívali 
formy hudby 18. storočia. Zatiaľ čo v obla
sti vážnej súčasnej opery vzniklo nejedno 
umelecky závažné dielo, v odbore kornickej 
opery je zatiaľ žatva skromnejšia. 1 

V celku životaschopným dielom zdá sa 
aj komická opera nemeckého skladateľa 
Wernera Egka "Revízor", ktorú uviedla 
opera SND ako poslednú premiéru tejto se
zóny. Gogoľova literárna predloha, podľa 
ktorej ·si skladateľ sám spracoval libreto, 
ukázala sa veľmi vhodná na zhudobnenie. 
Doba a prostredie, v ktorom sa opera odo· 
hráva, trieda, ktorú Gogoľ kritizuje, pestrosť 

A. Martvoríová (:ll áša ), Ľ. Baricová (.4nr<a) 
a B. SimaMvsl>ý (Dobčinský) v bratisla~·-

skej insrenrícii Revízora · 
Foto : Poclhorsk)· 
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myšlienok a názorov v plytčinách meštiac
kych duší; umožňujú rozvinúť škálu pro
striedkov na zobrazenie komičnosti, irónie 
i spoločenskokritického elementu. Egk ich 
aj v mnohých prípadoch účinne využíva. Už 
pri vyhotovovaní libreta mal šťastnú ruku. 
Pri zachovaní delenia na päť dejstiev podari
lo sa mu z originálu vyhmatnúť najtypickej
šie a na jvážnej šie motívy a situácie. Okrem 
toho pridal niekoľko scén ako napriklad 
pantomiticky riešenú scénu podplácania re
vízora v 4. dejstve, baletnú vložku na konci 
tretieho dejstva. Spoločensko-kritický tón 
Gogoľovej satiry na meštiactvo znie v Egko
vej opere takmer s rovnakou intenzitou. 

Egkova hudba je prístupná,, zrozuíniteľná, 
no pritom vo voľbe výrazových prostried
kov nedlhuje súčasnosti na rozdiel od u nás 
nedávno uvedenej Sebalinovej komickej 
opery "Skrotenie zlej ženy". Celá opera je 
komorne ladená, čo dosahuje skladateľ nie
len zredukovaním počtu účinkujúcich po
stáv, ale aj zmenšením orchestrálneho apa
rátu. Na druhej strane Egk takmer rafinova
ne využíva za účelom zvukového obohatenia 
a zv)·šenia ilustračného účinlm nástroje, kto
ré sa nie každodenne vyskytujú v .Partitú
rach. Hudbu SYojej opery korení Egk. pria
mou citáciou ruskej ľudovej piesne, ale naj
mä využívaním príznačných ruských intoná· 
ci.L Na mnohýcq Iniestach dosahuje týmto 
až prekvapujúci účinok. Svoju hudbu vkladá 
do tradičných operných foriem. Najlepšie sa 
mu podarilo vyriešiť enserohly a z nich naj· 
mä- záverečný v 5. dejstve. Melodika prevaž
ne recitatívneho charakteru je živá, úsečná, 
dlhší dych jednotlivým melodickým úsekom 
Egk nedopraje. Rešpektuje však požiadavku, 
proti ktorej sa moderná opera neraz 
hrubo prehrešuje: prirodzené uplatňovanie 
sa ľudského hlasu.. 

Egk stavia v Revízorovi malý orchester, 
ktorého husté zvukové pletivo však často 
kladie pomerne značné nároky na reproduk
ciu. Opet'U hu.dohne naštudoval Ladislav 
Holoubek. J e to typ dirigenta, ktorého ani 
najkomplikovanejšie zvukové úseky partitú· 
ry nestrhnú k samoúčelnej reprodukcii. 
Vždy vie zladiť zvuk a výraz moderného 
orchestra s ·:::.'hereckou a najmä speváckou 
akciou na javisku. V danej situácii je tento 
dirigent v našej opere, zdá sa, najpovolane j
ším k interpretácii súčasných diel domácich 
i zahraničných. 

Prv:á samostatná práca mladého režiséra 
J. Gyermeka v opere SND na vkusnej a 
účelnej scéne výtvarníka M. Kravjanského 
je sympatická tým, že necháva sice smelo 
yytrysknúť gejzír humoru, vtipu a komiky, 
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V Egkovom Revízorovi Geiza Zelenay vy· 
tvoril postavu m eUanostu. 

Foto: P odhorsk)· 

s veľkou dávkou vkusu vycíti však tiež: 
hranice možností v tomto smere. 

Pozoruhodné je tiež citlivé a vtipné zla
denie pohybov jednotlivých účinkujúcich 
s Egkovou hudbou. 

Operu interpretuje kolektív zložený v pre
važnej miere z príslušníkov mladšej spe
váckej generácie. Cenné je už aj spoľahlivé 
vypracovanie vokáhiej zložky jednotlivých 
úloh, lebo i keď Egk nezaobchádza s ľud
ským hlasom s extrémnou bezohľadnosťou 
niektorých súčasníkov, predsa je jeho opera 
svojou intonačnou náročnosťou, ako aj cel
kovým štýlom, našim umelcom dosť nezvyk
lá. Prekvapujúco dopadla herecká zložka. 
Málokedy dostane spevák toľko príležitosti 
hrať ako v tejto opere. Takmer každý má 
v tomto predstavení _výborné, niekedy až: 
ťažko zabudnuteľné momenty. Z mešťanov a 
úradníkov, ktorí obklopujú tragikomicky la
deného a v závere až strhujúco podaného
mešťanostu G. Zelenayho, pamätáme si na 
ťažkopádnosť a ťarbavosť Martvoňovho ku
rátora, na jeho snahu v rozhovore s reví
zorom elegantne sa odhmotnit, na skvelého-

poštmajstra dr. Blahu, ktorý vyniká najmä 
v pantomimickej scéne úplatku, na večne 
živých, pohyblivých. nerozlučných partne
rov Bobčinského (P. Gábor) a Dobčinské
ho (B. Simanovský) a na miestami · trocha 
statického, ·no v scéne podplácania výraz
ného sudcu J. Hadrabu. Dve ženy, zámoč
níčku a mladú vdovu, so závratným tem
pom spievali .M. Meierová a H. Barto
šová. U sluhu Osipa F . . Krčmáfa bol tento
raz spevák v tieni herca. Anna l\fartvoňová 
dala mladej, naivnej mešťanostovej deére 
Máši veľa pôvabu a nežnosti, pritom ju 
však hrá s jemnou iróniou, až s akýmsi 
tónom sebavýsmechu .. "Nakoniec dve pre
kvapenia, ktoré inscenácia Revízora prinie
sla. Postava mešťanostovej manželky Ail.l;ly 
je prvou veľkou úlohou mladej členky ope
ry Ľuby Baricovej. Kvantita i kvalita . jej 
mezzosopránu je známa už .. aj z koncertného 
pódia ( výbórná interpretácia Sostakovičo
vých Hebrejských piesni). Hoci úloha Anny 
vekove nie je na ňu šitá, hrá ju veľini 
presvedčivo, detailne vypracovane, možno 
povedať až s rutinou. V Baricovej prípade 
však možno bez rozpakov nahradiť tento 
výraz slovom talent. mohy podobné titul
nej postave Egkovej opery by sa mali 

častejšie zverovať A. Baránkovi. Nútia ho 
hrať a vedú ho k uvoľnenému a prirodze
nejšiemu prejavu, úmernému jeho kvalitné
mu hlasovému fondu so zásobárňou dosiaľ 
nevyužitých hodnôt. moha revízora žiada 
od tenora veľa. Baránek to splňal Iniestaini 
výborne. 

Inscenácia Egkovho Revízora je dobrá. 
Možno povedať veľini dobrá. Egkova hudba 
je vkusná a až na prvé dejstvo invenčne 
bohatá. Spoľahlivo zvážiť, čo hovorí a koľko 
hm·orí v prospech existencie opery v sú· 
časnosti, je v danej situácii u nás pomerne 
ťažko. Napriek tomu, ž.e sme na poli opernej 
tvorby dosiahli prenikavé úspechy; svetová 
operná tvorba je pre nás ešte dosť nepre
bádaným úzeinim. Uvedenie Revízora môže 
sa stať krokom k likvidácii týchto nezna
losti a k oboznámeniu sa s opernou tvorbou 
Prokofieva, Bartóka, Brittena, Berga a ďal· 
.ších. Operné publikum sa chová rezervova
nejšie voči dielam moderným ako publikum 
koncertné. Pre návštevníka opery nie sú 
nepostrádateľným alebo obNbeným pokr
mom. Práve preto treba diela nášho veku 
podávať pomaly; po dávkach, ale pritom 
sústavne. 

Zuzana Marczell<Wá 

Československá premiéra Prokofievovej opery Semion Kotko 
K pokrokovým tradíciám brnenskej opery 

patrí pestovanie ·slovanského repertoánu, a 
to hlavne starostlivosťou národného umelca 
Zdeňka Chalabalu ešte pred druhou sveto
vou vojnou a neskôr sovietskych opier, 
v ktorých sa odrážajú revolučné udalosti a 
kus ťažkého života z dejín sovietskeho ľudu. 
Na túto tradíciu nadviazala brnenská opera 
po úspešnom predvedení Mejtusovej Mladej 
gardy a Kabalevského Tarasovej rodiny 
československou preiniérou Prokofievovej 
opery Semion Kotko za účasti mnohých 
pražských kritikov a hostí 16. mája 1959. 

Brnenská opera má už tradične kladný, 
ba až obdivujúci vzťah k dramatickému die
lu Sergeja P.rokofieva. V predvečer fašistic
kej okupácie (30. 12. 1938) mal v Brne 
preiniéru Prokofievov balet Romeo a•,Júlia, 
v repertoári je stále balet Popoluška a ope
ra Maškaráda. Semion Kotko vznilml v ro
ku 1939 po balete Romeo a Júlia a kantáte 
Ale..'l:ander Nevský. Prokofiev sa tu obrátil 
k dobovým revolučným námetom a za 
libreto si zvolil úpravu poviedky V. Ka
tajeva Ja syn pracujúceho ľudu z doby 
nemeckej intervencie a občianskej vojny po 
Veľkej októbrovej revolúcii. Zhudobnil ju 
tak, aby vynikala spevnosť vokálnej faktúry 

a aby boli zdôraznené revolučne-pochodové 
intonácie. Semiona Kotka možno preto pri· 
radiť k typu tzv. piesliových opier. Cajkov
skij a Musorgskij mu boli do určitej Iniery 
vzorom vokálneho prejavu, ktorý sa miesta
Iní strieda s rytmickým recitovaním a do
konca šepotom. Orchester sa nesie symfonic
kým prúdom v zjednodušenom tvare. Je to 
dielo, ktoré treba označiť za majstrovské, ale 
prevažne lyrické. Pomohol by mu väčší 
dra matický spád a napätie. Obdivujeme 
v ňom lyričnosť i hlbku prejavu v mono
tónnom speve šialenej Ljubky. V jej speve 
pôsobi melodické ostinato otrasn)'m doj· 
mom a patrí k najsilnejším dramatickým 
momentom opery.· Stvrtý obraz Seiniona 

ťKotka, keď Tkačenko so statkárom Klem
··bovským zrádza svojich spoluobčanov a 

· •,dôjde k popra ve dvoch nevinných soviet
skych ľudi, patrí svojou dramatičnosťou a 
kontrapunktíckými d ialógini na scéne 
k najlepším obrazo.m. Je nepochopitefn (,, že 
toto veľké dielo sa neudržalo na scéne ani 
v Moskve, kde bolo -predvedené roku 1940; 
a že skôr k nám nepreniklo, zatiaľ čo Pro
kofievova Maškaráda (Zásnuby v kláštore), 
Vojna a Inier a na jmä balety sú stále v re
pertoári. 
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Scéna z prvého čs. pred»edenia Prokofievo•.oei opery Semion Kotko v Brne. Upro$tred 
Jarosla» Ulrych v úlohe Katka 

Predvedenia diela sa obetavo ujal dra
maturg a dirigent Václav Nosek. Jeho hu
dobné vedenie holo svedomite pripravené a 
malo dobrý priebeh. Dirigent sa nevyhol 
niekoľkým nedostatkom jednak v ladení or
chestra a jednak v nepresnostiach kontaktu 
medzi orchestrom a vokálnou zložkou na 
scéne. Okrem toho mohol dielu pomôcť po 
dramatic);;:ej stránke živšími tempami · a 
vzrušenejším výrazom. Proti literárnej pred
lohe i hudobnému zneniu, najmä jednotli
vé postavy, ktoré sú dobre charakterizované. 
pochopila Fiedlerova réžia dielo príliš stro~ 
ho a jednotvárne. Veľmi dohre hol vyrie
šený štvrtý obraz, no záver siedmeho pôso
bil príliš divadelne. Výtvarná spolupráca 
Miloša Tomka sa prispôsobila režisérovým 
zámerom. Charakterizovala ju strohosť a še
divosť, ale ak by hol výtvarník nahliadol do 
Nestievovej knihy, videl hy začiatočnú 
scénu s kvitnúcimi stromami, lebo celý prí
beh sa odohráva od jari do jesene. Tým 
Tomek ochudobnil scénu o kontrast. Pomer
ne vhodne vyriešil priestor, začínajúc štvr
tým obrazom, pri druhom však hola čiastoč
ná stiesnenosť. Chorovody tanečníkov mohli 
tu byť preto predvedené skôr náznakove ako 
vlnenie. 

Ako ústredná postava vyznel Se
mion Kotko - Jaroslav Ulrych, ale i Tka-
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čenko (Jindiich Douhek). Obidvaja zaujali 
zvládnutím svojich úloh po stránke spevác
kej. Douhek v druhom obraze preexponoval 
svoj. výraz, zatiaľ čo zo speváckej charakte
ristiky Ulrychovej viala istota konania. Po
dobnou pevnosťou a rozvahou sovietskeho 
človeka vynikal prejav Zdeňka Kroupu (Ru
meňuk-predseda dedinského sovietu), kto
rého hlasová kultivovanosť prispela k cel
kovému výkonu Zdenek Soušek (Klernhov
skij) je majstrom charakteristiky drobných 
figúrok. Dvojica Frosja (I..ib. Lesmanová) -
Mikola (Imrich Jakuhek) upútala najprv 
ľúbostnou hravosťou, nakoniec jasnou ideo
vou rozhodnosťou, druhá dvojica, Ljuhka 
(Mária Steinerová), Námorník Carov (Vladi
mír Bauer), zaujali lúbkou citu i presvedči
vosťou v speváckej interpretácii. Ko~kovu ne
vestu Soňu vytvorila Jadviga Wysoczanská 
s menšou hlasovou moduláciou a charakte
ristikou, ale v hereckom prejave odhodla
nejšia a istejšia. V alternácň pri prvej re
prize opery sa vhodne uplatnili najmä bary
tonista F. Rosler (námorník), tenorista Ant. 
Trnavský, J. Mikulica a Vl. Sťastný. 

Je otázne, či toto naštudovanie pri ďal
ších reprízach zabezpečí takú návštevu, akú 
mala premiéra, prijatá s veľkým záujmom. 

Bohumír Stedroň 

LORTZINGOV PYTLIAK V KOSICIACH 

V posledný májový deň sme videli na 
scéne Státneho divadla v Košiciach pre
miéru nemeckého singspielu G. A. Lortzinga 
·"Pytliak" . Je to typický prejav nemeckého 
singspielu, kompozične epigónska práca ru· 
tinovanéhu divadelného kapelnika, tak tl·o· 
cha Mozart a snáď i Donizzetti. Pojatie 
tohto diela do dramaturgického plánu má 
azda jediný význam - a to uvedenie Lo~
zingovej opery, u nás takmer neznámeJ. 
Dielo samo nám už dnes nemá veľa čo 
povedať. 

Cítil to asi aj režisér Branislav Kriška. 
Z inscenácie vidno, že si vy~čil cieľ ne
podľahnúť naivne romantickej myšlienkovej 
i formálnej šablóne. Dovolil si urobiť niekoľ
ko vážnych zásahov, ktoré síce narušili 
"historickú" verziu diela. no priniesli do 
sveta flirtov a hlúpučkých hier "vzneše
ných" grófov a barónov ironický pohľad 
našej doby, ktorý sa vysmieva prestarnu
tej opernej šablóne. Taký je už pripísaný 
prológ, veľmi vtipne riešené zapojenie šty
roch divadelných postáv do deja, ktoré stoja 
v strede svedomia ironizovaných situácií a 
scén, preto sú absurdné situácie ešte absurd
nejšie pritiahnuté za vlasy (ako napr. pie
seň barónky a sboru o kráse života na 
dedip,.e ; scéna, v ktorej grófka Eherhachová 
pred.~íta Caesara a Ovídia služobníctvu, ap.). 
Táto režisérova koncepcia našla pochoperue 
aj u výtvarníka Jána Hanáka a u Magdy 
Radványovej, ktorá navrhovala kostýmy. 

Premiéry Dunajevského operety " Biely 
agát", Wa~:nerovho "Tannhäusera", baletov 
"Trojrohý klobúk", "Polovecké tance", "Se
herezáda", Lortzingovho "Pytliaka" a pri
pravovanej Kowanovej operety "Hviezdy, 
peniaze a vagabundi" idú za sebou v tak 
rýchlom slede, že ani nie je možné, aby 
toto všetko zvládol taký malý operný sú· 
bor, aký má k dispozícii Státne divadlo 
v Košiciach. Neúplný orchester, miniatúrny 
shor a malý počet sólistov, ktorí účinkujú 
v opere i c"Operete, nemôže, pochopiteľne, 
naštudovať tieto inscenácie bez umeleckých 
kazov. Lortzingova hudba, podobne ako 
hudba jeho veľkých vzorov, je v svojej 
faktúre veľmi priezračná, v nej nemožno 
zaradiť nedostatky novoromantickými gra
dáciami tutti plechov, a žiada si preto pre
cíznosť intonačnú i rytmickú. Táto rytnucká 
presnosť a intonačná čistota nám chýba 
v orchestri už v predohre, najmä v skupine 
driev a sláčikov (violončelá), chýbala nám na 
niekoľkých miestach aj v sbore (1. dejstvo) 
a u sólistov najviac v náročných ensem-

hloch (II. dejstvo). Hudobne naštudoval 
operu Boris Velat s asistentom Romanom 
Ski'epkom. 

Medzi sólistami dominoval tentoraz Karol 
Mareček v úlohe grófa Eberbacha. Svoj só
lový part zvládol s potrebnou gracióznou 
ľahkosťou techniky, intonačne i rytmicky 
presne. Bystrá muzikalita bola doplnená 
dohre hovorenou prózou i decentným he
reckým výkonom. U operného speváka 
možno niekedy ospravedlniť malý "lapsus 
linguae" v hovorenej próze, no značné 
množstvo "lapsusov" v tomto predstavení 
pôsobilo rušivo (Konder - prológ, Neshyha 
a ďalší). 

Basbuffová uloha učiteľa Baculusa, ktorá 
hola zverená Ladislavovi Ne.shybovi, si žia
da viac vnútorného pohybu. Ten nám chý
bal najmä v 1. dejstve. Spevácky sa ukázal 
v najlepšom svetle vo veľkej árii na konci 
II. dejstva. Svoj · štandardne dobrý výkon 
podala Anna Poláková (barónka). Vhodne 
sa prispôsobila úlohe, ktorá svojím charak
terom nie je najbližšie jej umeleckému na
turelu. Svieža hola postava Lenky - Elena 
Stuhňová - svojím vtipom, vyrovnaným 
výkonom v hovorenej próze i v spevných 
číslach a bystr}-m reagovaním na jednotlivé 
situll.cie, čím dosiahla rýchly spád. Svoje 
úlohy dohre zvládli aj Oľga Golovková 
(grófka) a Stanislav Martiš (barón), ktorého 
hlas má príjemnú farbu, no ešte vždy ne
otvorený fond. V ďalších úlohách sme vi
deli J . Koronskú (Naneta), J. Kondera (Pan
krácius), L. Sepešiho (hosť), O. Béreša, J. 
Colombu, T. Ivana a P. Kováča (divadelné 
postavy). Ľubomír Ciiel: 

V l\<foskve hosťoval s mimoriadnym úspe
chom jeden z najslávnejších tenoristov sú
časnosti, Talian Mario del Monaco. Del 
Monaco vystúpil ako Don José v Carmen 
a v Leoncavallových Komediantoch. 

100. výročie smrti Louisa Spohra dalo 
l)odnet diwdlu v Branssl?-wigu oživiť 
jeho peru "Jessonda", ktorá .mala svojho 
času u Spohrových súčasníkov veľk-ý ohlas. 
Súdiac podľ a kritík, nepodarilo sa však no
vonaštudovaním "Jessondy" dokázať jej 
životnosť. 

Mannheimské Národné divadlo uviedlo 
ako samostatný baletný večer tanečné kreá
cie na hudbu Bartókovho III. klavírneho 
koncertu, jednodejstvového báletu (v jed
nom dejstve) amerického dirigenta L. Bern
steina " Vek strachu" a Bartókovho "Po
divuhodného mandarína". 
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S)ov~nská fi}h armónia v NDR 
;f'. 

.Po významných úspechoch nášho prvého symfonického telesa v Belgicku - informovali 
sme o nich v 5. čísle nášho časopisu - podnikla Slovenská filhar::nónia ďalšie cesty 
do zahraničia. 18. a 19. apríla ~'!}Stúpila v Krakove so Suhovott symfonickou básiíou Praga, 
Moyzesovým Husľovým koncertom a Zalmom zeme podkarpatsltej od Eugena Suchoňa. 
Koncom mája navštívila Nemeckú demokratickú republiku. 25. mája vystúpila v Zittau, 
26. mája v Gorlitz, 27. máia v Battt~ene; v nasledujúcich dvoch dňoch sa predstavila 
dráiďanskému publilm, najprv v Kongresovej sieni, potom ,, továrni na letecké motory 
(Luftzeitswerke). Na programe týchto koncertov bol Moyzesov Husľový koncert, Sucho
ňova Symfonietta rustica, Smetanova Vltava, ďalej VIII. symfónia, Husľový koncert 
a dva Slovanské tance od A. Dvoŕáka, Variácie na Haydnont tému od J. Brahmsa a Pa
rížska sumf6nia (K. 297) od \V. A. Mozarta. Pretože sa nám nepodarilo získať kritiku 
z Poľska, prinášame aspoň ukážhy .::; ohla.m výkonov našich wnelco•• v nemeckej tlači. 

Kurt Fischer v Sächsische Zeitung zo dňa 
28. mája t. r. pod názvom "Hudba v služ
bách priateľstva národov (Vynikajúci kon
'Cert Slovenskej filharmónie z Bratislavy)" 
označuje v referáte o koncerte v Giirlitz našu 
filharmóniu za najmladší orchester, ktorý 
patrí k medzinárodnej špičkovej triede, 
a pokračuje: " ... počuli sme Symfoniettu 
ntsticu, v ktorej tvorí. hudobné pozadie slo
venský folklór, pieseň a tanec. Práve tento 
ľudový základný tón dáva dielu bezprostred
nú pôsobivosť. Aká životná radosť a siln 
hovorili hlavne z dvoch allegrových časti! 
S akou bezprostrednou a sviežou účasťou 
st.YárňoV:J d~rigent a orchester toto pútavé 
díelo! Nm dtv, že poslucháči boli okúzlení 
.atmosférou wneleckého zážitku. Ale všetkv 
diela tohto večera (Parížska symfónia W. 
A. Mozarta a Dvoi'ákov Husľový koncert -

·pozn. red.) boli koniec l<onco.; prekonané 
interpretáciou symfonickej básne Vltava 
z cyklu Má vlast od Bedficha Smetanu .. . 
~· Rajter zvládol toto dielo bez pomoci par
titúry až do najmenších detailov .. . " 

Hudobný kritik Sächsische Neueste Nach
xjchten (-dl-) v c1ánku "Slovenská filharmó
nia opäť oslavovaná" (2. júna) píše: 

"Pred rok,om počuli sme Slovenskú fil
harmóniu v Drážďanoch po prvý raz ... Pri 
tomto pohostinskom vystúpení sme mohli 
zistiť, . že bratislavskí umelci využili tento · 
i":asový odstup na zdokonaľovanie súhry 
smerom k exaktnosti a absolútnej spoľahli
vosti. Pozoruhodný je intenzivny zvuk slá
čikov, ktoré sa nesústreďujú natoľko na 
omamnú zmyslovosť, ako skôr na precíznosť 
a ostrý lesk. V pomere k nim pôsobia dy
chové nástroje - hlavne plechy - trochu 
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~atne. Možno, že to všetko bolo ešte pod
čtarknuté známymi akustický1ni zviM~nos
ťam'i Kongresovej siene ... " 

Sächsische Tageblatt z 2. júna (-el) o tom 
istom koncerte (bol to prvý z dvoch spo
mínaných drážďanských koncertov) prinie
sol o. i. tieto riadky: 

"Sólistom večera bol huslista Tibor Gaš
parek. Hral Koncert pre husle a orchester 
slovenského skladateľa Alexandra Moyzesa 
pekným tónom a s prekvapujúcou tech4ikou. 
Počuli sme dielo s ľúbeznou zvukovQsťou, 
miestami symfonické vo svojom predvedení, 
v prvej časti viac rapsodické, plné fantázie, 
štýlove súvisiace s impresionizmom, pretka
né folklórom. Gašparka za j eho imponujúci 
v),kon srdečne oslavovali a aj celý orchestel· 
s dr. Rajterom dostal zaslúžený potlesk." 

O predvederu Dvofákovej VIII. symfónie 
píše Die Union (H. B., 3. júna) : . 

"Dv(},i'ákova VIII. symfóniá · D dur" je 
dielo, ktoré bólo dlho podceňované; dnes je 
však ako "lyrická" symfónia českého majstra 
známe a obľúbené. Tu sme zažili veľkorysé 
muziclrovanie "al fresco", menej zamerané 
na detaily... Napriek tomu zanechala 
"ôsma" silný .dojem. Orchester a dirigent 
živo, až búrlivo o~lavovaní sa· poďakovali 
zápalistým podani~ Dvorákovej predohry 
Karneval." 

Na záver tohto pásma uvádzame slová 
referenta Sächsisehe Zeitung (Hiittl, 2. júna) : 

"Pohostinské vystúpenie Slovenskej fil
harmónie z Bratislavy dokázalo znovu, čoho 
je hudba schÓpná. Na zvuk premenené myš
lienky stavali most a pomohli ešte viac 
spevniť putá večného priateľstva." 

KOSICKÁ HUDOBNA J AR 

Košický hudobný život, ináč dosť chu
dobný a nepravid,elný, vyvrcholil toho 
roku opäť Hudobnou jarou. Tohoročná K.o
šická hudobná jar, v poradí už št'VTtá, vy
kázala popri podobných predchádzajúcich 
podujatiach značný pokrok tak v orga· 
nizácii, ako aj v stavbe programu. Účasť 
súboru a sólistov domácich i zahmničných 
bola vyrovnaná, programy jednotlivých 
podujati okrem malých výnimiek, pútav6 a 
príťažlivé. Iba jedna chyba z minulosti sa 
opakovala a stáva sa, myslím, v Košiciach 
chronickou: slovenská tvorba opäť vyšla 
veľmi nakrátko, bola zastúpená iba jedinou 
ôkladbou - Kardošovou Východoslovenskou 
predohrou na otváracom koncerte. 

Z ôsmich koncertov IV. Košickej hudob
nej jari dva odohral Košick-ý rozhlasový 
orchester pod taktovkou Jána Sefla, s pro· 
gramami vcelku konvenčnými a s úspechom 
kolísavým. Svetlým bodom koncertov KRO 
boli ozaj šťastne volení sólisti: na prvom 
violončelista Saša Večtomov v Haydnovom 
koncerte a na druhom juhoslovanský kla
virista Darko Lukič v Griegovom koncerte. 
Slabý bol druhý koncert KR.O s Brahmso
vou I. symfóniou, ktorá bola zrejme nad 
sily orchestra i dirigenta. 

Na •sólistických koncertoch privítalo ko· 
šické 'óbecenstvo brazílsku klaviristku Annu 
Stellu Schic so zaujímavým programom, 
kde dominoval jej krajan Heitor Villa Lo
bos. J eden večer patril mladému Igorovi 
Oistrachovi. Košičania poznali v ňom umel
ca nanajvýš muzikálne cítiaceho a inteligent
ného. ústrednými dielami Oistrachovho re
citalu boli dve husľové sonáty, Beethoveno
va e-mol a Brahrnsova G dur. Veľký záu
jem obecenstva si rynútil uspoáadať ešte 
jeden koncert, kde okrem Oistracha prispel 
do programu samostatnými číslami aj jeho 
klavirista, skvelý Anton Ginsbuxg. Na kon
certe českých spevákov sústredil na seba 
pozornosť svojím prekrásny m výkonom naj
mä brnenský basis ta Zdenek Kroupa, ,no 
uznanie si · v pLtej :uiere zaslúžili '~ a j 
ostatní sól;isti.; ., altistka Stepánka Stepáno v1í 
a tenorista Bohumír Vích z pražského 
Národného divadla. Program českých 
spevákov priniesol v dosť náhodnej zostave 
piesne a árie známych skladateľov. . 

J ediný komorný večer IV. KlU patril 
Košickému komornému orche~tru, ktorý 
dirigoval Roman Skrepek. Spoluúčinkovala 
pražská cembalistka Zuzana Rúžičková. 
O tomto koncerte prinášáme osobitný re
ferát na inom mieste. 

Bú.dapeštiansky rmesaný spevácky sbor 
so sblistami Máriou GyurkoVicsovou a Jó
zsefom Rétim obohatili programy KHJ 
najmä predvedením Orffovej kantáty Ca
tulli Carmina {Orffovo dielo zaznelo v Ko
šiciach po prvý raz.) I napriek tomu, že 
sa toto teleso ťažko môže prirovnať k nJl· 
šim najlepším sboro~, prenikavý úspech 
zožalo najmä v Orffovi. Dirigenti László Ke
recsényi a Miklós Forrai dokázali vyťažiť 
z materiálu maximum. 

Umeleckým vrcholom, ozajstnou korunou 
IV. Košickej hudobnej jari, bol jej závereč
ný koncert s Veľk)'lll symfonickým orches
trom moskovského rozhlasu a televízie. Na 
dielach Sostakoviča (Slávnostná predohra), 
Dvod'áka (Novo svetskú) a Cajkovského (lV. 
.symMnia) mal orchester príležitosť všestran
ne demonštrovať svoje nevšedné kvality. 
Za dirigentským pultom sa vystriedali za
slúžilý umelec Arvid J ansons a národný 
wnelec Alexander Gauk. V búrke potlesku 
vďačného publika doznela IV. Košická hu
dobná jar. Jej vysoká úroveň i stúpajúci 
záujem obecensta je radostným prísľubom do 
budúcnosti. Dúfame, že tohoročná úspešná 
KHJ predznačuje ukončenie stagnácie hu
dobného života v tomto dnes tak búrlivo 
sa rozvíjajúcom meste. Košice majú všetky 
predpoklady, aby sa stali druhým centrom 
hudobného života na Slovensku. Pravda, 
veľa záleží na schopnosti a pružnosti miest· 
nych kultúrnych činiteľov. 

KONCERTY DRUHEJ CASTI 
BRATISLAVSKEJ JARI 

-ný 

Druhá časť festivalových koncertov Bra- -
tislavskej jari sa niesla v znamení dvoch 
programov Drážďanskej filharmónie. S ra
dosťou sme privítali rep.ertoár telesa, ktorý 
uvedením R. Straussa a Brucknera vhodne 
zaplnil medzeru v poznaní hudby z obdobia 
prelomu minulého a tohto storočia. 

Na obidvoch koncertoch v prvej časti 
odzneli symfóo'!Íe viedenských klasikov; 7. 
a 8. júna Háydnova symfónia B'jdux, op. 98 
a 9. a 10. júna Linecká symf<;~n.ia W. A. 
:\1ozarJ;a. Tým, že zo štyroch ' koncertov 
cyklu odzneli podobné diela na troch, stratili 
na svojej účinnosti, ale dali možnosť pre
javiť hosťujúcemu telesu schopnosť tlmočiť 
skladby tohto druhu s mimoriadnym vku
som. Oveľa srdečnejšie prijalo obecen stvo 
Regerove Variácie na Mozartovu tému op. 
132. 

Skladba dirigenta Bongartza Veselá hra 
zaujala svojou inštrwnentáciou, i keď 
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·v ·oblasti invenčnej ide iba o priemerný 
-Yýtvor;. HosťujúCim umelcom vďačíme však 
IZR prednes Brucknerovej vn: symfónie a 
Alpskej Symfónie Richarda Strausa. Diela 
·jedinečne koncepčne zvládnuté dirigentom 
·prof. Bongartzom boli skúškou orchestra, 
·ktorého dychová skupina podala menej kva-
litný výkon ako sláčiky. · 

Prvý a posledný koncert cyklu patril 
Slovenskej filharmónii. 4. a 5. júna pred
niesol orche.ster "exportný" program, určený 
pre zá jazd do NDR. Interpretácia Mozarto
vej Parížskej symfónie patrí medzi najlep
-šie výkony orchestra. Dr. Rajterovi sa po
d.árilo n4ležite vystihnúť atmosféru VIU. 
symfónie A. Dvofáka, diela plného pohody, 
pokoja a radosti z prírody. Sólistka koncertu 
Oľga Parchomenková predniesla Mendeissoh
·nov Husľový koncert. Výborne sa jej darilo :v prvej časti, kým vo fmále jej už chýbala 
odhmotm;ná živelnosť. 

Tradičné záverečné predstavenie IX. sym
fónie L. v . Beethovena bolo tentokrát zve
rené černošskému dirigentovi Deanovi Dixo
novi. Ziaľ, dielo nevyznelo tak, ako sme 
očakávali, a to nie tak chybou špecifickej 
koncepcie dirigentovej, ako - zdá sa - skóc 
chybou orchestra, alebo oboch partnerov, 
ktorí si tentoraz (možno aj pre prílišnú 
nahustenosť na pódiu) nerozumeli. Obťaž
né nástupy a 7.ložitá kontrapunktická 
faktúro prvej časti si v budúcnosti vyžiada 
starostlivejšiu prípravu. Chýbala nám v nej 
typicky beethovenovská vášnivá monumen
talita. Po spomalenom scherze sme v tretej 
a š tvrtej časti počuli uspokojivý výkon or
chesttä. Najlepšou reprodukčnou zložkou 
bol bezpochyby sbor (sbormajster J. M. Do
brodinský ). Kvarteto sólistov sa svojej úlo
hy zhostilo len priemerne (R. Keplingerová, 
G. Stihlová, M. Ritzmann, Z. Kroupa). 

Peter Faltin 

PlESTANSKÝ FESTIVAL 1959 

Po pr~'· raz tohto roku;: ci~~ .bývalé 
Hudobné f~to v Piešťanoch tento nový ná
zov, ktorý mal vyjadriť tiež novú· skutoč
nosť: že hudobný a divadelný festival 
y Piešťanoch má sa stať - na rozdiel od 
ostatných Hudobný ch liet ako miestnych 
akcií - mohutným podujatím celoštátneho 
dosahu s perspektívou medzinárodného fes
tivalu, ktorý by po stránke kultúrnej pod
statne prispel k zvýšeniu významu a prí
ťažlivosti najväčších slovenských kúpeľov 
pre zahraničie . A keď sa k týmto faktorom 
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pripojil ešte ďalší - oslavy 15. Výročia Slo
venského národného povstania, nie div, že 
progcam tohoročného Piešťanského festivalu 
bol pripravovaný s obzvláštnou starostli
vosťou. 
Piešťanský festival 1959 mal predovšet

k)' m dve veľké úlohy : oboznámiť návštevní
kov (popri niektorých klasických svetových 
hudobných dielach) so šírkou a bohatosťou 
novej slovenskej a českej tvorby od piesní 
po operu, od Iudového umenia po symfóniu 
a predstaviť popredných interpretov všet
kých týchto odborov. Za šesť týždňov -
od 20. júna do 2. augusta - vystriedalo sa 
v piešťanskom amfiteátri, v koncertnej sieni 
Slovan i v divadlo 21 hodnotných podujatí, 
z ktorých väčšina patJ·ila už tradične kon
certom - symfonickým, komorným i sbo
x·ovým. Azda najväčšej pozornosti širokého 
publika sa tešil prvý večer Slovenskej fil
harmónie, na ktorom černošský umelec Dean 
Dixon dirigoval Beethovenovu L'X. symfóniu. 
V jeho podaní strhla najmä záverečná časť 
so skvele vypracovaným a výborne spieva
júcim sborom SF a so sólistami Státnej ope
ry Y Berline R. Kepl.ingerovou, G. Stihlovou 
a sólistom Státnej opery v Brne Z. Krou· 
pom, ktorý sa svojím zahraničn5"ID partne
rom pňnajmenšom vyrovnal. 

Z ďalších zahraničných dirigentov si pal
mu víťazstva odniesol belgický dirigent 
Edgard Doneux, ktorý aj teraz datr svoje 
umenie do služieb dvom dielam s·ftčasnej 
slovenskej hudby: Cikkerovej Dramatickej 
fantázii a Moyzesovmu Husľovému koncertu 
(sólista Tibor Gašparek) ; zaslúžený obdiv 
vzbudila najmä jeho až vášnivá interpretá
cia Kodályových Tancov z Galanty a Britte
nových variácii na Purcellovu tému. Ich 
strhujúci muzil{:antský nerv a bohatá zvu
kovosť zrejme dobre vyhovujú jeho tempe
ramentnému naturelu. Vystúpenie mladého 
francúzskeho dirigenta Roberta Benziho 
s programom značne tradičným (Berliozov 
Rímsky karneval, Dvoi·ákov čelový koncert 
so .sólistom Albínom Berkym a Cajkovského 
'tr, symfónia) v podsta te splnili očakávanie. 
'~ l\ najkra jším !}. najhodnotnejším koncer
tom patril večer hosťujúcej ,-,Státnej filhar
m6nie z Brna pod vedením dr. Otakara 
Trhlika. Brnenskí hostia uviedli okrem kla
sických repertoárových diel - Händlovho 
VI. concerta grossa g-mol a Cajkovského 
V. symfónie tiež dve diela novej tvorby -
Nejedlého symfonický pochod Víťazstvo btt· 
de naše a Podešvovu symfonickú báseň 
Kaunicovy koleje. Zdravý muzikantský ú
pal spája sa v hre tohto telesa s vysokou 
kultúrou tónu, intopačnou čistotou a prisnou 

štýlovosťou podania, za čo vďačí predovšet· 
kým svojmu dirigentovi, inteligentnému 
a jemne cítiacemu umelcovi. Z našich diri
gentov patrí nesporné prvenstvo Ladislavovi 
Slovákovi za vynikajúcu a v Bratislave už 
ocenenú interpretáciu Sostakovičovej V. 
symfónie; v umelecký ch výkonoch mladého 
huslistu B. Warchala v Dvorúkovom Husľo
vom koncerte a dirigenta SF Zdeňka Bílka 
na ďalšom symforiickom koncerte boli by 
sme ra<}i počuli jemnejšie . . precítenie a bo
hatšie výrazové odtienenie interpretovaných 
diel. 

Umeleckým vrcholom festivalu sa st.al ve: 
čer Janáčkovho kvarteta z Brna s d1elam1 
Schuberta Janáčka a Dvofáka. Iste by bolo 
zbytočné ~lytvať . slovami chvály na teleso, 
ktorého umenie oceňuje dnes celý svet. No 
ich Janáček akého nám približili v Listoch 

' k d ' dôverných - mohutný, nes rotnou use':· 
nou silou prekvapujúCi tvorca, pre~ovor~ 
výraznou a ľudsky vrelou re.čou tste a) 
k najprostejšiemu poslucháčoVl tohto ve· 
čera. 

Program komorných koncertov doplnil 
večer Klavírneho tria SF s hudbou Mozarta! 
Ravela a Schuberta. Veľmi šťastlivo boli 
volené aj dva večery piesní a hudby v :poda
ní popredných umelcov českých (D. Tikalo
vá, E. Haken, S: Knor, I. Kawaciuk) a slo
vensk~h (S. Hulmanová, E. Gáfforová, A. 
Kuchatský a M. Jelinek), ktoré mali u p o· 
slucháčov mimoriadne srdečný ohlas. 

Treba tu ešte spomenúť aj pekné výkony 
Speváckeho sborn. SF (sbormajste~ J. ~1. 
Dobrodinský) najmä v BethovenoveJ Devxa
tej i v kantátach (V. Dobiáš: Buduj vla~ť, 
posilníš mier a T. Frešo: Hymnus o v~astt) ; 
škoda, že koncert a capella nemal naJŠťast· 
nejšie volený program. 

Na tohoročnom Piešťanskom festiyale mali 
veľmi významné miesto predstavenia opery 
(B. Smetana - Dalibor, E. Suchoň - Krút-
1\ava, J. Cikker - Beg Bajazid) a baletu 
(J. Kenessey - Satôčka), ku ~torým .. po 
prvý raz pristúpila a j činohra (VtšňovskiJ -
Optimistická tragédia). Nie je potrebné po
drobne sa rozpisovať o jednotlivých pred
staveniach, keďže - okrem Dhliboca v po
daní pražského ND - sú na bežnom reper· 
toári SND. Predstavenia mali dobrú úroveň 
i napriek sťaženým podmienkam - v šetky 
boli vonku v amfiteátri. A to, čo a zda ch )·· 
halo technickej zložke na jednoduchom ja
visku, nahradila J..,.ása prostredia, v piešťan
skom amfiteátri už príslovečná. 

Program vhodne doplnili príťažlivé vyslú· 
penia súborov - národnej ·umelltyne TRma-

.4lbín Berky a Roberto Benzi s velkým 
úspechom vystúpili na Hudobnom lete 

v Trenčia~kych Tepliciach 

ry Chanum s hudobným súborom, lotyšskej 
Sakty a našej Lúčnice, ako aj vynika júceho 
dychového telesa ([strednej hudby čs. ľudo
vej armády z Prahy s dirigentom pplk. 
Hynkom Slukom. 

Program prvého Piešťanského festivalu 
bol teda ozaj bohatý a hodnotný čo do . ob
sahu a j interpretácie. No tým nepochop!teľ
nejšia - aspoň na prvý pohľad :- ostáva 
_jedna neradostná ·skiitočno·sť, s ktorou sa 
pracovníci Koncertnej a divadelnej kancelá
~ie stretávali už vlani, aj keď nie v takej 
miere - veľmi nízka návštevnosť. Na kon
certoch v sále sa zaplnila sotva polovica zo 
400 miest. V amfiteátri bola situácia relatív
ne ešte horšia - iste si každý vie predstaviť, 
ako asi na umelcov pôsobi dvesto ľudí 
v priestore pre vyše 3000 divákov (ako sa 
to stalo na -koncerte brnenskej Státnej fil
harmónie). O záujme ozaj spontáiptom mož· 
no hovoriť len pri predstaven;j Dalibora 
a vystúpení Lúčnice. ' . 

Tieto sl<utočnosti stoja za zamysleme, 
hlavne z hľadiska ďalšieho usporiadania 
Piešťanského festivalu. Najmä tohoročné 
skúsenosti ukazujú, že v Piešťanoch doter~z 
podmienky pre takúto vysoko náročnú ak~m 
nie sú. So zahraničnými hosťamí ~nt1aľ 
v blizkej budúcnosti rátať nemož~o ; P~ešťa: 
ny nemajú ani ubytovacie moznost:J am 
vhodnú koncertnú sálu, ktorá by nás mohla 
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reprezentovať pred zahraničím. Pre najbliž
šie roky budú teda jedinými n:ivštevn íkmi 
·ten pacienti a hostia alebo miestni obyvate
lia, pochopiteľne, prevažnou väčšinou neod
borníci. A pre tých to posluch:ičov by bolo 
treba postaviť program síce umelecky hod
notný, no rozhodne prístupnejší, ktorý by 
ľudí pritiahol. Len vtedy môže umenie pô· 
sobiť, keď hovorí k ľuďom, a nie k pr:izd
nej sále. Iba v tedy bude môcť aj Piešťanský 
festival plniť svoju devízu, vyjadrenú krás
nym heslom: Umením za radosť a šťastie 
človeka. (h) 

SLOVENSK! MADRIGALISTI V PR AHE 
A JUZNYCH CE CHACH 

: V dňoch 9.- 15. jú la t. r. spievali mad ri
kalisti Slovenskej filharmónie v Prahe a 

. 'v iných českých mestách. Svobodné slovo 
píše o qebute madrigalistov dňa 11. VI. toto: 
" Vlahá letní noc v čarovném prostredí Le
deburs'kých tras prihr:ivala ve čtvrtek sku
tečne sváteční~u vyz.'l.ení koncertu sloven
ských madrigalistii, kten se pod sbormistrem 
J. M. Dobrodinským .·vypracovali v teleso 
pozoruhodné úrovne. 17 členný sbor (9 žen
ských a 8 mužských hlasu) zpívá renesan
ční a barokní skladby složitého vícehlasu 
s velkou zvukovou vyti'íheností, v jemné, 
komorní dvnamice až na samu hranici 
slyšitelnosti · a v slohové i intonační čistóte 
až udivujíci na teprve čty:i'leté trvání sboru. 
Vrcholem úspešného koncertu bylo pet žalo
spevú zachovaných z Monteverdiho opery 
Ariadna na N axu, jejíž premiéra by la p red 
301 roky na Mantove." 

P ros-ram, ktorý uvádzal sbor, rešp.ektoval 
vš~tky požiadavky komorného koncertu. Pr
vú tretinu programu vyplnili malými sklad
bami známych i menejznámych anglických, 
francúzskych, nemeckých, t alianskych maj
strov XVI.-XVII. storočia (J. H. Schein, 
H. L. Hassler, John Ward, G. Gastoldi a i.). 
V druhej tretine odznel už spomínaný roz
siahly cyklus piatich sborov Zalospev Aria
dny na ostrove Nox od CI. Monteverdiho. 
Ľahšie skladby, vtipné obsahom i; hudobným 
spracovanim, vyplnili tretiu ,tretinu progra
mu (G. Lu1ly, Tanečná pieseň; p. Frie~eri
ci Traja priatelia; Cl. Jannéqum, VoJna; A: Scandellus, Sliepočka a i.). Prídavkové 
čísla boli permanentným doplnkom progra
mu. 

Prvý koncert j)O pražskom vystúpení od
znel v južných Cechách v romantickom pro
stredí h lubockého zámku, kde pod palmami 
zimnej záhrady Alešovej galérie vyznievali 
všetky skladby naozaj romanticky. 
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Kúzlo hradnej rotundy v Jindi'ichovom 
Hradci, kde sa spievalo p ri sviečkach, ne· 
zvyčajne oživilo už dávno zabudnutú idylu 
s"-.iečkového osvetlenia a veľmi prispelo 
k precíteniu dobového ducha skladieb. 

Koncertu YO Vimperku chýbala síce roma
tika hradných sál, no obecenstvo vytvorilo 
tým príjemnejšie ovzdušie svojím srdečným 
prejavom. 

Festival komornej hudby v Písku, tak
zvané "Písecká nocturna", odznieva v sta
rom hrade v ry tierskej sále 13. storočia, 
ktorá svojím hlbokým zadumarúm starých 
fresiek pripútala tentoraz viac poslucháčov, 
než to zniesla kapacita miestnosti. Tento ne
zvyklý z jav i px·ostredie vytvorilo všetky 
predpoklady pre výkon naozaj nie každo
dennej úrovne. Bol to záverečný koncert 
slovenských madrigalistov v Cech~ch. Cl~
novia sboru si odnášali hrejivý poc1t a opti
mistickejšiu náladu, že práca, ktorú vykoná
Yajú, je schopná žiť i tešiť. 

Zájazd slovenských madrigalistov do Ciech 
veľmi presvedčivo ubezpečil o tom, že ko
morný hudobný prejav môže mať vyspelých 
poslucháčov a že ich môže mať dosť, a to 
- hoci sa o tom u nás dosť často pochybuje 
- aj z radov najširších vrstiev. Hoci ko-
morný žáner predstavuje v spleti veľkých 
hudobných foriem dosť okrajový útvar, ne• 
znamená to ešte, že nemá svoj vlasný pulz, 
štý l a prejav. Naopak! Veľmi zaujÍIJlilvý a 
mnohostranný. Pravda, upozorniť posluchá
ča na tento druh hudobného prejavu nie je 
vždy ľahké. Veď záujem" prostredie, repro
dukcia atď. v mnohom vplývajú na vytvo
renie nálady, ktoré si komorné predstave
nie vyžaduje. A to je určitý nárok, ktorého 
sa mnohf boja. 
Poslucháči koncertn)-ch sezón našich miest 

obyčajne s najväčšou ochotou prijímajú tra
díciou o'\'erené hudobné diela, ktoré sa pre 
geniálny nápad svojho tvorcu a pre kom
binačný dôvtip inštrumentácie stali t akmer 
vlastníctvom všeobecne vzdelaného e!oveka. 
Zvyčajne sú to diela, ktoré rok čo rok od
ZI.lievajú na pódiách našich koncertných sál, 
podávané tým alebo oným • symfonickým 
telesom, v poňatí t ej alebo OJ(-!)j dirigentskej 
osobnosti. Mohutná výrazová sila týchto diel 
si preráža cestu k poslucháčom šírkou svojej 
podsta ty, ktorá priam stmeľuje milovníkov 
vážnej hudby v úctyhodný rad. Veď aj 
rozmanitosť prejavu orchestrálnej partitúry 
je iste nemalým magnetom pre širokú obec 
záujemcov. A je zrejmé aj to, že u niekto
rých poslucháčov orchestrálny aparát veľmi 
prispieva k sluchovému dojmu a upúta po
zornosť cez oko k uchu. 

Slovenskí madrigalisti na zámlat v H lubokei 
Foto: J. Korčál' 

Kclfhorné koncerty sa v:z:dávajú podobnej 
šírky "'prejavu. Charakter komorných skla
dieb viaže sa viac na vnútro a na hlbku. 
Znamená to, Že sa svojím štýlom obmedzujú 
a j na skromnejšie výrazové prostriedky, čím 
sa síce zbavujú priebojnosti, akú majú veľ
ké hudobné diela, no v žiadnom prípade 
nie majstrovstva a krásy, ktorá ich oživuje. 
Veď komorné skladby, podobne ako veľké 
diela, rodia sa ako nevyhnutné doplnky 
tvorby každého veľkého t vorcu hudobného 
umenia. Lenže rozhodujúci moment, ktorý 
charakterizuje zvláštnosť tohto umeleckého 
prejavu, vyberá si nálady, prostredie, a tým 
aj záujemcov. A toto si priam želá komo!ný 
prejav. Našieln o sbor slovenských madriga
listov? Našiel! Potvrdil to priemer piatich 
koncertov stupňujúcej sa !úrovne. Kritické 
hlasy odborníkov i českých poslucháčov ko
mornej hudby vyzneli v prospech sloven
ských madrigalistov. Co zaistilo tento 
úspech? Predovšetkým treba vyzdvihnúť 
mimoriadnu organizačnú schopnosť osve
tového pracovníka v Ceských Budejo
viciach (J. Koi'ínka), ktorý sa postaral 

o dobré akustické miestnosti, primerané 
prostredie, vzornú propagáciu, a tým v ne
malej miere prispel k úspechu všetkých kon
certov. Medzi poslucháčmi spominaných 
podujatí bolo veľa pracujúcich našej vlasti, 
ktorí sa často vyjadrovali takto: "To se 
poslouchá, viď?" Ako keby doteraz boli 
o niečo uhátení. Mozaika obrazu sloven
ského komorného umenia·, akoby sa dopl
ňovala vzácnym kamienkom. 

Záverom treba povedať, že madrigalový 
sbor SF našiel v Cechách naozaj vzácne pu· 
blikum (hodno podotknúť, že medzi poslu· 
cháčmi boli aj zahraniční hostia - z Fran
cúzska z NDR - ktorí sa čudovali, že sbor 
takej fu~e ,.je známy iba q~~~ - ."a~ 
doma?" ..".)< a že tento sbor 1 hocJ"ZIJe v bem 
mnohých ·symfonických, estrádnych, zábav
ných tal)i;:.čných orchestrov a sborov, bez 
nárokov tí'a oficiálne postavenie. žije predsa 
živoiom, ktorý je schopný vlastného preja
vu, prejavu slovensk~j národnej reprezen
tácie. 

Jozef Danišo'!Jský 

401 



NOVI PEVCI MADRIGALU 
A KOMORNl HUDBY, 

ktorí vystúpili v rámci bratislavského Festi
valu komornej hudby dňa 10. júla pod 
vedením Miroslava Venhodu, podnietili nás 
k zamysleniu hneď v troeh smeroch, 

Komorná hudba bola vždy dôležitou zlož
kou v rozmachu národných hudobných kul
túr. Tu nemusíme chodiť napriklad až do 
stredovekého Anglicka, kde ešte aj dnešní 
potomci stále ťažia z tohto obdobia hudob
ného rozkvetu; máme pred očami české 
zeme z doby nedávnej, keď v každom 
mestečku holi komorné združenia, sbory 
atď. Natiska sa nám dojem, že v záujme 
rozkvetu hudobnosti nášho ľudu bude po· 
trebné rozvinúť okrem hudobno-výchov
ných procesov aj pestovanie lwmornei. hud
by všetkých žánrov na amatérskej báze. 

Sem patria tiež rôzne viachlasové a_ ka
pelové útvary. Forma madrigalu ostáva a j 
napriek svojim úctyhodne dlhým dejinám 
útvarom stále živým, dosvedčuje to aj nová 
t-vorba najlepších súčastných skladateľ ov. 
Nie je to len Demantius, Lejeune, Morley, 
Hofheimer, Arcadelt, Lasso, Krieg, Hassler 
alebo Michna z Otradovic - kde sme mies
tami mali príležitosť počuť zaznieť aj r oz
košný portatív alebo zriedkavý krátky 
"hemmerklavir" - ale aj Bohuslav Martinu 
v čerstvom diele z marca tohto roku na 
ľudové texty, Pavel Boi'kovec s filozofu
júcimi i humornýnú Madrigalmi o čase a 
neobyčajne pútavý Petr Eben so Starodáv· 
ným čarovaním milémtt, tiež na texty ľudo
v~j poézie. Všetci odhaľujú nové farby vo 
zvuku m!ldrigalového telesa a tam, kde 
skladby boli písanq priamo pre tento kolek
tív, nachádzame a zdieľame spolu s autormi 
ich nadšený záujem o hlasovú vyrovnanosť, 
vyspelú spevácku kultúru, dobrú dikciu i v 
piatich originálnych jazykoch a technicky 
suverénne, lahodné, výrazné, pritom však 
decentné sólové hlasy tohto telesa. Týmit o 
hodnotami účinkujúci všestranne uspokojili 
aj najnáročnejších poslucháčov a nie div, 
že na svetovom fóre v parížskej-súťaži získa
li prvé miesto. 

Ak nám Koncertná agentúra aj po mini
málnej návšteve na minulom vystúpení 
tohto ensemblu znova dala príležitosť počuť 
pražských mad.rigalistov, bola za to odme· 
nená oduševnenými poslucháčmi, ktorí cel· 
kom zaplnili radničné nádvorie, a to je ten 
tretí moment, 1.--torý nás na tomto vysoko
hodnotnom, plodnom a podnetnom koncer
te potešil. Nebude snáď neskromné domnie· 
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vať sa, že určitý "-ýchovný vplyv na obecen
stvo malo tu už pôsobenie nášho madriga
lového sboru SF, ktorý si p.ráve vydobyl 
úspech na zájazde v Cechách. 

Ján Valach 

PREMIERA LúCNICE V SND 

Toho.ročná premié.ra programu Lúčnice ne
priniesla okrem niekoľkých speváckych a 
dvoch tanečných čísel veľa premiérového. 
Preto treba premiéru chápať skôr ako pre· 
vierku umeleckého rastu súboru za uplynulú 
sezónu. 

Z nových tancov choreograficky najvtip
nejšie sa nám zdali "Zimné hry" od Stefana 
Nosáľa na hudbu Milana Nováka. Nekon
venč:p.é ·tanečné prvky, voľne radené k sebe 
v spojení s vtipnou dejovou epizódou, vy
tvá.ra jú na javisku milé ovzdušie detského 
šantenia pri príchode zimy. Hudba je vhod
ne zladená S· choreografiou. 

Hudba Alexandra Moyzesa · k tanečnému 
obrazu "Na Liptove" predstavuje oproti 
iným hudobným sp~ievodo~ najho~D;otn~jšie 
a kompozično·technicky naJuceleneJŠle dielo, 
ktoré bude odteraz i v tomto d.ruhu ·skla
dateľovej tvorby zaujímať popredné miesto. 
Pôvodný ľudový motiv je tu všetkými strán· 
kami kompozičného prejavu umocňovaný 
na umelý útva.r skoro symfonickej závaž
nosti. Choreografia Stefana Nosáľa nemá tu 
natoľko štylizačný charakter ako v jeho 
ostatnej tvorbe, no i napriek tomu pôsobi 
celý tanec okrem trochu ochabnutého zá
veru veľmi presvedčivým dojmom. 

Predvedenie tancov holo poznačené snahou 
o precíznosť a niekoľko nepresností možno 
odôvodniť m nožstvom nových členov, ktorí 
aj napriek krátkemu účinkovaniu vykazujú 
značné technické pokroky. 

žiaľ, repertoár speváckej zložky nevyka
zuje ten kvalitatívny rast, ako je to u ta
nečnej. Nové čísla, či už ide o Andrašovanov 
"Víťazný pochod" alebo Urbancov mužský 
sbor "Pod oblôčkom" alebo Klimov sbor 
"Na klebetách", sú poznačené prílišnou sna· 
hou o originálny hudobný výraz, prejavujú
con sa v mnohých samoúčelných technických 
finesoch, preexponovanej sadzbe, čo zvyčaj
ne ide na úkor obsahu. Na d.ruhej strane 
treba však s uznaním kvitovať rast sboru 
po hlasovej stránke, ktorý sa pod vedením · 
sbormajstra, Stefana Klimu dopracoval mi
moriadnych kvalít, ktoré sú tým závažnejšie, 
že ide v podstate o amatérske teleso. Hla
sová vyspelosť i dynamická pohyblivosť 
sboru umožňujú však dirigento"-:i dynamické 
zvraty, ktoré často hraničia s formalizmom. Z inscenácie Suchoňovej Krútfwvy v Státnej opere ~· Tbilisi 



Miešaný sbor Lúčnice s dirigentom dr. Stefanom Klimom vystúpil na Piešťanskom 
festivale 1959 Foto : R. l\fii1leJ· 

Prudké zlomy dynamiky uprostred frázy 
alebo slova, snaha priblížiť sborový prejav 
sólistickému i v najdrobnejších detailoch 
ľahko vyznejú ako hudobne nedomyslený 
prejav. 

Skvalitnenie orchestrálneho zvuku bude 
otázkou · precíznejšej práce. Nepresnosti a 
kazy sa pri kvalitách hráčskeho materiálu 
ľahko odstránia, aby aj táto zložka neza
ostávala. vo svojom raste za ostatnými, lebo 
ich doterajšia práca je stálym a radostným 
prísľubom. 

Ján Szelepcsényi 

ABSOLVENTSKE KONCERTY 
STÁTNEHO KONZERVATOP.IA 

· Absolventi bratislavského Stát~eho kon
zervatória pripravili tohto roku osem celo
večerných koncertov. Inštrumentalisti, až na 
malé výnimky, sa zamerali najviac na in
terpretáciu diel majstrov klasického obdo
bia. Zaráža nás skutočnosť, že okrem Ka
fendovej Suity v starom slohu a Drobností 
ä skratiek od Karla Janečka neodznelo ani 
jedno dielo našich súčasných autorov. 
-· N·a prvom koncerte (23. februára) veľmi 
pekný výkon podali klaviristky O. Húsková 
aM. Nagyová prednesom Mozartových kla
vírnych koncertov d-mol a c-mol. Technicky 
vyspelé a muzikálne dosť zrelé výkony po
dali na koncerte usporiadanom dňa 7. apríla 
dvaja violončelisti : J. Fazekaš predne
som Haydnovho Koncertu C dur aJ. Hranica 
interpretáciou Koncertu D dur pre violonče
lo od J. S. Svendsena. V ten istý večer ab
solvoval aj dirigent M. Burgr predohrou 
Oheron od C. M. Webera. Veľký zmysel pre 
interpretáciu modernej hudby preukázala E.. 
Katonová v predvedení Kabalevského kla
vírneho koncertu č. 3D dur. J edným z naj
úspešnejších koncertov bol koncert absolven
tov - spevákov dňa 21. aprila. Peknú hla
sovú kultúru a spevácku techniku má najmä 
T. Vargová (spievala piesne J. Bralunsa a 
árie z Othella a Carostrelca) a O. Malachov
ský (Schubert, Verdi, Rossini). 
Najnáročnejší program- predviedli absol

venti na koncerte dňa 12. mája. Organista 
'4. Kiss predviedol Prelúdium a fúgu a-mol 
J. S. Bacha a Regerovu melódiu B dur a 
Toccatu d-mol. Variácie na rokokovú tému 
op. 33 P. I. Cajkovského pre violončelo P. 
Hubáček predniesol s dobrým zmyslom pre 
celostnú formovú výstavbu diela. Beethove
nov Klavírny koncert c-mol op. 37 v podaní 
A. Schubertovei upútal pozornosť najmä do
konalým technickým zvládnutím; N. Tótho
vá predniesla Saint-Saensov Klavírny koncert 

g-mol op. 22 s veľkým muzikálnym zanie
tením a temperamentom. Nasledujúci kon
cert 28. mája sa svojou úrovňou predchá
dzajúceJ:!lu nevyrovnal. Uspokojili jedine ho
bojista .J. Vanek, ktorý s poslucháčmi St . 
konzervatória predviedol Mozartovo kvarte
to F dur. 

Na viacerých koncertoch sólistov sprevá
dzal orchester Státneho konzervatória pod 
vedenim prof. Kornela .Schimpla a často veľ
kým podielom prispel k úspechu sólistov. 

f t 

Z Cll\fNOSTI KOSICKEHO KOMORNEHO 
ORCHESTRA 

Košický komorný orchest er si už vydobyl 
svoje pevné miesto vo východoslovenskom 
hudobnom živote. Aj jeho koncert 13. V. 
1959 potvrdil, že ide o teleso, zasluhujúce 
si čo najväčšiu pomoc a porozumenie od 
obecenstva i od činiteľov košického kultúr
neho života. 

Dirigent, zakladateľ a vedúci súboru Ro
man Ski'epek si vybral pre svoj koncert tri 
čísla z hudby XVIII. st. a jedno dielko no
voromantizmu z konca X IX . a začiatku XX. 
stor. Prvé dielo, ktoré tu odznelo,. bolo "Con
certo grosso g--mol", op. 6, od tohoročného 
jubilanta G. F. Händla. Nestavalo pred di
rigenta ani pred súbor mimoriadne prekáž
ky, pretože nám už viac ráz dokázali (~j 
tentoraz), že tejto hudbe rozumejú a vedia 
ju hrať. 

Naposledy sme referovali o predvedení 
Bendovho " Koncertu ·g-mol pt•e cembalo so 
sprievodom orchestra", pravda, v podaní kla
viristky L. Fidranskej. Teraz, s hosťujúcou 
cembalistkou Z. Ružičkovou z Prahy, akoby 
sme počúvali iné dielo - tak zm.enil ušľach
tilý a jemný zvuk cembala vynikajúcej vir
tuózky celkový charakter. Výhrady možno 
mať iba proti nie vždy vyrovnanému zvuku 
cembala a orchestra. Ziadalo by sa ešte viac 
a delikátnej prepracovanosti zvukovej. 

"Serenádu pre sláčikový orchester" op. 20 
od Angličana E. Elgara dirigent naštudoval 
á orchester zahral so zrejmou c;huťou, aj 
odozva bola zaslúžená - spontánny úspech .. 
Záverečné číslo koncertu - "Hudobný 

žart" K. z. 522. W. A. Mozarta (z roku 
.1787) - ostalo žartom až dodnes a stane 
sa iste príjemným a duchaplným oživením 
repertoáru KKO a veríme, že umelci vyťa
žia z neho ešte viac humoru, čo je u tohto 
" vtipu génia" určite možné i dovolené. 

Bol t o dôstojný a pekný koncert. 
- majo-
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Za národným umelcom E. F. Burianom 

10. augusta t. t·. zomrel národný ume· 
lee E. F. Burian. Zomrel vo veku 55 rokov. 
Opustil nás pred vyvrcholeuirn svojho mno
hostranného priekopníckeho a bojového die
la a oveľa skôr, ako mohol skončiť svoje 
veľké a ušľachtilé tvorivé plány. 

Ceskoslovenská kultúra 20. storočia stl·á
ca jeho odchodom bojovníka, ktocy sa ve
del hif za jej rozvoj a pokrokovosť . Socia
listická kultúra stráca jedného z prvých 
oddaných, iniciatívnych priekopníckych du
chov a budovateľov. J e to až nepochopiteľ
né, na koľkých úsekoch kultúrneho diania 
tento umelec bojoval a aké hlboké a vplyv
né stopy zanechali jeho tvorivé skutky 
všade, kde zasiahol. Bol hercom, skladate
ľom, režisérom a dramaturgom. Bol diri
gentom, . spisovateľom, umeleckým teoreti
kom, novinárom, politikom, básnikom. Tak 
mnohostranným životom a na toľkých ho
jových frontoch žilo neveľa našich umelco,·. 
J eho zásahy na všetkých týchto úsekoch 
mali nadpriemernú tvorivú úroveň. Na všet
kých úsekoch priamo chrlil nové myšlienky 
a tvori\1)'111 spôsobom bojoval za nový ži
vot. Už v 18 rokoch vstúpil do komunistic
kej strany a nezlornne veril vo viťazstvo 
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komunistickej idey. Táto viera a trvalá účasť 
na triednom boji po boku robotn1ckej trie· 
dy tvorili fakticky základňu jeho umelec
kého rozvoja a práce. Bol to aj kompas, kto
rý mu nedovolil, aby zablúdil v zmätku 
a chaose, ktorý pred druhou svetovou voj
nou ovládal oblasť európskej kultúry. S roz
vahou hľadel na všetko, čo sa odohrávalo 
v európskom umeleckom dianí, ale celým 
srdcom hol pripútaný k milovanej sovietskej 
krajine, lebo cítil, že tam sa vytvárajú zá· 
klady nového života celého ľudstva. Bola 
to vzácna odvaha mladého Emila F . Bu
riana, ke!l' v ohaobi bezohľadného huržoáz· 
ne kapitalistického panstva ako umelec za
čal rozvíjať boj o nový život novými 
prostriedkami ako revolucionár, organizátor 
umeleckých síl a propagátor komunistickej 
ideológie. Až po rokoch sme pochopili, koľko 
bojovej energie bolo vtelené do tohto umel· 
ca. Zdalo sa nám, že Burian nie je schopný 
trvale zakotviť v žiadnom umeleckom od
bore, že tápe a hl:adá sám seba. A zatiaľ 
jeho bojovnosť chcela rozpútať tvorivú ini
ciatívu a hľadanie nových ciest vo všet
kých oblastiach kultúry, smerujúcich k re
volučným cieľom robotníckej triedy. Už v 
tridsiatych rokoch vyrastal v Burianovi typ 
socialistického umelca, ktorý z hocakého 
materiálu vedel vytvoriť bojový prostriedok 
na rozvíjanie umeleckého a spoločenského 
pokroku. Revolučnosť Burianových umelec
k)'ch skutkov široko ovplyvnila revolučnosť 
mladých ľudí v celom Ceskoslovensku. To 
platí aj o Slovensku, kde mal Burian veľ a 
priateľov a kde sa veľmi horlivo sledovala 
jeho práca v divadle, hudbe atď. Spomeň· 
me len voice hand, na altý atrak-tívny , sil
ný, strhujúci prostriedok pozdvihol ním 
kolektívnu recitáciu a s akým ·úspechom 
šíril veľké diela našich i cudzich básnikov. 
Bol to jeden z veľkých revolučných tvo
rivých podnetov, ktorý významne posilnil 
kolektívne rozvíjanie kultúrnej práce najmä . 
v robotníckych inštitúciách. To isté platí o 
slávnych podnetoch v oblasti divadelnej ré· 
žie, lebo aj z tohto okruhu jeho činnosti 
vychádzali iskry, ktoré zapaľovali predo
všetkým mladých ľudí v robotníckych ra· 
doch. 

Povojnová etapa zaujíma slávne miesto 
v Burianovom živote i umeleckej činnosti. 
Vrátiac sa nezlomený z koncentračného tá
hora, vrhá sa s nadš~ním do práce, rozdáva 
podnety , na všetkých stranách vytvára no· 
vé diela v oblasti divadelnej , básnickej i 

hudobnej. Je neúnavný, bezmedzne vyna
liezavý, zachováva si črty avantgardizmu 
aj v období, keď sa rozv-inul boj o základy 
socialistického umenia. 
Nedoceniteľný kultúrny a politický vý

znam má však etapa jeho nástupu do kul
túrnych dejín našej vlasti. To, ako prudko 
a nebojácne hľadel na skutočnosť súčasnosti 
už v dvadsiatych rokoch, ako ju odhaľ oval 
a umeleckou tvorbou spájal so spoločen
sl-ým dianím a pritom sa ako umelec otvo
rene hlásil k robotnickej triede, to oriento· 
valo mnohých mladých ľudi a umelcov na 
ďalšej vý-vojovej ceste. Strhovala nás jeho 
avantgardná \/)'hojnosť. Po celej nášej vlasti 
rozrušovala meštiacku idylu, ukazovala no
vé možnosti rozletu a privádzala p0krokové 
sily do súťaže o nové tvorivé výsledky v 
kultúre a vyvolala stále väčší príklon umel
cov k pokrokovej robotníckej triede. 

E. F. Burian sa plným právom zaraďuje 
k popredným českým skladateľom. Jeho die
lo doteraz nikto nezhodnotil. Aj na tomto 
úseku umeleckej činnosti podnikal výboje, 
k toré zabiehali až do oblasti abstrakcie, no 
v nich vždy víťazila ideovosť a programo
vosť hudobného prejavu. A nikdy nepretr
hol putá s národnou tradíciou, ktorá hola 
v ňom rodove zakotvená a zohrala vedomú 
politickú úlohu v jeho skutkoch. Neuza
tváral sa pred podnetmi a vplyvmi najsil· 
nejších hudobných zjavov súčasnosti. Dol 

jedným z prvých umelcov, ktorí sa vážne 
zapodievali džezom, a hol jedným z naj· 
väčších nadšencov, ktorí u nás presadzovali 
Prokofievovo dielo a upozorňovali na vý
vinovú cestú sovietskej hudby. 

Burianovo skladateľské dielo netvorí sú· 
vislý rad, nevyhýba sa však žiadnemu žán· 
ru. Opery, symfonické skladby i masové 
piesne, ktoré písal už v obdobi potláčania 
robotriíckeho hnutia, vyjadrujú spätosť toh
to umelca so súčasnosťou a skutočnosťou 
a ukazujú, ako hľadal a nachádzal zmysel 
svojej tvorivej práce a s akou úmornou 
odvahou pomáhal Výtvárať základy nového 
umenia. 

Jeho skladateľský odkaz tvorí okolo 300 
diel. Sú v ňom piesne, kantáty, opera ,,Ma· 
ryša", scénická hudba k "Siréne", komorné 
diela, diela symfonické. Mnohé z nich sa 
opierajú o ľudové zdroje, mnohé vyjadrujú 
túžbu posunúť výv(}j celého nášho ~ivota 
bližšie ku komunizmu. Celé jeho huaohné 
dielo je bojové. Burian v ňom bojoval sám 
so sebou o nový hudobný prejav a nový 
život človeka. J e našou povinnosťou, aby 
sme jeho hudobný odkaz zachovali v úcte 
a zhodnotili ho, lebo na veľkom a prud· 
kom pochode do komunistickej budúcnosti 
sme dodnes iba letmo ocenili bojové ·ume
lecké zásahy našich padlých, ku ktorým 
patril aj E. F. Burian. 

Antonin Hoŕejš 

Nad dielom 1 anka Matušku 
25. X. JR9i - 16. VIII. 1959 

Slovenskí skladatelia a pracovníci Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave 
sa dňa 20. augusta t. r. rozlúčili so zaslúžilým umelcom Jankom Matuškom, 
skladateľom a dlhoročným pracovníkom Československého rozhlasu v Bratislave. 
V Jankovi Matuškovi odchádza nám umelec, ktorý svojím umeleckým dielom 
bojoval za pozdvihnutie úrovne nášho ľudu. Hodnoty slovenského ludovéhl) 
umenia boli žriedlom p1·e jeho tvorivú cc~stu. Svojou hudbou rozdával rados( 
a úsmev nám všetkým. Stratili sme v ňom človeka zlatého srdca a vzácneho 
charakteru. So zosnulým sa v Koncertnej sieni Čs. rozhlasu v Bratislave roz· 
lúčili predseda SVRT Jozef Vrabec, šéf opery SND Simon Juro'~>·ský, uni~•erzitný 

profesor dr. Milan Pišút a zástupca rodného mesta Liptovského Hrádku. 

Zaslúžilý umelec .Janko Matuška zast áva 
v slovenskej hudobnej tvorbe osobitné mies
to predovšetkým tým, že patrí medzi skla· 
ďateľov výlučne ľudového razenia. Ľudovú 
melodiku uplatňo,·al v žánroch užitkovej 

.l! 

hudby ako jednu z možn os ti riešenia proh· 
lému národnosti v hudbe. 

Janko Matuška bol mnohostranným skla
dateľom. Komponoval skladby pre klavir, 
upravoval piesne pre okteto a ľudový or· 
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chester, komponoval melodrámy, taneč;<té 
slcladby, častušky, masové a budovateľské 
piesne, piesne umelé, piesne a skladby pre 
deti, suity, valčíky, orchestrálne skladby, 
scénickú a filmovú hudbu. Prvé skladby 
tvoril pre klavír, svoj obľúbený nástroj, 
ktorý študoval na Hudobnej a dramatickej 
akadémii u prof. Križana a neskoršie u prof. 
Frica Kafendu. Medzi jeho prvé skladby 
p atrí rapsodický cyklus Slovenská krajina. 
V štyroch k ontrastných žánrových obráz
koch využíva melodiku ľudových piesní a 
brilantnosť klavírnej hry, ktoré boli dôka- . 
zom skladateľ ovej technickej výsp!!Jos!i po-. 
čas jeho účinkovania v košickom %zhlasé, 
kde pôsobil ako klavirista od· roku 1929. 
Viaceré jeho klavírne skladby sa stratili. 
Skladby Certik v komíne, Valibuk, Zajačik 
a horár, vznikli zo spomienok a zážitkov 
z detstva, ktoré sa Jankovi Matúškovi stali · 
v posledných rokoch inšpiračným zdrojom 
p.re tvorbu charakteristických skladieb a det
ských stút. 

Janko Matuška vykonal priekopnícku čin
nosť na poli uplatnenia a prehodnotenia ľu
dovej hudby a spevu v rozhlasovom progra-
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me. Súčasne s tvorbou klavírnvch ·skladieb 
upravoval aj ľudové piesne pre"' sólový hlas 
so sprievodom klavíra (košické pôsobenie\ 
Roku 1936 prichádza znova do Bratislavy, 
a to ako prvý hudobn)' režisér. Tu má väč
šie možnosti uplatniť ľudovú hudobnú tvor
bu v rozhlasovom programe, zakladá muž
ské okteto, Matuškovo okteto, ktoré v úpra
ve pre mužský sbor so sprievodom klavíra 
interpretuje slovenské ľudové piesne; V ú
pravách pre tento komorný súbor nešlo 
Matuškovi len o harmonizáciu piesne, ale aj 
o vystihnutie jej celkovej nálady a ume
leckého ľudového· prejavu ako celku, pričom 
neumožňova! harmo.nické, ale skôr žánrové 
zvláštnosti, najmä žartovný charakter. 

Slovenské ľudové piesne v interpretácii 
okteta (Matuška ich upravil asi 120) sa 
stali obohatením rozhlasového programu v 
čase, keď sa vysielal iba surový folklór pria
mym prenosom z našich rázovit)·ch dedín. 
Tieto vysielania boli väčšinou interpreto· 
vané miestnymi cigánskymi kapelami. 

Po oslobodení roku 1946 zalo7.il súbor 
Tatran. Pre tento súbor svojsky, harm onic· 
ky jednoducho a · inštrumentačne prehľadne 
upravoval slovenské ľudové piesne a tance. 
Takto upravené slovenské ľudové piesne 
a tance Matuška uplatnil v mnohých relá
ciách rozhlasového vysielania. 

Za priekopnícke uplatňovanie ľudovej lm
dobnej tvorby v rozhlasovom programe a 
za úspešné prehodnotenie ľudovej hudby 
a spevu bol Janko Matuška r. 1949 odme
nený Státnou cenou I. stupňa a r. 1954 mu 
prezident republiky Antonín Zápotocký na 
návrh vlády udelil titul zaslúžilého umelca. 

Matuška sa svojou tvorbou zameriaval 
hlavne na úpravy ľudových piesní, neza
nedbáva! však alii ostatné žánre, ktorý mi 
obohatil hudobný program rozhlasu. 

Náro<hté intonácie sú dominantou v je· 
ho tanečných skladbách, ktoré komponoval 
v rokoch 1938- 1942, v tom istom čase kom
-ponoval aj známe valčíky Lesné k vety, Ľa· 
. d!>Vá kráľovná, Veronika atď. 
. , Y . rokoch 1938-1940 komponoval Ma
tuli~a melodrámy na básne, ktoré ·zobrazo
vali biedu a sociálny útlak slovenského 

. ľudu. V melodráme Siroty na báseň Ľud-
.mily Podjavorinskej, zobrazuje žiaľ a utr
. peP.ie ľudu pri vypuknutí prvej svetovi!j 
vojny . Na Hviezdoslav ovu báseň Ošetrova
teľky komponuje melodrámu, ktorá mala 
rozhlasovú premiéru 20. decembra 1940. Te
matikou je melodráma Ošetrovateľky podob· 
ná Sirotám. Naj väčší význam má melodráma 
Zuzanka Hraškovie na baladu P. O. H viez
doslava, ktorou sa nám Matuška predsta-
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vuje ako slcladateľ schopný vystihnúť jasn ú 
charakteristiku osôb, ich povahové črty a 
bohatú citovú škálu. 

Po oslobodení sa v tvorbe našich sklada
teľov rodí nov)- žáner: častuška, ktorej cie
ľom je poukázať na n edostatky nášho ži
vota, a t o jednoduchým, zrozumiteľným a 
vtipným spôsobom. J anko Matuška neod· 
povedá však na aktuálne problémy dob y 
len častuškami, v ktorých vyu žíva ľudovú 
melodiku, ale aj budovateľskými piesňami, 
v ktorých ospevuje radostnú tvorivú prácu 
a nový život nášho ľudu. Je to p redovšet
kým Pochodová pieseň JRD, k torá je od
razom radostného života družstevníkov, po
chodová pieseň Banícky kahanček a malá 
kantáta Zdravica Viliamovi Sirokému. Me
dzi jeho posledné skladby patrí lyrická pie
seň Najkrajšia jar, ktorá j e apoteózou mla
dosti, lásky a radosti. 

Janko Matuška vyoral hlbokú brázdu aj 
v tvorbe pre deti. Sú to predovšetkým pies
ne, ktoré si získali širokú obľubu veselým 
obsahom a svižným rytmom. V nich nazn a-

čil,. ~ akej tematickej a žán rovej oblasti sa 
ma)u vyberať námety na zhudobnenie, aby 
boli blízke detskej duši. i\f~dzi n ajvýznam
nejšie skladby Jan k a Matušku patria obľú
bené suity . Je to p redovšetkým suita V slo
v enskej chalúpke, n abitá národnými into
n áciami a ľudovými p rvkami. 

N eskôr k omponoval poľovnícku suitu "7.. 
našich lesov". Je t o p rogramová skladba, 
zobrazujúca jednotlivé úseky poľovačky 
(Janko Matuška rád chodieval n a poľo· 
vačku) . Celkove možno povedať, že Matuš
ka patril m edzi milovníkov slovenskej ľu· 
dovej piesn e, v ktorej videl jeden z pros tried· 
kov n a ozdravenie populárnych hudobných 
žánrov. J eho melódie sú veľmi blízke ľu
dovej piesni. Ovládal všetky výrazové 
prostriedky ľudového hudobného slohu, je
ho intonačných, harmon ických a rytmický ch 
zvláštnosti, ktoré rozvinul v populárnych 
žánroch hudobnej tv orby od klavírnych 
skladieb až po stúty. · 

Jozef Laborecký 

NOVE NAHRÁVKY BRATISLAVSKEHO ROZHLASU 

V poslednom obdobi venovala redakcia 
symfonickej a opernej hudby Ceskosloven
ského rozhlasu v Bratislave mimoriadne 
zvýšenú pozornosť k doplneniu vysielacieho 
repertoáru novými štúdiovými nahrávkami. 
V tomto článku chceme poukáza-ť na tie naj- . 
dôležitejšie nahrávky , ktoré sa tý kajú JH"e· 
važne slovenskej tvorby, a na tvorbu cudziu, 
k torá v interp retácii domácich umelcov zna
mená obohatenie nášho hudobného vysie-
lania. ' 

Nové :Q.ahrávky tvoria väčšinou n ové pô
vodné diela, ktoré v rozhlasovom vysielaní 
mali aj svoju premiéru. Takouto nahrávkou 
je Serenáda pre sláčikový orchester od Tea· 
dara Hirnera. Hirnerovu Serenádu nahral 
sláčikový súbor SOBR-u za dirigovania 
hosťujúceho Rudolfa Vašatu. Serenáda je 
napísaná s dobrou zvukovou predstavou pre 
svieže a farbisté znenie sláčikov. Najvydare
nejšia je široko rozospievaná prvá časf a 
temperamentná štvrtá časť. Dobré posadenie 
sláčikov umožnilo hráčom orches tra uplat
niť svoje kvality . 

Dirigent dr. Ľudovít Rajter nahral so 
Symfonickým orchestrom b ratislavského roz
hlasu ďalšie pôvodné dielo ·- Symfonickú 
predohru Jtíliusa Kowalsltého. Kowalského 
skladba, i keď nesie len dosť abstrakt
ný názov, skrýva v sebe niekoľko dramatic
kých a lyrických epizód. Dirigujúci d r . Ľ. 
Ra jter zameral sa na vystihnutie j ednotli-

vých dramaticky a zvukovo znače expon o
vaných plôch. Svojím rozsahom (8 min út) 
sa Symfonická predohra dobre uplatní 
v rozhlasových symfonick ých koncertoch. 

Z opernej hudby bol repertoár d oplnený 
dosiaľ nenah ran ými ukážkami z opery Ti
bora · Andrašovana Figliar Celo. Výňatky 
z opery (Aria Geľa, Dv ojspev Elenky a 
Paľa, Aria Paľa, Dvojspev Voňavku a Geľa) 
nahrali členovia SND v Bratislave dr. Gustáv 
Papp, Anna Martvoňová, Alexander Baránek 
a Juraj \Viederman za dir igovania Gerhar
da Auera. 

Komorné združenie pr i bratislavskom roz
hlase za dirigovania Vlastimila Horáka n a
hralo Suitu v starom slohu 7. dielo Jána 
Hrha napísanú zo scénickej h udby k p ásmu 
o živote a diele básnika .Fran~ois Villona. 
Hrkova suita nie je zoradením jedn otlivých 
čísel zo scénickej h udby , ale jednotlivé zá
kladné a charakterizujú ce myšlienky vysti
hujúce epizódy zo živ o ta a diela . b ásnika 
autor rozkomponoval do väčších samostat
ných časti, ktoré tvoria takmer n ové d ielo 
a preto aj skladba n esie názov meno bás
sníka: "Fran9ois Villon" - suita v starom 
slohu pre komorný orchester. 

Z českej tvorby n ah ral SOBR za dirigo
vania Rudolfa Vašatu technicky nenáročné 
dielo Jiŕího Pauera "Detskú suitu". J eho 
päťčasová suita je založená na dobre zne• 
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júcej inštrumentácii a príjemných meló
diách dvoŕákovského zafarbenia. 
- Zo svetovej literatúry bola po prvý raz 
štúdiove nahratá suita z baletu "Petruška" 
-Igora Stravinského. Dirigent Ladislav Slovák 
a členovia SOBR boli postavení pred ťažkú 
úlohu: nahrať skladbu, ktorej interpretácia 
nemá u nás tradíciu a ktorá je často nahrá
vaná na gramofónové platne najväčšími a 
najslávnejšími orchestrami. Z doterajšieh 
výkonov SOBR je to jedna z najlepších 
nahrávok. 

V oblasti komornej hudby bola daná 
možnosť k uplatneniu sa tvorby mladých 
skladateľov. Violista Ján Albrecht nahral 
Passionato· pre violu a klavír od Dušana 
Martinčeka za autorovho klavírneho sprie
vodu. Od Ivana Paríka nahral Albrecht 
Meditáciu pre violu a klavír za sprievodu 
Dušana Martinčeka. Obe diela sú technicky 
náročné. Kým u Parika je ťažisko v dobre 
znejúcom violovom parte, u Martinčeka sú 
oba nástroje rovnocenné, ba miestami snáď 
je svojou bohate vyplnenou klavírnou fak
túrou hlavným nositeľom obsahu. Slovenské 
kvarteto nahralo ešte od Ivana Paríka Hud
bu pre štyri sláčikové nástroje. 

Spevácky komorný súbor pri Dome osve
ty vedený prof. Martou Ratajovou-Schim
plovou a prof. Kornelom Schimplom nahral 
zo svojho repertoáru taktiež pôvodné diela 
domácich skladateľov. Z cyklu Alexandra 
Moyzesa "Tri dvojspevy" nahrali dva "Naša 
mať" a " Zmok". Od Miloša Koiínka nahrali 
pieseň na slová J . V. Sládka "Hedvábný 
šáteček". Simon Jurovský upravil sloven
skú ľudovú pieseň "Zavej vetrík, zavej", 
ktorú nahrali za harfového sprievodu J. 
Kliku. 

Najväčšie. ťažisko v nahrávaní nových 
skladieb je v súčasnej dobe presunuté na 
skladby, ktoré vznikli pri príležitosti 15. vý
ročia Slovenského národného povstania. 
Z týchto skladieb bola ako prvá nahraná sym
fonická báseň "Strečno" od Jána Zimmera. 
Toto dielo nahral nový, mladý dirigent bra
tislavského rozhlasu Jozef Svoboda (žiak Bŕe
tislava Bakalu), ktorý Zimmerovu skladbu 
predviedol aj premiérove na verejnom sym
fonickom matiné Symfonického orchestra 
bratislavského rozhlasu "Hudbou k mláde
ži". Symfonickú báseň Strečno venoval skla
dateľ hrdinom, ktorí padli v partizánskych 
bojoch v okolí Strečna. Bohatou inštrumentá
ciou a ostrými harmóniami dosahuje sklada
teľ až naturalistické obrazy pri líčení fašistic
kých výčinov. 

Zo súťaže, k torú vypísalo Povereníctvo 
školstva a kultúry, Sväz skladateľov a Slo-

414 

venský hudobný fond pri príležitosti 15. 
výročia SNP, holo nahraté Finále Otu Fe
renczyho, ktoré bolo v súťaži odmenené 
mimoriadnou cenou za technickú vyspelosť. 
K výročiu Povstania bola ešte najnovšie 
nahraná kantáta Tibora Frešu "Hymnus 
o vlasti" na text Milana Ferku, symfonická 
báseň "Brezy" od Stefana N émetha-Samorfn
skeho a "Preludio erioco" od Michala Vileca. 

Posledné uvádzané tri diela žiadajú si po
drobnejší rozbor, nakoľko ide o skladby, 
ktoré v doterajšej tvorbe týchto skladateľov 
znamenajú významné medzníky v ich tvori
vom prejave. 

Nebolo by snáď zlým zvykom, keby hu
dobná kritika na stránkach tohto časopisu 
hodnotila nahrávky a vôbec jednotlivé zá
važné symfonické koncerty bratislavského 
1·ozhlasu. Marián Jurtk 

LABUTIE JAZERO V TELEVIZII 

Dňa 12. júla t. r. bratislavská televízia 
prekvapila svojich divákov diaľkovým ~re
nosom baletu Labutie jazero od P. l. Caj
kovského z Trenčianskych Teplíc. Balet 
predviedol baletný súbor a orchester Stát
neho divadla z Brna v rámci X'V. Hudob
ného leta. 
Nakoľko išlo o prenos, teda predstavenie 

vopred neskúšané, môžeme s uspokojením 
konštatovať, že televízni pracovníci sú veľ· 
mi pružní a pohotoví. Momentálna vynalie
zavosť režisérky M. Janíčkovej značne pri
dala obrazovej stránke vysielania. Táto re
žisérka takto iha znovu potvrdila svoje 
kvality, ktoré sme už predtým oceňovali pri 
úspešnom cykle hudobno-historických relá
cii "Nesmrteľné rukopisy". 

Predstavenie bolo dobre snímané, veľmi 
pekne vyšli dvojexpozfcie a prelíminíe balet
ných umelkýň so živými labuťami pláva
júcimi po jazierku bolo veľmi pôsobivé. 
Všetko to len prispelo k pochopeniu dejo
vej linie baletu, i keď by azda odborníci 
mohli namietať na nedostatok detailnejších 
záberov odborného charakteru. Tu si však 
treba uvedomiť, že základným poslaním te
levízie je priblížiť kultúrne hodnoty širokým 
vrstvám pracujúcich, a to sa pri tomto vy
sielaní televíznym pracovníkom ozaj aj po
darilo. Zvuková stránka bola napriek pri· 
rodným akustickým možnostiam veľmi 
šťastlivo vyriešená a prispela k dokonalému 
umeleckému zážitku. 

Dúfajme, že bratislavská televízia nám 
pripraví ešte veľa podobných i lepších zá
žitkov a často sa so svojimi kamerami vy
berie za bohatými kultúrnymi hodnotami aj 
na vidiek. - 1-

SOLYOM GYORGY: JOSEPH HAYDN 
BIBLIOTHECA. BUDAPEST 1958 

Pri jubileu Josepha Haydna (31. mája 
uplynulo 150 rokov od jeho smrti) je vzác
na každá publikácia, ktorá nám z akého
koľvek hľadiska približuje tohto velikánB 
viedenskej klasiky. Preto s,o záujmom be· 
rieme do rúk túto malú dvestopäťdesiat· 
stranovú knižku (formát Hudobného kalen
dára). O Haydnovi sa napísalo už nmoho 
die~ podrobne sa zaoberali jeho životom 
a dielom Pohl, Tenschert Geiringer, nadšený 
Stendhal a mnohí iní. 

Preto si pri každej novej práci o tak pre
bádanej osobnosti a tvorbe kladieme ako 
prvú otázku, či nám spisovateľ vedel po
vedať niečo nové, niečo zaujímavé. A Só
lyom Gyorgy vedel! Hoci nezozbieral žiadne 
nové údaje, nijaký skrytý archívny mate
riál ani nejaký zabudnutý li~t, ktor)• bol 
opatrovaný ako rodinná relikvia, neobjavil 
ani jednu neznámu Hay dnovu skladbu (na
opak, s chvályhodnou statočnosťou odstra· 
ňuje niektoré skladby, ktoré sa neprávom 
prisudzovali Haydnovi, medziiným aj Det
skú symfóniu), predsa so záujmom čítaml' 
túto knižku a sledujeme postoj autora k 
Haydnovej osobnosti a jeho dielu. 

Vo výstižnom úvode zaraďuje Haydna 
a jeho dielo do epochy rokoka a nastávajú
ceho klasicizmu a synteticky hodnotí v)·
znam jeho hudby. Vlastnú monografiu 
rozdelil do štyroch kapitol : 1. Na obratníku 
európskej hudby - dedinský študent hudby 
vo Viedni, 2. Eisenstadt a Eszterháza -
zrod klasického umenia, 3. Eszterháza a 
veľký svet - reč, ktorej yšade rozumejú, 
4. Jedno storočie sa lúči. Autor nám v nich 
premieta priamoe1ary rast génia, ktorého 
najväčšou životnou devízou bolo byť dob
rým. 

V podrobnej analýze vývoja Haydnov)·ch 
sláčikových kvartet a symfónii nám autor 
predstavuje Hay dnom založenú a ním aj 
sformovanú hudobnú kultúru, ktorá koncom 
XVIII. storočia s Haydnom vyvrchoľuje a 
po ňom sa pretvára na dynamický klasiciz
mus Beethovena a jeho okruh. 

Haydn vytvoril vo svojom skladateľskom 
diele ideál nového človeka, ideál životného 
optimizmu a šťastia, za dosiahnutie ktoré
ho museli ešte dlho a dlho bojovať gene
rácie po ňom. Tieto náznaky budúcich bo
jov, budúceho lepšieho života, toto priblí· 
ženie Haydnovej tvorby po stránke ľud
skosti dneška robia Sólyomovu knihu takou 
aktuálnou a pútavou a tvoria jej najväčší 

klad. Aj keby sme vo všetkom nesúhlasili 
s jeho názormi a vývodmi, i keby sme v 
Haydnovej hudbe nevideli stopercentné 
hudobné stelesnenie ideálov "Sturm und 
Drang-u" a osvietenstva, v každom prípade 
nás upúta jeho dôsledný prehodnovací po
stoj k vývoju Haydnovej osobnosti a hud
by a k výsledkom jeho celoživotného diela. 

Tomuto cieľu slúži okrem presných živo· 
topisných údajov, okrem dôkladných a širo
kých hudobnovedných znalostí spisovate
ľových a okrem jeho hlbokých psychologic
kých postrehov aj jeho hutný a pregnantn)· 
sloh; tým všetkým spravil z tejto malej 
knižočky závažné dielo. Z. H. 

Druhá všesväzová vedeckotechnická kon
ferencia o výrobe gramofónových platni 
vyústila v rad dôležitých opatrení, ktorých 
cieľom je zvýšiť úroveň, štrku repertoáru 
i množstvo gramofónových platní sovietskej 
výroby. Už teraz sa v SSSR produkuje ročne 
okolo stomiliónov gramofónových platní. 
V najbližších rokoch podstatne vzrastie naj
mä výroba dlhotrvajúcich platni, ktorých 
podiel na celkovej' výrobnej kapacite má 
roku 1965 činiť 25-30 %- Na konferencii 
sa hovorilo o skúsenostiach so steréogra
fickým záznamom zvuku v SSSR. 

Sovietsky skladateľ Kiril Molčanov na
písal operu "Ulica del Corno", ktorej libreto 
sa opiera o známy neorealistický román ta· 
lianskeho súčasného prozaika Vasca Pratoli
niho "Príbeh chudobných milencov". Ako 
píše "Sovietskaja muzyka", sovietski skla
datelia a kritici, ktorým dielo autor prehral 
z klavírneho . výťahu, prijali novú operu 
s veľkým záujmom a kladne ocenili hlavne 
jej dynamičnosť a kontrastnosť obrazov. . .. 

Mladí r umunskí skladatelia napísali v po· 
slednom čase niekoľko významných kan
tátových die~ ktoré predstavujú významný 
prínos nielen pre rmmmskú hudbu, ale 
i v úsilí všetkých pokrokových skladateľov 
stvárňovať súčasné témy. Tak napr. Aurel 
Stroe napísal kantátu "Obraz mieru" na 
slová Paula Eluarda (kantáta má časti Pre
lúdium, Komentár 1, Fúga, Ária, Komen· 
tár 2 a Finále), Tiberiu Olah zložil na osla
vu 15. výročia oslobodenia svojej vlasti 
oratórium pre dvoch recitátorov, sbor a or
chester na úryvky Majakovského poémy 
"1,500.000". Dalšie kantáty napísali mladí 
skladatelia Wilhelm Berger, Stefan Nicules
cu a i. 
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Sväz poľských skladateľov prij~! niekoľ
ko významných uznesení o ~c1ach,. k~o
rými chcú poľskí skladateha pnsp1eť 
k oslavám 15. výročia vzniku ľudového 
Poľska a 1000. výročia založenia Poľského 
štátu. Ide o akcie, zamerané ·na pomoc hu
dobnej výchove širokých más, najmä mlá
deže. Predsedníctvo SPS vyzvalo všetkých 
svojich členov, aby tvorili skladby pre 
mládež. Prevzalo tiež patronát nad ake1ou 

Diskotéky pre 1000 škôl" (v Poľsku pr~
bieha celonárodné hnutie vybudovať v su
vislosti s miléniovými oslavami 1000 šl~ôl 
nad plán) . Sväz tiež plánuje rôzne ake1e, 
majúce za cieľ zvýšiť počet kon.certov pre 
mládež -a ich aktívnu účasť na ruch. 

V Poznani bolo koncertne predvedené 
málo známe dielo Clauda Debussyho "~1ar· 
týrium sv. Se~as~i.ána". Záslu~u ?a ]Cho 
uvedení a vynika]ueom podam ma pre~o
všetk-ým mladý dirigent Jerzy Katlemcz. 

Na sklonku minulej sezóny sa v Norim
kerku už po ôsmy raz konal Tý~deň ~ú
časného divadla. Na programe boh z op1er 
Krútňava" Bergov "Vojcek" Prokofievova 

"Popoluška'~ a ako premiéra "Antigonae" 
Carla Orffa. 

Tohoročný festival "Wiener Festwoche:r( 
pozostával z 578 (!) podujatí. Vrhchol tvor~li 
koncerty a podujatia venoyan~ 150. ~oč1~ 
smrti J ozefa Haydna. Pr1 teJtO príležitosti 
bolo v Haydnovom niekdajšom byte znovu 
otvorené Hay dnovské múzeum. Rakúska 
Národná knižnica usporiadala výstavu hay d
novských rukopisov a dokumentov. 

V Ríme objavili doteraz neznámu kan~tu 
Georga Friedricha Händla, ktorá vznikla 
bezpochyby za sklad.ate~ovho ;Pobytu v T; 
liansku. Dielo predVIedli v Rime z prílezl
tosti 200. výročia Händlovho úmrtia. Ko
línsky rozhlas koncertlle predviedol Händlo
vu operu '!Alcina:·~ ktorá .• za skl~?~teľovho 
života patrila k Jeho na]uspešneJsim oper
ným dielam. Medzi jednotlivými časťami 
diela vystupoval na spôsob " testa" ": orató
riách recitátor s komentárom k deJu. Ko
mentár pochádza od G. Hausswalda a E. 
Kruttgeho a bol napísaný k spomínanému 
vysielaniu v rozhlase. 
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Prevolanie 
k Sjazdu slovenských skladateľov 

O niekoľko týždňov zídeme sa v Bratislave na L sjazde slovenských 
skladateľov. Posilnení radostnými výsledkami našich pracujúcich pri 
výstavbe socializmu, straníckymi dokumentmi o línii kultúry a úspech
mi za posledných 14 rokov, keď sa naša t vorba i život obohatili 
viacerými pozoruhodnými dielami, pripravujeme náš I. sjazd. 

Význam sjazdu je tým väčší, že sa uskutoční v čase, keď každý 
tvorivý človek je vzrušený perspektívami a problémami kultúrnej 
revolúcie a hľadá cesty i metódy, ako sa prebiť k pravdivému 
hudobnému zobrazeniu radostí i zápasov človeka našej doby. Vieme, 
že veľa našich skladieb hlboko rezonuje s naším novým životom, že 
ľudia nachádzajú v našich dielach pôžitok, povznesenie i poučenie, že 
mnohé naše d iela obohacujú význam a slávu ľudovodemokratického 
československa. Sjazd však nechce zostať len pri týchto konštat ova
niach, chce z doterajších úspechov i neúspechov ešte dôkladnejšie 
vyvodiť poučenia pre všetkých, chce vytýčiť ideové podnety, ktor é by 
pomohli skladateľom, hudobným vedcom i koncertným umelcom ešte 
rýchlejšie dozrieť na veľké úlohy dneška a ešte neúnavnejšie pracovať 
na zveľaďovaní socialistickej kultúry. 

Bude pot rebné veľmi vážne hovoriť o tom, ako každý z nás chápe 
v najbližšom období svoje poslanie v socialistickom kolektíve, ako 
chce tvorbou i ďalšou osobnou iniciatívou pomôcť pri prekonávaní 
starých prežitkov vo vkuse ľudí, vo výchove nového, vzdelaného 
človeka . Okrem toho sjazd bude i novou príležitosťou na prehlbenie 
sväzovej jednoty skladateľov, hudobných vedcov a koncertných umel
cov, príležitosťou k ternu, aby sa všetci jednotne postavili na stano
visko socialistického umenia a progresívne ovplyvňovali celý náš 
kultúrny život. 

Už v predsjazdovej kamp-ani a najmä po sjazde naskytne sa 
všetkým členom Sväzu veľká príležitosť striasť zo seba všet ko, čo 
umŕtvuje tvorivé sily, a ďalšími novými dielami a vytrvalou činnosťou 
dokázať, že skladatelia, hudobní vedci aj koncertní umelci vidia 
a riešia problémy súčasnej tvorby správne a na prospech rozvoja 
socialistickej spoločnosti. Najlepším pochopením významu I. sjazdu 
slovenských skladateľov budú preto nové diela , nové hodnoty 
na všetkých úsekoch našej sväzovej práce. 

Výbor Sväzu slovenských skladateľov 
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PREDSJAZDOVÁ DISKUSIA --~ 

FERDINAND KLINDA 

Úlohy koncertných umelcov 
. . . . 1 lt - me všetci privítali ako mocný, 

Nedávny Sjazd soc~ahs~lC~e~ ;<;.t u~Iv~ta vyviera júci impulz k práci 
z podstaty revol';lčny_?~ !del. l~as~o e. kultúr'v. Už stovky j>redsjazdo
za na jširší rozvoJ nase~ socml:st1ck J - ·main nášho ľudu o kultúrne 
vých besied nás nadchh spontannyl? z~u~udbu Koncertní umelci, ve
hOdnoty všet~~ch ~dv~t~l· ~ umen~~·ť prostredníkom medzi tvorcon; 
domí si svoJe~ veľkeJV u 0. Y. r 'm ·e umenie určené - chcu 
a medzi tým1 nespoce~nymt, kt.o ,Y v J k sil , schopnosti a talent. 
vynaložiť na _us~utocneme to~to c~~~:d~~:io~ ná~ dáva dobrú príleži
Pripravovan~ SJazd-slovenshky~h t"ť dosiaľ vykonanú prácu l rerspek
tosť konkretizovať ulohy, z o no l 

tí vy. , . za 15 slobodných rokov dopracovalo 
Naše kon:ert~e umeme. sa áci~ vedúcich sólistov, ktorá .si získala 

pozoruhodnych usp~ch~~. Gener ého života, stojí na svoJ0m ume
zásluhy na budovam nasho konce~!~ en 'mi zahraničnými úspechmi, a 
leckom vrchole, . pot~rdenomv :a~u':be YJe otešiteľné, že okrem týchto 
všade získava prmzmv~ov n~sek hoimú ~álohu. Táto generácia, kto
má slovensJ:<~ hudba a_J u~e ~~ .. y h~i už celé desaťročie pôsobí v .~on
rej sa tradicne hovor.l ..:•m a. , bl ' o ktorých chceme hovont, no 
certnom živote, má tiez SVOJ~ pro . en;rc;h . v našom úsili o dovŕšenie 
čo je prvorade _d?ležité.' ~~ l ~~fJ~t~sť &~hto úloh vynikne tým ~-iac, 
kultúrnej rev~luc1e:. Veľkost a ~ _ h tejto generá'cie bude spoctvať 
ak si uvedomtme, ze práve_ na_ ~~~dá naša socialistická prítomnosť, 
ideovoumelecká práca, ktoyu namd~ní bude podieľať ešte 30 rokov! 
pretože sa .na našom_ kul!':lrnom. ráca d~hodobá, najmä na Slovens~u, 

Budovarue hudobneho ztvota Je P ktívnosti by mali byť stale 
kde máme čo doh~ňať, pre!o ot~fk~ ber~~e mali riešiť problémy nášho 
aktuálnymi a pod tch zor~ym u s~ rJo že okrem všeobecných pr~b
umeleckého ži~ota. Domme_v~me . p obiémov tejto generácie. NeJd~ 
lémov je namleste. dotknut sa. a~ preneračných stanovísk, veď samt 
vôbec o oddeľovame alebo zauJa!te gt ·e Chápať generačný problém 
vieme akí sme citliví na podobne pots. OJ o. z-a obvyklé v buržoáznom 

' - é hrotenie na os ne n , v -ako konkurencn vy . . v dlivé a reakčné. Tu smie generacny 
zriadení, je v epoche soc~ahzm~a~~ka čo najlepšej výchovy, prípravy 
problém jestvovať len a ~ P021b t bez osobných stanovísk obetav~ 
a súdružskej veľkorysosti, tre a -u mú štafetu aby ju vyniesh 
a cieľavedome pomáhať tým, kton prevez , . 

ešte vyššie. , v __ domnievame sa - nevykonal? všetko. 
v tomto ohľade sa ':sak . kt , nám socialistické zriademe posky

nevyužili sa v~etky I?ozn~~I, ~~ás enormne rozrástol, široké masy 
tuje. okruh p-osobema hu Y sa 
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ľudu si žiadajú hudbu všetkých žánrov, žiadajú si jej sprístupnenie. 
A predsa cítime, že možností umeleckého uplatnenia akosi nepribudlo. 
ba vzhľadom k minulým rokom ubudlo. Mnohí z "mladých" už roky 
nemali samostatný koncert v Bratislave, no ani na vidieku, hoci jest
vovala veľmi dobrá a osožná tradícia stredajších komorných koncertov 
bývalej HAÚ. Od decentralizácie v oblasti koncertného života sme 
očakávali, že bude účinným prostriedkom na uskutočnenie toho, aby 
sa hudobné umelecké hodnoty stali majetkom celého ľudu. V českých 
krajinách, ktoré majú staré t radície v postavení hudby na vidieku, 
znamenala decentralizácia skutočný prínos a rozvoj, u nás zatiaľ, ako 
sa mnohokrát konštatovalo, nepriniesla uspokojivé výsledky. Treba 
viac pružnosti, zápalu, odbornosti a najmä dobrej vôle decentralizo
vaných kultúrnych zložiek, aby umožňovali prenikanie hudby osvedče
ným spôsobom výchovných koncertov .nielen do škôl, ale medzi pra
cujúcich v továrňach, družstvách a vôbec do širokej verejnosti. Treba 
tiež vynachádzať nové formy, vo vyspelejších miestach usporiadať 
cykly s pevnou programovou líniou podľa žánrov, štýlov, námetov, ná
strojov, skladateľov atď. V tejto obrovskej práci, ktorá nás čaká a kto
rú bude bezpodmienečne potrebné vykonať, by mohol nájsť svoje plné 
uplatnenie každý umelec. Nemýľme sa: z neuspokojivo zorganizovaných 
koncertných možnosti v Bratislave vôbec nevyplýva, že by nás bolo 
priveľa! Opak je pravdou. 

A predsa! Ostáva zatiaľ nesplneným želaním to, čo by mohlo byť 
samozrejmým a čo je pre umelecký rozvoj úplne nevyhnutné: aby 
každý umelec mal aspoň raz do roka možnosť sólistického vystúpenia 
v Bratislave a niekoľko príležitostí obohrať si repertoár na vidieku. 

Rovnako dôležitá je pre umelca-sólistu možnosť účinkovať s or·
chestrom. Vieme, že Slovenská filharmónia má predovšetkým · úlohu 
reprezentatívnu. Je to však jediný slovenský · orchester, ktorý má. 
pravidelnú verejnú koncertnú činnosť. Ktorý orchester má teda pod
porovať umelecký vzostup slovenského sólistu? Bolo by potrebné, . aby 
bol tento aspekt zahrnutý do oficiálneho plánu činnosti Slovenskej 
filharmónie; raz by sa už malo prestať hľadieť na umelca zo stanoviska 
obchodnej prosperity. Treba tiež odmietnuť taký postoj, ktorý usta
vične žiada "osvedčt!nie" sólistov, hoci ich umelecké schopnosti sú už 
roky všeobecne známe, nezriedka overené aj zahraničím a okrem toho 
členstvom v Sväze umelecky uznané. 
Ďalšia je otázka zahraničných stykov a pôsobnosti našich umelcov. 

V nedostatočnej miere využívame možnosti, ktoré sa nám naskytujú 
v relácii s účinkovaním zahraničných umelcov u nás. Ich veľká · časť 
sa totiž uskutočňuje na základe kultúrnych dohôd a výmeny, najmä 
s ľudovodemokratickými štátmi. Primeranejšia účasť slovenských 
umelcov na týchto vzťahoch by znamenala veľh."'Ý prínos pre ich osobný 
rast a umelecké sebavedomie, ale i pre slovenskú hudbu, lebo jej pro
pagáciu by si považovali za vec osobnej cti. 

Pri tejto príležitosti treba ·pripomenúť, že ešte dosiaľ nefunguje 
umelecký poradný sbor pri Koncertnej kancelárii, ktorý by zastupoval 
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záujmy slovenských koncertných umelcov, a nemá zástupcov ani pri 
pražskej zahraničnej agentúre, hoci sme boli o ich delegovanie viac 
ráz požiadaní! 

Prehlbovanie bratských vzťahov medzi českými a slovenskými hu
dobníkmi sa v posledných rokoch potešiteľne rozvinulo. Slovenská 
hudba si získava v českých krajinách stále väčšiu obľubu. Vystúpenia 
nášho Národného divadla a Sboru a orchestra Slovenskej filharmóníe 
zanechali tu trvalú odozvu a značne prispeli k ďalšiemu zblíženiu. Aj 
my vždy s radosťou vítame českých umelcov, ceníme si ich vynika
júce výkony a tešíme sa z ich úspechov. Radi by sme poznali aj tých 
mladých umelcov, ktorí práve v posledných rokoch získali významné 
úspechy a ktorých už dobre poznajú za hranicami - v Bratislave 
však, z níe dosť dobre pochopiteľných príčin, nie. 

Vracajúc sa k účasti mladých umelcov na našom hudobnom živote, 
treba poukázať ešte na dôležitosť jedného - z biológie vypožičaného 
hľadiska - na takzvanú perspektívnu potenciu. Je to vlastnosť istej 
bunky vyvinúť sa v určitý vysokoorganizovaný orgán - za predpo
kladu určitých priaznivých okolností. Aj vývin umeleckej osobnosti je 
určovaný dvoma faktormi: osobnými danosťami a podmienkami rastu. 
V socialistickom zriadení je zabezpečenie takýchto podmienok skutočne 
jedinečné- môžeme to sledovať na raste a úspechoch mladých umel
cov zo socialistických krajín, najmä z SSSR, ktorí si vydobyli svetové 
pódiá. S ohľadom na spomínanú perspektívnosť -aj v našich -podmien
kach - ba práve v našich, kde v koncertnom umení ešte mnoho 
chýba - treba už v mladých bedlivo rozoznať ich perspektívnu po
tenciu a vynaložiť ozaj všetky prostriedky, ktoré socialistické zria
denie poskytuje, aby sa usmernil a podporil ich rast.· Treba tu určitej 
veľkorysosti, nevynímajúc umožnenie študijných ciest, účasť na festi
valoch, zahraničných štúdiách a seminároch, atď. Investície sa, pravda, 
hneď nevracajú. Bohato sa však zúročia v neskoršom umelcovom ži
vote na prospech celej verejnosti. 

Ak je naším želaním, aby Sväz slovenských skladateľov ako najvyš
šia ideovoumelecká organizácia hudobníkov mal hlbší vplyv pri riešení 
aktuálnych otázek nášho koncertného života, záleží tu aj na našej 
práoi v Sväze, konkrétne v Sekcii koncertných Ul'l}elcov. Treba seba
kriticky priznať, že práca v sekcii stagnovala, že niektorí podceňovali 
úlohu Sväzu alebo podliehali malomyseľnosti. Práve teraz, po Sjazd2 
socialistickej kultúry, by mala byť naša práca zápalistejšia, obetavejšia 
a uvedomelejšia. Hudobný život nie je ešte celkom vybudovaný. čaká 
nás tu hodne prác.e, a to každého bez výnimky. V tomto úsilí nesmie
me sklamať ani umelecky ani osobne a občiansky. Keď Dezider Kardoš 
v úvodníku Slovenskej hudby (č. 7-8) vyslovil, že slovenskí hudobní 
umelci považujú dovŕšenie kultúrnej revolúcie za vec svojho srdca, 
za vec našej národnej a štátnej hrdosti, hovoril nám všetkým zo 
srdca. Teraz sa od nás všetkých - od koncertných umelcov a rovnako 
od hudobných inštitúcií a organizácií, zúčastnených na našom kon
certnom živote - čakajú skutky. 
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ROMAN RYCHLO 

K niektorým hudobno-pedagog-ickým problémom 
. úloha dovŕšiť kultúrnu revolúciu ak - . 
Je v _popr:edí našich záujmov. Túto Úio;u nam ~u uk~adá XI. sjazd KSČ, 
do vsetkych oblastí našeJ· kultu' b mustme dosledne premietnuť 
b I l . - - - ry a za ezpeč ·ť b b . -0 ce !Stvy, vnutorne vyvážen- a . , 1 ' a Y OJ za jej splnenie 
oblasť nesmie zaostávať vyvt'J"aťy cie_.lkavedome usm,erneny'. Žiadna . , sa na u or ine . . _v pedagogike pôjde predovšetk- J. 
vychovného a vyučovacieho procesuym ~~ to: zabezpečiť všestrannosť 
P9~: Spo.! u s problémami polytechnic~~ ~ o;ách všetkých stupňo~ a ty
uzste pn mknutie školv k životn- J vyc_:hovy, ktorá má zabezpečiť 
h~ási s~ opäť k slovu aj Otázka ls~tľotr?bar_n a pracovnému procesu, 
gtky _m;- Je možné splniť uznesenie ckeJ yYChovy. Na úseku pedago
revolucre bez dôsledného zabe ~ ~I. SJazdu o dovŕšení kultu'rneJ· 

d · zpecema nál ~.t · - ~ . 
pre me rov v estetickej výchove na . _ ezi -:_J u casti umeleckých 
do:ast'!, !ormovaného rozumove i . hterny~h skolách. Bez mladého 
VOJ-naseJ kultúry. Pre oblasť hudo~~~~e, neda ~a zabezpečiť d'alší raz
s vychovou ~udobno-umeleckých k'd o umema to znamená, že spolu 
tov ?udobneho umenia. Pri s rávn~ rov s_a tr:ba starať i o konzumen
k.ulturnu revolúciu je konzunfent t ~. chapapt yodstaty úlohy dovŕšiť 
swnálny umelec. a Isto doiez1tý ako aktívny profe-

.. ~'!sí~e sa usilovať o to, ab v otázk . . 
~acšiU vahu nielen na školách lÚ:ern- ha ~st~tiCkeJ výchovy nadobudla 
~e tak neesteticky pôsobiace r t yc. • a e I na umeleckých. Je známe 
s~~Iy, konzervatórium i VŠJ:_J o~egle, v aR:om pracujú naše hudobné 
~tdtme. O~re:n toho žiaci konz~rvató ~es v /Iternom _školstve málokde 
en teor~ttcke základy hudobne . este~{a ma I b~ dostavať na škole nie

správama. Bolo by vel'mi aktuá1ne st ky.' ale. aJ základy spoločenského 
dobno-umelecké povolanie žiakov r ":ra~ sa ~ o to, aby sa budúce hu
~le~ a~y n~m bol preniknutý kažl· eJ~Ilo ~teien v ich tvorivej práci, 

azdeJ stranke jemnocitní a kultú Y. Ic po yb, aby to boli I'udia po 
Do -~ . k rm. 

vrseme ultúrnej revolúc" - . 
hl_ben~e morálneho profilu bud~ec:~~~en~ Jemnejšie sformovanie a pre
nych skolách bude potrebné odst me ca.}'? znamená, že na hudob
Z tohto hl'adiska nás predovľetk-atne v~IepsJ~- kvalitu politickej práce 
k hybným silám nášho s oloče ym _musi zaUJtmať učitel' a jeho vzťah 
konc~e_pcie učitel'ovej osob~osti- :keh~ prkero~~: Pri vytváraní novej 
nemozeme sa však s dan ·m e uz po rocdt hodný kus do redu 
treba , Pó!adovať, aby boli ~Iá;e~~v~f!l usp~kojiť. O~ v našich ulttel'o~ 

Ked vsak ukladáme našim ~.t l' ym naJdokonaleJsím vzorom 
úl~~· nesmieme zabúdať na t~ctž: ~m také. zo~povedné a všestr.anné 
hlbsie zamyslíme nad t- , tm patrta aJ určité práva K d' 
P t - . ym, za aky' ch p d - · e sa ros redt robza umeleck- o mwnok pracujú v ak 
voNlanie~ zistíme, že im ešt~ v~e!fčeodadglhog~ckú prípravu na ~voje ;:. 

aprtek vel'k ·m - UJeme. 
y uspechom, ktoré sme dosiahli na poli hudobnej 
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pedagogiky, máme ešte mnoho základných problémov. Tak napríklad 
nemôže nás uspokojovať kádrová situácia na základných hudobných 
školách. Základné hudobné školy stoja pred veľmi vážnym problémom 
- hľadať cesty, ako 'získavať pre hudobno-amatérske a profesionálne 
štúdium viac detí z robotníckych a roľníckych rodín. Dosiaľ nizky po
čet robotníckych a roľníckych detí, čo študujú na hudobných školách, 
svedčí o vážnom rozpore medzi našimi hudobnými školami a triednym 
zložením našej spoločnosti. 

Stáva sa, najmä na školách vyššieho typu, že sa ťažisko riešenia 
tejto otázky presunuje na koľaj administratívneho úradovania. Taký 
vážny problém nesmieme však riešiť iba mechanicky. Ide o veľmi 
vážnu vec, pretože prijať málo talentované, prípadne netalentované 
robotnícke dieťa na hudobné štúdium byrokratickým úradovaním zna
mená ťažko poškodzovať robotnícku triedu a oslabovať jej spoločenské 
postavenie v oblasti kultúry. Pohodlný spôsob byrokratického skúmania 
kádrových dotazníkov musíme nahradiť menej pohodlnou, ale správnej
šou metódou vyhľadávania talentov v priemyselných centrách priamo 
medzi pracujúcimi. Tam zistíme, koľko talentovaných robotníckych 
detí n~máme ešte dnes hudobne podchytených. Stáva sa, že na kon
zervatórium sa hlásia niektorí žiaci len preto, lebo sa nedostali na 
liternú vysokú školu, pričom vyslovený hudobný talent sa na hudobné 
štúdium nehlási. Tak potom hudobný talent študuje medicínu a medik 
- konzervatórium. Kádrový výber sa tým silne komplikuje a jediným 
východiskom môže tu byť len hlboký terénny prieskum. 

Boj za dovŕšenie kultúrnej revolúcie predpokladá dôslednú reorgani
záciu hudobno-umeleckého školstva. S uspokojením môžeme konšta
tovať, že vývoj príprav reorganizácie po viacročnom úsilí dospel do 
záverečného štádia. Musíme teraz myslieť na to, že novú organizáciu 
uvedú do života ľudia a že podľa toho, aký prístup budú mať riadiace 
orgány a vyučujúci učitelia k otázkam reorganizácie, splni táto 
podľa toho svoj cieľ. Diskusie o potrebe užšieho primknutia 
našej školy k životným potrebám nútia nás rozmýšľať, ako vychovávať 
pripravenejších ľudí do hudobno-umeleckej praxe. Tento problém dá 
sa riešiť jedine zriadením VL ročníka konzervatória, v ktorom by sa 
zabezpečil plynulý prechod do praxe pre tých žiakov, ktorí by nepo
kračovali v štúdiu na VŠMU. Tu by sa mali vyučovať prevažne prak
tické predmety: hlavný nástroj, orchester, komorná !hudba, hra z listu, 
sprevádzanie, vyučovacia prax atď., pričom všeobecné vzdelanie malo 
by byť ukončené odborne prispôsobenou maturitnou skúškou po V. 
ročníku, odkiaľ by niekoľko, iba tých celkom mimoriadne vynikajúcich 
a najschopnejších žiakov - v súlade s perspektívnym plánom rozvoja 
hudobno-umeleckých zariadení - postúpilo po osobitne prísnych skúš
kach na ďalšie štúdium na VŠMU. Zriadenie VI. ročníka nemožno od
ďaľovať, pretože politický význam tohto opatrenia je veľký. Potreba 
podstatne zvýšiť úroveň odbornosti, najmä mladých učiteľov a or
chestrálnych hráčov, je akútna. 

V tejto súvislosti musíme označiť za vonkoncom nenormálne a škod-
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livé vzťahy medzi Štátnym k _ . 
v b . . onzervatonom a VŠMU 
ca~e, a Y Sl ob1dve pracoviská a t" v _ • Je skutočne na-
reJnosť povšimli, ako je možné v Iez veduce orgány i naša široká ve-
vzťahy neupravili. Bolo by pot::b;g rok~~ ,PO ~založení VŠMU ·sa tieto 
t:nto pr~blém stagnuje, a do všetk ·ch ~o lf dosled~ú analýzu, prečo 
!Ych l udt, ktorí z osobných dôvod~~ ~sledkoy_ brat na zodpovednosť 
~koistva a prebojovávaním ideove posko~zUJU dobrú povesť nášho 
skoly proti sebe. Výchova k maximKrJ:yb~~ych názorov stavajú tieto 
~ obid~o~ školám sa zle pracu ·e V n.eJ o orn?stí je týmto ohrozená 
Je m~zne vysloviť ani kritiku Jb~z fobnui~ sa Situácia, v ktorej už nie 
<;>sobne ohováranie. Je nevyhnutné . o, .ze ?Y v nebola považovaná za 
Je potrebná a že treba zneškodňovaťu~a~~l! Sl, ze obojst ranná kritika 
osob~o-p~ospechárske ciele. Treba b az Y P~kus 0 jej zneužívanie na 
k~_ltur~eJ revolúcie predpokladá z; -~e~ ~m~ SI uvedo~ili, že dovŕšenie 
~a boJ. za vysokú ideovosť ri fo! u vy?lenu a boJ názorov a naj
ztakov Ideove vyspelými učit~l'm. mulovam problémov a vo výchove 
Veľmi dôležitou J'e aJ· ota·zka d1~ • nu · v. d zezoveJ hudb z · , . Je z~a ?-a pozornosť výchove džezo _ Y- _ atial sa u nás neve-

vieme, ze Ide o žáner ktorý hlb k vy<?h hračov, a pritom dobre 
kol akýsi začarovanÝ kruh k~ o-zakotvi~ v širokej verejnosti.' Vzni
oblastiach. Džezových hráča' . ory vs~ravtdla vzniká v zanedbaných 
dobrého džezu, a dobrý dž;z J~e~o~ne vych~vávať Jen prostriedkami 
dobrých hráčov. Niekde však treba u e~e mať, vdo~ial' nebudeme mať 
hodne ~estovaného džezu sú zjavnéz~ a_ť, pretoze_ skodlivvé vplyvy ná
hudobnym umelcom je ťažko . aJn;a medzi mládezou. Mnohým 
to potrebné v záujme zabez eč;:spo,n~~ae Sq s touto otázkou ale. ·e 
estetického vkusu širokej v~rejn~~t~.alsieho rozvoja džezu a pe~tovan~a 
v. Otázky dovŕšenia kultúrne. r - . -
~Iraké. Ak ich chceme splnil j:voluc~ na useku hudobných škôl sú 
s~ols.ké pracoviská a zariade~ia nevy . nut~é, a~y aj hudobné mimo
vyv?J, w:neleckého dorastu a ab, ako 8J cela nas? verejnosť, sledovali 
podielali. Zatial' je účasť rozhlis~a tf P_r<;>ces~ Jeho výchovy aktívne 
chovnom procese slabá ho . - , e evizte, filmu a divadiel vo v
napríklad študentské zfavn~~é ~a~naky spolupráce by tu už boli. T~k 
statne prispievajú k skvalitnen·a o~ehntky _Slovenskej filharmónie pod-

M. v m vyc ovneho pro d 
lmoskolské pracoviská musia b . . · cesu a eptov umenia. 

v~ hu~obno-umeleckého dorastu Ž~rf:narr;o zai~ter~sované na výcho
Sil urcite docielime, že naša kuit:úr knut_~ vsetkyoh progresívnych 
van~ o _n<?vé, kvalitnejšie kádre a že ~a ~blast bude ~ústavne obohaco
gogicke uspechy nielen doma al . o case upozormme na naše peda-

, e 1 v zahraničí. 
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Rozhlas v službách stvárňovania · nového človeka 
(Z rozhovoru so skladatelom A. Očenflš orn) 

Andrei Očendš 

úroveň hudobnej kultúry ur~ite), kra
jiny najvýstižnejšie charakten_zuJ';l ~i 
faktory: obecenstvo, hudobné m štitú.cte 
a hudobntci tvoriv! aj reprodukčn!. Fak
tory sa navzájom _podmi~ňujú, ovplyv
ňujťí a nemôžu existovať Jeden bez dru
hého. Na tomto mieste chceme upozor
niť na vzťahy prvých dvoch, na pomer 
širokej verejnosti k jednej ~ n~jvýzna~
nejšich kultúrnych ustanOVlZlll, k roz
hlasu hlavne k hudobnej časti jeho 
vysie'lania. Zameriame sa na l_l~lasť 
vážnej hudby. Ostatné žánre zabera]u ~?
pri nej ( priazňou publika) ovela lepsle 
a stabilnejšie pozicie. 

Opätovne zdôrazňovať význam a precl.
nosti rozhlasu ako takého je zbytoč~é. 
Poukázalo sa už neraz na klady aj tie
nisté str ánky a nevýhody, ktoré so se
bou prináša počú.vanie hudby z prijima
čov (výstižný článok Jozefa Kresá.nka: 
Niekolko poznámok k mimoškolskeJ hu· 

priznávanie mimoriadneho postavenia 
hudobníkom a hudbe, ktorá ~ postupne 
vymanila z prúdu každodenneh~ života 
v romantizme, novťí funkčnost _hudby 
v dnešnej spoločnosti a pod. Nasa . spo
ločnost a zriadenie si cent tvonvého 
a výkonného umelca, väži si hudobné 
umenie, prejavuje snahu podporovať ro~
voj hudobného života. Sme jednou z naJ
mladšich hudobných kultťír. Vrodené 
predpoklady, ako napr. zdravú hudo?· 
nosť, rozvijame v neustále sa zl~pšuj:l· 
cich podmienkach. Máme výrazne skla
dateiské talenty vo všetk ých gen':rá· 
clách, slovenská hudba má dobré meno 
i za hranicami. Zdalo by sa, že !ludba 
má u nás pozíciu takme~ zá~idema~od-

(i Má ju aj v skutocnostl? zauJala 
~udba takéto miesto aj v život e toho, 
pre ktorého sa vlastne toto všetko ~obi~ 
v každodennom živote rudi? Dosiahl: 
srne na poli hudobnovýchovnej činnosti 
podobné potešitelné výsledky? ~ dávk~u 
objektívnosti každý musi priznat, že eš e 
nie. I popritom, že pr~hl_iadneme na 
všetky brzdy pri realizácli nudobnoeste· 
tickej výchovy (hospodárske a spolo
čenské podmienky v minulosti, nedosta
tok tradicie, nedostatok skú.senosti atď.) , 
treba konštatovať, že sa postupuje po
malšie než by sa dalo. 

Ako , to súvisí s hudbou v rozhlase? 

dobnej výchove, SH, III. č. l. l· _ 
Vzťah spoločnosti k hudbe pretv~ral 

sa priebehom dejín do rôznych fonem. 
Spomeňme len intimitu pomeru k hudbe 
u muzicirujúceho človeka 18. storočia, 

Velmi úzko. Rozhlas môže vykonať v ob
lasti hudobnej výchovy a vzdelanosti 
nesmierne mnoho, i ked nie je kompe
tentný a nemôže poskytovať elementár
nu hudobn11 výchovu. Velká- sieť poslu
cháčov na jednej strane a este nedosta
tok reprodukčných telies na strane dru
hej len zvyšujú význam rozhl~s~ ako 
sprostredkovateia zábavy a na]mli vý· 
chovy. Koho treba vychovävať h~dbou 
k hudbe? Ve!kfi masu poslu_chácstv~, 
ktorá vôbec alebo len sporadicky prl
cbädza do styku s vážnou hudbou. ~to 
však väčšinou počťíva a využíva vysie
lanie hudby tohto druhu? Najmä . profe
sionáli a Iudia silnejšie či slabšie mu· 
zikantsky podkutt Tí aj sami . od seba 
vedia zapnfiť prijimač, netreba lC~ k to· 
mu viest (hoci neraz by neškodtlo tro
chu usmerňovať aj vkus niektorých mu· 
zikantov). Nie je to však taká početnä 
skupina, aby sa iba jej zainteresovaním 
na hudobnom vysielaní dospelo k cieiu, 
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ktorý si vytyčujú naše hudobné ustano
vizne: pribHž!ť hudobnú kultfiru masám . 

Rozhlas na Slovensku vysiela už tak
mer tridsať rokov. Vysiela i vážnu hud
bu. Je j podiel sa v poslednom čase 
v rozhlasových programoch zvyšuje. In
vestujú sa veľké sumy na získa nie skla
dieb domácich, na prísun hudobného 
materiálu zo zahraničia, na nahrávanie 
týchto skladieb, na vydržiavanie repro
dukčných t elies a pracovníkov, ktori 
programy zostavujú a pripravujú. Ren· 
tuje sa to? Využívaj(i sa dostatočne 
výsledky, ktor é dosahuje rozhlas? Nie 
je našim cielom apológia práce rozhla
su. I ked je ešte v niektorých prípa
doch diskutabilná kvalita repertoäru, 
nahrávok a relácií, aj tak sme nedoká
zali využiť ani kladné črty a hodnoty 
ostatných vysielaní. Tento fakt nemal
no zdôvodňovať iba nezáujmom a igno·· 
rantstvorn zo strany verejnosti. Predpo
kladali sa zárodky záujmu a hudobnosti 
aj na našom vidieku a prax dala týmto 
predpokladom za pravdu. Najlepším do
k ladom toho môžu byť úspešné zájazdy 
našich skladateJov a Interpretov medzi 
pracujúcich. Treba týmto zárodkom zá
ujmu pripravovať priaznivé podmienky 
pre vzrast a vývoj. 

Dnes smeruje úsilie k t omu, aby hu
dobná vzdelanosť prenikla do širokých 
vrstiev poslucháčstva všetkých vekových 
kategóri(. Predovšetkým je však dôle
žité rozširovanie hudobných vedomostf 
a usmerňovanie vkusu mladých Iudí · 
budficich konzumentov hudby. Mali by 
sa stať obecenstvom, pre ktoré vznikli 
a i v budťícnosti budú vznikať hudobné 
hodnoty, obecenstvom, ktorému nebudú 
nesympatické črty umenia a nebude ho 
odmietať. Vychovávať niekoho k chá· 
paniu hudby súčasnosti možno však len 
na základe dôkladného a intímneho po
znania je j minulosti. Nemožno dom sta
vať na labilných základoch. 

Výchove mladých venuje rozhlas hu
dobnovýchovné relácie pre mládež. ·Nie 
s11 dostatočne využité. Je nemožné žia
dať, aby sa tieto relácie počúvali v 
rámci hodín hudobnej výchovy na ško
lách. Veimi ťažko by sa našiel spoločný 
vyhovujfici termín vysielania. Prečo by 
sa však na tento ťíčel nemohli využi.ť 
mládežnfcke organizácie, záujmové a 
vzdelávacie krúžky? Casté problémy pri 
zostavovaní programu jednotlivých schô· 
dzok by sa tým zmenšili. Záujem o 
spoluprácu zo strany rozhlasu by t u bol. 

V~šiel by v ústrety i Prípadným pri· 
porn1enkam a návrhom k týmto vysie
laniam. Podobne by sa dali využiť aj 
závodné kluby, kultťírne a osvetové do
my pre zainteresovanie čo naJväčšieho 
počtu Jud1 na sústredené počúvanie hud
by. Pri zlepšovaní vzťahu obecenstva 
a rozhlasu treba teda počítať predovšet
kým s iniciatívou zdola. 

Predpokladá to však existenciu aspoň 
hudobne vzdelaných jednotlivcov na jed
notlivých úsekoch, ktorí sfi schopn! pre
b(idzat a usmerňovať záujem o hud bu. 
Na školách je to predovšetkým ťíloha 
pedagógov, ktorým zverili hudobnťí vý
chovu mladých. 

Venuje dostatočnú pozornosť rozhla 
hovému hudobnému vysielaniu naša tlač? 
Touto problematikou mali by sa zaobe
rať nielen odborné časopisy, ale hudob
ným vysielaniam mali by venovať po
zornosť aj denn iky, a t o aspoň tak, ako 
už v nejednom prípade venujú rubriku 
koncertnému životu. Pre veľkú väčšinu 
obyvatefstva je koncertom vlastne hudba 
z prijfrnačov. Hudobný referent, ktorý 
by mal sledovať aj činnost rozhlasu, 
mohol by na stránkach svojho denníka 
upozorňovať čitatefov na významnejšie 
hudobné vysiel ania, bližšie informovať 
verejnosť o jednotlivých čislach progra
mu (rozhlasový časopis svojou dnešnou 
úrovňou vôbec nie je schopný spl
ňať túto 11lohu), po vysielaní hodnotiť 
r epertoár, interpretáciu, nové diela atd . 
Aj takýmto spôsobom sa dá zdravo 
ovplyvňovať verejná mienka a usmerňo
vať vkus poslucháčov. 

Našiel by sa ešte nejeden vhodný 
spôsob na riešenie vzťahov trojuholní
ka: poslucháč-rozhlas-vážna hudba. Mno
hl z tých, ktorí pristúpia k riešeniu tej· 
to problematiky, iste narazia na pre
kážky, zaodeté do rôznych for iem, a pri 
ich riešení získajťí určité skťísenosti. 
Nebolo by od veci, ak by sa k týmto 
o.tázkarn vyjadrili nielen poslucháči, ale 
aj pracovníci inštitúcie, ktorá hudbu 
vysiela. 

Rozhlas sa usiluje o skvalitnenie svo
jej práce. Okrem normálneho vysielania 
hudby v rámci koncertov zavádza dlho
dobé hudobné cykly, pomocou ktorých 
chce oboznámiť poslucháčov nielen so 
všeobecnými, ale aj so špeciálnymi otáz
kami hudby [Cyklus ľudovej hudobnej 
univerzity, Hudobný slovnfk, besedy o 
modernej hudbe, o vkuse a nevkuse 
v hudobnej tvorbe, prednášky o slo-
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venskej a českej súčasnej hudbe s ukáž
kami z tvorby našich skladateľov, atď.). 
Tieto poznatky sa budú spdstupňovať 
náročnou, ale pritom zrozumite lnou for
mou, neprfťažlivosť a suchopárnosť tex
tov niektorých výchovných relácií budú 
nahradzovať novými, pútavejšími for
mami vysielania (napríklad dramatizo
vané pásma, rozhovory so skladateľmi 
a interpretmi o hudbe atd.). Plánuje sa 
tiež intenzívnejšia (doteraz bola veru 
neraz nepružná) výmena hudobnín so 
zahraničím. Rozhlas bude svojimi pro· 
striedkami podporovať vznik pôvodných 
diel domácich skladatefov. 

ZENO VANCEA 

V otázkach hudobného vzdelávania nie 
je situácia na Slovensku celkom bezná · 
dejná, ale nie je ani potešujúca. V škol
stve už prikročili k opatreniam na zlep
šenie tohto stavu opätovným zavedenfm 
hudobnej výchovy ako povinného p red
metu. Na vyplnenie medzier v hudobnom 
vzdelan[ našej verejnosti treba využit 
všetky prostriedky a medzi prvými roz · 
hlas. Nikto, a n ajmä nie hudobníci, sr 
predsa neželá návra t alebo prlchod ta
kého stavu, aby si umelci zr azu boU 
nútení uvedomiť, že ich práca, ich ume
nie nemá konzumentov. Bez obecenstva 
sa umenie robH nedá. Z. M. 

Tradícia a novátorstvo v hudbe 
Pre dnešného hudobnlka, účastníka 

boja rozličných ponímaní, smerov a štý
lov, boja, ktorý sa v podobných rozme
roch a intenzite v dej iná ch hudby do
teraz eš te nevyskytol, je problém tra
diele a novátorstva vzrušujúci nie len pre 
svoju aktuálnosť, ale z hladiska správ
nej ideovej a odbornej orientácie a j mi
moriadne dôležitý. Ak skúmame dnešnt'i 
celkovú situáciu hudobného umenia, zis
trme, že jestvuje viac velkých hudob
ných smerov. 

V t r a d 1 c 1 o ná l no m smere žije 
a pokračuje idea klasickej hudby. V šir
šom zmysle slova je tento smer ochran
com základov klasického štýlu, tonality 
a funkčnosti. Sem možno priradiť také 
významné skladatelské osobnosti ako 
napríklad Honeggera, Brittena, Prokofie
va, Sostakoviča a ďalších. Za jednu vet
vu tohto sm eru možno do určitej miery 
považovať aj n eoklasicizrnus. Neoklasi
cizmus vo všeobecnosti spočíva na to
nalite a funkčnosti, ale v svojej psy
chickej atitúde, svojou protiromantic
kou povahou, preberaním barokových po
lyfónnych foriem i z hladiska skladateľ
skej techniky stoji samostatne. K to
muto smeru patria napriek obsahovej 
a formovej pribuznosti skladatelskej 
techniky také odlišn é osobností, ako 
Stravinskij, Malipiero, Casella, Petrassi 
atd. Do určitej miery patrí tu osobitné 
miesto Hindernithovi, u ktorého nachá
dzame okrem neoklasicistických (neo
barokových) čft aj také črty, ktoré ho 
zaradujú do prvého šíku novátorov. 
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K smeru, ktorý využiva sily skryté 
v tuctovej hudobnej tvorbe, môžeme pri
radiť hudobné školy tých národov, ktoré 
doteraz vôbe c al ebo len vo .velmi malej 
miere prispeli k celkovému vývoju hu
dobného umenia. Mohutný je priestor, 
v ktorom sa tieto národné školy nachá
dzajú. Rozprestiera sa od Ďalekého vý
chodu po Južnú Ameriku. Väčšina týchto 
škôl, vychádzajúc z príznačných čŕt 
Iudovéj hudby prlslušného národa, obo
hacuje hudobné myslenie západnej hud
by o viac neznámych prvkov, ako na
prfklad o nové využitie modálneho sy
stému, o velké rytmické bohatstvo atd. 
Stupne vyspelosti týchto škôl sú roz
ličné, závisia od celkového stavu hu
dobnej kultúry v jednotlivých krajinách. 
Zohráva jú teda vo vtvoji súčasnej hudby 
viac alebo menej významnú úlohu. Na 
čelo nti.rodných škôl treba nesporne po
staviť tie, ktoré patria do oblasti juho
východnej Európy, ako aj sovietske Ar
ménsko. Z týchto vyšli doteraz najvý
znamne jši tvorcovia národnej hudby, kto
rých skladateJské pôsobenie dosiahlo 
veJký ohlas vo svete: Béla Bartók, Geor
ge Enescu, Leoš Janáček, Zoltán Kodály 
a Aram Chačaturian. 

I keď je pre dodekafonick ý smer prí
značné zriekanie sa základov klasického 
hudobného rnyslenia-tonality, funkčnosti, 
zásadného rozdielu medzi konsonanciou 
a disona_nclou, predsa ho k hudobným 
výtvorom predchádzajúcich obdobi viaže 
vera spojív. 

Prúd hudobných experimentov nahrá-

dza tradičný prvok hudobnej 1.eči (tón) 
nehudobným zvukom lomozom 

Ak by s~e p o ~ornto stručne~ prehru
de vládnúcich prudov súčasného hudob
ného_ umenia p ristúpili k podrobnejšej 
analyze ~kladieb týchto smerov, v kaž
dom z mch ~Y sa. utvorilo široké valné 
pole pre skurname vzťahu tradičný h 
a nových p rvkov. c 

Ak v~chádzame z poznatku, že dnešná 
hudobna tvor~a je výslednicou z kroka 
na. krok .. vyšliapaného tisfcročného vý
VOJa, de]mná argumentácia nám dá kľCtč 
k odhaleniu jedného z mnohý h 
jov k probl ému, k pohladu na cneľs~~~o
ale postupne sa rozširujúci hmotd'' 
vzr~st výrazových prostriedkov hudb Ý 
Kazdá doba, každá generá . y. 
od predchádzajúcej hudbu Cniaa uprče~terá 
t · .., · . r 1 orn 

s upm v,~OJa a prispieva väčšou či 
menšou mierou k jej ďalšiemu rozvoju. 

Tak napriklad penta tonika, ktorá r e . 
prezentovala_ prvú etapu skutočne . hu
dobneJ kultury (i keď ešte prirnit! . 
ale predsa už vytvárajúcej prvé h~~~~: 
n_é .. systémy, podla Szabolcsiho Orkul
tur ), mohla sa ustáliť Iba tým "spôso
bo~, že postupne prechádzala (snáď a. 
pnebehom tisícroči} všetkými štádi ~ 
pentatonického obdobia. arni 
. Pokročilejšf stupeň monodie heptato-

mka, bol možný tiež len ' 
rozv~anla dnes už existu]·ťice~~ základe 
nickeho základu... p en tato-

Pri pozornom skúmanf neustáleho v 
~~{a .)hudby (na jeho príčiny poukáže;; 

. BJ- vynori sa nám podobnosť s VÝ: 
VO]ovym procesom ktorým h -
rastlinný a živ é š • prec ádzal 

· 0 1 ny Zivot na našej 

silo~ v~razu, i celá ludová hudba 
nodickeJ š truktúr y by s tratila zm mol 
a umele ckú. cenu a také diela a k yse 
prfklad niektoré Bacho vo orató~ium 0 ~a
bo Beethovenova s fó · a e-
p~edchádzajúce hud~~é m:kvo7ty vš~~~Y 
tyrn vytvorené pretvorlli v muz:-1 -
:xemplá~ bez zmyslu. A práve dnes ~~~ 
svedkami s tále vzrastajúceho kultu stre 
e~vekej vokálno-polyfónnej hudby. Vý= 

j ~udby môžeme teda prirovnať k ob 
~~~s ému procesu ontogenézy a filoge~ 

y, a to, čo od čias D'Indyho bol~ 
~~l~? ~áz vyslovené: že každý skladateľ 
] Ietaťorn niekoho, neznamená nič i -
ako fakt, že každý skladater sa opie~= 
a vychádza z tvorby jedného alebo via
cerý??. SVOjich predchodcov, tfto Si zase 
os~OJ~h skúsenosti intch skladater~ 
Inyrni slovami: každé obdobie každ~ 
r:dnerá~ia, každý jednotlivý skladater sa 

a scasti opiera o tradíciu 
k Vyžiadalo by si to siahodl~~ . prednáš-

y ~ hudobnej histórie, ak b s rn 
~hceh vyvodiť ten to fakt z k~ždéh e 
s~l~~~~:7~ diela a z umenia každéh~ 

P
r P~r než b~ sme pristúpili k skúmaniu 
o e~u z m ého hľadiska, a to k skťi

:~~u Ideového postoja dnešných skla-
a. e ov k tradfcii a k novátorstvu ve

nuJme pozornosť činnosti takzva~ých 
s~ladate lo~ re~_olucionárov, kt orf, vystlh
n_uc už ex;stu]uce alebo práve sa črta
juce. kon tur y zmeny životny· ch fo -
samt me · d nem, 
hudob éh ma o vted y priamočiary chod 

~:mi od najprimitívnejšej jednobuneč-
j prabytosti až po diferencované ; 

strojenstvo jednotlivých rastlín a cica~~ 
cov . . ' 

Tak ako pochádz --š. d aJu najdlferencovanej-
Ie nešné živočíchy z niekoľkých ·ed
nobunečnych prabytostr, možno hľ~dať 
predka mektorej BachoveJ· fúgy Beeth 
venoveJ· symfó · • om . . m.e alebo Wagnerovej drá-

n ° vývoja a pomocou dovtedv 
~Ýeznárnych výrazových prostriedkov určÍ

m smerom urýchl ujú ten to v9voj. 
t . Treba v.opred zdôrazniť, že velké zvra
.Y v deJinách hudby, velké hudobné 

reformy, nové hudobné výrazové ro
striedky nevznikajú. samoúčelne lenp za 
fi~lom novátorstva samého al~ preto 
s~a~· luďo~ sa už zunová la t radfcia; 

ta sa JU zanechať, aby mohli v 
chu~ávať dovtedy nepoznané nové chub
k NaJcľ~lekosiahlejšie a najhlbšie zmen . 
b.to~ý:U1 hudobné myslenie prešlo, pr:~ 

Y medzi primitívnym! prejavmi kto , 

hozndačbuj~ začiatok k aždej pokroČil~jš~~J: 
u o neJ praxe. -

k_Yystríhaj.rne sa však ustalovať estetic-
u mieru Iba z rozdielno t · ý 

Prostriedkov jednotlivých ~k1la~i~~z~~~~~ 
~~~~~Z:~h~jú/o.zličné štádi~ ustav'ičného 
b yvmu. V opacnom prípade vft 8:f~ ťažko vedeli zdôvodní t a pocho-

OJem, ktot•ý v nás vedia vzb d.ť 
pentatonické melódie svojou kráso~ la 

Ie. a 1 _v o.bdobí od začiatku XII. sto . 
;~;~!n~ !~ P~lovice XIV. storočia p ro
h atenie v r~~ 1~ ~bpolyfóniu. Toto abo
významom ib ~ k u by možno prirovnať 

a o Javeniu perspektfv 
vo výtvarnom umenf. Táto dôležitá ri 
form~ , n:ylne prlpisovaná Leoninovi a 
Perotmovi, je v skutočnosti dielom via
cerých skladatelov, ktorr pôsobili r ed 
dvoma spomrnan ýrni, -a napriek t6rn~ 

' 

427 



že bola od základov nová, predsa sa 
opierala o tradlciu, o formy predpoly
f ónneho obdobia a určité heterofónne 
prvky, existujúce V· ľudovej praxi. 

V dôsledkoch snáď menej vsrznamná, 
ale v smelosti rovnocenná bola revolú
cia, ktorú v oblasti harmónie uskutoč

nili koncom XV. storočia predstavitelia 
chroma tického š týlu. Rore, Marenzio a 
Gesualdo vy tvorili nový jazyk harmónie, 
ktorý svojou chromatickou a enharmo
nickou smelosťou predstihol Wagnera 
o tri a pol storočia, dospel do tesnej 
blízkosti Tristana a podobne a ko ten, 
často sa pohyboval na okraji tonality. 

Revolučná črta chromatického š tS'lu 
spočlva v novom dávkovanr t ých prv
kov, ktoré rozt rúsene a sporadicky náj
deme už u jednotlivých predchodcov 
a súčasníkov. Zatiaľ čo úloha chroma
tického prvku v dielach tej doby bola 
druhoradá, novátori ( Gesualdo) ho vy
užíva jú v maximálnej koncentrovanosti. 

Do určitej m iery odlišný obraz nám 
poskytuje iná reforma veľkého význa
mu, zrod nového hudobného útvaru, vznik 
opery. V tomto prípade nemožno popie
rať úlohu tradície, a k prihliadneme k to
mu, že tvorcovia opery sa usilovali iba 
o obnovenie starej gréckej drámy. V 
skutočnosti sa z týchto pokusov zrodilo 
niečo celkom nové, v čom okrem 
mytologického námetu nebolo nič spo
ločné s napodobňovaným vzorom. Revo
lučnosť činu tvorcov opery spočíva v 
prispôsobeni hudby požiadavkám deja 
na javisku. Preto sa museli zriecť v hu
dobnom myslen( dovtedy panujúcej po
l yfónie a uprednostniť akordické mys
lenie, k toré sa už kryštalizovalo v čas
t iach omší a ma drigalov s homofón nou 
sadzbou. Zrod opery znamená v skutoč
nosti zrod harmonického myslenia, vznik 
novej hudobnej éry. Vidíme, že aj tu 
prebiehal dialektický proces vzájomného 
pretavovania tradičných prvkov s nový
mi. · Aj pri tejto forme, tak ako vo väč
šine osta tných prípadov, revolúcia ne
pozostáva z utvorenia nových, pred re
volučným činom nejestvujúc!ch prvkov, 
ale v prispôsobení nových výrazových 
prostriedkov tradičným prvkom, v úpra
ve ich vzájomného pomeru, vo vzájom
nom podriaďovaní, v nových kombiná
ciách, čiže v novej syntéze, postavenej 
do s lužieb novej senzibility. Pod vply
vom viac-menej hlbokých premien, pod 
vplyvom nových životných foriem rodí 
sa nový druh Judského chápania. 
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Znova si t reba pripomenúť, že v ume
nf, a teda aj v hudbe, dochádza k zrne
nám pod vplyvom zmeny obsahu. Vyža
duje si to uplatňovanie nových výrazo
vých prostriedkov. Musíme ešte raz, ~dá 
sa, zdôrazniť fakt, že v hudbe nikdy 
neprichádzame k zmenám úplným po
prenfm t radície. 

Pomalý pos tup kHčenia a dozrievania 
určitého štýlu v dejinách hudby podpo
ruje a usmerňuje celý r ad skladateľov. 
V niektorých časových úsekoch sa tento 
proces zhusťuje na čas pôsobenia jednej 
skladate!skej generácie, ba niek edy !en 
jedného skladateľa. Takýto je - ako 
neskôr uvidíme - Schl!nberg a jeho 
škola, pred nlm v menej vyhranenej for
me Debussy. V tom, v čom je Debussy 
najrevolučnejš!, sa opiera o jedného zo 
svojich p redchodcov, o Musorgského. 

Z modálneho spracovávania ruských 
národných a chrámových piesní vyvo
dzuje Musorgski j konečné dôsledky a 
uzávery. Odkrýva nové svety harmónie. 
Debussy si osvojuje túto novú harmo
nickú vnrmavos1, ale prispôsobuje a u
platňuje ju podla vlastnej estetiky, a 
tým nám poskytuje eklatantný prikla d 
na dialektické vzájomné "pôsobenie no
vátorstva a tradície. 

Treba tu zdôrazniť moment, že De
bussy sa stal svojím novým harmonic
kým myslen lm východiskovým bodom 
takmer celej modernej hudby. Bart ók 
a Kodály sami priznávajú, že pri usk u
točňovani harmonického systému na zá
klade modálnej štruktúry ludových me
lódil sa bezprost redne opierali o De
bussyho harmonický systém. 

Barták, jeden z najvačších revolucio
nárov súčasnej hudby, sa teda vo svOj'3j 
tvorbe opiera o harmonický systém vy
tvorený Debussym, o také dedičstvo, k to
ré v momente svojho vzniku, tlmočené 
svojskými revolučnými výrazovými pro
s triedkami Musorgského, tiež r eprezen
tovalo akt revolučneJ obnovy hudby. 

Dospeli sme t eda k prvému desaťročiu 
nášho storočia, k úplnej kríze toho hu
dobného myslen ia, ktoré po tri a pol 
storočia tvorilo zákla d západnej hudby. 
Rozpad vyhlásili práve tí, ktorl z neza
držateiného vývinu po Tristanovi vyvo
dzovali konečné uzávery. s poslednými 
dôsledkami, zvyškami úplne sa rozkla
dajúceho harmonického systému, vyrov
nal sa Schonberg v dielach, ktoré pred
chádzali jeho dodekafonický štýl: v Ko
mornej symfónii, dalej v dvoch symfo-

nick ých básňach, v Pelléasov! a Méli
sande a. v Pierottovi Lunairovi. S chon
berg_ a _Jeho vyznavač! hlásal!, že har
mom cky sys tém už dohral svo ju úlohu 
a preto ho t rnba vystriedať novým! , 
kam!. Z hl adiska nových prvkov hud~~~ 
nej stavby zrodil sa dodekafonický . 
s tém. s y-

N~odvažujem sa na tomto mi.:;ste v -
~loviť o dodekafonizme konečný platrľý 
usudok .. Co sa týka rm1a, nesúhlasfm 
s este tickými názormi tejto šk-ol 
vždy . so~ v_ teórii aj v praxi bojovai z! 
rozvi jame tych možností k toré n
sk y!uje ľudová h udba jubovvchod~~ ~~~ 
!asti Európ y. Co sa t ýka dodekafon!c
k_ého systému, ďalš{ vývoj ukáže či je 
životaschopn ým štýlom Chcel b, 

t t · - Y som 
na ~m o mieste poukáza ť na skutočnost 
že n;e_kto~é prvky dodekafonickej hudb , 
využil! aj skladatelia nedodekafonisd 
tak Barták (mám tu na mysli prae~riál~ 
ny dodekafonizmus), Honegger, v 

0
_ 

sledn~m čase Stravinskij . St opy do~e
kafomzmu s ú badateľne· v K . 

fó omornej 
sym .nl1 Georga Enesca, tiež v eho 
Klavlrnorn kva rtete kde sa m· tJ i 
t tá • Ies am 

s re varne so seriálnou melod· k k -tr k · IC ou on-
s u c~ou. (Samozrejme, bez toho, že b 
sa ten ,o spôsob premenU v sys tém. ) Y 
b V súvislosti s dodekafonizmom chcel 
Y som poukázať iba na to že tento 
hudob~ý sys tém, ktorý naoko' t rhá všet
ky zvazky s hudobnou tradíciou v tom 
čo je v ňom najpods tatnejšie ' v mo' 
mentoch kon~trukHvnosti, v lmitačneJ 
t~chnike vracia sa o plíť storočí k tech
nike Okeghema, Obrechta a Dufaya. 

lišný . š týl súčasníkov : Prokofieva, šosc 
takovJ ča, Honeggera a Br!ttena. 
. A diela týchto skladateľov predsa v 
kadruj~ ci tový svet dnešného človek~-

ozumJe sa, že rozlične, z rôznych idea : 
Iog!ck_ých p ozfciL Ako v prípade n iekto
r ých )ednotlivých ponfmanf v minulosti 
tradicné výrazové prostriedky využlvajtl 
nový~ spôsobom, stavajú ich do služieb 
noveJ senzibili ty a nového obsahu. 

Týmto konšta tovaním sme však do
speli k novému pohľadu na náš p ro
bl ém. Co je vhodné z tradície lepšie 
povedané z tradičných výrazový'ch pro
~triedkov na vyjadrenie nového obsahu? 
_o akej hlbk y vrstiev tradície môže 

Siaha ť dnešný skladate! bez nebezpečí~ 
že by _sa opakoval a kopíroval diela mi~ 
nulosti? Chybn é, úzke a vulgarizátorské 
ponfman!e hudobného dedičstva (tak u 
~á~, ako aj inde ) vedie k polutovania-

0 _ n ým nedorozumeniam a pre vývoj 
naseJ hudby škodlivým uzáverom. Nie
ktor{ pod ~adíciou rozumeli úplné, do
slovné vyuzttle výrazových prostriedkov 
klasickej hudby. A pretože- "kd dr b ·- i m Y po-

o nej s. e nerozviedli, o akú hudbu 
v;a~tne Ide, či o viedenský klasicizmus 
a e o ~ hudbu r uských klasikov, v sku-
to~nosti podporovali n ajbezfarebnejšiu 
epigónsku a ek lek tickú hudbu ktoref 
~ýtvory sa ponášali na seba ~ko dve 

vapky vody. Tým sa sama od seba 
vyn?ra otázka : k toré názory vedú k náj
dem u ~právnej cesty medzi dvoma kraj 
nosťami ? Mohli by sme odpovedať že 
pre . skladateľa Rumunskej ludovej' re
publ~ky, presvedčeného o pravdivosti t o
~o, ze hudba má významný spoločenský 

Ako s~e videli, teória a hudobná 
prax S?hOnbergovej školy popritom všet
kom ~Ie J_e jediným reprezen tant om hu
do?nej orientácie v súčasnosti a nie Je 
am_ len najsllnejšfm. Nechcem opakovať 
v uvo~e už_ .Povedané, a le mus(m ešte 
raz zdorazm t , že nielen tie diela dnP.š 
ný~~ ?árodných škôl, ktoré rozhoď~; 
vn~~aju- rad nových prvkov do hudby 
maj~ sučas?ý charakter, ale aj hudba ' 
k tora . buduje na základoch tradičnéh~ 
melodJcko-polyfonicko-ha rmonic kého s 
stému. · y-

osa? , že sa m usi stavať do služ!eÔ 
vývoja spolo čnosti a tento vývoj napo
máhať a urýchľovať, niet iného ukazo" 
vat~ľa správnej cesty okrem metód . 
socialistického realizmu Metóda . Y 
!" t · kéh · SOCia-

IS Ic o realizmu však nepredpisujl;!. 

b Dospe!i sme k miestu, pri ktorom tre-
a ~ktualne problémy súčasnosti skúmať 

v suvlslos t! s problémom dedičstva Už 
z vyššie_ povedaného jasne vyplýva· ž 
~ugovame na základoch tradičného ' h~~ 
a o ného systému nevylučuje časovosť 
d a?_l upla tnenie skla date!ovej !ndi ~' 

uallry. Dôkazom toho je výrazne od~ 

recepty.! Ako_ treba v diela ch súčasnosti 
r_oz~Ija t tradiciu? V mene metódy socia
listického realizmu sa už narobilo t lk 
~edorozurnení a chaosu·! Mnoh{ si ~ys~
_eli, že ak sa h udba má sta ť prostried
kom dorozumievania medzi ľuďmi musí 
sa sta ť hneď aj prístupnou ; h~vorill 
v mene vymysleného obecenstva, k toré 
ešte neexistuje, ktoré treba ešte len 
vychoyať. Ak social!stický real!zmus ne
poskytuje n e? mylné recepty na tvorivé 
~yužr tle _trad1cíe a ak súčasne ani ne
vymedzuje presné hranice novátorského 
ducha, ktorá cest a potom vedie k prav.-
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de? Z dejin hudby poznáme veta nová
torov, ktorí obnovovali výrazové pro
striedky hudby preto, aby nimi mohli 
primerane vyjadriť city a idey spoloč
nosti, ktorá ich obklopovala. Pritom po
známe aj vera pseudonovátorov, ktol'i 
neschopnosť zvýrazňovať city maskovali 
rôznymi prejavmi novátorstva. Jedným 
zo základných predpokladov platnosti 
umeleckého diela je úprimnosť a spon-
tánnosť. 

Astmilácia tradície sa môže diať dvo
ma spôsobmi: uvedomene i podvedome. 
Pri uvedomenom preberaní dedičstva mi
nulosti je pre moment výberu upred
nostňovania a zavrhovania určitých prv
kov rozhodujúca umelcova ideologická 
a odborná úroveň a vyspelosť vkusu. 

s Beethovenom stalo niečo iné? Veď 
Erolcu pre jej novost nevedel pochopiť 
äni taký odborník, ako bol Cherubíni ... 
Toto sú iba dve ukážky z toho, ako sa 
v dejinách hudobného umenia prijímali 
nové momenty v dielach skladateľov. 
Pravda, nie je vždy ľahko stanoviť a 
odhadnúť, ktoré zmeny š týlu sú dobro
volné a vnútorne , opodstatnené, ktoré 
prýštia z úprimnej vnťitornej snahy dat 
adekvátny výraz novej hudobnej senzi
biHte, a ktoré vyplývajú iba zo samo
účelného novátorstva pre novátorstvo. 
V tejto oblasti je čas najlepším sudcom. 

Nie je všeobecne platným pravidlom, 
že obecenstvo oneskorene dospieva k 
úplnému pochopeniu štýlu, ktorý vyjad
ruje nový obsah. Nie sú v hudobne j 
histórii ojedinelé pripady úplného sú.la
du medzi umenim skladatetov určitej 
doby a medzi estetickým vkusom a 
schopnosťou vnímať diela týchto skla
datelov zo strany obecenstva. Toto sú 
obdobia, v ktorých sa určitý štýl počas 
dlhšej doby pri mimoriadne pomalom 
a miernom prúdenl ustaiuje a v ktorých 
spôsob citenia a vyjadrovania skladate
Iov koreni vo všeobecných pocitoch. 
Albert Schweitzer vo svojej slávnej štú
dii o Bachovej hudbe radi Bacha k typu 
objekt1vnych umelcov. Tito sa ú.plne 
včleňujú do svojej doby a vyjadrujú sa 
len spôsobom a formami, ktoré im táto 
poskytuje. Neskúmajú kritickým pohta
dom prevzaté, hotovo nájdené výrazové 
prostriedky a necítia žiadnu vnútornú 
potrebu kliesniť nové cesty. 

Co sa týka problému novátorstva, je 
táto otázka ešte hákHvejšia ako otázka 
tradície. Hudobná hist6ria, ktorá zazna
menala skúsenosti minulých generácií, 
dáva veta príkladov na typ skladatetov, 
ktor1 rýchlejšie ako ostatní rovesníci 
reagovali na zmeny v spoločnosti často 
ešte len slabé a vyv{íajúce sa. Tieto 
zmeny-skryté sily našli ozvenu v ich 
tvorbe v nových formách. Skladatelia 
predbehli panujúcu senzibilitu doby, a 
tak sa dostali do rozporu s estetickými 
normami a zákonmi súčasníkov. To je 
podta súčasníkov často nepochopitelný 
a zavrhnutiahodný revolučný čin. Za 
prlklad nech poslúži umenie Bélu Bar
tóka, ktorý o pol storočia vopred vycítil 
významnú úlohu Iudu na javisku histô
rie v budúcnosti, ktorý vycítil, že hu
dobný vývoj (aspoň v tejto oblasti Eu
rópy) nemôže prebiehat ináč než vy
užlvanlm najlepšieh hodnôt hudobnej 
tvorby Iudu. Na Bélu Bartóka hladíme 
d nes ako na jedného z najväčších skla
dateiov prvej polovice nášho storočia. 
Nezmazatetnou škvrnou hanby na obe
censtve a kritike spred troch-štyroch 
desatročl ostane postoj, aký táto verej
nosť, vychovaná na vkuse nemeckej kla
sickej a romantickej hudby, zaujímala 
dlhší čas k Bartókovmu dielu. Uplynulo 
už päťdesiat rokov, ako vyšli skladate
Iove Bagately pre klavír,. v ktorých sa 
po prvý raz prejavil ako zvestovatei 
novej jari v kultúre a v umenť. 

Pred niekoľkými rokmi utfžill dôklad
nú dávku výsmechu ti, ktorí tvrdili, že 
musi uplynúť niekolko desatroči, kým 
nové umenie pochopi aj širšia vrstva 
obecenstva. Bartókov prlpad však po
tvrdil správnosť tohto názoru. Ci sa 
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Ale Bach nebol jediný skladate!, ktorý 
objekt1vne reprezentoval citový a myš
lienkový svet svojej doby. CelA vokálna 
polyfónia má taký.to neosobný hudobný 
charakter. 

Akosi podobné sú aj štýly národných 
škôl v ovela mladšej dobe. Tieto hovoria 
vo ve!kej miere v mene toho obecen
stva, ku ktorému p atri skladatei . Lenže 
tu ide o opačný úkaz. Obecenstvo, ktoré, 
obvykle vychované cudzou kultúrou, strá
ca spojenie s kultúrou Iudu, cíti sa 
cudzo voči hudobným prejavom toho 
spoločenstva, od ktorého ho delia tried
ne rozdiely. Bartók a Kodály neraz 
skonštatovali, že odpor, na ktorý nará
žali i.ch diela, emanácia ľudovej hudby, 
prichádzal zo strany vládnúcich tried. 

Nemôžem teda povedať, že niektorý 
smer sa stretáva s odporom zo strany 
obecenstva nielen pre novosť štýlu, ale 
aj pre nový spôsob cnenia a myslenia, 

na tlmočenie ktorého je nový š týl d 
určený . . . • pre -

Ak bližšie prihlladneme na úrodu . o 
slednýc!: rokov v rumunskej hudbe, rľá·~ 
deme, ziai, aj veľa takých skladieb rla 
ktoré možno už v momente ich vz~ik 
pozerať ako na zastaralé, lebo v b~z~ 
farebne akademickom duchu kop iru. -
štýlové formy staršie a tým sa ž!u · šlt h sna ta n e c ybne. chápanú problematiku hu-
dóbnej tradície. Snažia sa vyjadriť nový 
obsah v starých formách starými 
zovýmt prostriedkami. N~proti tom:ýra-
môžem; uviesť, citovať ani jednu ~~~ 
~unsku skladbu, ktorá by sa dala obvi
mť _zo samoúčelného novátorstva a for
mal:zm_u. Pr~slušnlcl mladej generácie 
maju Iste aJ experimentátorské diela 
Dá ~a to vy~vetliť túžbou mladosti po~ 
znat .a osv?Jiť si z odborného hladiska 
techmku zapadných skladate!ov. Ak sa 
tieto pokusy nestanú samou'čelný . b ď h m1, ne-

u u o rozovať a narúšať harmóniu roz-
voja rumunskej hudby. 
t O~rem malých výnimiek východiskom 
vor y pre každého skladat<>Ia naše· 
k~ajiny je hudobná tvorba Iudu C . l 
~yka štýlového. základu, repreze~tuj~ t~~ 
o v umel~ckeJ tvorbe tradíciu. Vo vzťa-

~~lá ~~~~~ aoft~edňovej hudby je možná ov podla toho ako 
bl!zko stojí ten-ktorý skladateľ k ' Iud 
vému u · . or d Ý memu. Od Citovania pôvodných 

u ov ch melódll po melódie umel 
komponované v ludovom duchu až e 

r
svdojské pretavenle hudobného matertfi~ 
u u. 

Dnešné rumunské hudobné ume i 
však nielen spoločný štýlový zákl~de ~á 
pravdepodobne je v ňom silne k, a e 
nená a· h . za ore-J sna a strážiť najlepšie dedič-
stvo rumunskej hudby. 

Opakujem len to, čo sa v štúdiách 
a čňlánkoch už neraz povedalo ked zd" 
raz ujem význ ~ • • u 
zdrojov hudby a~áš~ooz~o~tl a skrytých 
rozvoj rumunskej hudb u u pre kladný 

~!~~Z0n5te.Jšie a úplnejšÍe a u~~~~~~~ n~~~ 
L a novátorstva tak k lizoval G • a o to rea-

trálnej s~~{;e EnKescu v ~retej orches-
, v omorneJ symfó .. 

v Klavírnom kvartete 1" nu a 
vznikli zo šťastného ;l- č Ie~o skvosty 
reprezentovanej ludovou uh~~~~ tradície, 

~~~~· Z~~vá~~rs~ébo, sv_ojského ~r!t:;::: 
hudb . ' - e buducnosť rumunskc. 

y, jeJ prmos do svetovej hudob ~ 
pokladnice závisl -tiež od t h ak ne) 
vyrieši háklivý problém tra~í~le a on~~ 

MUZICA 1959/4 _ • 'l . •• l · skéh ~ . . , .:..pn ove c1s o rnmWl-
. o casopisu prmaša viac záv • ' h , 

spevkov k problémom r d k az~yc_ pr~: 
rum1mská h db , ~ P e. torymt SlOJI 

l
, . u a v sucasneJ fáze kultúrn · 

revo uc1e. Tak sa v úvodníl l d . . eJ 
poza t • • · {U to nob Im· 

· · n ny, P?~et nových skladieb. os ev · • _ 
Clch nov-y zivot rumunski>h ľ .d PV UJU 
šom s 'd . - 0 u u. ďal-

a uva zaJÚ pozoruhodné doklad 
0 styku skladateľov s p · · · · . Y 
práci a tvorbe V h ~aCUJUCimi,' .o l Ch 

Ml dý kl d 
oc otruckych krnzkoch 

a s a ateľ T Ol h . . . · 
v tvorbe filmovej hudbya SmNzr~belra slluácm 
lém súčn · . . ' • · 1 Icu escu prob-

ch
. . s~eiJ temy v piesnovej tvorbe a M 

• 1r1ac a ,. lane t • 1 • . . · · nosťou ocho; . k uh o az 'Y suVIslace s čin
ruc yc orchestrov_ . 
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Otázky hlasovej výchovy 
V novembri 1958 v edícň hudobnopeda

gogickej tvorby vydalo Slovenské vyr!ava
teľstvo krásnej ltieratúry knižnú no vinku 
"IIlasoYá výchova" od doc. l. Godina a dr. 
M. Palovčíka. 

Až dosiaľ sme u nás nemali pôvodnú 
slovenskú knihu, zaoberajúcu sa probléma
mi vokálnej pedagogiky. Mnohí, registrujúc 
tltto knihu, iste s uľahčením konštatujú, 
že konečne sa dočkali odbornej učebnice, 
ktorá nám tak dlho chýbala. 

"l-Basová výchova" ~a skladá z dvoch 
záldadných častí, a to z V)·chovy detského 
hlasu a z Hlasovej výchovy v dospelom 
veku. Prvej časti po (Ivodnom slove sú pre
doslané l•apitoly O bisLorickom vý-vine vo
kálnej pedagogiky, O cieľoch vokálnej pe
dagogiky, stať Fyziológia hla~u, Hygiena 
hlasu a Fyziológia dýcbania. Kapitola o 
nácviku spevného dychu je spoločná vec 
pre obe hlavné časti Hlasovej výchovy. 
Hneď v prv)·ch dvoch úvodných kapito

lách sa hovori o speváckej kríze, ktorá je 
v úzkom súvise s nástupom novej hudby 
19. storočia. Autori Hlasovej výchovy správ· 
ne vystihli príčiny speváckej krízy, keď 
dramaticky zvý-raznený sp evácky part no
vej opery postavil speváka pred ' imtnosť 
hľadať nové stavebno-technické prostriedky. 
O(l Cacciniho cez Gluc.:ka, Mozarta, Be!!tho
vena, Verdiho, Wagnera, Smetanu pc> Mu
sorgského, Brittena a nášho Suchoňa, aký 
to znásobený nov)' nárok na speváka, na 
jeho techniku a h~dobnosť l Obsah novodo
bej hudobnej drámy potreboval nového tl
močníka, t. j. hlas mohutne nanášajúci 
všetky problémy tohto prelomu vekov. 

Vokálna pedagogika v dlhoročnom úmor
nom usilovaní hľadala a aj objavila cesty 
pre uspôsobenie ľudského hlasu k mohut
nej nosnosti a k zvládnutiu nových tech
nický ch úloh, ktoré naň kladie modemá 
hudobná tvorba. 

Hlasová výchova uadväzuje a čerpá z 
výsledkov sporninaného pedagogického 
snaženia. Autori si v tejto knihe vytýčili 
pomerne široký cieľ : má byť vodidlom pri 
výchove detsk)•ch hlasov a na druhej stra
ne podáva praxou osvedčený návod na 
zvládnutie vokálno technickej problemaliky 
hlasov dospelých. 

Co sa týka prvého zámeru, je už sku
točne načase, že ktosi zo sektoru pedagó
gov spevu podáva pomocnú ruku v takej 
naliehavej problematike, ako je výchova 
detských hlasov v rámci všeobecnovzdelá
vacieho, t. j. základného školstva. V posled-· 
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ných 7-8 rokoch, čo hudobná výchova 
zo základného vzdelania temer vypadla, 
zisťujeme u mládeže nielen vážny pokles 
hudobnosti a zarážajúce pokrivenie hudob
ného vkusu, ale aj množstvo poškoden)'ch 
mladých hlasových fondov. Kniha "Hlaso
vá výchova" prináša na otá:r.ky vývoja det
ského hlasu zdra-v-ý, odborne podložený ná
zor a musíme si len priať, aby v radod1 
učiteľstva základn),ch škôl našla dostatok 
vnímavých čitateľov. Avšak ani "Hlasová 
výchova" ani zvýšený záujem učiteľov o 
problematiku v nej uadhodenú za daných 
podmienok neYyrieši vec základne. Bude 
potrebné, aby vzdelanie učiteľstva bolo 
usmernené základnou reformou výučby roz
širovaním vedomosti v odhore hudby a špe
ciálne v otázke vyučovania spevu. Až po
tom b ude môcť táto publikácia splniť svoje 
poslanie. 

"Hlasová v)'chova" logicky a systema
ticky členi a rozvádza učivo· na rôznych 
stupňoch školskej výchovy. Cieľavedome 
upozorúuje na rôzne úskalia, cez ktol'é mu
sí učiteľ žiakov ostražite "--iesť. S(tstavne u
pozorňuje na základné princípy pri tvorení 
tónu, ako je dych a voľnosť celého spevác
keho aparátu. Nadovšetko zdôrazňuje po
trebu, aby dieťa spievalo v prirodzenom 
rozsahu svojho hlasu a aby táto hranica 
nebola prekračovaná a rozširovaná prv, kým 
hlasový orgán dieťaťa nie je prípravnými 
cvikmi na to uspôsobený. Je správne, že 
sa v Hlasovej výchove zdôrazňuje potreba 
cvičenia na m alom tóne alebo nanajvýš v 
strednej sile hlasu. Popri iných je to po
žiadavka zásadnej dôležitosti, lebo naj
väčšie škody na ľudskom hlase sa zaviňujú 
presilovaním hlasiviek a celého tónotvor
ného aparátu. 

Prvé.mu ročníku venujú autori v Hlaso
vej výcbove primeraný o<lstavec o výslov
nosti samohlások a zdôrazňujú, že osobitný 
význam zastáva vokál "e". K ich tvrdenin 
o dobrom, voľnom a vzhľadom k sloven
skej fonetike správnom "jasnom e" bolo 
by veľmi potrebné, keby učenie o tomto 
boli autori uviedli do p1·avej miery s vý
sledkami vedeckého- b ádania prof. Stanisla
va, zhrnutého v diele Slovenská výslovnos·ť., 
ako aj s výskumom fonetiky prevedenej 
prof. Hálom, viď Úvod do fonetiky. 

Okrem tejto pripomienky nemožno obisť 
bez povšimnutia, že po výklade slovenských 
samohlások (str. 59) na ďalších stranách 
Hlasovej výchovy: Cvičenia pre rozširova
nie hlasového rozsahu sú zrazu podložené 

Oficiálni účastntci celoštátnych os[(! 1 5 ' · 
vlády a Národného frontu s . vedtí.c. im'/ či ntt~F~~c~~osveNnPsk-y'chpredstavitelia strany, 

ndrodných orgtinov 
- ucttlz pam1atku padlých hrdinov SNP 

Foto : CTK 



aj neslovenskými samohláskami " ú o", 
a to od druhého ročnika základnej školy(!), 
kde deti nemajú poňatia o výslovnosti tých
to vokálov, lebo tieto sa v slovenčine nena
chádzajú a slovenskému dieťaťu sú cudzie. 
Tento zjav sa opakuje až do piateho roč
níka, a preto nemožno predpokladať, že 
sa tam vlúdi! omylom. Ak autori zámerne 
použili neslovenské vokály, mali to bez
podmienečne odôvodniť. Vzhľadom k správ
nosti a jazy kov ej čistote slovenčiny pova
žujem používanie neslovenských samohlások 
pri hlasovej výchove v základnej škole, kde 
sa dieťa učí základom správnej slovenčiny, 
za zásadne neprípustné. 

V statiach, kde sa v 4. ,oč. výdychov:\· 
prúd spája s tvorením tónu, používanie 
spolurJásky "man" cieľom budenia hla
vovej rezonancie odst. označený b) je sice 
obstojne zrozumiteľný pre speváka alebo 
učiteľa spevu z povolania, ale je viac než 
pochybné, že by ho učiteľ základnej školy 
bez predchádzajúceho spev. školenia vedel 
prakticky a b ez omylu aplikovať na nácvi
lm hlavového tónu. Autori Hlasovej vý
chovy často pripomínajú, že učiteľ musí 
počuť, či tón je správny, a rovnako mus.í 
mať svoj názor, či má používať cviky s 
kombináciou "ng" alebo iné. Z toho vysvitá, 
že autori knihy, obaja speváci, zabúdajú, 
kto všetko za daného stavu na základných 
školách spev vyučuje. · Zabúdajú, že sú to 
väčšinou dobrovoľníci z radov učiteľstva, 
ktorí majú radi hudbu, hrajú azda na nie
ktorý h udobný nástroj a v nemalej miere 
a j tald, ktorí k hudbe a spevu nemajú bliž
ší vzťah a vyučovaním spevu len doplňujú 
svoj pracovný úväzok. Pre týchto a mno
hých ostatných sú pokyny o hudení hlavo
vej rezonancie a tvorení hlavového t6nn 
aj pri zjavnej snahe a utorov o populárny 
tón vý-kladu ťažko zrozumiteľné. Rovnako 
považujem za_ priťažká cvičenie staccatové, 
stupnicové behy s 'použitím skokov v~ľ
kých intervalov, ako aj oktávové cviky, a 
to nielen z hľadiska obťažnosti technickej, 
ale a j muzikálnej. 

Obidve hlavné state Hlasovej výchovy sú 
spojené s kapitolou o Hlasovej výchove v 
období mutácie. V tejto stati autori "tlmočia 
názor nášho popredného vedca prof. Seť
mana, k torý pripúšťa, že a j v čase mutáci~ 
možno po~ttačovať v hlasovom výcviku pri 
predpoklade, že výcvik vedie skúsený pe
dagóg sr evu, avšak tento predpoklad vo 
väčšine prípadov nebýva splnený. Podľa 
skúseností učiteľov sólového spevu v čase 
špecifickej mutačnej hlasovej lU'ízy odpo
rúča sa systematický hlasový ''Ýcvik na čas 
obmedziť a pokračovať v ňom neskôr se. 

zvysenou opatrnosťou len na . niekoľkých 
tónoch · hlasového stredu. 

V kapitole o nácviku spevného dychu 
zdôrazňujú sa hlavné princípy nácviku dy
chu. Ovládanie speváckeho dychu je jed
nou. z najťažších záležitostí speváckeho ~ko
lenia, a hoci sa jeho princípy zdajú naoko 
veľmi jednoduché, osvojenie speváckeho 
dychu tv01i dve tretiny celej vokálno-tech
nickej práce. V svetovej spev. pedagogickej 
literatúre je množstvo zaujímavých štúdii 
o nácviku a aplikácii spev. dychu a treba 
ľutovať,. že autori m asovej výchovy ne
uviedli viac praktických dychových cvičení, 
n apr. z Guttmanovej "Gymnastiky_ hlasn" 
Alebo Reineckého tahnľku dychového ná· 
cviku. 

Je správne, že nácviku dychu predchá
dza kapitola o fyziológii dýchania, k torá 
z vedeckého hľadiska vnáša potrebné svet
lo do otázok prirodzenej zákonitosti dycho
vého procesu. Po nácviku kostálno-abdomi
nálneho dychu zdôrazňuje Hlasová v-S'chova 
potrebu zapojenia tónu na hlavovú rezo
nanciu. Tón, ako primárny produkt výdy
chového prúdu, musí sa ozvať v r~zonan
čných dutinách lebečných, aby dostal svo
ju kultúrnu formu. Rezonancia je suma 
akustických vlastností nielen spieva.Ď.ého, 
ale aj h ovoreného tónu. Preto už · v reči 
samej, v rezonančných prvkoch sam?hlá
sok a spoluhlások, v ich správnej s~vbe 
je kľúč dobrého, zvučného spevu. lllasová 
v)'chova pri hudení hlavovej rezonancif' 
zdôrazňuje výh~dnosť . spolul1lások ;,ma n" . 
Obe spoluhlásky· sú vhodné na dosiahnutie 
tohto cieľa. Treba však podotknúť, že u 
h lasov so sklonom k prílišnej nazalite od 
používania cvikov na menovaných spolu
hláskach bude treba odhliadnuť ,a · učiteľ 
bude nútený nájsť si _ individu~lnY. prístup 
k rozvinutiu hlavového tónu u takéhotó 
žiaka. Rovnako používanie kombinácie 
"ng" k uvedomeniu si spoluznenia noso
hltanovej dutiny ako cesty k čelným re
zonančným priestorom je praxou kladne 
dokázané a m ožno· ho odporúčať hlavne u 
hlasov tvrdo znejúcich, s prebytkom hrud~ 
ného znenia. Upiteľova skúsenosť musí veľ
mi citlivo rozoznávať, · čo u ktorého hlasu 
môže ·a čo nemôže použiť. Autori masovej 
' 'Ýchovy správne poznamenávajú, že hla
sotvorené ústrojenstvo jednotlivého spevá
ka vylučuje jednotnosť metodických po
stupov. V tom väzí do istej miery aj proble
matičnosť všetkých učebnfc spevu. Mnoho 
vynikajúcich pedagógov z toho . dôvodu. 
upustilo od knižného spracovania svojich 
p edagogických skúseností. 
. V kapitole IDavová rezonancia vynára sa 
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nám v plnej forme dnešný nedostatok jed
notnej speváckej nomenklatúry. Iste sa 
nájde dosť učiteľov spevu, ktorí zásadne 
nehudú súhlasiť s Godin-Palovčíkov<·m 
označením falzetu za hlavový tón. Autori sa 
odvolávajú na M. Garciu, ktorý však vo 
svojej "Skole spevu" pri určovaní rozsahu 
hlaso;v zreteľne uplatiíuje názov falzet pre 
voix mixte. Vypl)•va to aj z povahy názvu 
samého - falzet - akoby neprav)• hlavový 
tón a ten pravý, t. j. hlavový tón, Garcia 
a s ním mnoho iných tal. pedagógov spevu 
lokalizujú nad falzetom. Je pravda, že ak 
v praxi uznávame len hrudný a hlavový· 
register, tak chápanie veci zjednodušuje 
stotožnecie Ialzetu s . hlavovÝm tónom. Mla
dých pedagógov však môž~ taká nejednot
nosť názvoslovia viesť v praxi k vážnym 
omylom. 

V súvislosti so správnym nasadením tónu, 
ktorý má byť mäkký, opret)•, vpredu a na 
dychu, rozvíjajú autori stať o rôznych· zlých 
návykoch a medziiným aj o zlej hovorovej 
reči, ktorá má ďalekosiahle následky pri 
tvorení spevného tónu. Mnohé zlé návyky 
sú vážnou zábranou k dosiahnutiu voľného 
plnozvučného tónu. Tejto otázke by sa ma
lo práve v rámci základného školstva ve
novať viac pozornosti, aby sa deti od mala 
učili správnej výslovnosti. Tvorenie sprá v
neho spevného tónu je v nedeliteľnom sú
vise so stavbou samohlások. Hlasová vý
chova pri stavbe vokálov uprednostňuje 
vokál "e", ba odporúča ho ako osvedčen~· 
prostriedok nápravný pri zle znejúcich tó
noch. Tento v)•sostný význam "e" vokálu 
je u nás na Slovensku prinajmenej sporný. 
Z vlastnej pedagogickej praxe môžem tvr
diť, že zo 100 hlasov, ktoré som školila, 
80 percent malo chybne stavané hovorové 
"e", ktoré pri speve znelo až kazove. V na
šej oblasti, kde susedíme a stýkame sa 
s dvoma národmi (Maďari a Nemci), ktoré 
používajú otvorené a zavreté "e", ktoré v 
slovenčine nepoužívame, vokál "e" býva 
často zlý a neslovenský. Pri hlasovom vý· 
cviku treba stavbu "e" opravovať a trvá 
to neraz dlho, kým docielime "e" správne
ho zvuku. Pri stavbe hlasu treba vychádzať 
z vokálov individuálne najlepšie znejúcich. 

V kapitole Nasadenie a tvorenie tónov je 
zahrnutých najviac námetov, či už na za
myslenie a či na praktické použitie. Tu sa 
stretáme zo slovenského stanoviska aj s ta
kýin nepochopiteľným zjavom, že hneď 
po základne dôležitých návodoch, ako je 
napojenie tónu na dych a hlavovú rezo
nanciu, keď teoretický pokyn má s_a prak
ticky na vokále vypracovať, . utori hlaso-
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vej výchovy ako prvý príklad predvádza
jú cvičenie podložené vokálom "ii". Takto 
pokračujú aj v mnohých ďálších cvičenial'h 
nasledujúcej kapitoly, pripojac , k vokálu 
"ii" ešte vokál. "o". Je pri~m zarážajúce, 
s akou samozreJmou ľahostaJnosťou pašujú 
takto do jedného z najchúlostivejších odvet"i 
slovenského umenia neprípustné nesloven
ské prvky. Každý, kto sa zapodieva otáz
kami vokálnej pedagogiky, vie, že "u" a 
"o" vokály sú pi•edné a s vysokým for
mantom. Z tohto dôvodu sa s obľubou po
užívajú pri stavbe hlasu, lenže treba dať 
pozor kým· a kde. Ak Maďari, Nemci, Skan
dinávci a iní maj(l v svojej reči tieto hlásky, 
je celkom správne, že ich používajú aj pri 
hlasovom výcviku, no v slovenskej reči, pri 
výcviku slovenských spevákov si tieto cudzie 
vokály požičiavať nemusíme a nebudeme. 
Všetky národy so zVýšen)rm úsilím pestuj(, 
kultúru svojej reiii a bolo by načase, aby sme 
tak konali aj my. Na -vysvetlenie uvedených 
omylov s používaním neslovenských voká
lov dalo by sa predpokladať, že autori 
Hlasovej výchovy čerpali zväčša z vokálno
pedagogickej litE'ratút·y nemeckej a maďar
skej, čo hy im nikto nevyčítal, keby holi citli
vejšie pamätali na potreby speváckej školy 
slovenskej. 

Na otázku krytia. tónov je v spev. peda
gogike viac názorov. Stará talianska škola 
kryla p1·echod od strednej do vyššej hlaso
vej polohy a neskoršie pedag. smery, ktoré 
vychádzali z potrieb nových reprodukčných 
požiadaviek hudby 19. stor., rozšírili krytie 
a miešané znenie hlasu do celého hlasového 
rozsahu. Hlasová výchova prikláňa sa ku 
krytiu horného prechodu, pričom ohrani
čenie nástupu krytia posúva privysoko, až 
na "g". Je zdravšie pripravovať krytie už 
na dvoch až troch predchádzajúcich pol
tónoch. 

V odstavci o väzhe tónov hovorí H lasová 
výchova o legáte a portamente ako o ne
vyhnutných faktoroch kultúry hlasu. Ako 
pŕotiklad väzby tónov uvádza staccato po
stavené na správnej dychovej technike. 
Touto staťou zdôraziíuje Hlasová výcho,•u 
potrebu technického vyzbrojenia speváka 
na zvládnutie národného aj svetového spev. 
repertoáru. Znalci umeleckého spevu sprá v
ne apostrofujú, že v dobrom zaspievaní re
citatívu sa prejavuje technická i muzikálna 
schopnosť speváka. Z tých dôvodov h lasová 
výchova načrtla historický vývoj recitatívu 
a jeho v)•znam v opere a touto staťou za
klúčila t echnickú prípravu speváka. 
Prehľadné zhrnutie hlavných znakov 

krásneho umeleckého spevu a pokyny o po-

Desať rokov Vysokej školy múzických umení 
7. júna 1949 vyniesla Slovenská národná rada zákon, ktorým sa 

zriaďuje Vysoká škola múzických umení so sídlom v Bratislave. Tento 
významný čin v dejinách našej kultúry je prirodzeným a logickým 
dôsledkom politicko-spoločenských premien, ku ktorým došlo v našej 
vlasti po víťazstve robotníckej triedy vo februári 1948. Víťazný február 
položil základy a dal predpoklady pre veľký rozmach našej nár odnej 
kuliúry a nebývalý rozkvet nášho hudobného, činoherného a tanečného 
umenia. Organickou súčasťou tohto v našich dejinách bezpríkladného 
rozkvetu profesionálnej a amatérskej tvorivosti nášho ľudu je zrod 
a rozvoj VŠMU, nášho najvyššieho učilišťa tohto druhu, od založenia 
ktorého uplynulo lO rokov. 

Prirodzene, 10 rokov vo vývoji ktorejkoľvek školy, to je veľmi 
krátky čas, aby sa mohli stanovovať a hodnotiť stabilné črty jej pro
filu. VŠMU je školou mladou a je ešte vždy v štádiu budovania. Jej 
začiatky boli ťažké a všetci t í, ktorí tu od počiatku pedagogicky pôso
bili, a tí, ktorí na nej študovali, sa na ne iste pamätajú. Ostatne, ináč 
to ani nemohlo byť. Nebolo tu skúseností pedagogických, organizač
ných, administratívnych, bolo len niekoľko vypožičaných prednáško
vých miestností, nebolo učebných pomôcok, nástrojov, knižnice a pod. 
školu nebolo možno budovať akoby "vo vzduchu", nezávisle od celko
vého stavu umeleckého života u nás; bolo potrebné nadviazať na status 
quo, vychádzať z neho a potom ho postupne rozvíjať a zveľaďovať. 
Túto základnú požiadavku sme si zavčasu uvedomili. Pred nami bol 
cieľ: vychovať pre našu hudobnú, činohernú a tanečnú kultúru ideove 
a odborne najvyššie kvalifikovaných ľudí, oddaných svojmu ľudu~ 
komunistickej strane, nadšených a obetavých budovateľov socializmu. 
adeptov umenia s čistými a pevnými občiansko-morálnymi vlastnosťa
mi. Postupne s uskutočňovaním tejto úlohy stávalo sa nám jasným. 
akou dôležitou je tu drobná ideová i organizačná práca pracovníkov 
školy. Denná prax nás už v prvých rokoch nútila riešiť na jmenšie 
i najzložitejšie p roblémy, vyplývajúce nielen z komplikovanej a rôzno..:. 
rodej organizácie školy samej, z učebného plánu s veľkým počtom 
týždenných hodín, z citlivej náplne osnov jednotlivých predmetov, ale 
i z takých javov, ako sú rozmanité vyučovacie metódy jednotlivých 
pedagógov teho istého alebo príbuzného odboru, z náročnosti učebného 
plánu, zo špecifickej povahy študenta tohto učilišťa a zo spôsobu jehó 

trebe šetrenia (markírovanie) hlasom v spe· 
váckej praxi sú záverečným odstavcom 
Hlasovej výchovy. 

Godinova - Palovčíkova Hlasová výc.ho
va, vychádzajúca z pedagogických skúse
ností autorov, doplnených a rozšírených 
rozvetvenou vokálno-pedagogickou literatú
rou cudzozemskou, podáva v metodicky 
zostavených postupoch v zásade dobrý ná
vod na _školenie hlasu. V 33 kapitolách za-

chycu je mnohostrannú zložitosť problemati
ky vokálnej pedagogiky a pokúša sa o jej 
praktické riešenie. Je p rvým slovenským 
knižným zhrnutím odbornej problematiky 
tohto druhu, a keď aj nerieši žiadny z čiast
kových problémov vokálnej pedagogiky na 
základe najnovších výsledkov rý chlo sa 
rozhehnuvšieho vedecl>ého výskumu, vítame
túto knihu a hodnotíme ju ako kladný prí
nos. Darina Zuravlevová 
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individuálnej výchovy v hlavnom pr~dmete, z našej snahy zaručiť 
integrálnosť výchovy študenta. V neposlednom rade bola tu obťažná 
situácia s množstvom externých pedagógov, s koordináciou ich výučby, 
so zostavovaním vhodného rozvrhu pri malom počte priestorove a 
akusticky nevyhovujúcich učební atď. Tieto a iné problémy nám pri
pomínajú, že nijakým čarodejným šibnutím zázračného prútika ich 
nevyriešime, že tu treba trpezlivej, drobnej a obetavej každodennej 
práce, ktorá jedine zaručí, že sa postavia stabilné základy školy a že 
na nich bude možno ďalej spoľahlivo budovať . Systém výstavby - tehla 
ku tehle- sa ukázal jedine správny, aj keď na prvý pohľad neefektný. 

Prvé roky jestvovania VŠMU boli vyplnené týmto druhom práce, 
ktorá sa týkala prepracovávania učebného plánu, domýšľania osnov, 
pedagogických metód. organizácie práce katedier, masovopolitickej 
činnosti, budovania vzťahov k nášmu verejnému životu v celom roz
sahu. Pôzitívne výsledky činnosti školy sa, prirodzene, ukazujú, hoci 
pomaly a ešte nie v takej. kvantitatívnej miere, ako by sme si želali. 
VŠMU dala nášmu verejnému umeleckému životu viac mladých adep
tov, z ktorých sa mnohí významne uplatňujú, či už ako skladatelia, 
režiséri, dirigenti, herci, inštrumentalisti, choreografovia alebo ako 
divadelní teoret ici, výtvarníci, taneční pedagógovia a vedci. Viaceré 
1lseky nášho života pocítili príliv tejto novej , mladej umeleckej krvi. 
Tento proces bude v budúcnosti pokračovať v miere stále intenzívnej
šej. Treba povedať, že umelecká náročnosť, požiadavk~ a potreby našej 
verejnosti neustále rastú. VšMU bude musieť odpovedať na túto 
výzvu, a to hlavne v dvoch smeroch. V prvom smere pôjde predovšet
kým o sústavné zvyšovanie požiadaviek umeleckého majstrovstva za
_vedenim tvrdých noriem na kvalitu umeleckej výkonnosti. Vyžaduje 
to nielen náš prudko sa rozvíjajúci domáci umelecký život, ale rovnako 
i -vždy ráznejšie doliehajúca medzinárodná konkurencia, v ktorej zvlášť 
výsledky sovietskej školy prevládajú. Paralelne s touto úlohou, orga
nicky ju doplňujúcou, bude úsilie zvýšiť myšlienkovú pripravenosť 
mladých adeptov nášho umenia pre verejný život. Nezakrývame si, že 
táto úloha je zvlášť ťažká. V oblasti, ktorá má toľko prirodzených 
sklonov ostať trčať v prakticizme, nie je ľahké združiť vysokú profe
sionálnosť s vynikajúcou ideovou pripravenosťou a s pružnou, mladist
vou estetickou erudíciou. Celý náš súčasný mnohotvárny zápas o so
cialistický umelecký prejav je nerozlučne spätý s uskutočňovaním 
tejto pedagogickej úlohy. Kto by nevidel, ako ťažko je správne dia
lektick;y hodnotiť javy hudby, koľko tvrdej , sebavýchovnej práce vy
žaduje vypestovanie schopnosti vedieť prežívať svet, život, umenie 
v· protikladoch a vo vývoji, koľko námahy sa potrebuje na rozpoznanie 
toho, čo má tendenciu rásť, od toho, čo zaniká (hoci je momentálne 
v móde a v rozkvete), čo je progresívne, od toho, čo upadá a degene
ruje. A práve preto, že náš dnešný socialistický umelec musi plne 
prežívať súčasnosť, musí myšlienkove zvládnuť nesmierne zložitý 
život našej prítomnosti, v ktorom úlohy plynúc.e z dovŕšenia socialis
tickej kultúrnej revolúcie . hrajú primát, musi byť natoľko ideovo eru
dovaný, aby nestál na chvoste budovateľského procesu, ale aby bol jeho 
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kormidelníkom. Predovšetkým na~ - v 
lavice školy, má byť takto vystroj~~á~elecká mladez, ktorá opúšťa 

Treba povedať, ze na tomto por d . , . 
nulosťou) vykonal slušn- kus ed~ sa . ost~l (ak to poro~náme .s mi-· 
bude potrebné urobiť o%eľa v·ľ gogtek:_J práce. V buducnosti však 
estetické štúdium na VŠMU a

1 z~~tTre~a ~okl~dne p~ehJ~iť filozoficko
sk9n: kolektíve, podporovať rast ;~~~~h ~~~vn~ pr~.cu_ v štu.~ent
naseJ mládeže s naším pracu 'úcim l , a tých ztvych zvazkov 
~orálnej a umeleckej zodpove~nosti z~d~~ d :ust~'.'ne pestovať pocit 
cm, prekonávať a celkom vykoreniť z vedaz ~ obc!ar.tsky a ~elecký 
módne predstavy 0 spoločenske. 0:1111~ ~SeJ ~ládeze staro
nešťastného dedičstva vývoJ·a k~p~aTo~~lkne~ vylucvnostt. umelca, tohto 
storočia. Is Ic eJ spolocnostt z XIX. a xx. 

S tým teda súvisí druhá zák! d á -1 h . 
činnosti VŠMU, a tou je užšie spofen~e š~ 01 a persp~ktí~?-eho rozvoja 
pracujúceho ľudu v továrňach a na JR~ Y Ps dennym pvotom nášho 
smere, ktorá natoľko zamestnáva m . - :estavba s~oly v tomto 
iste v jednej veci: v lepšom poznaní ~sl~rf!8S~o J?r~covtska, . pomôže 
deže s naším ľudom v k · . .z I~eru naseJ umeleckej mlá-
nej, činohernej a t~ne~~:j t~c~~iJo~~o~ Pf1hrozvíja~~ ~ktívnej hudob
v rozvíjaní pocitu zodpovednosti mladýc~s ~ ~raCUJUCIC~ a ~ich detí, 
umelecký život, P!Ofesionálny aj amatérsk; ep ov za cely nás verejný 

Rok 1959 na VSMU je k b'l . . , 
tedrách, fakultných radá~~ ~~~~~~~o'.'a.m~ d~~atročnej práce. V ka
sledky pozitívne i negatívne hodne~.ra e s oly _sa analyzujú vý
skúma sa ideový a umelecký p~ofil št~d~~t sa metody pedagogické, 
sovopolitickej práce, preverujú . sa učebn ov a pedagóg.ov~ _stav ma
~hodnocujú sa formy doterajšieho styk é plá~y, ventti~JU ~osno_vy, 
s~olami, spojenie s našimi ostatnými ~!~~~~mti s.e~t~r;k;ymi. ces~ymi 
tych 10 rokov sa vel'mi zlepšili pracovné d Yf!l ~nstttuctamt. atd. za 
iných momentov rozšíril sa očet _po Il!-1e Y n? VŠMU. Vedľa 
r:ov, zriadilo sa Divadelné št~dio ľ;~~:rsk~vych a _cvtčných priesto
s rozsiahlou diskotékou magnetofóna ~v~; - ~~ dva Qrgany, knižnica 
a pod. Hoci je škola rozt~úsená po cent;: ; u;}~· výtvar.?-ícka dielňa 
dovách, je dnes situácia neporovnatel'ne lep}'a .. tskavy vo VIacerých bu-
T ~ tk · · sza a o pred ôsmim· k · 

O VSe O prispelo k postupnej_ stabiľ - ... vk l v •, l ro mi. 
V najbližších týždňoch sa VSMU I~acn s. 0 Y vo .":setkych smeroch. 

jestvovania. Toto na rozsah síce kr~~feravtJ~ osl~vzt lO_rokov svojho 
leum oslávi naša vere·nosť s 1 ·-a e osa om. vyznamné jubi
rokov dodala škola nátmu živ~~uu Iso ~?0 absolvent~I, ktorých za 10 
umelecké inštitúcie, počínajúc n~š~~ ~~~sť kÝas~hUJ~ ta~mer· všetky 
hudobnými školami, opernými a činoherný~· m~ sva.zm~, odbornými 
nické orchestre a vokálne telesá . I se namz az po symfo-
súbory ĽUT, odbornú tlač, orga~iľ:~~v~~~:it~~.v, televdíziu,šrozhlas, 
radosť z umeleckej a v.edecke · . . v. . Ie, a po . V MU má 
hých a talentovaných absolveJn pracovneJ cn:nosti tyc~to sv~jich zdat
ďalší a ďalší Tí budu' uskut v!OV, ťku ktorym v buducnostl pribudnú 
. . · ocnova a napomáhať ď lv, · · ·· · 

hstiCkého československého umenia ak· t v. d ~ 51 roz~OJ sp.cia-
. ' 0 0 zza a SJazd socialistickej 
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kultúry. · Práve pri príležitósti 10. výročia založenia Vysokej školy 
múzických umení hlási sa celý pedagogický a študentský kolektív 
k zásadám a myšlienkam vysloveným na tomto sjazde a ich uskutoč
nenie pokladá za vec srdca a cti. Isté je, že naše hudobné, činoherné 
a · tanečné umenie nestálo nikdy pred takými veľkými a krásnymi 
perspektívami, ako ~a~rtáva · .dovfšenie . výstavby social~zmu ~ p_:ecE-od 
ku komunizmu v naseJ vlasti. VSMU SI plne uvedomuJe, ake narocné, 
ale i dôležité a dôstojné úlohy ju v tomto smere čakajú. Celý kolektív 
školy vypne všetky svoje schopnosti a sily, aby čestne obstál pri usku
točňovaní tohto veľkorysého a krásneho programu. 

Oto Ferenczy 

JúLIUS B'ATEĽ 

O slovenskej robotníckej piesni 
Od samého začiatku robotníckeho hnu

tia bola robotnícka pieseň n11dchnutá 
revolučným duchom. Zjednocovala ro
botnícke masy v boji za socializmus. Keď 
sa robotnícke hnutie začalo rozvíjať aj 
v radoch slovenských robotní~ov na 
Slovensku a najmä mimo Slovenska, 
kde slovenskí robotníci vo velkom počte 
žili - v Pešti, vo Vieďni a v Amerike -
vznikla aj slovenská robotnícka pieseň. 

Prvé slovenské robotnícke piesne boli 
preklady. českých, maďarských a nemec
kých robotníckych plesní. Cosko1·o 
vznikli aj pôvodné slovenské robotnícke 
piesne. S(l akýmsi pokračovaním slávnej 
jánošíkovskej tradície. účinne sa v nich 
spája sociálny a národný motív v revo
lučnom odhodlani .bojovať proti nelud
skému vykor!stovaniu, proti sociálnemu 
a náródnostnému útlaku, ktorý zvlášť 
kruto doliehal na slovenský proletariát. 

Robotníc::ke pleSne sa začal! rozširovať 
tak, ako sa rozširovala Iudová pieseň 
- ústnym podaním. Začiatko~ tohto 
storočia ich začali uverejňovať v robot
níckej tlači. 

V Slovenských robotníckych novinách 
zo 7. Vl. 1906 bola prvýkrát odtlačená 
pieseň Václava Chlumeckého·Enšpengera 
na náp_ev Hej; Slo~·ác!: 

Hor sa, · szovač, ·ndrod ujarmený, 
ndrod proletárslcy! · 

· 'Neclt sa ten ná~ smutný osud zmení, 
'nechceme žiť. z. ltlslcy! 

My už teraz dobrú cestu 
, k n~še; spiíse zndme: 

Medzinárodn'ého ducha slobodn~hd, 
. toho . vyvoláme! . 

Slovenské robotnícke spevníky začali 
vychádzať dosť neskoro, aj to bez nôt, 
keď český proletariát mal už zopár 
desiatok tlačených spevníkov. 

Prvý český robotnícky spevník vyšiel 
nákladom D~ln!ckých listov v New Yor
ku v r. 1877 pod názvom Písn~ d~lnické. 
Prvý slovenský robotnícky spevník bol 
vytlačený až v r. 1911 pod názvom 
Robotnícke piesne . Spevn!ček zostavil 
Podlučinský (Andrej Hvizdák) , pôvodne 
obuvník, rodák zo Štiavničky v Turci 
[1883-1948). Bol jedným z prvých pro
letárskych slovenských básnikov. 

Spevníček Pod.lučinského čestne splnil 
svoju úlohu v časoch, keď sa slovenské 
robotnícke hnutie začalo rozrastať. Prav
da, nemožno hovoriť o básnických hod
notách, o vytrfbenom verši, o bezchyb
ných rýmoch, správnej dikcii a čistote 
reči. Treba maf na pamäti, že tieto 
verše písal jednoduchý človek. To však 
neuberie zo zásluh Podlučinského, že 
slovenskému proletariátu dal piesne, 
ktoré v tom čase vykonali velmi dôleži
tú 6.Iohu v hnutí slovenského proleta
riátu: burcovali, zaparovali srdcia, krie· 
sili triedne uvedomenie. Nedocenená je 
ešte práca Andreja Hvizdáka-Podlučin
skéno ako robotníckeho básnika, pre
kladatela a upravovatela textov robot
níckych piesní. 

Robotnícke piesne. Zostavil Podlučin
ský. Praha. Tlačou kníhtlač!arne Ant. 
Reisa. Král. Vyšehrad. - Nákladom Ant. 
Brouhu, Praha, Myslíkova ulica č. 1959. 
Cena 20 hal. Formát 11X14,5 cm, počet 
strán 32. Obálka je červená. 

Spevníček obsahoval 20 piesn(. 
Druhé, opravené vydanie Robotníckych 

piesní bolo vytlačené v Žiline, pravde
podobne v r. 1920. 
~obotnfcke piesne. Zostavil Andrej 

HviZdák [Podlučinský). Druhé opravené 
vydanie. Cena l kor. Nákl., časopisu 
.,Právo ludu" v Žiline. Formát 9X14 cm 
počet strán 32. Obálka je sivej farby' 
tlač na obálke je červená. - Počet 
piesní 22. 

Robotn!cke piesne Podlučinského boli 
vydané aj v Amerike. Rok vydania nie 
je však uvedený, a tak sa nedá presne 
určiť. Toto americké . vydanie vy
š lo pravdepodobne skôr ako žilin
ské. Nasvedčovalo by tomu aj to, že 
v tomto americkom vydani s11 tie isté 
pie~sne . ako ~ ?rvom vydan( (r. 1911) 
a ze m et am Jednej piesne z druhého 
opraveného vydania. ' 

Slovenská pokroková knižnica. Sväzok 
V. Robotnícke plesne. ZostavU Pod.lučln
ský. Tlač Rovnosti Ľudu 1510 W 18th St., 
Chicago, III. Formát 9,5 x 13 cm strán 
32. Obálka je šedozelená. - Počét ples
nf: 20 piesnf z prvého vydania a 7 
Iudových piesní; spolu 27 plesní. 

Za prvej republiky v r. 1921 bol vy
tlačený iný spevník robotníckych piesní 
ktorý zostavil Václav Chlumecký-Enšpen~ 
ger. 

Spevník ( 33 robotníckych plesni). Zo
stavil Václav Chlumecký (Enšpenger). 
Cena Kč 3,50. 1921. Tlačou: .,Grafia" 
v Prahe. Vydavatei za tlačový odbor 
južnej oblasti Slovenska: Július Verčík. 
Formát 10,5X17 cm, str. 52. Na posled
ných dvoch stranách je zoznam prole
társkych novín. Obálka je bledosivá. 
Vačšina týchto piesní sa nachádza 

v Robotníckych piesňach Podlučinského. 
Týchto plesní je 19, nie sú vša k 
odtlačené bez zmeny. Chlumecký ich 
opravoval, aby lepšie vyhovovali v nov
šfch pomeroch. 

Václav Chlumecký-Enšpenger pôvodom 
Cech, narodil sa v Skutči na 'Ceskomo
ravskej vysočine v r. 1861. Od roku 
1892 žil_ na Slovensku. Umrel v r. 1944. 
Bol na]vzdelanejšfm pracovníkom slo
venského robotníckeho hnutia a najvy
zna~nejším slovenským robotníckym 
básmkom. Chlumeckého piesne a básne 
zanechali trvalú stopu vo vedomí slo
venského ludu. Najznámejšie sú: Hor 
sa, Slovač, Sto1f Slovák ako skala, Dre
vorubač Slovák, Co by chcel To sa musí 
premen!t atď. ' 

V spomenutých spevníčkoch robotníc
kej piesne nechýbala Pieseň práce, In
ternacionála, Marseillaisa (robotnícka 
Marseillaisa). červená zástava (Rudý 
prápor), Veje vietor zo všetkých strán 
do červenej zástavy, Pieseň proletárov 
(Kto. zlato vydobýva). Májová hymna 
(!'iá Ja prvý krásny deň je dnes) , Piesei'í 
ž1en, Kupredu ženy. 

Staré robotnícke plesne sa dnes už 
nespievajú. Je to škoda. Ved tie piesne 
vykm;au sv~ju úlohu v časoch neslý
chaneho soc1álneho 11tlaku. Robotnícka 
p~eseň znela pri štrajkoch, demonštrá
Ciách, v · prvomájových sprievodoch a 
znela aj v žalároch, ked kapitál vrhal 
do žalárov n ajlepších a najsmelších bo
jovníkov robotn!ckeho hnutia. 

Z týchto stálych piesní spieva sa dnes 
llŽ len Internacionála a Pieseň práce 
ktoré sa stali hymnami a spievajú sa pri 
slávnostných prfležitostiach. Ostatné -
kedysi , známe a významné p Lesne ·
poznaju dnes llŽ len najstarší 6.častnict 
robotníckeho hnutia. 

Jedna z týchto zabudnutých piesn! jA 
červená zástava (Rudý prápor - Czer
wony sztandar). Patrí medzi najslávnej
šie revolučné plesne. Slovenský text bol 
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uverejnený až v roku 1911 v Robotnfc
kych piesňach Podlučinského. Václav 
Chlumecký uverejnil ten lstý text s nie
ktorými zmenami vo svojom Spevníku 
133 robotníckych piesnf). Odtlačújeme 

V ráznom pochodovom femJJt 

text podla Chlumeckého Spevníka, ako 
sa spievala táto revolučná pleseň na 
Vrútkach. Nápev je zaznačený podra 
spevu skupiny starších vrútockých sú
druhov a súdružiek. 

$o''tl J 1 r p p J, p Js 1 J (gf=fn=n P ~ l r 
Prté. ty. r a-nov a zradcov tu - du, nuh zhy-nie sla · rj, /lo~-lý svtf, i i - vot 

nq • vý cham~ od zÓ . kto • du, ne . smit hyf žiadnych hrôz, nie bied, ne • 

- ; ~l ~ 
No - pred len napred len, za - zntj spt v! Nás 

E 

11&" r- s f ~ ~ ~ 1 r3 ll ; J' 1 JJ Ji tth=r=tjj 
prá_ t;or nad frit· na . mi vla . ft, ne- sie on ľu · du hntv. pomsty hrom, vo/' · 

nos - fi ú kaz vi-dltfv tÍom- o ru ·de do kr · vo· ro riu .. ie: ft 

•• r F l 
prucov - ní- kov 
(ko-:mu- nis- lov) 

r ' ~ ~Ett=i$iEr 
krt~, ie no !Íom pro · co v nÍ 

(ko mu niS 

2. Krv na~u preltevajt1 kati, 
my opl'ývame slzami, 
veď prfde jeden det! odplaty, 
(:keď tch budeme st1dit my.: J 
Napred len, .. . 

kov 
lov} 

3. Nuž, pripravme sa, bratia, k boJu 
v šík svorn'ý, mocn'ý ako prúd! 
Jak veletok, čo spechá k moru, 
(:muslme etela dosiahnut.: } 
Napred len, ... 

krv. 

no nom 

l 

Za per~ekllcií počas prvej r epubliky, 
ked neraz tiekla krv -komunistov, . po
sledný riadok spieval! takto : "je na 
ňom :komunistov krv". 

Podobne ako červená zástava, a j v žac 
lári napísaná pleseň pod názvom ;,Píseň 
v1!zn1!~, 'znáina aj ako "V1!zeňská" , _ "Za
lál'ní", "Na palubu", sa stala velmi po
pulárnou medzi českými robotníkmi. 
Text napísal Norbert Zoula v žalár! r. 
1881. · .zoulov text sa spievaval na · vše· 
obecne ·známy ·nápev v premenlivom· 3/4 

a 2/4.· takte. Tento nápev sa ujal a j na 
Slovensku, kde sa Zoulova pieseň spie
vavala pod n ázvom "Väzenská". ·Sloven
ský text sa nachádza v Spevníku (33 
robotníckych piesni) z r. 1921. 
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Niektoré zmeny a dodatky v t exte 
robili speváci, keď v zápale spevu zdô
razňovali niektoré pasáže dodatkaml. 
Doplňovali n ajmä treti riadok. Tieto do
plnky sú uvedené v 2:átvorkách. Doplnky 
sa spievaii na dominante (skandovanie). 

( 

•· 

Zu - spi~ - vuf ·me »les-n~. bru -fia, kto -r~ vot'- nfm mu · i om pat· ria, 

'tn- h<Írs vía. td - r i hó - ti. 
v mužnom s/o . v~ 

I$tl7 P. 
J r l p ~ ~ ~ 

) 

• l J ~ • r r l Jí 4 
wJ J, ' l 

~- ma z u .. fár •' hrá- niť te be, o i ke· by ta trá. pi ,,: 
2. Pozr i, ak lud žfi.e biedne 

a kapitdl zdiera ·p ilne. 
ao syn práce urobil? (urobil} 
Ale to mu tiež nie te dost 
a vysaJe ťa až ·na kost, 
aniž bys' sa protivtl . 

3. Hore, chlapci, na palubu, 
trebdrs plult sme v zdhubu, 
zástavu ubránime. [brdntmej 
Aj keby sme padli všetci, 
vstan(t noví bofovnlci, 
rudfí prápor zavlafe. 

4. Zavlate nám nad hlavama 
ako rudá žiara ranná, 
zvestujúc ndm novg det!. [pomsty deň) 
Preto, súdruhovia, pod'me, a 
za slobodu život datme, 
tak lud blaha dôjde len. 

"Veje vietor zo všetkých strán do 
červenej zástavy" sa nachádza v Robot-. 
nlckych piesňach Podlučinského z r. 
1911 a aj v Spevníku ( 33 robotníckych 
piesní ) z r . 1921. Je to dosť podarené 
prebásnen!e velmi známej madarskl:lj 
revolučnej piesne " Piros zászlónk, vôrôs 
zászlónk lobogtatja a szelló", ktorú nap[-

Rázne 

sal J. Mónus, pekársky pomocnfk, funk
cionár maďarskej sociálnodemokratickej 
s trany. Text má Iudový charakter a spie
val sa na všeobecne známy nápev piesne 
"Jaj de magas ez a vendégfogadó". Ná
pev je zaznačený podla skupiny starších 
slldruhov a slldružiek na Vrútkach. 

=&•,ät w. ;, ~ r· 1 J. Jí 9 r· t r J w J 1 J J pli r ~ FtJ 
Ve . j e vie - for · za všetkých strán do éer- ve -n~i zdsfa · vy Sem sa, bratia, 

~ :faň- me pod tiu, mi -. 1/ bra -tiu , kým nás krivda nl!·ld/Ó · ri.~ . , -:: 

~~ r r r l· p J. k4Jf' p M.--=tt r J J l J~~ 
ao bo · ja su · chys-tuj-me, zo · tie krivdy. , od fy ru -nov ]loch<!· ne. 

2. Načože sú mdrne rangy 
a koruny na svete? 
Darmojed!, čo motyky 
a kosy neberiete? 
Ľahko sa vám 'ti/rdoruký lud zdiera, 
k torý pre vás hladom, biedou .umiera{ 

Za prvej republiky bola medzi robot
níkmi _velmi známa (najmä na Vrútkach 
a v Martine) pieseň Vlíclava Chlumecké
ho, ktorá bola prvýkrát uverejnená v Ro
botníckych novinách (9. IV. 1919), potom 
aj v druhom vydan( Robotníckych pies
n! (žilinské· vydanie) a v Spevnfku (33 

J 

t 

3. Len sa napred, ľud nevole, 
pod zdstavy červené! -
nech vyhynú darmožráči 
ako pldnky pohnilé; 
nech zanikne vláda kapitalistom! 
Sláva, nazdar vern'ým socialistom! 

robotníckych plesní) pod názvom "To 
sa mus[ premeniť" s poznámkou, že sa 
spieva a ko Rudobílý kvfteček. Bol to 
velmi .známy nápev, na ktorý sa spievali 
via ceré české piesne, napr. ·Mttyž jsem 
inašfroval . . ·. · · 
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J l 
Dl bo_ li sm~ my l~n ot . ro. ci, ro bi li sme tv· ho vo dne v no- Cl; 

(sme my bc · li J (pra · co va - li sm~ my ) 

r ~lr=r=r rlr r~ p ~ liJ r r J1 
ber Dd- dy. chu pre tú pre. ne,š·lasf·nÚ panskÚ pf· chu, vo dn~ 

!pra· co 
v ne· ci 
va. li 

drh- li 
sme my} (n~ - na. syf . nú 1 

-®' J J J l J J 
pre tú nt· 

(pre tých n l! 

T(?r 
ná - syt- nosf' tuc·nych JJÚ 
ná. syl- nýchl 

r • l 
bo ID fr~ ba laé. nych, 

lbit dnyc/\) 
o tr 

na 

mal'! 
stat'! 

~ ll q J i J J 
nich. (Tra - la . la! l To sa mu · 

,;, l r F 
Kto chu 

r ~ l J J 
m~· du na· mt 

Aj my c~ · me- slui - M 

bo 

r 
ha 

J l 
s / 

r 
íif~ 
!if: 

lo fr~. ba biednych pro. le · tá · rov, 

i±f r p ~ f Jí 
ných, éo by len ro - 1 - ti 

J J J l r F r J 
pr~· me · nif'. rov . nosi' chce.'"" 

( fo sa M- smie 

l r r r r l F. l 
mu · sí pra. co - vaf. 
ni~ l~n Pr<J · co v at: ' 

2. Teraz, proletdrt, bratia mtlf, 
u~ sme slobodu st vydobyli; 
máme slobodienku celkom novtí, 
slobodienku našu jazykovtí; 
ale ešte máme tučných pánov, 
eUe máme biednych proletárov, 
ešte máme lačných, otrhaných, 
ktorí musia robiť na nich . _ . 

To sa musl premeniť, 
rovnost chceme mat! 
Aj my chceme slušne ~žt, 
nielen pracovať. 

Na vtedajšiu situáciu robotn!ckej trie
dy Chlumecký konkrétne reagoval , ked 
'bola sklamaná vo svojich nádejach, že 
to nie je sloboda, za ktorl1 bojovali 
uvedomeU robotn!ci, a preto volá: "To 
sa mus! premeniť, rovnost chceme mat!" 
Ved prišlo Iba národné oslobodenie -
"máme slobodienku celkom novú, slo
bodienku našu jazykovú". 

Dôkazom toho, že táto pieseň bola 
oblllbená a hodne rozšfrená, je aj to, 
že slová piesne sa nespievali všade 
rovnako. V zápale oduševnenia spleva
jl1ci menili text podla svojho citenia, 
aby priliehavejšle vyjadroval to, čo pre
ž!vall. 

Zápis piesne je podla spevu skupiny 
starš!ch slldruhov a súdružiek na Vrtlt· 
kach. 
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Ján Rob Poničan napťsal divadelnú 
hru zo života robotníkov pod názvom 
Dva svety. Je v nej text krátkej piesne, 
ktorý spievali pri premiére hry v Hronci 
na nápev, ktorý je tu zaznačený. Nápev 
nle je pôvodný, ponáša sa na rázne 
nápevy revolučných piesni. Začfna sa 
vefkou sextou a 3/4 takt sa predlžil 
v prvom a v· tretom takte na 4/4. Pri
spôsobenie nápevu na daný text je uká~
kou, ako si fud prisvojuje nie svojský 
nápev podla svojho c1ten1a. 

Spomenuté spevnťčky obsahujti menšiu 
čast robotnfckych piesni, ktoré spieval 
slovenský prolet ariát. Podrobnejši prie
skum Iste dokáže oprávnenosť tohto 
tvrdenia, aj ked sa dosial nepodarilo 
zapisať mnoho takých plesní. 

Právom konštatoval prvý tajomnlk OV 

Rázne 

It )i )l J. J, l j 
ko - ho heh Ži - ' o r11 Ko . ho prá · - co li . ví, hr • dý je, 

J, J 6Tr JJl) l 
ru· dý ie . Ei, pro le fár, - - - Pro · le fár. 

2. Naša práca živi celý svet, 
nasu silu zdolať moci niet. 
EJ, proletár, proletár! 

KSS Karol Bacllek vo svojom · referáte 
na zasadnutí Ov KSS dňa 4. júla 1958, 
že v repertoári krúžk ov ludovej umelec
kej tvorivosti chýbajú staré robotnfcke 
piesne a upada jú do zabudnutia. 

Treba premyslene a plánovite robiť 
výskum slovenskej r obotnlckej plesne. 
Je to fažká , ale zodpovedná úloha. Star
ší pracujúci sa už nepamätajú na úplný 
text tej,ktorej plesne. Pamätajú sa ešte 

na niektoré úryvky, slová, no t ým me
nej si zapamätali nápev. Treba niektoré 
texty a najmä nápevy rekonštruovať, 
a to tak, že z rozličných fragmentov sa 
zostaví celok. Toto sa dá. urobiť spolah
livo a verne iba vtedy, keď budeme mať 
viac úryvkov, fragmentov z tej-ktore j 
piesne. Je t o však práca velmi pomalá, 
ktorá si vyžaduje mnoho času a trpezli
vosti. 

O hudbe pre všetkých 
V súčasnej eta~e zvlášť vystupuje do popredia oU\zka prehlbenia výchovne j funkcie umeleckej hudby. 

Aj v listoch poslucháčov Cs. rozhlasu často čltame závažml poži,adavku: pr!bl!žiť Im tzv. vážnu hudbu. 
Potešitefné je teda to, že poslucháč! už z vlastného popudu hfadeJú bllžšl kontakt s hudbou. Preto 
v rozhlase domýšfame nové formy hudobnovzdelävaclch ·rel.1cil, aby sa umelecká hudba stala :záujr$>m 
všetkých ako p odnet k citovému zjemňovanlu, ako prostriedok výchovy k ušrachtilosti a mravnost!. 

Cs. rozhlas v Bratislave - počnúc 14. októbrom t. r. · - zaradi.J do svojho p'rogrnmu d'al!Hu cykl!ckiú 
reláciu ,.0 hudbe pre všetkých~, ktorú vysiela vždy v pondelok, stredu a ~iatok. Tento hudobnovzdclävacf 
cyklus ~ozumteme nim spojen:e hudby a slova, ktoré má za úlohu pribllžif posluchá.oo'li umel;ecl<ffi hudbu 
a ufahčiť mu jej vnlmanie) j e určený predovJetkým pre tých poslucháčov, ktor! nemajú hudobnú prlpravu. 
Stý l lek cii je prostý. pr;dŕžajúci sa základnej osnovy. Relá.c!e však môžu s uspokojenlm počúvať aj po
sluclláči hudobne näročnej!l. 

Zmysel cyklu j e: nekompromisnou ideovoumeleckou obsažnosťou diel obohacovať a formovať človeka 
nalej spoločnost! v hudobnej oblast! v zmysle p rogramu dovŕšenia kultúrnej revo!Ocie. v rel~á.ch s a 
vynasnažfme oboznám~! poslucháčov so vietkými oblasťami hudby, upútať ich pozornosť k umeleckej 
hudbe a u mnohých preklenúť ,.strach~ z počúvania vážnej hudby. tialej - opierajúc sa o marxistickú 
hudobnú estetiku - budeme vštepovať pos lucháčom správny, citove hlboko zažitÝ vkus pre umeleckú 
hudbu. Preto venujeme vefkú pozornosť aj problematike estetického vkusu poslucháčov. Didakticky 
sk!beným; a citove prlatupnými r eläciami nezabudneme vyzdvihnúť úspechy novej socialistickej hudobnej 
tvorby, u poslucháčov prehlbovať lásku k národnej hudobnej kultút e a k realistickému svetovému umeniu. 
Yo vietkých reláciách - okrem kladných hodnôt svetovej hudby - programujeme predovšetkým skladby 
československých autorov, tvor ba ktorých je spätá so súčasngm ·životom a napomáha. dovŕšenie kultúrnej 
r evolilcie. Každý týždeň sa teda rozhovorime o hudbe, o veciach okolo nej, o všetk ej tej kráse, ktorá 
je dnes každému na dosah ruky a vnáša do života pracujúcich ~istú radosť 4 povzbudenie. Lekcie bude 
č!tať často sám autor, ktort j e v t om-ktorom odbore najlepš!m pedagógom, čo umožni bezprostredný 
a no"1útený tón re l!1cie, v r>r leb:!hu ktorej autor sam, r esp. zo zvuk-ového 2äznamu použije OO n ajvíac 
hudobných ukážok. Počas lekcií, po prebratl určitej témy, uvedieme krátky obsah vysi.elanej látky. Toto 
r esumé umožni posluchačom ešte v)ac si utvrdiť v pamäti obsah predošlých relácii. Na konc! roku zadáme 
otázky, v ktorých zhrnieme celý mater;,äl. Najlepšie odpovede odmen!me v rämci verejného hudobno
výchovného koncertu. Posluchá.<li, ktor! sa p r!hlll.s!a pravidelne počúvať cyklus ,.O hudbe pre všetkých", 
dostanú zdarma t exty odvysielaných relácii. !Predpokladáme totiž, že rozmnožené texty im poslilžia ako 
úvod k hlbš iemu št6ď!u hudby. ' 

Pre Informáciu čitatefov aspoň n!ekofko t ém z predbežného dramaturgického plánu. Ako počavať hudbu ? 
Nebojte sa vážnej hudby! Krása v hudbe, Hudba a spoločnosť , Ľudové žriedla hudby, Národnosť v hudbe, 
Pieseň - hlas ľudu, Piesne našich dnf, Význam sborového spevu, Hudba a tanec, Národné tance, Tance 
v l«>ncertnej hudbe. Co v:iete o balete? Dramatické a hudobné zložky opery, Besedy o operetnej t"Yrbe, 
Besedy o modernej hudbe. O vkuse a nevkuse v hudobnej tvorbe, atď. PredpokladW!le, že aj od po
slucháčov dostaneme toľko podnetných návrhov, že nimi vystačlme na celú osnovu cyklu. Týmito relá
ciami sa prič!nlme o lepši vývin adekvá.tnejš!eho a esteticky pôsobivejili.eho rozhlasového hudobnovzdeiA
vacleho preja.vu. František Braruš 
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LJUBOMIR SAGAEV 

Rozvoj bulharskej symfonickej a komornej hudby 
za posledných 15 rokov 

Symfonická a komorná hudba sa v Bulharsku vyvinula neskoršie 
ako ostatné hudobné žánre. V krátkej histórii bulharskej hudby sym
fonické a komorné žánre prekonali najkratšiu vývojovú cestu. Boli 
vytvorené skladateľmi tzv. druhej generácie, ktorí sú až dodnes 
vedúcimi osobnosťami hudobného života ľudovodemokratického Bul
harska. I keď prví bulharskí skladatelia, ako napr. Dobrí Chrístov 
(1875-1941) a iní, robili pokusy v oblasti symfonickej hudby, nimi 
vytvorené diela nemožno pc:važovať za začiatky sy~fo~~ckej tvorby: 
V oblasti komornej hudby az do konca druhého desaťrocra tohto sto
ročia sa nevytvorilo nič. Prví bulharskí hudobníci zanechali cenné 
diela hlavne v oblasti piesňovej a sborovej tvorby, detskej inštruktív-:_ 
nej piesne a dosiahli určité výsledky aj v opernej tvorbe, v detskeJ 
opere_ a v klavírnej tvorbe. . . . 

Skladatelia prvej generácie sa zriedka obracali k symfomckeJ a ko
mornej hudbe. Nevyplývalo to z nezáujmu o tieto zložité hudobné 
žánre, ale z existujúcich podmienok, ktoré neboli priaznivé. V Bulhar
sku do konca dvadsiatych rokov tohto storočia neexistovali hudobní 
interpreti, nebolo komorných súborov ani symf~nických .orc~estrov. 
Prvé symfonické koncerty sa usporiadali po prveJ sveto\TeJ voJne do
plneným gardovým orchestrom pod vedením skladateľa Atanasova. 
Samostatná sofijská opera bola založená až roku 1908 a v roku 1922 
sa stala štátnym. divadlom opery. Prvý štátny symfonický orchester 
bol založený v roku 1936. 

Druhá generácia bulharských .skladateľov, ktorä začínala tvoriť 
v tridsiatych rokoch 20. storočia a ktorá mala tvorivé možnosti oveľa 
väčšie a záujmy širšie, nehľadiac na to, že v tých rokoch neboli priaz
nivé podmienky pre prác1.1, skúša svoje sily aj v oblasti iných hudo~
ných žánrov. V tých rokoch ·začínajú tvoriť ta~í význ~mní skl~datel~a 
ako Pančo Vladigerov, Petko .Stajnov, Veselm StoJanov, L]ubomu 
Pipkov a iní. . . . v. • ~ 

Do 9. septembra roku 1944. pravičtarska monarchisttcko-faststlcka 
klika nielenže nepodporovala, ale zabraňovala vývoj kultúry a umenia 
v Bulharsku. Toto, samozrejme, brzdilo tvorbu bulharských skladate
ľov ale na druhej strane táto. skutočnosť podnietila revolučné vlny 
v hudobnej tvorbe a hudobn~ diela začali vyjadrovať protest proti 
násiliu. · 

v tých rokoch sa v buiharskej hudbe položili z~klad:y pre všet~ 
J:mdobné formy. I keď prvú symfóniu skomponoval NtkolaJ Atanasov u~ 
v roku 1912, základy tohto žánru vybudovali skladatelia: P. Vladiger<:>V 
:...._ I. symfónia, L. Pipkov ....,.. I. symfónia, Dimitr Nenov ....,.. I. symfórua~ 
Profesionálne zrelé, významné . symfonické diela skomponované do 
9. septembŕa 1944 sa týmto · výpočtom nevyčerpávajú. V tom ist-om 
,. 
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Sofijsk~ Avramovo kvarteta je O.spešnOm propagátorom bulharskej a suf!touef 
komorneJ tvorby doma t v zah"aniči 

období bulharskí skladatelia, najmä P. Vladigerov, V. Stojanov, P. Staj
nov, F. Kutev a iní vytvorili viac ďalších diel pre symfonický orchester. 
Prvý sláčikový koncert napísal roku 1928 Ljubomir Pipkov. Neskoršie 
sa bulharská tvorba obohatila aj o niekoľko iných diel - · o sonáty, 
triá a ďalšie. Mnohé diela, ktoré vznikli v priebehu 15-16 rokov do 
.9. septembra 1944, zodpovedali vysokým umeleckým požiadavkám. 
Celonárodné víťazstvo 9. septembra začalo novú éru v živote nášho 
národa. Vytvorili sa najlepšie podmienky pre rozvoj vedy a umenia. 
Bulharská hudba si rýchle vydobyla veľké úspechy. Veľmi :rýchle sa 
obohatili a rozkošatili dve najťažšie a pre široký kruh poslucháčov 
málo dostupné oblasti - symfonická a komorná hudba. 

Bulharská symfonická a komorná hudba sa v porovnaní s predchá
dzajúcou tvorbou rozvíjala nielen kvantitatívne, ale hlavne kvalita-
tívne. . 

Ak v minulosti v Bulharsku existoval len jeden symfonický orches
ter, dnes je tam 12 štátnych symfonických orchestrov vysokej inter
pretačnej úrovne. Nehrajú len úlohu popularizátorov bulharskej tvorby, 
ich úloha je stimulujúca. Na tomto základe sa bulharská symfonická 
tvorba stále viac a viac obohacuje. 

V oblasti symfónií vzniklo viac vynikajúcich diel. Pančo Vladigerov 
napísal II. symfóniu, nazvanú "Májová", ktorú venoval hrdinským 
dielam bulharskej mládeže. Petko Stajnov napísal dve symfónie, z kto
rých najmä druhá má vysoké umelecké hodnoty. Symfóniu venovanú 
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mládeži skomponoval aj Ljubomir Pipkov. Jedným z významných diel 
symfonickej tvorby, vytvorených v tomto období, je L symfónia Filipa 
Kuteva. Symfónie napísali aj iní skladatelia :Bajan Ikonomov - IL a III. 
symfóniu, z ktorých vyniká III. svojimi umeleckými kvalitami. Dve 
významné symfonické diela napísal Alexandr Rajčev: symfóniu-kan
tátu "On nezomrie" a symfóniu "Nový Prometeus". Symfónia-kantáta 
"On nezomrie" pr e sbor a orchester na nesmrteľnú báseň bulharského 
básnika a revolucionára Christa Boteva "Chadži Dimitr" je presýtená 
hlbokou emocionálnosťou. Zaujímavo a súčasne znie aj jeho II. symfó
nia "Nový Prometeus", obsahujúca progr?mové momenty. Aj najmlad
ší bulharskí skladatelia prejavujú náklonnosť k symfonickým žánrom. 
Zaujímavé sú symfónie Vasila Kazandžieva, Cvetnna Cvetlcova, Dmitra 
Christova, pozornosť si zaslúžia aj symfónie Konstantina Iljeva, Lazara 
Nikolova a i. 

Okrem symfónie sa však obohatili aj iné symfonické žánre. Spo
medzi nich treba spomenúť "Improvizáciu a toccatu", "Židovskú poé
mu", ouvertúru "Deviaty september" Panča Vladigerova, "Cestovanie 
po Albánsku" - variácie na albánsku tému pre sláčikový orchester 
od Ljubomira Pipkova, dve symfonické suity z baletu "Hajdúcka pie
seň" Alexandra Rajčeva, Symfonické variácie· a päť skíc pre sláčikový 
orchester od Marina Goleminova, symfonickú poému "Iljin deň" od 
Ivana Marinova, symfonickú poému "Legenda o Lopjanskom lese" 
Georgija Ivanova a mnohé iné diela. 

Významné úsp.echy dosiahli bulharskí skladatelia aj v inštrumen
t álnom koncerte. Pančo Vladigerov napísal už IV. koncert pre klavír 
a orchester, Ljubomir Pipkov - Koncert pre klavír a orchester, Kon
cert pre husle a orchester a Symfóniu-concertante pre violončelo a 
orchester. Autormi koncertov sú aj iní skladatelia: Alexandr Rajčev -
Koncert pre klavír a husle s orchestrom, Marin Goleminov - Koncert 
pre violončelo a orchester, Konstantin Iliev - Koncert pre flautu 
a orchester, Bo jan Ikonomov - Koncert pre husle a orchester, Stefan 
Remenkov - Koncert pre klavír a orchester, Lazar Nikolov - dva 
koncerty pre klavír a orchester a jeden pre husle a orchester, Dim itr 
Trypkov - Koncert pre flautu a orchester, Jules Levi - Koncert pre 
husle a orchester, Dimitr Christov - Koncert pre klavír a orchester 
atď. Pekné sú aj výsledky v oblasti komornej hudby. Vysoká úroveň 
bulharského interpretačného umenia a. vznik nových súborov dali pod
net k vytvoreniu mnohých komorných diel. Obľúbeným žánrom bul
harských skladateľov je sláčikové kvarteto. Takmer všetci významní 
bulharskí skladatelia vyskúšali svoje sily v tomto odbore. Ljubomir 
Pipkov, zakladateľ tohto žánru v bulharskej hudbe, napísal II. sláčikcvý 
koncert, venovaný 25. výročiu Septembrového povstania roku 1923. 
Bojan Ikonomov napísal niekoľko kvartet, z ktorých vynikajú najmä 
Piate a šieste, venované 5. výročiu 9. septembra 1944. Tretie sláčikové 
kvarteto Marina Goleminova sa nazýva "Starobulharské", vzhľadom 
na starú hudobnú t ému v ňom spracovanú. Autorom dvoch kvartet. 
ktoré svojimi kvalitami v tomto žánri vynikajú, je skladateľ Paraškev· 
Chadžiev. Možno spomenúť ešte ďalších: Konstantina !lieva, Dimitra 
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Sagaeva, Penča Stojanova, Dimitra Trypkova a i. Niektorí mladí bul
harskí skladatelia získali za komorné diela mnohé medzinárodné uzna
nia a vyznamenania. 

Je veľm~ ťažké vyčísliť všetky bulharské komorné diela, vytvorené 
v poslednych ro~och. Bulharsk! skladatelia napísali mnohé sonáty, 
s~natí~y pr; klavrr, husle a klav1r, pre violončelo a klavír, pr.e fúkacie 
nastroJE: a 1. (sonáty pre husle a klavír L. Pipkova, c. Cvetanova, St. 
Remenkova, P. Chadžijeva atď.). 

. Charak_teristic~ou črto~ bul~arskej symfonickej a komornej hudby 
Je vy~oka profeswnálna uroven, národný charakter a realizmus. Bul
hars~I ~kladatelia sa v svojich dielach snažia vyjadriť život národa 
kt~r~ Sl vlastný~i ruk~mi buduje šťastnú budúcnosť. Stvárňujú d~ 
vel11ch umeleckých fonem bulharský hudobný folklór, toto neoceni
teľne bohatstvo. 

Bulharská symfonická a komorná hudba, ako aj celá bulharská tvor
ba, ~ráča po_ ceste r ealizmu. Tvorba bulharských skladatel'ov je hlboko 
pren~knuta 1deovosťou. Znamená pokrok a rozkvet novej hudobnej 
kultury. Preložila E. Faltinová 

Stereofonické platne 
(Možnosti a hranice priestorovej reprodukcie tónov) 

Desa~ rokov po zavedení dlhohrajúcich gramafónových platni twiedli vlani , ,Íqceré 
zahran1čné firmy, ~Y,rá~ajúce gramofónové platne, na trh no~ý druh gramafónových 
plat71;f, t~""· s~;eofonr.c~~ platne. I naše Gramofónové závody predviedli už pražskej 
ve~~1nos.~ ukazky SVOJ ICh pol~usných stereofonických nahrávok. V snahe oboznámi( 
naszc~. č~tatelo':' aspoň v hrubých črtách s podstatort stereofonického záznamu zvuku 
u~~refnufeme m formatívny článok, v y pracovaný odborníkmi r~emeckého gramofónového 
przemysl':'· K čl~nku treba dl!~a(! _že stereof~nia ÍP dnes ibá v začiatkoch, pričom mno_hi 
o~bor"!'ia ske~ncky posudzuJu JeJ perspekt1vy vzhľadom k tomu, že len malý počet 
dtskofllo~ 'Vr f!T . ocení prednosti nove; sústavy nahrávania a reprodukcie zvuku a azda 
ešte menší s1 bude môcť zadovážiť TJredbežne velmi nákladné reprodul-.čné zariadenie. 

Princíp priestorového načúvania 

Stereofónia, spôsob plastického nahrávania 
a reprodukcie tónu, spočíva na schopnosti 
človeka "priestorove" načúvať. Clovek má 
dve uši a dve oči. Nimi m ôže obsiahnuť svet 
tak~, aký je: priestorový. Párové usporia
dame tohto zmyslového orgánu mu umož
ňuje správne určiť smer a vzdialenosť akus
tického podnetu alebo optického vnemu 
prírody, Pre priestorové orientovanie stačí 
už aj pomerne krátka vzdialenosť medzi 
obidvoma ušami a očami. Ziaden zdravý 
človek sa neohzrie napravo, ak sa naňho 
zavolá zľava. 

Aký pokrok prináša z tohto hľadiska ste
reof.~nia? _Je to ~redovšetkým prekvapujúco 
zauJunavy akustický efekt, ako to dokázala 

/ 

praktická skúška. Máme teraz totiž mož
nosť opakovať dvoj sluchový princíp tiež 
v hudobnej reprodukcii, t. j. nechať na seba 
pôsobiť účinky prichádzajúceho zvuku ako 
v koncertnej sále. 

To sa, pravda, ešte nedotýka otázky, na
koľko sa tým zosilní hudobný zážitok. Táto 
otázka musí zostať nezodpovedaná, pretože 
väčšina individuálnych hudobných zá.žitko,r 
je závislá od vnímavosti jednotlivého člo-
veka. · 

Plastick ý zvuk 

Návštevníci kín poznajú už dávnejšie trik 
paralaktického nadsadzovania. Poznajú tiež 
Cinemascope a Cinerama, kruhové kino a 
stereoskopické okuliare. Okrem všelkých 
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takzvaných plastických účinkov dostane te
rnz zo stereofónií milovník platní pravý troj
rozmerný -dojem. Stereoplatňa vytvára úči· 
nok priestorove rozdelených .z.drojov zvuk11. 
Poslucháčovi sa zdajú jednotlivé n!)_sh·oje 
rozostavené tak, ako ~oli pri nahrávaní. Tým _ 
zruične stúpa prehľadnosť, lebo možno za
chycovať •smer aj vzdialenosť, a celkové 
akustické dianie _vytvorí nadto realistický 
dojem. Sepot flauty sa nesie priestorom . .. 
Dočasne môžeme mať pocit, že stojíme vedľa 
veľkéhó liubna. Cítime, že: d revené a plechó
yé fúkacie nástroje sú umiestnené oddelene. 
Krá tko · povedané, .je to tak, ako keby sme 
sedeli v koncertnej súle na najlepšom mieste. 
· Ako sa však dosiahne tento účinok tech
nicky? 

Prenos d"l'oma z·vukovými kanálmi 

Oddelenie jednotlivých zdrojov zvuku 
predpokladá pri stereofónii najmenej dve 
prenosné linky od mikrofónu k reprodukto· 
rom. Pri doterajšom sp ôsobe nahrávania 
p_rijíma zvuk vlastne jedno ucho. Presne po
vedané, plastická reprodukcia tým nie je 
možná, pretože ·obidve ľudské uši nemôžu 
tento akustický vnem pozdejšie priestorove 
usporiadať. Stereotechnika používa dva 
mikrofóny, to zn,amehá, · že ·zaznamenáva 
_zvuk. tak ako dvojica ľudských uší. Ich roz
dielna vzdialenosť od zvukového zdroja spô
_sobuje rozdiel v sile i v oneskorení prijíma
_ného· zvuku. Tým sú dané predpoklady pre 
plastické · načúvanie. Stereofónia vyžaduje 
však pri vygielaní ·pt·e poslucháča ·tiež dva 
:zdroje reprodukcie: a to dva ·zosilňovače 
a _dve reproduktorové sústavy; ktoré pracujú 
5!1-mostátne.- Samozrejme, taká dvojkanálová 
technika· je,_ ak0 ·to odborník označuje, pod
·statne zložitejšia a tým tiež nákladnejšia ako 
doterajšie . bežné zariadenie. 

Medzinárodná normalizácia 

V~voj stereofonickej prijímacej a repro· 
dukčnej ·techniky hol spojený po celé rol>y 
s o zdlhavými a komplikovanými pokusmi. 
.Pre plánované zavedenie nového druhu 
.platní bolo nemenej ťažké, ale z hospodár~ 
skych dôvodov nevyhnutné, medzinárod~é 
zjednotenie o používaných záznamových 
postupoch. Len táto pred krá tkym časoin do
siahnutá ďalekosiahla · dohoda o normách 
umožnila prehrávať stereoplatne všetkých 
značiek na stereoprístrojoch už . exist~,Ijúcich 
Výrobných firiem. 
· Pred aku úlohu boli postavení grar.nofóno-
ví iechnici? · 
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Priestorový t6n 'l' jednej drážke 

.Technik musel 'skon:štruovať primosku, 
ktorá by J:!lOhla s.účasne reprodu.kov~ť dva 

. rozličné zvukové záznamy v dvoch-od seba 
· nezávislých zosilňovačoch. Okrem. toho bolo 

treba zlúčiť obidve zvukové stopy v jednej 
. drážke. Táto úloha holá tozridei:lá. Bol 
skombinovaný kedysi použ:ťvaný · hlbkový 
záznam, ktorý vynašiel pre svoj fonogt·af 
Edison, a dnes používan)• šírkový (ampli
túdny) záznam z ·konca minulého storočia, 
ktorého vyn álezcom je Emil Berliner. Hrot 
prenosky opisuje teraz pri stereoplatni prie
storovú krivlw, to ;znamená, že Sl). pohybuje 
súčasne vo vertikálnej (Edison) aj v hori
zontálnej - " hadovitej" (Berliner) krivke. 
Expert vysvetľuje : V praxi sa vytvárajú 
obidva záznamy . pod uhlom 45° k rovine 
platne - teda kolmo na steny drážky s ob
vyklým úhlom 90°. Vhodným konštrukčným 
usporiadaním _prenosky a elektrickým vy· 
rovnaním napätia tak, aby zodpovedali obi
dvom záznamom, možno obidva systémy 
súčasne a pritom každý osve snímať. Obi
dve záznamové stopy sa teraz v prenoske 
opäť oddelia, aby mohli byť spracované 
dvoma reprodukčnými systémami: každá 
reproduktorová sústava preberá svoju zá· 
znamovú stopu. Poslucháč môže teraz >:a· 
chytiť obidva rozličné záznamy z repro
duktorov a nadobúda tak dojexp. plastick.;ho 
načúvania. Tým je objasnený princíp plas
tického záznamu zvuku. Tento dojem je 
najúčinnejší pri správnom odstupe od obi-
dvoch reproduktorov. · 

Co sa ešte očakáva od Hi-Fi? 

Mladá stereofónia otvorila technike gra
mafónových platní nové možnosti. Môže do
ma zvyšovať akustický zážitok, nie je však 
predpokladom pre hudobný z~tok vôbec; 
najlepším dôkazom toho sú Hi-Fi snímky, 
vyrobené v posledných rokoch. 

V tejto súvislosti treba ešte 'raz pripome
núť, že podmienkou reprodukcie stereoplat
ne je stereozariadenie. Tu sa naskytá opráv
nená otázka všetkých milovníkov hu!lb~r, 
čo bude s ich doternjším hudobným prístro· 
jom ?• Na to sa môže radostne odpovedať, že 
poklad, ktorý máme v Hi-Fi platniach, má 
svoju· plhú hodnotu. Vo výrobe Hi-Fi platní 
sa bude so všetkým·úsilím ďalej pokračovat. 
Skutočnosť, že budúci majiteľ stereoplatní 
·si bude môcť prehrávať svoje Hi-Fi platne 
normálne na stereoprístroji, je takrečeno da
rom, ktor")= sa nová stereotechnika uvádza. 
· . Z nemčiny preložila 

Blanka V alacho9á 



Zaslúžilá umelkyňa RSFSR Irina Poliaková a Alexander Gribov na Viedenskom 
festivale tancufú. Straussou tralč1k 

Festival mládeže za "železnou oponou" 
Festival Svetovej federácie demokra

tickej mládeže sa prvýkrát uskutočnil v 
kapitalistickej kra jine. Zdalo sa, že "že
rezná opona", ktorú Západ umele vytvo
ril okolo mierového tábora, je prelornená. 
Oficiálna rakúska tlač sa však poponá
hľala, aby okolo festivalu vytvorila "no
vú železnú oponu" . Tak sa stalo, že viac 
časopisov neprinieslo o VII. festivale 
SFDM, ktorý sa konal vo Viedni v dňoch 
26. júla až 7. augusta, ani zprávičku. 
Hľa, kapitalistická sloboda, "sloboda" 
luhať a nevidieť · skutočnosť! Tlač zašla 
tak ďaleko, že priniesla zprávu o účasti 
spolkového kancelára inž. Raaba na re 
cepcii, usporiadanej sovietskym veľvy
slancom, no zamlčala, že recepcia sa 
uskutočnila z príležitosti slávnostného 
festivalového koncertu sovietskej dele
gácie, na ktorom sa zúčastnil aj inž. 
Raab. Popri tejto tlačovej "slobode" sú
s tredili nepriatelia festivalu do Viedne 
viac kultúrnych podujatí, ktoré mali oň
vrátiť pozornosť viedenského - a azda 
aj festivalového - publika. Bol to" filmo
vý festival, ktorý prebiehal bez záujmu 
publika, hoci lístky boli rozdávané zdar
ma. Bol to koncert emigrantského or
ches tra .,Philharmonia Hungarica'~ a iné 
akcie. Protifestivalové plagáty, "infor
mačné" stánky, výst avy, akcie na podpo
ru cirkvi "na východe" atď. určite stáli 
peknú sumu dolárov. Ich neúspech bol 
však katastrofálny. Festival zvíťazil a po 
začiatočných rozpakoch boli do víru ma
nifestácii a slávnostných kultúrnych a 
športových akcií strhnutí a j viedensld 
občania. Priatelstvo a mier - to boli 
heslá, ktoré spolu s mládežou celého 
sveta osvojili si aj milióny rakúskych 
občanov. Politický úspech festivalu bol 
teda jednoznačný. 
Veľmi obsiahly progra m festivalu 

(priebehom 10 dní sa uskutočnilo okolo 
800 podujati) dával jednotlivcovi mini
málnu možnosť utvoriť si o všetkom 
predstavu. Museli sme siahnuť k jednej 
možnosti, absolvovať 2-3 podujatia, pre
biehajúce súčasne, a rozdeliť si úlohy 
tak, aby sme za chytili čo n ajviac. Preto 
dojmy, ktoré z kultúrnych programov. 
uvediem, sú iba zlomkovité a nie sú sú-· 
hrnnou zprávou. 

Vo väčšine programov ľudovodemokra
tických krajín sa tohto roku venova lo 
popri súborových formách (ľudové a 

masové piesne a tance l viac miesta t ra
dičným a klasickým formám. Niektoré· 
delegácie, ako napr. sovietska, juhoslo
vanská a i., vyhradili značnú časť sláv
nostného programu symfonickej hudbe, 
klasickému sborovému spevu a klasic
kému baletu. Sólový baletný pár klasic
kého typu bol takmer vo všetkých ľudo
vodemokratických programoch. Táto 
línia, venuj Ctca väčšiu pozornosť kla
sickým formám, je dozaista dokladom 
stúpajúcej technickej úrovne súborov. 
Mal som dojem , že klasické čísla po
mohli tiež riešiť určité problémy, a ne
bojím sa povedať, aj určitú stagnáciu 
vo vývo ji súborových žánrov, ktorá je 
badateľná nielen u n ás, ale vo všetkých 
krajinách. čo sa týka ľudového tanca, . 
stretli srne sa s dokonale zos tavenými 
a predvedenými ta ncami Voronežského 
súboru z SSSR, s pôvabnými tancami 
čínskych dievčat - jeden s kvetmi a 
druhý so slnečníkmi, s ktorými kontras
toval sugestívny dračí tanec s dobre 
prem yslenou choreografiou rumunského 
súboru a profesionálnou bezpečnosťou 
poľského súboru Mazovsze. Veľkým pre
kvapením bolo pásmo spevov a tancov 
izraelského súboru s výbornou choreo
grafiou, predvedené technicky čisto a 
s vefkým temperamentom. V t omto me
dzinárodnom susedstve vynikal Zbojníc
ky tanec Lúčnice , zatiaľ čo dievčenské 
tance našich" súborov pôsobili iba prie
merne. Tance so súčasnou t em atikou zo 
života mládeže (súbor J. Fučíka l sú ur
čite prínosom, zatiaľ však používa jú · 
velmi veľa nápadov, ktoré naši choreo
goofovia už dávno používali, a chýba im 
lapidárnosť. V klasickom balete exce
loval leningradský balet s koncertom 
úryvkov známych baletov. Parížsky ba
let, vedený Rolandom Petitom, bol so 
svojím "Cyranom" vzhladom k predchá
dzajúcej povesti a propagácii skôr skla
maním. Zo sólových baletných dvojíc, 
ktor é sme videli, vynikala t echnikou a 
výrazovou silou maďarská dvojica. 

Poľská pantomíma (najmä scénky na• 
nároží r bola iba priemerná. Videli sme 
však Sólistu izraelskej del egácie, ktOrý . 
uchvátil publikum tak v6 vážnych scén
kach, ako a j v groteske. 

Jedným z mála tancov s výraznou p o
litickou t ematikou bol tanec predvedený 
delegáciou Nemeckej spolkovej republi-
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ky. Vynikajúca choreografia prof. Bern
hardta Wosiena buduje na technike no
vodobého výrazového tanca a v svojej 
lapidárnosti a myšlienkovej sile (vo vy· 
nikajúcom predvedení] pôsobila strhu
júcim dojmom. V tancoch juhoslovanskej 
delegácie sa spájali tri tanečné techni
ky. Vyšli z folklóru, ale pracujú tech
nikou klasického tanca a miestami 
používajú aj prvky novodobého tanca. 

· Výsledok je skôr zaujímavý ako ume
lecky presvedčivý. Na scéne s oponou 
a s čiernymi závesmi vyznie lepšie ako 
na otvorenom pódiu. 

Zo speváckych sborov prekvapil vyni
kajúci sbbr Kórejskej ľudovodemokratic
kej republiky. Nádherné hlasy s doko
nalou sborovou technikou a kúzlom 
ľudových spevákov i výber piesní (zná
ma rybárska s štvrťtónovými intervalmi 
v sólach] zanechali ten najsilnejší dojem. 
Hlasmi aj technikou vynikal aj štu
dentský sbor z SSSR, zatiaľ čo bulhiir· 
ský víťazil viac hlasovým materiálom 
a počtom ako vypracovanosťou. Juhoslo
vania majú pekné hlasy s dobrou tech
nikou, no nevedeli nadchnúť posluchá
čov. Sbor súboru J. Fučíka bol na čs. 
reprezentačnom )<;oncerte disciplinovaný, 
ale málo výrazný. Poňatie Drejslovej 
Piesne o Fučfkovi bolo dosť tvrdé a bez 
fantázie - čo je predovšetkým vecou 
dirigenta. Nechýbali ani sbory celkom 
slabé, ako napr. z USA, ktoré si neve
deli zvoliť ani správne polohy vzhladom 
na možnosti svojich členov. 

Medzi sólistami spevákmi bolo vera 
pozoruhodného materiálu a zrelých ume
leckých výkonov. Výborne spievali obi
dve naše speváčky H. Tattermuschová 
a I. Mixová - hoci v súťaži nemali 
šťastie. I. Mixovej musíme vyčítať ne
vhodný výber skladby na slávnostnom 
koncerte (Saint-Saens: Aria Dalily, kto
rá je veľmi priemerná. Prečo nespievať 
radšej českých autorov?]. Z cudzích só
listov upl1tali albánsky barytón, izraelský 
profondný bas, rumunská a izraelská 
koloratúrka, poľský šansoniér a džezová 
speváčka. Veľa ďalších výborných spe
vákov sme, žial, nepočuli. 

Orchestre a inštrumentálne skupiny 
mali najrôznejšie obsadenie. Mládežnícky 
symfonický orchester Moskovského roz
hlasu a t elevízie je kvalitné teleso s 
vynikajúcou husľovou skupinou. Podstat
ne horší bol symfonický orchester juho
slovanského súboru "Branko Krsmano-
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vič" . Sprevádzajúce orchestre súborov 
J. Fučíka a Lúčnice v menšom obsadení 
nemajú vždy dobre urobené úpravy -
práve vzhľadom na menšie obsadenie. 
Medzi ľudovými orchestrami boli najpo.
četnejšie cimbalové hudby. Vynikala ma
ďarská, zatia! čo druhá maďarská trochu 
trpela svojím "zázračným" ll-ročným 
primášom. Rumunský orchester ľudových 
nástrojov bol technicky na výške, ale na 
slávnostnom koncerte pôsobil viac ru
tinou ako temperamentom. Farkašovci 
patrili medzi veľmi dobré orchestre, i 
keď v čs. galakoncerte boli trochu 
menej výrazní. Z orientálnych súborov 
sme počuli veľmi zaujímavý mongolský 
ľudový orchester, ktorého hráči potom 
vymenili svoje nástroje za nástroje kla
sického sláčikového kvarteta a pred
viedli spolu so spevákom originálne 
upravené ľudové piesne. 

Z mnohých džezových orcnestrov upú
tal zlatou medailou odmenený orchester 
K. Krautgartnera. Vykonal veľký kus 
dobrej propagačnej, a tým aj p olitickej 
práce. Vystúpenie 4-člennej poľskej sku
piny bolo priemerné, dobré súbory mala 
ešte Juhoslávia a niektoré iné krajiny. 

Sólisti inštrumentalisti vystupovali na 
koncertoch i v súťažiach . Počuli sme 
vynikajúci výkon mladého sovietskeho 
huslistu E. Malinina v náročnom š osta
kovičovom Husľovom koncerte. Prekva
pila najmä výrazová hlbka a presvedči
vosť poňatia. Zo sovietskych sólistov 
vynikla aj laureátka festivalovej súťaže 
Natália Gutmanová. Táto mladá violon
čelistka hrá neobyčajne čisto a jej pre
jav zaujme od prvého taktu. Z našich 
inštrumentalistov excelovali dychári a 
ľudové nástroje. V ľudových bolo 5 zla
tých: gitaristi Poláčková a Zelenka, Iu
dový klarinetista Vojtech Farkaš, Farka
šova skupina a harmonikár Bláha. V 
dychových nástrojoch získali zlaté me
daily: hobojis ta Hašek - ktorý tu pred
stihol svo jho premožitela zo súťaže 
Pražskej jari Francúza Vandevilla, fago
tista Masier, ktorý na Pražskej jari zís· 
kal 2. cenu, a brnenský hornista Kotu · 
lán, ktorý zožal veiký obdiv poroty a 
poslucháčov. Striebornú medailu získal 
trumpetista Václav Junek. Do dychovej 
súťaže sme mali poslať viac umelcov -
a mohli sme získať trikrát toľko me
daiH. 

Na festivale vystúpilo aj veľa r ecitá·· 
torov. úroveň vysoko prevyšoval Klaus 
Kinsky z NSR. Výkon nášho recitátora 

Miloša Hlavtca nepôsobil na nás dosť 
presvedčivo. Myslím, že medzi mladými 
českými a s lovenskými hercami sme 
mohli nájsť vhodnejší typ. 

Na festivale sa zúčastnilo vera umel
cov a vedcov staršej generácie. Medzi 
mm1 vynikal ohlasom a nadšením, s 
akým bol všade vítaný, Paul Robeson. 

Jeho stále svieži hlas obrovského rozsa
hu znel na mierovej manifestácii na 
Heldenpla tz pred horizontom s Picaso
vou kresbou. Najväčší majstri kultúry 
celého sveta sa tak pripojili k mládeži, 
aby spolu s ňou bojovali za mier a pria 
teľstvo medzi národmi. 

Jii'í Kratochvíl 

III. celoslovenské slávnosti sborového spevu 
v Banskej Bystrici 

Pri príležitosti osláv 15. výroma Sloven
ského národného povstania konali sa v dňoch 
4. a 5. j úla v Banskobystrickom kraji dnes 
už iradičné sl.ávnosti sborového spevu. Tohto 
roku dosiahli obzvlášť veľké rozmery. 
V sobotu 4. júla sa uskutočnili vystúpenia 
jednotliv)·ch súborov v rôznych miestach 
kraja, aby sa tak umožnilo čo najväčšiemu 
počtu pracujúcich zúčastniť sa na hodnot
nom programe: v banskobystrickom Národ
nom dome vystupoval Detský sbor bratislav
ského rozhlasu (dirigent Ondrej Francisci), 
Miešaný sbor ROH pri KNV Zilina ( diri
gent Anton Kállay), Spevácky sbor sloven· 
s kých učiteľ ov (dirigent dr. Juraj Haluzie· 
ký) a hosť slávností, spevácky sbor Ondráš 
z Nového Jičína (dirigent Ervín Bártek); 
v Brezne účinkoval robotnícky spevokol 
Bradlan z Trnavy . (dirigent Viktor Broz), 
Okresný učiteľský spevokol z Prievidze (di
rigent Ervin Liebenberger), Okresný učiteľ
sl'ý spevokol z Ban. Bystrice Hron (dirigent 
dr. Jozef Heger), Spevácky sbor Liptov pri 
osvetovej besede Huková (dirigent Stefan 
Olos); v Dubovej sa predstavil spevácky 
sbor Okresného detského domova v Trenčí
ne (dirigent Ján Bende), spevácky súbor 
Zvon zo Seredi (dirigent Viliam Karrnažin), 
Spevácky sbor ZK ROH nár. podniku Zá
vody K . J . Vorošilova z Trenčína (dirigenti 
Ján Bende a Karol Pádivý); v Dúbravici si 
obecenstvo vypočulo Spevokol Domu osvety 
zo Zvolena (dirigent dr. Ján H alaj), Okres
ný učiteľský spevokol z Trnavy (dirigent 
Dávid Bulla a J án Lauko), Okresn\r učiteľ
ský spevokol Tatran z P opradu ·(dirigent 
Peter Korvín); v Ľubietovej vystúpil Okres
ný učiteľský spevokol z Topoľčian (dirigent 
Jozef Vakoš), Zenský shor CSM pri Peda
gogickej škole Turčianské Teplice (dirigent 
František Supín), Okrt'sný učiteľský spevo

. kol Ozvena z Lučenca (dirigent Ladislav 
Bence) ; o program v Státnych kúpeľoch 
Sliač sa postaral Pioniersky spevácky sbor 

J SS Sa hy (dirigent František Zborovjan), 
Spevoieky sbor Komunálny ch podnikov 
v Rimavskej Sobote (dirigent Tibor Gabo
náš), Spevácky sbor b ratislavských učiteliek 
dirigent Bohuslav Valašťan) a Vysokoškol
sk)' umelecký súbor Bratislava (dirigent 
Ivan Luknár); vo Zvolene sa predstavil Pio· 
niersky spevácky sbor OSS v Makove (di
rigent La dislav Maršalko), spevácky sbor 
CSM P S J . A. Komenského v Košicia ch 
Mladosť (dirigent Eugen Száraz), spojený 
učiteľský sbor okresov Spišská Nová Ves a 
Košice-vidiek (dirigent Vojtech Adamec) a 

Altna Ferdinandy: Spievanky, sadra, 1957 
Foto : R. Kedr o 
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Ľudový spevokol učiteľov Slovenska (diri
gent Vojtech Adamec). S výnimkou koncer
tu na Sliači končili ,~a programy spoločným 
vystúpením sborových telies, neraz i za 
spoluúčinkovania orchestra (v Brezne to bol 
Krajský symfonický orchester z Banskej By
strice s dirigentom Deziderom N ágelom, 
v Dubovej orchester vojensl<ej hudby jed· 
uého útvaru za vedenia Jozefa Suberta). 
- Casová kolízia týchto podujatí zabránila 
zúčastniť sa na haždom z nich. Na l<oncerie 
v Dubovej sont bol príjemne prekvapený 
rastom záujmu tamojších pracujúcich o hud
bu, a to nielen čo sa týka počtu návštevni
kov koncertu, ale aj umeleckých nárokov. 
Veľký úspech tam dosiahli najmä Francis
ciho Májová (musela byť opakovaná), Foer
strov Sbor mlúdeže, Oj, zem naša rodná od 
J. Letňana a Serenúda Orlanda di Lasso. 

Vyvrcholením III. celoslovenských slávno
stí sborového spevu bolo v-ystúpenie spoje
ných sborov v nedeľu 5. júla v banskoby
strickom amfiteátri. Počasie - v predchá
dzajúcich dňoch chladné a daždivé - tento
raz vcelku prialo a umožnilo tak uskutočniť 
toto veľkolepé podujatie, hlavnou náplňou 
ktorého bolo zvýraznenie hesla slávností: 
"Za vlasť, za ľud, za mier!" Preto úsu·edné 
postavenie v programe zaujali piesne revo
lučné a povstalecké, mierové a budovateľ
ské. Z vys túpenia spojených detských sbo
rov (dirigent O, Francisci) najvyššie hodno
tím prednes revolučnej robotníckej piesne 
Raz, dva, ľavá (škoda, že použitý inštru· 
mentálny sprievod nebol na úrovni veľmi 
sviežeho nápevu ) a dokonalé zvládnutie Sa
lieriho náročnej piesne Sláva. Zenské sbory 
( dirig~nt J. Potočár a J. Sandrik) dosiahli 
najväčší úspech ~1oyzesovou piesňou Usni 
mi" usni (sólo M. Durindová) a IGičkovou 
Keby som bol kukulienkou, mužské sbory 
zas Smetanovým Venom a Hymnou mieru 
od J. L. Bellu - i keď treba poznamenať, 
že vystúpenie mužských sborov vyznelo 
trocha jenotvárne uvádzaním temer výluč
ne hymnických sborov, prednášaný ch v po
malom tempe, v prípade Schneidrovej sklad
by Hoj, vlasf moja za vedenia V. Broza do
konca dvakrát pomalšou, než je predpísané 
(ostatní dirigenti spojených mužskvch sbo
rov: V. Adamec, dr. J. Haluzický). Veľmi 
svieži doj ern zanec\lali miešané sbory ( diri
gent V. Adamec, E. Bártek, A. Kállay, H. 
Krištof, D. Nágel a J. Subert) hlavne Let-
1\anovou piesňou Oj, zem naša r odná, Cik
kerovým Pochodom povstalcov, Blantero
vou Piesňou o partizánke, Suchoňovou úpra
vou Bodaj by vás, vy mládenci. Na záver 
tohto speváckeho festivnlu pod taktovkou 
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V. Adamca zaspievali spojené ženské a muž
ské miešané sbory (1600 spevákov) za sprie
vodu spojených orchestrov (Krajsk)· sym
fonický orchester v B. Bystrici, orche.ster 
vojenskej hudby, jedného (ttvaru or
chester Domu osvety v Spiškej Novej Vsi a 
orchester Domu osvety v Kežmarku - spolu 
120 účinkujúcich) robotnicku pieseň Cervená 
zástava v úpra \·e J. Seidla a Mierovú kan
tátu Dezidera Kardoša (sóla T. Krakovský 
a Ladislav Marbalko). Bol to nádherný vi
zuálny i auditívny zážitok vidieť a počuť 
tieto vždy aktuálne diela v dokonalom pred
Yederú takej ohromnej masy hudobru.kov, 
z\·iičša amatérov, a bol to zároveň dôkaz 
najlepších predpokladov rozmachu hudob
nej kultúry na našom vidieku. A dlhotrva
júd srdečný potlesk tak početného obecen
stva bol zárukou záujmu našich pracujúcich 
o v-ysokohodnotné, umelecky aj ideove nároč
né hudobné umenie, záujmu, ktl•l'ý bude 
treba čo najviac podchytiť všestronnou prá
cou na poli zveľaďovania, propagácie a 
sprístupňovania hudby na našom vidieku. 

Igor Va jda 

SLA VNOSTI PIESNI A TANCOV 
V BANSKEJ BYSTRICI 

Súčasťou osláv 15. výročia Slovenské-
110 národného povstania bol! aj Celoslo
venské slávnosti spevu a tanca. Pozo
stávali z troch podujati: v sobotu 29. 
augusta večer to bolo pásmo .,Cestou 
k slobode", v neder u 30. augusta vy
stúpenie súborov ĽUT v rámci pásma 
,.Bratstvo v boji kované" a večer uvc · 
denie slávnostného programu SĽUKu pri 
priležitostí desiateho výročia jeho zalo
ženia. Všetky podujatia sa konalt v ban
skobystrickom amfiteátri; cyklus ,.Brat
stvo v boji kované" prebiehal na dvoch 
miestach: na štadióne CH Banská Byst
rica s poldruhallodinovým predstihom 
pred amfiteátrom. Programy neboli cel
kom zhodné - niektoré súbory vystu
povali len na jednom z nich. 

Pásmo ,.Cestou k slobode" možno hod
notiť ako vydarený experiment spojenia 
filmového obrazu [bol! použité tri pre
mietacie p lochy), básnického slova [re
citoval Andrej Nemčok ) a scénického 
živého predvedenia - súčasne i strie
davo - k zobrazeniu boja nášho rudu 
za zvrhnutie vykorisťovateľských zria
dení. Autori pásma - libretista Cyril 
Zálešák, scenárista a režisér Milan Gáb
riš a výtvarník Bogdan Slávik chceli 
ukázat povs tanie ako vyvrcholenie tohto 

stáročného zápasu a zároveň ako vstup
nú bránu do našej radostnej pr!tomnosti 
a ešte s1ubnejšej budúcnosti. To sa im 
a j podarilo. Pásmo sa začalo vykresle
ním feudálnych pomerov, prešlo ku ka
pitalistickém u zriadeniu a kulminovalo 
zobrazením boja proti fašizmu. Do rám
ca vytvoreného premiet aním filmov a 
Msnickým s lovom boli zaraďované spe 
vácke i tanečné čisla v interpretácii 
početných súborov ĽUT, SĽUK a NS. 
Pásmo bolo dôkazom, ako možno p ro
myslenou Ideovou osnovou tematicky i 
úrovňou rôznorodé prejavy stmeli ť v ú 
činný celok vysokej myšlienkovej hod
noty. Výslovn é spomenutie si zaslúži 
aspoň OSŠ He!pa za svoj zbojnícky 
t anec a SĽUK za dokonalé predvedenie 
tanečného obrazu ,.Zavlatym chodnlč
kom", obsahove čerpajúclm z povstania, 
vytvoriac tak najzávažnejšie a najpô· 
sobivejšle číslo tohto večera. 

V nedeľu 30. augusta popoludní sa 
amfiteáter opäť zaplnil · tisíckam! divá
kov, ktorí sl prišli pozri eť akúsi obdobu 
Slávností vo Východnej, no i tentoraz 
s myšlienkovým rámcom, vyjadreným 
názvom ,.Bratstvo v bo ji kované". Vy
stúpenia súborov z celej našej r epubliky 
s ymbolizoval! bratstvo našich národov, 
utvorené v dlhoročnom zápase za ná
rodnú a sociálnu slobodu a v dnešnej 
spoločnej práci za dovŕšenie výstavby 
socializmu. Básnické slovo (A. Nemčok, 
H. Kováčiková, Ľ. Durčeková) uvádzalo 
jednotlivé čísla; škoda však, že nena
sledovali podla programového bulletinu, 
ba niektoré z nich boli i vynechané. 
Vari najväčší úspech dosiahli dva slo
venské súbor y Cierťažeň pri JSŠ 
v Šafárikove a detský st1bor OSš z Lom 
ného, ako aj Poddukelský ukrajinský 
súbor z Prešova. Prvé dva zaujali vtip
nou a dokonale predvedenou choreogra 
fiou svojich scénok ("Na Mitra" , skraš
Yovanie obce). posledný temperament· 
ným spevom ukrajinských plesní z vý
chodného Slovenska a strhujúcim ta
nečným výstupom "Divčina moja Pere
jaslavka". Vystúpenia českých st1borov 
svojím pomalším rytmom tvorili žiadt1ci 
kontrast k týmto číslam. St1bor kapi
tána Jaroša z ME!ln1ka uviedol dve po
darené stvárnenia Alšových obrázkov: 
"Strejček Nlmra" a ,.šly panenky silni
e!", súbor Jámy Hlubina výstup "Na 
baníckom výlete". S vrelým ohlasom sa 
stretli 1 slovácke pesničky v autentic
kom podan! Krajského súboru Judových 

nástrojov v Strážnici. Maďarský folklór 
našiel svoje pretavenie v ,.Oberačkovej 
zábave" svoj rázneho šamor lnskeho súbo
ru piesní a tancov. Kladne treba oca
rúť s nahu o stvárnenie súčasnej tema
tiky stíborom Makovica zo Svidníka 
("Za družstevnú dedinu") a súborom 
JRD v Borove ("Družstevné hrabačky~ ) . 

Po tretíkrát sa amfiteáte r naplnil 
v nedefu večer, keď sa bystrickému 
obecenstvu predstavil Slovenský !udový 
umelecký kolektív. V jeho jubilejnom 
programe má spevácky súbor rovno
právne postavenie vedra tanečných čí
sel, ba možno ho ešte prevyšuje ; žiadalo 
by sa však viac scénických obrazov so 
súčasným použitím oboch s úborov. Do
kona lým prepracovaním upozornil na 
seba sbor už v znelke Spievanky [maj
strovská úprava národného umelca E. 
Suchoňa ) a v r eprlzovaných Moyzeso
vých Piesňach od Zvolena. I v mnohých 
iných piesňach, či už pôvodných (Ru
miancev: Šumí Amur, Rubcov: Venlki) 
alebo upravených (Urbanec: Plesne zo 
Súče, Nestojte, mládenci, pod oknem) 
vedel sbor nájsť priliehavý výraz. Ne
možno nespomenúť veľmi dobrého só
listu Ladislava Longauera, ktorý spieval 
sólo v úprave piesne Když jsem koníčky 
česával a v Zbojníckych piesňach (za 
sprievodu !udovej kapely) . Naproti tomu 
sbor neuspokojil v prednese S'uchoňovho 
hymnu ,.Aká si mi k rásna ", ktorý si vy
žaduje kultivovanejšie hlasy. - Tanečný 
stíbor sa ukázal v najlepšom svetle 
v starších číslach [z minulých premiér J: 
v Povesti o Jánošíkovi a Zaviatym chod
níčkom. Dve skutočne premiérové čísla 
·- V goralskej krčme a Podpolianska 
mlad ·- hoci stí výtvorom temer tých 
ist ých autorov (choreografia Juraj Ku
bánka, hudba Milan Novák a Tibor An
drašovan), nep rezrádza jú mnoho nápa
ditosti. Prvä zaujme aspoň tanečným 
švihom a temperamentom, iež hudobná 
zložka druhého čísla je vyložene reme · 
seine "urobená"- a nie ozaj ,.vytvorená" 
(i v úpravách sa môžu prejavif osobitosti 
skladateľovho rukopisu!). 

Sobotňajší program a polovicu nedel
ňajšieho popoludňajšieho vystúpenia sle
dovala aj stranícka a vládna delegácia 
na čele s prvým tajomníkom ú V KSC 
a prezidentom republiky Antonínom No
votným, pri príchode a odchode srdečne 
pozdravovaná obecenstvom i účinkujú
cimi. 

Igor Vajda 
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Festival_štátnych súborov piesní a tancov 
Festival štámych súborov piesní a tan

cov ·v Karlových Varoch (15.-24. VIII. 
1959] bol prehliadkou umeleckej práce 
českých a slovenských súborov za po
s ledných desať rokov. Na festivale sa 
zúčastnili okrem profesionálnych súbo
rov r československý státní soubor písní 
a tancu, Slovenský Judový umelecký ko
lektív, Poddukelský ukrajinský Judový 
súbor] i dva poloprofesionálne súbory 
( Lúčnica a Mladé srdcia - maďarský 
Judový umelecký súbor] a dva amatér
ské súbory (Sou bor písní a tancu J. 
Vycpálka ·z Prahy a súbor česká píseň 
z Plzne). Festivalu sa, žiaľ, nezúčastnili 
vojenské súbory ani Brnenský rozhla
sový orchester Judových nástrojov. 

Prehliadkou a konfrontáciou tvorby 
jednotlivých súborov sa markantne vy
kreslíl ich umelecký charakter, dosah 
ich politicko-spoločenského pôsobenia a 
ukázali sa i ďalšie perspektívy práce. 
účastníkmi festivalu boli okrem spome
nutých súborov mnohf umeleck( pra cov
níci (hudobní skladatelia, choreografi, 
výtvarníci, dirigenti, sbormajstri, taner.
níci, speváci), ako aj teoretickí pracov
níci a pedagógovia rozličných odborov. 
Každodenné vokálne koncerty i celove
černé vystúpenia súborov vyvolali u 
všetkých prHomných velmi citlivú a po
hotovú reakciu vo forme živej diskusie. 
Detailne a velmi konkrétne sa rozobe
rali klady i negatfvne stránky každého 
čísla. Poznatky zfskané pri riešení čiast
kových umeleckých problémov boli pod
n etom a súčasne podkladom pre širšie 
syntetické uzávery, týkajúce sa celkové
ho hodnotenia doterajšej umeleckej prá
ce a línie súborov, hladania nových 
um eleckých prostriedkov, ako i dlhodo
bých dramaturgických plánov. Diskuto
valo sa o všetkých umeleckých zlož
kách, tak ako sa tieto podieJajú na vý
stavbe programu sllboru (spev, tanec, 
hudba, výtvarná zložka) . Hádam najviac 
sa diskutovalo o vokálnej časti progra
mov (táto sa okrem bežného celovečer
ného programu predvádzala i osobitne). 
Z diskusií vyšli mnohé podnetné pripo
mienky. 

Ako prvý vystúpil ČSSPT, ktorého vo
kálny program zostal iba torzom, lebo 
pre nepriaznivé počasie celovečerný 
spevácko-tanečný program odpadol. Tým 
sa, pravda, diskusia a celkové hodno
tenie súboru obmedzilo Iba na spevácku 
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zložku. Keďže čSSPT je nateraz rozde
lený na päť programových typov s men
šími skupinami, tvoriacimi umelecké cel
ky, chýba nám u tohto vyše 200-člen
ného štátneho súboru vefké sborové 
teleso. Sbory sú teda viac-menej komor
ne ladené, prispôsobené obmedzenému 
počtu fudí, a tým strácajú údernosť 
a priebojnosť. Tým viac vyn ikne ich 
lyričnosť, poézia, spevnosť. V porovnanf 
s druhým naším najväčším prof.esionál
nym súborom - SĽUKom a jeho spe
váckym programom, predvedeným na 
festivale, sa priam diametrálne rozchá
dzajú. Už nástup sboru SĽUKu pôsobil 
na divákov svojou ťld.ernosťou strhujllco. 
Sbor Lúčnice výberom, pestrosťou žán
rov i reprodukciou pôsobil n ajvyrovna
nejšie, čo je iste zásluhou dlhoročného, 
c!elavedomého vedenia a výchovy sbor
majstra dr. š. Klimu. Kladne sa hodno
tila najmä zainteresovanosť popredných 
slovenských skladate lov [ Moyzes, Su · 
choň, Jurovský, Kardoš, Mikula, Andra
šovan, Urbanec) na -tomto poli umelec
kej tvorby. Oba mladšie súbory, profe
sionálny PUĽS i poloprofesionálny ma
ďarský súbor Mladé Srdcia, s i zatial 
hfadajú svoj osobitný výrazový štýl. 
PUĽS [sbormajster Ľ. Kyryčenková ) má 
predpoklady vytvoriť sbor podobného 
typu, ako sll niektoré sovietske súbory 
(sťlbor Piatnického, Voronežský súbor). 
Maďarský súbor (sbormajster I. Janda) 
nadväzuje v ponímaní sborov na klasii> 
ký odkaz budapeštianske j školy. Do de
tailov bol v dlskus!l rozoberaný problém 
speváckeho štýlu. Vcelku sa dospelo 
k zásade, že u väčšiny našich súborov 
už nemožno pri sboroch uplatňovať spev 
"In natura" (rovný, hrdelný spev), lebo 
väčšinou sa pracuje so školeným mate
riálom (výnimkou by mal byť PUĽS, kde 
sú pre spomenutý štýl predpoklady). 
Kde sa nájdu vynikajúci sólisti-speváci, 
schopní reprodukovať t ýmto spôsobom, 
treba ich v programe využiť. Mnohé sú· 
bory upravovali spevácke čísla i sbory 
scénicky v snahe dokresliť divákovi 
atmosféru, navodiť náladu. Takto sku
točne poeticky dotváral tanec scénku 
"Strojení nevE!sty" (hudba M. Clsai', 
choreografia A. Skálová, súbor J. Vyc
pálka). U väčšiny spevácko-tanečných 
čísel bol však tanečný pohyb nedoko
nalý a na úkor kvality spevu. 

Kým pri hodnotení spevu, sborov, bola 

v popredí otázka reprodukcie, hlasovej 
výchovy a spôsobu spievania, pri hod
notení tanečných čísel sa diskusia stále 
vracala k otázkam, týkajťlcim _ sa taneč
ných námetov, čerpajllcich zo súčas
nosti, k adekvátnym výrazovým pro
striedkom. Podkladom pre tieto skutoč
ne tvorivé diskusie boli nepočetné, no 
tým zaujímavejšie čísla jednotlivých sú
borov .s námetmi zo súčasnosti. Je za
u jímavé, že i pri hiadaní nových ciest 
každý sťlbor akosi zostal verný svo-Jmu 
charakteru, žánru. Údernosť SĽUKu, kto
rá nás uchvátila pri sborových číslach, 
vrcholf v mohutnom a vzrušujúcom ta·· 
nečnom obraze zo zimných partizAn
skych bojov Zaviatym chodníčkom (hud
ba T. Andrašovan, choreografia J. Ku
bánka). Sviežosť i originalitu Lúčnice 
charakterizujú obidva tance: študen tský 
tanec (hudba J. Móži, choreografia J. 
Guoth) i poetické Zimné hry (hudba 
M. Nováka, choreografia š. Nosál), kto
ré vystihujú hravosť, bezstarostnosť i 
optimizmus mládeže. Veselý námet Svat
ba v souboru (hudba M. Cfsai', choreo
grafia A. Skálová) sa svojou vtipnou 
nápadivostou harmonicky zaraďuje do 
repertoáru súboru J. Vycpálka. Rozpači
tosťou hľadania je čiastočne poznačený 
tanec s partizánskou tematikou Na ho
rách svitá (hudba G. Kucko, choreogra
fia M. Nemcová, C. Zál ešák ) v predve
deni najmladšieho profesionálneho _ sú
boru - PUĽSu. Sem patri aj tanečné 
číslo CSSPT Partyzánka (hudba O. Flos
man, choreografia J. Mllkovská l, ktoré, 
žial, festivalov! účastnfci nevideli. V cel
kovom počte t ýchto čísel prevláda par
tizánska tematika, ktorä sa svojou str 
hujúcou dramatičnosťou priam núka na 
scénické spracovanie. Okrem t ýchto čí· 
sel súbory ešt e stále stahajll i po n á
metoch tradičného Judového umenia. Ako 
pristupovať k ich výberu, umeleckému 
stvárneniu, bolo obsahom diskusií najmä 
etnografov, folkloristov a Iných odbor
níkov. Velmi cenné rady a pripomienky, 
týkajúce sa tohto problému, povedal 
v svojich obsiahlych diskusných prí· 
spevkoch prof. K. Plicka. Ako umelec 
obdarený citlivým poetickým videním 
a najmä hlbokou znalosťou všetkého, čo 
Iud vytvoril, pristupoval k problematike 
z nových, objavných aspektov. Jeho slo
vá boli návodom, ako pracovať v te
réne, upozornil na mnohé vhodné ná
mety. 
Veľmi malá účasť hudobných sklada-

tefov na festivale zaprfčinila, že sa 
pomerne iba okrajovo diskutovalo o or
chestroch ako takých, o jednotlivých 
skladbách, o spôsobe spolupráce s cho
reografmi pri vytváraní nových tancov, 
o možnostiach dokonalej reprodukcie 
hudobnP.ho diela a iných aktuálnych 
problémoch, na ktoré nemal vcelku kto 
odpovedať, ak nerátame skladatefov pô
sobiacich v súboroch. Preto výzvy na čo 
najširšiu spoluprácu s hudobnými skla
dateimi boli tým naliehavejšie. 

Výtvarnej zložke venoval! vera pozor
nosti odborníci. Kostýmy a celková vý
tvarná koncepcia pôsobí na diváka a po
slucháča práve tak silno ako ostatné 
umelecké prostriedky. Jednou z úloh 
sťlboru je výchova nášho človeka k nové· 
mu estetickému cíteniu a výtvarnému 
vnímaniu a chápaniu. A toto sprostred
kuje obecens tvu práve výtvarná časť 
umeleckého diela. Preto sa jej treba 
venova ť s plnou zodpovednosťou a ne
ponechävať ju, ako často doteraz, 
náhodnosti. 

Diskusia o súboroch trvala sedem dní, 
rozobrala sa tu konkrétne, často v de
tailoch, ale prísne konštruktívne, práca 
všetkých sťlborov. Pr eto tým viac oce
ňujeme kladné hodnotenie umeleckej 
tvorby slovenských súborov - SĽUKu 
a Lťlčnice. Oba tieto st1bory zapôsobili 
n ielen svojím doteraz tolko obdivova
ným slovenským temperamentom a do
konalou reprodukciou, ale najmä prie
bojnostou a snahou slovenských choreo
grafov i skladateľov vyhmatať rodiacu 
sa novťl skutočnosť v našom živote, icll 
schopnosť zmocniť sa jej a umelecky 
ju stvárniť. Ja sná umelecká Unia a cha
rakter SĽUKu i Lúčnice sú neodlučiteľne 
späté práve s politicko-spoločenským 
pos laním oboch súborov, ktoré pôsobia 
na široké masy. Na festivale sa riešili 
i veci, k toré priamo nesllvisla so súbo
rovou problematikou, no v st1časnosti 
nadobúdajú dôležitosť (založenie časo
pisu pre tanečnťí problematiku, utvore
nie sekcie pre tanečné umenie pri Sväze 
čsl. skladateľov) . Vcelku sa ukázalo, že 
jediný správny spôsob ďalšieho rastu 
st1borov ( i rozvíjanie všeobecných teo
retických poznatkov) je možný len na 
základe konkrétnych problémov. Pret o 
bol s radosťou uvítaný návrh na pravi
delné usporiadanie festivalov každé dva 
roky. 

Záverom diskusií bola dvojdňová kon
ferencia, na ktorej sa zúčastnili pracov-
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mc1 MŠK i Povereníctva školstva a kul
túry. V konečnej rezolúcii sa zhrnuli 
výsledky konferencie a na podporu ume
leckých snáh a tvorby súborov sa rezo
lúcia obracia na všetkých kultúrnych 
pracovníkov, predovšetkým na umelec
kých ( skladateiov, spisovateľov, etno· 
grafov a ostatných], aby pomáhali sú
parom rásť a rozvíjať sa, lebo ich 
považujeme za jednu z najdôležitejších 
súčastí našej novej, soci-alistickej hul
túry. 

Viera Nosáľová 

O ZAJAZDOVEJ CINNOSTI SPEVACKEHO 
. SBORU SF 

Krátky retrospekLíYny pohľad do života 
a práce sboru Slovenskej filharmónie za 
uplynulú koncertnú sezónu 1958-59 nás 
hneď upozorní na okolnosť, ktorá je z hľa
diska nových perspektív-nych úloh, ktoré 
našim reprodul,čným umelcom vytýčil Sjazd 
socialistickej kultúry, veľmi závažná. Ne
možno len sucho konštatovať, že sbor 
uskutočnil mimo Dratisla""Y viac ako tridsať 
vystúpení, čo už samo osebe hovorí o ťa
žisku a zameraní činnosti. Za týmto číslom 
treba · vidieť predovšetkým priekopnícku 
výchovnú prácu, usmerňovanie poslucháčov, 
šírenie nových diel našich i zahraničných 
skladateľov a v nemenšej mier aj politický 
dosah "-ystúpení tohto telesa, aký mali na
napríklad koncerty sboru v českých kra
joch. 

Spevácky sbor začal sezónu zájazdom do 
Nitrianskeho kraja v septembri minulého 
roku, potom nasledovali vystúpenia v Dub
nici, Martine a Spišskej Novej Vsi. Popri 
dielach klasického repertoáru boli do pro
gramu zaradené časti z Očenášovej Marí
ny, alw aj Moyzesova Trenčianska záhrada 
a Korunovanie. 

Za najvýznamnejšiu však možno považo· 
vať dvojicu zájazdov do Ceskobudejovické
ho kraja v marci t. r. a zájazd do povsta
leckého BanskobystricMho kraja, usporiada
ný pri príležitosti osláv 15. v)•ročia Sloven
ského národného povstania. V rámci česko· 
budejovického zájazdu sa uskutočnilo 8 kon
certov, ktor)•ch umeleck)• účinok bol spon
tánny. (O tomto zájazde píšeme na inom 
mieste.) Ochotnícke spevácke súbory navšte
vovali tieto koncerty spoločne, čo jasne na
svedčuje, že teleso má vynikajúcu povesť, 
ktorá u umelcov-amatérov prebudila záujem 
o vyššiu reprodukčnú techniku, ako sme 
u našich sborov zvyknutí. Jihočesl<á 
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Pravda p1se o tomto zájazde: "Sbor sv):m 
výkonem plne presvedčil, že jest represen
tačním peveckým sborem slovenským. Ná
ročný program, sestavený zkušenou rukou, 
dokonale interpretoval sbory slovenských 
autoru, které jsme v poradu uvítali prede
vším, sbory české, sovetské i jiných náro
du . . . Záverečný potlesk a skandované vo
lání "SLOVENSKU ZDAR!" bylo spontán
ním projevem česko-slovenské vzájemnosti 
a srdečné sympatie k bratrskému Slovensku, 
jeho lidu a vyspčlé kultui'e!' 

Do tejto bilancie treba započítať tiež uve
denie diel inšpirovaných povstaleckou tema
tikou na koncertoch v Banskobystrickom 
kraji a na Hudobnom lete v PieŠťanoch a 
Trenčianskych Tepliciach. Rovnako aj sa
mostatné zájazdy madrigalového súboru, 
z ktorých najvýznamnejší bol zájazd do 
Prahy a historických miest, mali nemalý po
diel na upevnení kultúrnych vzťahov medzi 
našimi národmi alebo u nás na usmerneni 
kultúrneho života nášho vidieka. 

Zaujímavé sú poznámky, ktoré si teleso 
odnáša zo stretnutí s obecenstvom. Ukázalo 
sa, že aj obecenstvo má vysoké nároky na 
umeleckú hodnotu reprodukovaných diel, ba 
dokonca si našlo bližší prístup k niektorým 
skladbám (napr. k Očenášovej Maríne) ako 
bratislavské publikum. Aj o madrigalovú 
tvorbu, ktorá kladie na poslucháča značné 
nároky1 prejavili poslucháči netušený zá
ujem. 

Že táto práca dosahuje pekné výsledky, 
svedčí aj návštevnosť, ktorá za poslednú se
zonu stúpla o 30 %. Toto vyspelé teleso 
môže teda slúžiť ako vzor uvedomelého a 
cieľavedomého styku s najširšími vrstvami 
obecenstva. 

Ján Szelepcsényi 

RECITAL eUDOVITA j'-'fARCINGERA 

Neočakávane veľký počet návštevníkov 
naplnil 16. júna kluboviíu SVKL, },de sa 
konalo vystúpenie klaviristu I~. Marcingera 
v rámci starostlivosti Sväzu slovenských 
skladateľov o mladých umelcov. A talento
vaný klavirista, nedá."-no ešte poslucháč 
VSMU, nesklamal do neho vkladané nádeje. 
V rozsiahlom programe, ktorý obsiahol ši
rokú slohovú amplitúdu od klasicizmu cez 
romantizmus až k moderne, dokumentoval 
opäť dokonalú technickú pripravenosť, kto
rou sa stal známy už dávnejšie. Nezauja
tého poslucháča však najviac potešilo citové 
dozrievanie, ktoré našlo svoj odkaz v pre
hÍbenom prednesovom ponímaní. Donedáv
na totiž u Marcingera prevládalo skôr tech-

nicistické zameranie ; jeho koncert však do
kázal, že emocionálna zložka sa stáva 
rovnoprávnym stvárňujúcim činiteľom jeho 
p rednesu. Marcingerova hra predstavuje typ 
zdravej, mužnej interpretácie; jeho povahe 
je cudzia akákoľvek sentimentálnosť , slad
kastosť a vnútorná p rázdnota na jednej stra
ne a nezdravé preexponovávanie výrazovosti 
na strane druhej. Preto zákonite dosiahol 
najväčší úspech prednesom diel sldadateľov 
XX. storočia (3 skladby z Bartókovho Mikro
kozmu, Očenášovo Ranné vtáča z cyklu 
Nová jar, Macudzinského Romanca As dur) 
a romantikov (Chopin: prelúdium Des dur a 
najmä Balada As dur). Svojím chlapsk)~m 
naturelom dodal nové osvetlenie štyrom 
Piesňam bez slov F. Mendelssona-Barthol
dvho (v)·borne zvládol najmä pieseň C dur ) 
a ·Etude C. Debussyho. Skorší klasicizmus je 
Marcingerovej povahe cudzí - zrejme ne
môže prísť na chuť dnešnému človekovi dosť 
vzdialenej gracióznosti a vonkajšej sympatie. 
A tak z prvej polovice programu (Schubert: 
Impromptu As dur,, Mozart. Sonáta B dur K. 
z. 570, Beethoven: Sonáta Es dur op. 31 č. 
3) najlepší dojem zanechal prednes Beetho
venovho diela najmä ldaviristovým zmyslom 
pre dynamickú kontrastnosť a formovú uce
lenosť (niekomu by sa mohla zdať :Mar
cingerova hra až prihlučnou - na tomto 
dojme nesie však vinu ukustika pomerne 
malej miestnosti, v ktorej sa koncer~ konal). 

Marcinger sa zdá preclurčený na mterl?re
táciu súčasnej hudby (Bartók, Prokofiev, 
Sostakovič, Szymanowslci, Stravinskij). Dú
fame, že sa jeho vývoj bude uberať týmto 
smerom a že nám pripraví ešte nejeden 
vysokohodnotný umelecký zážitok. 

Igor V ajda 

KONCERT Z DIEL J. HAYDNA 

V rámci osláv tohoročného hay dnovského 
jubilea (150. výročia smrti skladateľa) za
radili usporiadatelia bratislavského "Letného 
festivalu komornej hudby" ako záverečný 
večer cyklu koncertov v piatok 31. júla 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca kon
cert z tvorby v iedenského majstra. Účinkujú
ci súbor - Komorné združenie bratislavské
ho rozhlasu predviedlo 3 pomerne málo hra
né Haydnove diela: ouvertúru a Orlando 
Paladino, Notturno č. 1. a Symfónia D dur 
La Chasse pod spoľahlivým vedením dirigen
ta Vlastimila Horáka. Komorné združenie po· 
zostáva poväčšine z popredných hráčov 
Slovenskej filharmónie (účinkujú v ľíom 
obidvaja koncertní majstri), už to mu zaru
čuje vysokú reprodukčnú úroveň; jeho čle-

novia hrajú bez intonačných a štýlových 
kazov, interpretačne veľmi vyspele - toto 
nás tiež oprávňuje dúfať, že konečne bude 
v Bratislave stály komorný orchester, preto
že túto formu (hlavne po skúsenostiach so 
zahraničnými ensemblami Strossa, Janigra, 
Goldberga a s komorným orchestrom SF} 
si bratislavské obecenstvo obľúbilo ( dokla
dom toho bola a j návšteva piatkového kon
certu). Program večera bol doplnený H ayd
novým ldavírnym koncertom D dur, na 
cembale hraným Michalom Karinom, ktorý 
s ru tinou zvládol sólový part. 

L. Kuplwvič 

HUDOBNA VľCHOVA V ROZHLI\SE 

Hudobná výchova pre školy v rozhlase 
má svoje špecifické vlastnosti. J e zamera
ná výlučne na sluch, úplne odpadá zrakový 
vnem, je obmedzená na krátky čas (15-20 
minút) a je zameraná nielen na kolektívny, 
ale aj individuálny posluch. Preto sú aj 
relácie rozhlasovej hudobnej výchovy za
merané predovšctk)·m na predhr:'tvanie. 

V minulom roku rozhlas vysielal tieto 
relácie raz týždenne, v utorok a v piatok. 
V utorok (prvý a treti t),ždeň) pre žiakov 
3. ročníkov, v piatok (druhý a štvr tý týž
deň) pre žiakov 4. a 5. ročníkov národných 
škôl. Raz mesačne, vždy prvý u torok v me
siaei, sme zaradili reláciu Nácvik piesne, 
v ktorej sme žiakov učili spievať niektoré 
pionierske, umelé alebo ľudové piesne, po
väčšine také, k toré neboli v učebných osno
vách. 

Pri výskume počúvanosti našich relácií, 
čiže pri odposluchoch jednotlivých relácií 
na lJratislavsk)·ch a vidieckych školách, sme 
zistili, že na väčšine škôl relácie počúva 
veľmi malé percento žiakov, ba na mno· 
hých školách tieto relácie vôbec nepočúvajú. 

Z čoho vyplýva táto situácia? Z rozhovo
rov s riaditeľmi škôl a žiakmi sme zistili, 
že vysielacie termíny (10,05-10,25) ne
vyhovujú, lebo práve v tom čase sú veľké 
prestávky alebo -sa začína hodina iného 
predmetu. 

Dalej sme zistili, že na mnohých školách 
je úroveň vyučovania hudobnej výchovy 
na veľmi nízkom stupni (neodbornosť uči
teľov, nedostatok učebných pomôcok, gra
mofónovýeh platní, notového materiálu, 
atď.). 

Pri rozhovore so žiakmi na istej škole 
neďaleko Trnavy sme s prekvapením zisti· 
li, že žiaci nevedia, k torý slovenský hudob
ný skladateľ žil v ich okresnom meste. 
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Na mnohých školách deti po prvý raz 
mali možnosť počuť predhrávanie skladby 
zaradenej do osnov, a to z relácie, k torú 
sme na odposluch priniesli so sebou. Uká
zalo sa, že niektorí žiaci počúvajú relácie 
doma, po "J'UČovaní. Poznali predovšetkým 
Nácvik piesne a také relácie hudobnej 
výchovy, z ktorých bola kontrolná otázka 
- hádanka. 

Tieto poznatky z praxe sme preniesli aj 
do práce v redakcii. Odvysielali sme niekoľ
ko relácií hudobnej výchovy, v ktorých 
boli hádanky, a počet listov stúpol. Napr. 
na reláciu Raz, dva, ľavá, v ktorej boli 
tri ľahké lwntrolné otázky, sme dostali 160 
listov. 

Nácvik piesní Y minulom roku mal tiež 
veľký ohlas. Y tejto relácii odznelo aj 
niekoľko nových piesní pre deti, z ktorých 
mala najväčší úspech Havlíčkova Pieseň 
mla~ých prírodovedcov . Tiež nové piesne 
DeZidera Kardoša a Ernesta Petríka zo 
spevníčka Pomôžeme slávik ovi sa vďaka 
vtipnému textu a jednoduchej spevnej me
lódií, prístupnej detskému hudobnému mys
leniu a rozsahu detského hlasu, stretli 
s veľk)'m porozumením. 

Bolo by žiadúce, aby takýchto detských 
piesní bolo čím viac. Pociťuje sa potreba 
pesničiek o zamestnaniach, detských hier a, 
samozrejme, nových pionierskych piesní. 

V t?horočnom školskom vysielaní sme 
v naŠeJ hlavnej redakcii urobili reorganizáciu 
ktorá priniesla nové rozdelenie redakcie po~ 
dľa veku. Tak vznikli redakcie; detská pre 
predškolský a mladší školsk-ý vek, pionier
ska pre stredný vek a redakcia pre mládež. 
V každej redakcii je odborník na vedu a 
t~c~ku, n~ _lite_ratúru a hudbu. S reorga
mzacwu pr1sh aJ zmeny v štruktúre vysie
lania. Niektoré staré typy relácií sa zrušili 
a vznikli nové. Vysielanie hudobnej výcho
vy sa rozšírilo o Hudobnú skrinku pre ma
tersk é školy , v ktorej sa deti dozvedía 
o nových pesničkách, drobných skladbič
kách, a to vždy primeraným spôsobom. 
Vysielanie pre žiakov 1.- 5. ročníka sa 
v novej štruktúre obohatilo o relácie Co ne: 
nájdete v učebnici, v ktorých budeme hovo
riť o skladbách prístupných príslušnému 
veku žiakov, ktoré nie sú zaradené do o
snov, ďalej o cyklus Poznáte ich?, v ktorom 
vhodným spôsobom - dramatizáciou, scén
kou alebo po"i edkou priblížime žiakom ži
vot a d ielo jednotlivých skladateľov. Dalej 
raz za. štvrť roka odvysielame detskú spevo
hru. V tomto štvrťroku pripravujeme roz
právku Ako šlo vajce na vandrovku od 
Miloša K oi'ínka na libreto Jely Krčméry-
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Vrteľovej. V_ str~dnom veku rozširujeme 
hudobné vysmlame o reláciu V akej k raji
ne, ktoré novou vtipnou :formou oboznámi 
žia~ov s hudobnou tradíciou jednotlivých 
kraJÍ~. Ml~dí po~lucháči majú uhádnuť, po 
ktoreJ zellli sme 1eh v našej relácii povodíli. 
Tiež relácie Pionierska zornička, Pioniersky 
obzor budú mať svoju hudobnú stránku 
v ktorej prinesieme portréty skladateľa: 
nov ú skladbičku alebo pieseň pre deti, prí
hovor niektorého umelca atď. Aj čas vy
sielania sn upravuje tak, aby počúvanosť 
relácií hola čo najväčšia. 

Dúfame, že všetky tieto nové opatrenia 
pomôžu prekonať nedosta tky minulých ro
kov, a tak sa i rozhlas aktívne zúčastní 
na estetickej výchove mladého človeka. 

"VASICOV" HARMONIKOVľ SOBOR 
HRAL S OVIETSKYM A NEMECKYM 

TURISTOM V T ATRACH 

o. 

"Harmonikový súbor" pri I. Hudobne.i 
škole v Bratislave, vedený s. uč. Jozefom 
Vašicom, ukázal na svojich koncertoch 
vysokú umeleckú úroveň a dosiahol vel
ké úspechy na zájazde v Tatrách. Okrem 
8 koncertov, ktoré patrili našim rekre
antom, vystúpil súbor so starostlivo pri
praveným programom z diel L. v. Bee
thovena, P. I. Cajkovského, R. Schuman
na, Ipolita Ivanova, I. Dunajevského, 
B. Urbanca, P. Tonkoviča, Jozefa Vaštcu, 
Ladislava Lacknera a Jána Ondruša pred 
delegáciou sovietskych turistov v zota
vovni Volga a Javc.rina. 

Každé člslo súboru bolo odmenené 
dlhotrvajúcim potleskom. Vedúci soviet
skych a nemeckých turist ov odovzdali 
súboru dary a spomienkové predmety a 
pozvali ho na výmenné koncerty do 
SSSR a NDR. Program uvádzali sloven
sky, rusky a nemecky Zorka Laurinc, 
M. Križanová a s. uč. Ladislav Lackner. 
Koncerty vyzneli ako manifestácia za 
mier a družbu medzi národmi. 

* • • 

Košický Komorný orches ter s dirigen
tom Romanom Skrepkom bol pozvaný 
na koniec marca 1960 do Ceských Bud~
jovic, kde otvori Hudobm1 jar. Pri te jto 
prHežitosti Komorný orchester uskutoční 
5 koncertov v tomto kra ji (Tábor, Be
chyni!, Jindi'ichňv Hradec atď. ). Vo svo
jom programe o. i. uvedie diela sloven
ských skladateiov (Suchoň, Grešák). 

OPERNÉ PREDSTAVENIA 
NA TRENCIANSKOTEPUCKOM 

HUDOBNOM LETE 

Do rámca XV. Hudobného leta v Tren
i iansky ch Tepliciach zaradíli usporiadatelia 
~j dve opery ; dňa 28. júna Smetanov u Pre
danú nevestu a 26. júla Verdího Rigoletto. 
Náš záujem sa tu sústredil na dve veci : 
na h udobnú stránku interpretácie a scénic
ké riešenie. 

Prvýkrát sme sa tu stretli s t)'m, že sa 
príležitostný kúpeľný orchester, zložený 
väčšinou z mladých poslucháčov a absol
ventov pražského kon ;z:ervatória, podujíma 
naštudovať pal"t celovečernýc..ll opier v ob
medzenom skúšobnom čase. Vý sledkom zá· 
palu a nadšenia boli úspešné predstavenia, 

·na ktorých vys~úpili členovia opery SND 
v Bratislave M. Kišonová, D. Gabajová, Fr. 
Subert, G. Zelenay, Al. Baránek a i. (Pre
d aná nevesta) a A. H rnšovská, O Hanáková, 
A. Kucharský, J . Wiederman, J . Hadraba, 
J. Martvoň a i. (Rigoletto). 

Predstavenia dirigoval Ján Valach, ktorý 
dokázal diela r)'chle a muzikáhle pripraviť 
.a na predstaveniach podať výkon, prekva
pujúci pohotovosťou a temperamentom. Vy
naliezavá réžia a úprava scény J. Gyerme
ka dala sympatický rámec týmto vystúpe
niam, ktoré sa stretli s veľkým záujmom a 
úspech om v hľaďisku koncertnej siene, pre
plnenej poslucháčmi. 

-ft 

MOSTY MIERU 

Priatel'shé styhy · pražshého k on zerwrtú
ria so zahraničnými školami boli oboha' 
tené o ďalši, velmi 1-•ýznamný ú spech, hto
rý presiahol rámec kon::.ervatória a mal 1•eľ
k ý význam kultúrnopolitický v celoštátnom 
m eradle : uskutočnil sa prv ý zájazd island
ských u m elcov do CSR.. 

Prvé vyshípenie, aká.•Í " slov en ská pre
miéra", bolo v Dolnom Kubíne. 

Nasledovali ďalšie, tak isto srdečné kon
certy v Nov om Smok ovci pre paciento·v lie
čebného domu Palace, ·v Trenčianskych 
Tepliciach a v Bratislav e. 

V svojom programe uv áclw li Islanďania 
výlučne islandskú hudbu, a už tým nám 
bolo ich v ystúpen ie v určitom zmysle vzác
nosťor~ . Hoci uvádzali iba .vliladby z 19. 
a 20. storočia, dali nám pomerne dokonalú 
obraz, lebo odrážajú predchádzajúci 1•ývoj 
islandskej hudby z počiatkov stredoveku, 
od tzv. tvísongur čiže dvojhlasových muž
~ltých spevov. Počuli sme tiež ľudové pies-

ne, k toré na Elande hedysi sprev ádzali 
fidlom -husl'ami a langspilom - primitív 
nym sláčikovým nástrojom. Podstatn(L čast 
programu preclsta,,ov ali d iela súčasných hu
dobných skladateľov - T. Johnssona, J. Lei{
sa, H . Pálssona a P. Isólfssona, k toréh/) 
Passacaglia pre veľkú orchester sa často 
hráva aj v cu dzine. 

Z islandsltej hudby a najmä z krámych 
ľudových piesní v dohonalom podaní spe
váka S. Bjärnsona v y chádzala síce severská 
chladnosť a odraz zeme, kde dlhá zimná 
polárna noc sa strieda s letnými bielymi 
nocami, z eme bez leso1• a hájov, ale tiež 
obraz ľudového zmy slrt pre krásu detsltt!ho 
veku, pre chu dobnú, no predsa len k rám u 
prírodu, pre nehonečný oceán, pre láslw. 

Islandskí hostia odchádzali z našej zeme 
nadšení je j krásou i priateľst-vom, laoré. u 
nás poznali, a pretože nám už zo svojho 
J ado·Pého ostrova" písoli, tlmočím ich po
=drav ·I'Šethým, teda aj poslucháčom na Slo
''ensku, ktorí ich v elmi pelme prijali. Pán 
Krist jánsson, riaditel islandslťého k onz ert•ct· 
tória, v príhovoroch po Ttoncerte hovoril , že 
k nám Islanďania pri~li po moste priateľ
stva, k torý sme my k nim položili. Veríme, 
~e takéto mosty priatel st'Pa a mieru spoja 
raz v šetk y národy s1•eta. 

V. Hubáčl'lt 

GRAMOFONOV.E: KONCERT\ 
PRE MLA.DEZ V KOSICIACH 

23. j úna Beethovenovou IX. symfóniou 
skončil sa druhý ročnik cyklu gramofóno
""Ých koncertov pre mládež, ktoré vedie 
inž. M. Potemrová v spolupráci so Státnou 
vedeckou knižnicou v Košiciach (v priesto
roch knižice). Koncerty sti zamerané väčši
nou nn symfonickú hudbu a sú spojené 
s rozborom skladieb a niekedy i s premie
taním krátkych hudobno-áokumentárnych 
filmov. Pod vedením inž. Potemrovej nie
ktoré koncerty vedú žiaci vyšších ročníkov 
Vyššej hudobnej školy v Košiciach, ktorí 
takto získavajú cenné skúsenosti pre rozví
janie podobných akcií ua vidieku p o absol
vovaní svojho š túdía. ... 

Ústav hudobnej výchovy Humboldtovej 
univerzity v demokratickom Berlíne uspo
riadal poradu o otázkach hlasovej výchovy, 
na k torej prehovorili významní nemeckí od
borníci. Treba dúfať, že výsledky ich roko
vania budú sprístupnené i našim vokálnym 
pedagógom. 
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Za Bohuslavom Martinu _j ----------------

Spletité a podivuhodné boli životné 
a umelecké cesty nášho najväčšieho 
muzika nta z polovice storočia. Ako se
kundlsta českej filharmónie a sklada
teľsky trochu odchovanec Sukov odišiel 
päť rokov po I. svetovej vojne do Paríža 
k A. Rousselovi. Coskoro ho tam obklo
pila hudba Stravinského a šestky. Ňou 
vyburcovaný, veimi rýchle sa ozval. Pol
časom a potom Vravou. Odvtedy už 
bolo s ním treba počítať. Dejiny českej 
hudby (a nie vždy len českej) sa roz
rastal i. Premiéra naháňala premiéru, 
písali sa zmluvy s nakladateimi a s di
vadlami. Praha a Brno nestrácali príle
žitost. Balet Špallček a opera Hry o 
Márii našli svojich divákov a posluchá
čov. Tak isto k antlíta Kytica a mnoho 
ďalšieh s kladieb. 

Do osudov Iudstva zasiahla však II. 
svetová vojna. Krátko pred ňou bol Mar
tinu naposledy vo vlasti. Svedectvom, 
svedom!m doby sú jeho Dvojkoncert a 
Poiná omša, dve z najlepšieh diel, diela 
otrasné. 

Pred násilnikmi utiekol do Ameriky. 
Tam nap!sal Lidice, tam p!sal aj svoje 
symfónie. Z nich Tretia a štvrtá je 
našou najväčšou pýchou po Novosvet· 
sk ej. 
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Martinu po vojne iba zázrakom vy
viazol z pazúrov smrti. Ťažko sa zranil. 
Jeho VI. k varteto však ohlásilo uzdra
venie. Skladater tvoril dalej. Množstvo 
jeho skladieb stratilo prehladnost. 

Roku 1953 sa znovu vrátil do Fran
ciízska, svojej druhej vlasti, do kra jiny 
svoJej manželky. Žil väčšinou na Rivié
re, kde pracoval a pracoval. Tu vznikla 
opera Locandiera, VI. symfónia, Fresky. 
Na krátky čas odišiel do Ameriky, po
tom žll rok v Ríme. Učil. Nebolo to 
prvýkrát. 

Nakoniec sa rozhodol pre švajčiarsko, 
kde sa chcel zrekreovať pred návratom 
do starej vlasti, s ktorou bol v ustavič
nom styku prostrednfctvom umelcov a 
priateľov. Ešte nedávno nás potešil od
kaz o jeho príchode. Bola v ňom nedoč
kavosť a naliehavosť dieťaťa. 

Jeho srdce však dotlklo 28. augusta 
v Liestal! pri Bazilej!. 

Bohuslav Martinu napísal okolo. 300 
diel. "Má 6 symfónif, 5 klavírnych kon
certov, 16 opier, vrátane !O L"Z, 12 
baletov, 7 kvartet, 10 kantát atd., atd. 
Sám sa pokladal za typ concerta grossa. 
Z mnohých dalších sú toho najlepším 
dôkazom rovnomenné dielo a spomínaný 
Dvoj koncert. 

Nemenej široký záber má aj v temati
ke. Inšpiroval ho Klicpera, Olbracht, 
Nezval, Bureš, Ehrenburg, Gogor, Tol
stoj, Goldoni, Kazantzakls, Neveux a L 
inšpirovala ho tiež Iudová poézia, najmä 
moravská. 

Jeho vokálna tvorba je v rovnováhe 
s tvorbou inštrumentá lnou, scénická hud
ba v rovnováhe s tvorbou symfonicko
koncertnou. Za túto vyváženosť a roz
mernosť svojho diela vďačí tomu, ::!e 
celý svoj život sa venoval iba kompa . 
novaniu, že bol vždy len · skladatcľom. Na 
to však bola potrebná odvaha a viera 
v pravdivosť vlastnej cesty. Martinu ma l 
IJbidvoje. Preto sa mu v hudobnej · reči 
podarilo dospieť k najvyšším métam~ 
jeho diela znejú novo, česky, zrozumi
teľne, zaznievajú doma 1 za hranicami 
a š!ria slávu našej hudby po· celom 
vzdelanom svete. ·Všade si ho vážia 
a ctia a uvádzajú ho hneď vedia Janlíč
ka a Dvoi'~ka. 

Zdenek Zouhar 

Novinky v reprodukcii hudby 

je nadpis článku v 31. čísle Kultúrneho 
života. C!ánok je i pri dobrom úmysle 
príkladom nesprávne pochopenej alebo 
uskutočňovanej popularizácie z týchto 
dvoch dôvodov: l. Predpokladá priliš p ri. 
mitlvneho a zaostalého čitateia, ktorý 
síce tvoril veľké percento konzumentov 
v minulosti nášho národa, ale vzhľadom 
na dnešnú úroveň prenikania vedeckých 
a technických znalosti medzi najširšie 
masy n ie je už n amieste blahosklonný, 
čítankový tón z poučných kalendárov 
z počiatku tohto storočia. Naprlk lad: 
". _ . skriňku, na ktorej je pár gombičiek, 
a z ktorej znie prí jemná, zázračná hud
ba - vaše rádio". Alebo dalej: "Spo
mínate si ešte na kresbu psíka na gra·· 
mofónovej platni so značkou His Mas
ter's Valce? Vtedy to bolo skutočne tak: 
gramofónová platňa tlmočila hudbu s 
presnosťou verného ps!ka." Ako je zná
me, aj s tým psom je ·to inak: na n älep
kách spom!naných platn[ je vyobrazený 
pes, ako počúva gramofón a p oznáva 
z n eho hlas svojho pána (preto his 
master's voice]. Nápis teda chce pro

pagovať vernosť gramofónu, a nie psa. 
Ale n a tom konečne nezäleží. Závažnej
ší je 2. dôvod - ve cné chyby a ne
vhodné vysvetlenie. 

Hned v úvode sa dozvieme: "Ano, až 
do roku 1920 bola hudba aristokratic
kým pôžitkom." " . .. inak bola muzika 
vecou privilegovaných vrstiev - pánov, 
ktor! si mohli muzikantov najímať ... " 
Je správne a dôležité zdôrazniť, že hud
ba v minulosti bola len "pre tých, čo 
si to mohli dovoliť", ale to neznamená 
podať históriu tak, že nám vypadne 
vládnúca trieda jednej spoločenskej for
mácie - buržoázia. Z úvodu má čltatei 
skoro dojem, že feudalizmus trvá do 
r. 1920. Taktiež ťažko môžeme pokladať 
za "jednu z príčin rozšírenia komornej 
hudby v minulosti" to, že "v menších 
mestách ostávala len možnosť pre účin
kovanie komorných súborov". K vzniku 
a rozvoju komornej hudby sa viaže prá
ve feudiilne prostredie - zámky, šiach
ttcké sídla, nie mestá. Je prirodzené, že 
od novinového článku nemôžeme žiadať 
to, čo od hudobnohistorického diela. Ale 
práve stručnosť a velký okruh čitatelov 
zaväzuje autora pisať tak, aby nevyvo· 
lai nesprávny dojem, neskreslil - i keď 
neiímyselne. 

Ďalej uvedieme na pravú mieru vy
ložené fl'lktické chyby, lttoré vlastne 
boli injekciou k napísaniu tejto poznám
ky: " ... naše prijímače dostávajií ko
nečne š tandard, vo svete obvyklý: od
delenú reguláciu výšok a hlbok, čo zna
mená v praxi použ!vanie viacerých re
produktorov ... " Oddelená regulácia vý
šok a hlbok vôbec n eznamená používa
nie viacerých reproduktorov, je tak Isto 
možná a používaná s jediným reproduk
torom. (Vo všetkých pristrojoch, ktoré 
autor čl ánku menuje a ktoré má na 
mysli, je event. rozdelenie do dvoch 
k anälov prevedené až za koncovým 
stupiíom a regulácia sa deje vždy v ob· 
last! jedného kanála.) Na inom mieste: 
"Bolo treba všelijakých fyziologických 
r egulátorov, bolo treba doslovne pod
vádzať !udské ucho ... " "A tieto tech
nické triky, ktoré využivajú nedokona
losť vášho ucha .. . " Len stručne: Tu 
vôbec nejde o nejaké podvádzanie ľud
ského ucha alebo využívanie jeho ne
dokonalosti, ale o prispôsobenie sa vni
macej charakteristike sluchu, teda reš
pektovanie - môžeme povedať - prí
rodnej zákonitosti. A v tom prispôsobo
vani rob! technikom najväčšie ťažkosti 
práve dokonalosť ucha. (Jediným "pod
vádzaním" ucha by bolo azda zapojenie, 
nazvané "syntetické basy", vyvinuté za 
vojny v USA pre spodnú kvalitatívnu 
trie du, ktoré sa u nás nepoužíva.) Ďalej: 
" ... tak vznikli tzv. bass-reflexy, špe
ciálnEl skrine s kombináciou r eproduk
torov, kde medzi reproduktorom pre 
nízke a reproduktorom pre vysoké tóny 
sú postavené ozajstné normálne (?l] 
výhybky, rozdeiujúce zvukové spektrum 
do správnych vedent". To vôbec nie je 
podstata bass-reflexu. Jednoducho a 
stručne ho môžeme vysvetliť asi takto: 
Reproduktor je umiestený v uzavretej 
skrini, ktorá má okrem otvoru pre re
produktor ešte jeden otvor na tej istej 
stene. Skriňa pôsobí ako dutinový r ezo
nátor, ktorý . zosilňuje približne tú ob
lasť hlbokých tónov, ktoré už reproduk
tor nestač! dostatočne účinne vyžiariť, 
a t ým vlastne rozširuje rozsah sú.stavy 
smerom k hlbším tónom. Pôvodné· bass
reflexy mali vždy jeden reproduktor. 
Konečne pri stereofonickom zázname n a 
platne sa dva ziizn amy neryjú pod 
uhlom 45°, ako Je v článku uvedené 
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(ani nemôžu!), ale v smeroch kolmých 
na seba, t eda 90°. Podobných nepres
nostť je v článku viac. 

Hudobnfcl nech prepáčia, ak sú to ve
cl málo zaujfmavé. Písali sme o nich 
len preto, lebo niekto iný písal o nich 
chybne. Záverom: I keď je tu snaha 
napisat pútavý, zaujímavý a pritom po
učný článok; popularizovat výsledky ve
dy a techniky medzi verejnosťou, táto 
snaha nemôže ospravedlniť neodbornosť. 
Správne podávanie poznatkov ešte ne
musi byt laikovi nezrozumiteľné. V jed
nom však musime s článkom súhlasiť, že 
"výroba dlhohrajúcich platní je u nás 
tiež dlhotrvajúca". Dúfajme, že len do
časne. 

Miroslav Filip 

ZENETUDOMÁNYI TANULí\1ANYOK, 
VII. 

Na jar t. r. vydalo maďarské A.kademic
ké vydavateľstvo (Akadémiai Kiadó) v Bu
dapešti 7. zväzok Hudobnovedných štúdií 
(zredigovali Bence Szabolcsi a Dénes Bartha). 
Takmer 700-stránkové dielo na prvom 
mieste uvádza 425-stránkovú štúdiu dr. 
Jánosa Deménya ,,.Príchod Bélu Bartóka do 
európskej hudby". Bohatý, starostlivo a 
precízne zh romaždený materiál, podaný 
v živej, pútavej forme, llredstavuje pokra
čovanie Bartókovho životopisu z rokov 
1914- 1926. Obdobie pred r. 1914 je zachy
tené v štúdii, ktorá vyšla v 3. zväzku, ďal
šie pokračovanie má byť uverejnené v naj
bližšom zväzku Hudobnovedných štúdií. 
Dielo obsahuje cenné údaje aj z hľadiska 
českolovenského, najmä vo vzťahu k Prahe 
a Bratislave. Počnúc ťažkými rokmi za voj
ny a prenikavým úspechom "FálJól faragott 
királyfi" a konč.iac obdobím, keď sa zrodil 
I. klavirny koncert, Demény s odbornou 
dôkladnosťou, s prihliadaním na všetky po
drobnosti oboznamuje čitateľa so spomenu
tým úsekom Bartókovho života. V chrono
logickom poradi uvád za domáce i zahranič
né kritiky jeho skladieb, podávajúc tak 
dôkazy o stále vzrastajúcom triumfe skla
dateľ ovho diela vo vlasti i za hranicami. 
Z nášho hľadiska sú mimoriadne cen· 
né napr. údaje o priekopníckej práci Ceskej 
filharmónie v súvislosti s úspešným pred
vedením Bartókovej I. t~nečnej suity za 
dirigovania Václava Talicha v Prahe (19. 
V. 1925) a v Budapešti (19. XL 1925), 
ďalej o začiatkoch činnosti bratislavského 

Speváckeho spolku Bélu Bartóka", utvore
~ého z členov niekdajšieho "Toldyho krúž
ku". 
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Rozsiahly kritický materiál doplňuje au
tor pestrými komentármi, takže dielo sa 
napriek často spoločnej tematike jednotli
vých úvah úspešne vyhýba jednotvárnosti. 
Podáva živý obraz o najrozmanitejších doj
moch a názoroch, k-toré vyvolali Bartókove
diela, s uvederúm historických úda jov 
o vzniku a úspešnom predvedení jednotlivých 
skladieb. Mimoriadny estetický zážitok, ktorý· 
poskytuje čítanie tejto štúdie, vhodne do
plňa vkusná, náročná vonkajšia úprava. 

V ďalšej štúdii na tému "Pozostalosť F. 
Liszta na Vysokej hudobnej škole" z pera 
Margity Prahácsovej nájdeme údaje o pôso
beni F. Liszta v Budapešti a Maďarsku, 
zoznam jeho maďarských žiakov, mená 
i hodnotenie maďarských skladateľov, diela 
ktorých sa našli v Lisztovej pozostalosti,. 
ďalej chronologický prehľad o pobyte a 
koncertných vystúpeniach F. Liszta v Ma
ďarsku. 

Treba koneČne spomenúť štúdiu Pála 
Pétera Domonkosa " Dva hudobno-historické
dokumenty" a štúdiu Bélu C. Nagya "údaje 
k výskumu vývoja maďarskej ľudovej pies
ne". - Prvá nás oboznamuje so zbierkou 
cirkevných ód, autorom ktorých je spišský 
rodák Martin Spilenberger, a s novonájde
n)'IIl notov)'ffi rukopisom zo Sedmohrad
ska, ktorý okrem starších suít a častí sonát 
ob sahuje a j 5 neznámych maďarských tan
cov typu "verbunkos" z 18. storočia. -
Úvaha Bélu C. Nagya je príspevkom k po
rovnávaciemu výskumu maďarskej ľudovej 
melodiky a k východo- i stredoeuró~
skemu folkloristickému materiálu. MedZI
iným poukazuje na dôležitý vplyv - kon· 
štatoval to už aj Bartók - ktorý mala 
slovanská ľudová hudba na vývoj maďar: 
skej ľudovej hudby. Dalej_ skú~a, do akeJ 
miery možno považovať mektore typy slo
vanskej melodiky za spoločné pre cel~ du
na jskú kotlinu. L. Nemeth 

Nedávno vYšlo v so,·ietskorn štútnom 
hudobnom Yydavateľs tve i'd UZGIZ klnYírne 
znenie Horalskej suity od národného umel
~a Eugena Suchoňa. V tom istom zošite vy: 
šli aj Tri poetické polky laureáta štátneJ 
ceny Václava Dol1iáša. V úvode k obidvom 
skladbám podáva známy znalec a p ropa
gátor československej hudby prof. dr. Igor 
Belza prehľad klavírnej tvorby súčasných 
československvch skladateľ ov. Suchoňov cy
klus Obrázky zo Slovenska, ktorého časť, 
ako je známe, tvori aj Horalská suita, ozna
čuje prof. Belza za nový tvorivý ~spee~ 
vynikajúceho slovenského skladateľa 1 celeJ 
československej hudobnej kultúry. 

ZP RÁ VY 

V hlavn)·ch mestách sväzových republík 
Estónska, Gruzínska, Bieloruska_ a . severo· 
kaukazských republík sa konali SJazdy a 
plenárky, r~pub~káns_ky_ch sväzov_ s~ndate
ľov. V suYislostl s nnru sa konali koncerty 
a divadelné predstavenia, na k torých boli 
predvedené diela skladateľov z týchto re· 
publík. Yeľkú po,zornosť pritom vzbudili 
najmä dtela mladych skladateľov. 

Sovietske štátne hudobné vydav<lteľstv~ 
pripravuje edíciu brož~r, ktoré majú slúžJ~ 
hudobnej osvete a vychove. V pláne ~u 
napr. práce o hudbe ako druhu umema, 
0 obsahu a forme hudby, o realizme v hU;d· 
be a špecifičnosti hudobného vnímarua. 
V edícii , Hudobné formy a žánre" V)'jdú 
brožúry "Co je hudba", "Ako počúvať hur~
bu" Co je džez" a pod. Okrem toho sa pn· 
pra~je vydanie knižných monografií o kla· 
sikoch svetovej hudby. Z deviatich prác, 
chystaných na budúci rok, je jedna veno· 
vaná Bedfichovi Smetanovi. 

V podaní Súboru sovietskej opery pri 
Všesväzovej divadelnej spoločnosti odznelo 
nedávno po prvý raz oratórium "Sva· 
dobná hostina Hiawathu" (na úryvok 
zo známeho Longfellowho eposu), ktoré 
v rokoch 1939-41 napísal zosnulý sovietsky 
skladateľ L. Golovkov. Oratóriom sa Go
lovkov predstavil ako skladateľ mimoriad
neho nadania. 

Najväčšou senzáciou západných hudob
ných modernistov je " kozmická opera" 

Aniara" od švédskeho skladateľa Karla-
" I .é Birgera Blomdahla, ktorá ma a pre~ ru 
v rámci štoh olmského hudobného festtvalu 
v máji t. r. Blomdahl, ktorý vo svojej ope
re používa aj elektronicky tvorené zvukové 
úseky, zhudobnil rovnomenný ep~s svojh~ 
krajana Harry Martinsona (o Marb.Jlsonove~ 
básni referuje tohoročné 3. číslo SvetoveJ 
litera tury)_ 

Na prvom vystúpení irackého baletného 
súboru, prvého telesa tohto druhu v kul
túrnych dejinách Iraku, bol predvedený 
balet Smrť tvrana od irackého skladateľa 
Samira Bagd;diho. 

V opernom št údiu moskovského konzer
vatória bola premiéra komickej opery Ser
geja Prokofieva "Dueňa" (Zásnuby v ld:í.š
tore) . 

Na programe tohoročného festivalu '1tldÚ· 
národnej spoločnosti pre súčasnú hudbu, 
ktorý bol od 10. do 16. júna v Ríme! boli 
zaradené skladby 31. skladateľov, medz1 k to
r}-mi mali prevahu prívrženci modern.istic
kých smerov. Zo skladateľov ľudovorlemo
hatických krajín tu boli zastúpeni iha Po
liaci. a to skladbami T. Bairda a W. Sza
lonka. 

* 
V interwiew, ktOl'é poskytol Paul Hinlle

mith novinárom za svojho pobytu v Spo· 
jených štátoch (v Pittsburgu dirigoval <>krem 
premiéry svojej "Pittsburskej symf6nie" 
diela R. Schumanna a M . Regera), vyjadril 
sa veľmi zdržanlivo o perspektívach dva
násťtónovej hudby. Odpovedajúc na otázku, 
prečo sa k nej prikláňa toľko mlad)·ch skla
dateľov na Západe, Hindemith povedal, že 
podľa jeho mienky to spôsobuje slmtočnosť, 
že rozhlasové stanice a hudobné festivaly 
podporujú práve tento druh hudby. - - Ne
dávno dirigoval Híndemith vo Viedni pre· 
miéru svojich nových "Dvanástich madri
galov·" . Nový cyklus mal v podani v ieden
ského komorného sboru veľký úspech. 

Milánska ·"La Scala" organizuje medzi
národnú súťaž na tvorbu nových operných 
diel, ktorej sa môžu zúčastniť skladatelia, 
ktorí nezaví·šili 40 rokov. Súťaž, ktorá ne· 
sie meno Giacoma Pucciniho, sa končí 3J . 
decembra 1960. 

Magnitogorský spevácky sbor predviedol 
za svojho zájazdu do Moskvy Hequiem 
c-mol Luigiho Cheruhiniho (1760-18-t2), 
ktoré dovtedy nebolo v Moskve uvedené. 
Spoluúčinkoval symfonický orchester Mos
kovskej filharmónie, vedený A. Stasevičom. 

Opera v Hannoveri v t ejto sezóne uviedla 
zabudnutú buffu G. B. Pergolesiho Zaľúbený 
brat. Oživenie tejto sviežej hudobnej ko
médie, napísanej 22-ročným sk ladatel'om 
roku 1732, sa ukázalo, celkom oprávneným. 
Možno preto očakávať, že rozkošné Pergo
lesiho celovečerné dielo (úč.inkuje v ňom 
deväť osôb) sa čoskoro stane súčasťou sú· 
časného operného rep ertoáru. 

* 
Ra kúsky skladateľ Gottfried von .Einem, 

ktorý sa v poslednom čase stal :r.n.itnym 
konvenčn)'ll~ a epigónskym spt·acovaním 
viacerých literárnych predlôh, zhudobnil 
najnovšie "Pieseň poľného kazateľa" z 
Brech tovej " Ma tky Courage a j ej detJ.", kto·· 
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rú preň Brecht rozšíril o niekoľko strof _a 
refrén. Nová skladba, svojím poľíatím rudzn 
Brechtovmu textu, mala nedávno premiéru 
v Hamburgu. 

Stovky našich závodov, podnikov, ob· 
čanov si písomne vymieňajú skúsenosti 
a iné poznatky so závodmi a občanmi 
v Sovietskom sväze .. z tohto písomného 
styku vzniklo v mnohých prípadoch za
vedenie nových foriem socialistickej prá
ce mnohé zlepšenia vo výrobe a na 
inÝch úsekoch, ako aj uzatváranie druž
by. Sovietski občania, školy, pionieri 
vitajú tento písomný styk a vo ve!kom 
počte sa obracajú na Redakciu vysie
lania pre SSSR československého roz
hlasu v Bratislave o poskytnutie adries 
ľôznych závodov, úradov, JRD i jednot
livcov, s ktorými by si mohli písať. 
Upozorňujeme záujemcov, že takýto 

písomný :-;tyk im môže sprostred
kovať Redakcia vysielania pre SSSR 
čs. rozhlasu v Bratislave, Zachova ul. 
č. 3. 

KONKURZ 

Riaditeľstvo Státneho konzervatória v 
Brátislave vypisuje konkurz na miesto 
baletného korepetítora. 
· Prihlášky na konkurz treba zaslať 
tia.ditefstvu školy na adresu: Bratislava, 
Rybné nám. č. 7 do 15. októbra 1959. 
lfchádzači o miesto pripoja k pri

hláške: 
1. Doklad o kvalifikácii, 
2. Doklad o doterajšej praxi, 

· 3. Osvedčenie o št. občianstve, 
4. Lekárske svedectvo o zdrav. stave, 

· 5. Životopis. 

KONKURZ 

Vedenie Slovenského ľudového umelec
kého kolektívu (SĽUK) v Rusovciach vy
pisuje konkurz na obsadenie miesta di
rigenta v orchestri a na miesta or
chestrálnych hráčov na flautu, I. hornu 
a I. a II. husle. Podmienky prijatia: ab
solutórium odbornej vysokej školy alebo 
konzervatóriá, prípaqne primeraná diri
dent ská poťažne orchestrálna prax. U
chádzači nech pošlú do 31. októbra 1959 
na adresu: SĽUK, Rusovce pri Bratisla
ve písomnú žiadosť s prehľadom doteraj
šej činnosti. Termín skúšky bude uchá
dzačom písomne oznámený. 

. SĽUK, Rusovce 

OBSAH 

PrevolEmie k Sjazdu slovenských 
skladateľov 

Predsjazdová diskusia 
Ferdinand KEna: Úlohy koncert

ných umelcov 
Roman Rychlo: K niektorým hu

dobno-pedagogickým problémom . 
Rozhlas v službách stvárňovama 

nového človeka [Z. M.) 
Zeno Vancea: Tradícia a novátor

stvo v hudbe 
Darina :Zuravlevová: Otázky hlaso

vej výchovy 
Oto Ferenczy: Desať rokov Vysokej 

školy múzických umení . . . . 
Július Batei : O slovenskej robotníc

kei piesni . . . 
Ljubomir Sagaev: Rozvoj bulharskej 

symfonickej a komornej hudoy za 
posledných 15 rokov . 

Možnosti a hranice priestorovej re
produkcie tónov . . . . . 

Festival mládeže za "železnou opo
nou" [J. Kratochvíl) 

III. celoslovenské slávnosti sboro
vého spevu (1. Vajda) 

Celoslovenské slávnosti piesní a 
tancov v Banskej Bystrici (I. Vaj-
da) ..... . 

Festival štátnych súborov piesní a 
tancov (V. Nosáľová) 

o zájazdovej činnosti ·Speváckeho 
sboru SF (J. Szelepcsényi l 

Recital Ľ. Marcingera (I. Vajda) 
Hudobná výchova v rozhlase (O.) . 
za Bahuslavom Martinťl (Z. Zouhar) 
Novinky v reprodukcii hud!Jy [M. 

Filip) 
Recenzie (Zenetudományi tanulmá

nyok, VII.) 
Drobné zprávy z domova a zo ?.a

hraničia 

417 

418 

421 

424 

426 

432 

435 

438 

444 

447 

449 

451 

452 

454 

456 
456 
457 
462 

461 

462 

463 

Slovenská hudba Vydáva Sväz slovensk)lch 
skladateľov v Bratislave. Sérredaktor dr. Eugen 
Simúnek, redaktor dr. Joze! Samko. Redakčná rada: 
dr. · Ladislav Burlas, dr. Teodor Hiz:ner, dr. Ivan 
Hrušovský, Simon Jurovský, docent dr. Jozef Kr•
sánek, dr. Zdenko Nováček, Andrej Očenáš, dr. 
Roman Rychlo. - Redakcia a administrác ia Bra- • 
t islava, Gorkého ul. 19, telefón 353-31. - Tlačia 
Polygrafické závody, z. 2, Bratislava. ul. Februárového· 
v!tazstva 6b. - Vychadza mesačne. ·- Predpbt
né na rok 1959 Kčs 36,-. - Vydávanie povolené 
PSK, č!slo HSV -19512 "57-C. - Rozširuje Pošta\ i 
novinová &lúžba. Objednávky predplatiterov prijl· 
ma a vybavuje kazdý do ru čo vate!' a pošt ovt úrad. · 

A-775859 



SLÓVENS ,KA HUDBA 
ROČNÍK III NOVEMBER-DECEMBER 1959 čiSLO 11-12 

Priateľstvo 

nie je len krásnym kvetom života, opravdivé priateľstvo je jeho záštitou. Vie 
povzbudiť, potešiť, rozpína krídla odvahe, umocňuje vôľu. Rozširuje priestor 
okolo nás, objavuje ďaleké obzory. Zľudšťuje nás. 

Takto o tom premýšľam, keď si spomeniem na našich priateľo·v v Soviet
skom sväze. Čoskoro bude tomu pätnásť rokov, ako zacalo naše priateľstvo 
kvitnúť. Toto priateľstvo sprevádza všetky udalosti nášho -života, zúčastňuje 
sa na nich, je ich spolutvorcom. A bolo ich 1-·eľa. Čo všetlw sa za ten čas stalo 
len v hudbe, v 'našom hudobnom- svete. Hneď pr·vé festivaly Pražskej jari 
sú nerozlučne späté so sovietskymi umelcami. Ak sme chceli dať festiv alu čo 
1w.jvuHiu úrm•eií, boli nám v tom shuto6nými pomociúkmi práve sovietski 

nimitrii Sostalwvič a V áclav Dobiáš 
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umelci. Spomeňme si len na prvé stretnutie s Davidom Oistrachoml J ehf> 
umenie bolo novým objavným svetom nielen pre nás, ale aj pre všetkých 
zahraničných účastníkov, a rozšírilo sa do celého sveta. A nasledujú ďalšie
mená slávnych sovietskych umelcov. Nechcem ich priamo vymenovať. Určite
by som na niekoho zabudol. Dakujem a neprestanem im ďakovať za ich ume·· 
nie i za ich priateľstvo. Obidvoje nám skrášlilo život, urobilo nás šťastnej· 
šími. . 

Mnohí z nás sa osobne stretli so sovietskymi skladateľmi. Za všetkých si 
dovolím uviesť aspoň jedno meno: Dimitrij Soslakvvič. Je vôbec možné
predstaviť si bez neho život nás, československých sltlacúzteľov a muzikan
tov? Dimitrij Sostakovič, tak ako všetci VtJnikajúci sovietski umelci, prišiel 
k nám, abtJ sme ho privítali ako svojho, aby sa naša drahá vlasť stala aj jeho 
~>lasťou. 

Václav Dobiáš 

Korene československo-sovietskeho pria telstva 

K najveľkolepejším tradíciám nášho socialistického života patrí každoročne 
s neobyčajnou starostlivosťou a láskou pripravovaný a oslavovaný Mesiac 
československo-sovietskeho priateľstva. Najvýraznejšou črtou, najvlastnejšfm 
znakom týchto osláv je láská, láska bratská, vďačná, láska žiarivá. Coho je 
ona výrazom, kedy a z akých skutočností sa zrodila a rozvinula v prejavy 
týchto najvrúcnejších citov? Slovenský a český národ spájali už v minulosti 
svoj boj za národnú slobodu a samostatnosť s vierou v pomoc veľkého slo
vanského národa ruského. A však táto živelná nádej sa mohla splniť až vtedy .. 
keď masy ruského ľudu prevzali zástavu avantgardý svetového vývoja do
vlastných rúk, keď si vydobyli moc a stali sa štátnopolitickou silou. Túto novú. 
skutočnosť dokumentoval ruský ľud pred 42 rokmi vo Veľkej októbrovej; 
socialistickej .revolúcň a v novom epochálnom hnuti, ktoré sa na jej zákla
doch rozvinulo. Príklad Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie hlboko za
siahol aj do dejinného vývoja našich národov. "Bez Veľkej októbrovej socia-

, listickej revolúcie nebolo by slobodného Ceskoslovenska" - tak hodnotí 
história jednu .z hlavných podmienok vzniku Ceskoslovenskej republiky. To
je p r v ý veľký prínos sovietskeho vplyvu na našu štátnopolitickú skutoč• 
nosť. Tu sa začínajú historické korene nášho priateľstva a vďaky k národom 
Sovietskeho sväzu. Áno, len začínajú, lebo v ďalšom ideovo-politickom vývoji 
našej krajiny dochádza nesčíselnekrát k priamej i sprostredkovanej pomoci 
od veľkého Sovietskeho sväzu. Veľkosť bratskej lásky vrcholí v prvej polovici 
štyridsiatych_rokov, a to v pomoci Slovenskému národnému povstaniu a najmä 
oslobodením našej vlasti spod moci imperialistických a klerofašistických 
vládcov. V skutočnosti, že nám slobodu priniesla slávna Cervená armáda~ 
treba vidieť d r u h ý veľký prínos sovietskeho vplyvu na našu súčasnú. 
štátnopolitickú skutočnosť. A v pomoci, ktorú nášmu ideologickému, politic
kému a ekonomickému zápasu poskytol v období povojnového vývoja Soviet-
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sky sväz, tkvie tr e tí veľký prínos sovietskeho vplyvu na našu súčasnú 
1 štátnopolitickú skutočnosť. 

. ~ové ideové, ~nutie, ktoré sa uviedlo do života Veľkou októbrovou socia
Ixstickoll: re~olucw~~ d~lo zák!ad pre vznik novej epochy nielen v oblasti 
ekono~Jc~eJ a po.htiCk~J , a~~ .aJ. ':o _všetký?h zložkách spoločenskej nadstavby, 
v ~u}ture I um~m. Z?čiatocne stadium boJa za novú kvalitu kultúrno-umelec
keJ uroyne. SOVI~tskeJ spolo~n?sti je v ~udobnej oblasti späté s významnými 
opatremam1 .• Tak napr .. vznika o~deleme um ema pri komisariáte pre ľudovú 
osvet~, kto:e s~ obr~ Cia na tv~nvých a reprodukčných umelcov s výzvou: 
,~P~os~ve vsetkyc~ sudruho~ vytvarných umelcov, hudobníkov a h ercov, tak
ti;~ aJV clenov Sv~zu prol~tarsk~ch umelcov a spisovateľov, ktorí sú ochotní 
Z\).Castnovať Sa bOJa za pr1blížeme umeleckých hodnôt všetky' ch druh v · -

ky' ľ d • • b v •1. ov SirO 
m ~ ovym masam, a y navstíVI 1 Zimný palác - kanceláriu komisára pre 

ľ~dovu osvetu." ~š.te. počas občianskej vojny sa hudobno-osvetová práca roz-
rastla do neobycaJnych rozmerov. "More koncertov - veľkvch 1 · h 
ko , h f . k . ch h' . • ., ma yc , 

morn;rc • sym omc Y , tstoriCkých" - písal časopis Divadelné zvesti 
v. 11?-arct r?ku _1918. O programy divadiel . a koncertov vznikol neohyčajn)· 
za uJem .. Široke masy ľudu upla~ujú prvýkrát v dejinách svoje právo na 
vzdel~e a. um~le~ké P?vzneseme. A keď kapacita koncertných miestností 
nestac1, _spr~stu~nuJe • sovietska vláda širokým masám poslucháčov v Lenin
grade aJ . Ztm~y ~alac, p:temenovaný na Ľudový palác. A. V. Lunačarskij 
vtedľ pn ot:ar~m povedal: "Oceňujúc vysokú úroveň starej kultúry sprí
stupnuJeme JU me malej skupinke parazitov, ale všetkému pracujúcem~ ohy
vateľst';l. Dn~~ na~ríkla~ Zimný~ palác, predtým určený iba pre šľachtu, bol 
~!voren~ pre ~Iroke publikum a niekoľko tisíc robotníkov s očarovaním po-
cuvalo cudesne zvuky Mozartovho Rekviem " V ro p··tí v • t' h · • 9 . · z a s1es IC . mesmcov 
sez?ny 1 1~-19 uskutočni_l~ sa v erbovej sále Zimného paláca a v malej sále 
lenmgradskeho konzervato~Ia 10~ koncertov a v tom istom čase 200 koncertov 
v okolf. S takouto veľkou mtenZitou začala sa ·prvá etapa kultúrnej revol' · 
na ~ve:e vôbec., Rozh~dujúcu úlohu zohralo v tom čase ruské a svet~~: 
klasiCke h?d?bn~ un:~vme: ~· J. !lrjusova o tom píše: "Podgoreckaja sa žalo- · 
v~la Vladi~oVI .!!J~C~Vl, ze me sú hudobné skladby na nové revolučné 
temy. ~ladimír lľJIC JeJ povedal, že v tom chyba nie je: také skladby budú 
ter~~ vsak tr~?a. predvádzať ruských klasikov, podľa možnosti zoznámiť č~ 
na!VIac A pra~uJuCicJ; s ruský~ klasickým odkazom." Lenin v tom období viac
!rra_t zdoraz~oval, ~e "~~ut?cnev nové, v~ľké komunist;ické umenie môže vyrás( 
Jedme na_ zakl~de zvy~erua vsestranneJ kultúrnej úrovne pracujúcich más". 
~et~ bo~1 fah:iky, VOJensk~ útvar~, školy a kluby pracujúcich vyhľadáva
nymi ?bJektml umelecko-vychovneJ práce hneď od začiatku. Tam sa pred~ 
vá<f:al~ programy bezplatne. Tam prvýkrát veľká časť tvorivých a repro
dukcn~ch umelcov spoznávala tep života novej epochy, tam sa oboznamovala 
s n~v);'m konzu~entom. umeleckej tvorby. Ukázalo sa, že jediné zriadenie, 
~tor~ Je s~opne nastoliť a postupne rozvinúť program kultúrnej revolúcie 
Je zrtademe dôsledne socialistického typu. ., 

l' .J?udovanie soc~alistickej ekonomiky a od nej závislý vznik a rozvoj socia-
lStlck~ho vedolilla .~>Os~avili aj hudobných skladateľov v Sovietskom sväze 

pred ulohu vytvortť diela zobrazujúce novú skutočnosť novým spôsobom .. 
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Pod tlakQm života a z iniciatívy ÚV VKS(b) začal sa boj za kvalitatívne nové 
umenie. Tento boj na úseku umelecko-tvorivom a teoretickom bol neobyčajne 
;;,dožitý, ťažký a dlhý. Nové umelecké osobn()sti rástli v zápase za osvojenie 
vedeckého svetonázoru, za hlboké preniknutie do podstatných· problémov no
vého života, za uplatnenie nových estetických kritérií pravdivosti, masoYosti 
a zrozumiteľnosti, rästli v boji proti falošným proklamátorom "revolučného 
novátorstva", proti de~adentsko-formali.stickým snahám, proti západoeuróp
skemu epigónstvu, proti všetkému, čo nemalo nič spoločného s novou so-

vietskou skutočnosťou. 
Tridsiate roky .znamenajú začiatok etapy vysokého vzostupu sovietskej 

hudby, keď sa v rpzličných žánroch aj v tvorbe mnohých skladateľov pre
javujú výrazné črty realistického zobrazovania socialistickej súčasnosti a aj 
na úseku hudobnej tvorby dochádza k upresneniu zásad socialisticko-realis
tickej tvorivej metódy. Ideovo-umelecká vyhranenosť vedie aj k zmenám 
<lľganizačn)'m, a tak sa .v roku 1932 zakladá Sväz sovietskych skladateľov 
a jeho tla čov)· orgán, časopis Sovietskaja · muzyka. Novo vytvorený umelecký 
sväz pod vedením oddaných a vyspelých pracovníkov splnil svoje úlohy 
a podarilo sa mu stmeliť všetky zdravé revolučné tvorivé sily sovietskeho 
umenia a zmobilizovať ich na plnenie úloh, nastoľovan)·ch búrlivým rozvo
jom socializmu. V úspešnom rozvoji sovietskeho hudobného umenia mala 
xozhodujúcu .úlohu niekoľkonásobná pomoc komjj.Ístickej strany. K osobit
ným úspechom vývoja sovietskej hudby patrí SKutočnosť, ako zásadne sa 
zmenil vzťah širokých más k vážnej a programovej hudbe, koľkonásobne 
vzrástol počet komorných a symfonických koncertov nielen v kultúrno-ume
leckých strediskách krajiny, ·ale aj na vidieku, a najmä o koľko vzrástla 
návštevnosť, ;lli.á masa ľudí (vďaka rozvoju hudobno-umeleck)•ch škôl a sa
.mostatných kolektívov) dostala možnosť oboznamovať sa a prenikať do zlo
zitých problémov hudobného umenia. To všetko dokumentuje nevídané 
prednosti sovietskeho zriadenia a je krásnym výsledkom kultúrnej revolúcie, 
uskutočňovej pod vedením Komunistickej strany Sovietskeho sväzu. · . 

Ked' si v takejto všeobecnej skratke pripomíname niektoré z podstatných 
.udalostí úspešného vývoja sovietskej hudby, nemôžeme nevidieť j_ej výraznú 
paralelu vo vývoji našom. Od Februára 1948 stali sa ideovoumelecké ciele 
tvorby skladateľov obidvoch krajín spoločné. Delia nás odlišnosti života, 
.odlišnosti historické, časové, vyplývajúce z trHdície i zo vzťahu k bezprostred
ne novému . .A práve v tej historickej skutočnosti, v úloháeh vyplývajúcich 
.zo vzťahu -k' tomu novému, socialistickému, si vysoko ceníme prácu, ktorú 
.vyk onali sovietski skladatelia pre rozvoj realistickej hudobnej tvorby. Cer
.pajúc z ich historických . a umelecko-tvorivých skúseností, stáva sa naša vý
_,vojová cesta istejšou, schodnejšou, vyhranenejšou, úspešnejšou. Cim hlbšie 
pochopíme tento fakt, tým väčšia a úprimnejšia bude naša dôvera, vďaka, 
naša láska k Sovietskemu sväzu, k sovietskemu ľudu i k jeho popredným 
politickým a umeleckým predstaviteľom. . 

* 

·468 

!....-.---.--· P_R_E_D_S-=-J A_-Z--:-__ D_:_o_·v_:_A:...,_- "=-D~I s:_:_' K.::U~S~I~·A~, -=:_ -~ 
JOZEF KRESANEK 

o úlohách našej hudo'bnej ' vedy . 
, Tým, v~torí pracujú na úseku hudobne· ved ·, , -, . - . . ; 
uloh a cmnostl zavše také každodenn' ) .. Yh, . su _mnohe otaz~y okolo jCJ 

k 
, , . e, ze Sl J C an1 neuvedo· ' d ' h 

ton s nou znedka prichádzajú do st k l b ._ . • muJu; o _tyc ' 
ťažko čakať že by bol ' · - · b. y, u a e 0 sa s nou temer nestýkajú. zasP , · ,. ' l s mm1 o ozname ní. Stáv · · ' - ~ · · '.. - ~ 
ze narazame na n epochopenia vo ve . h • ' k a sa . nam preto az pncasto, 
priznať , že sme to sami zapríČinili V c;ac - l za ladneJ p~vahy, pričom tr:eba, 
chceme pretO povedAť aSpO v . . v • O~t.O v~alO~ predSjazdOVOm prÍSpevku 

( . 'T n meco o naseJ cmnosti a úlohách - -
Jlohy hudobneJ vedy sú, tak ako všade inde . . , . . . 

ko-výskumná 2 popula · , - · d 
3 

_ ' aJ u nas tieto : :L. úloha vedec-
tlači. Každá ~ ;ýchto úr~~ajl: -~~d~\': referentská a k~itická úloha v dennej 
proporcionálne rozdeliť tak aby osa z~~' ·a;/reto ;r~ha ulohy hudobnej vedy 
Pritom, pravda, neslobodu~ zabúdať ~aJC ~~,z ~!c to {blastí nezanedbávala, 
bližšie pozrieme na vec zistím . v urci u , Ierarc, ~u I,nedzi nimi. Ak sa 
vedy, je závislá od prv~j lebo e~kzoe .;:apr. dr~ha !'-ategona __ uloh, popularizácia 
čo popularizovať. Najprv, treba veci pyes~e m?hh populam:ov:ať; keby nebolo 
ich možno popularizovať. Myslím 'ert st u~akt ~d":edee~y vyrieŠiť, a až p otom 

• , ' Z O O JC az emu JaSné a d v • [' 

aJ tu stretame s pokrútenvmi náhľ d . . · , ' pre sa sa, zla , 
mala mať črty oboch pred~hád a.; ~ ::·

1 
T{:ha ulqha, referentsko-kritická, by 

hodnotiť, v čom sa dotýka ve:e~~?1~ ~I 0h · ma~a by ~okumentovať a kritickv 
larizačne na široké masy. · yc u 0 

' a zaroven by mala pôsobiť pop~-
Všimnime si teraz rozdel · 'k ' · NaJ·le •. . , e~ue pracovm ov podľa t),chto troch úloh' - . 

ps1e Je postarane - u nas ·_ · . , · 
v Slovenskej akadémii vied n fi o ur~s~eme vedeckych pracovníkov, a to 
ako v rozhlase v Matici sl~v: ~ o~o tc eJ fOk~dt~ a v rezortných ústavoch, 
právom žiada 'aby s , · 

1
. n~ eJ a po · t ychto pracovníkov sa dnes 

- , a zapaJa 1 aJ do po ul · , · 
knižky popularizačného zame . T ' p anzacw _vedy a hlavne aby písali 
, -- rama. ato tendenc · · ' 
ust_avov SA V a pokladáme l. ľ . , m JC Jasna v programoch 

. . , . u za ve mi spravnu. 
~evtdt ~a nam deleme na vedcov a popularizátorov - dhľ 

od skols~ych a osvetových pracovníkov, na ktor '·ch ~ k Iadnuc,_ prav.~a, 
dav ka, aby písali popularizačné k . 'k D, d )' ~a v sa nekladie pozia
boli zároveň rv·, i db , · mz y.. ovo ' preco sme zato, aby vedci 
chu . dnešnej ľud~ eJ? veo;~ymDI pop~a~Izťá_t'okrmi, spočív~ vo veľkom rozma-

., • · nes Sl uz -a z o te1ner vob · ' v d 
staVIt polyhistora, ktorý by t , .l l d , ; . v. ec nemozno pre -
hudobnej vedy . Dnes sa už s aci se .o~at vyvoJ. vo vsetkých disciplínach 
j~dnotlívé disciplíny. A to b; !.~f:~:~J i:t:de I n~~bl~em.e bez špecia~izácií na 
nzačných kníh. I tam je nevyhnut , v • r p ,a~I . aJ .pn zostavovam popula
ok~u~ disciplín. Bez tohto budú :~~:~lai~ac~l na Jed~u ~lebo_ ~b~edzený 
naJVIaC z dávno zastaralej literatúr N' . a l etants~e ,l,_9mpilacie ~ p o
ktorý by vedel písať o všetko vy. Ie Je dn~s myshtel ný popularizátor, 

. m moznom, napr. pracu z hudobnej folkloristiky, 
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hneď nato z dejín praveku, z hudobnej paleografie, hneď z estetikr, z náuky 
o harmónii, o novom skladateľ ovi atď. A preto sa ,_nám vidí hospodárnejšie · 
a lepšie, keď špecialisti budú v svojom odbore písať aj knižky popularizačnéh<1 _ 
charakteru. 

Na prácach popularizačného charakteru by nám dnes malo veľmi záležať. 
Popularizácia vedy sa žiada i v zmysle dovŕšenia kultúrnej revolúcie, je to 
naša životná otázka. Malý okruh záujemcov o hudobnovedné otázky pociťu
jeme jednak v malom odpredaji hudobnovedných publikácií, jednak v slabej 
účasti na podujatiach nami usporiadaných. Robí to, pravda, aj zatiaľ ešte 
malá tradícia - literárnovedné publikácie majú už viac ako storočnú tradíciu, 
zatiaľ čo u nás vyšiel prvý Hudobnovedný sborník r. 1953 - robí to však 
aj zatiaľ malá popularizácia vedy z našej strany. I doterajšie štúdium hudob
nej vedy na filozofickej fakulte bolo dosiaľ zamerané na výchovu výlučne 
vedeckých kádrov. Z hľadiska skutočnosti, že najprv je potrebná veda, a až 
potom ju možno popularizovať; to bolo nevyhnutné. No dnes sa úž musí 
prikročiť aj k popularizácii na širšej základni - za pomoci osvetových pra
covníkov - a preto vítame skutočnosť, že na filozofickej fakulte bude možné 
kombinovať hudobnú vedu s osvetovým štúdiom. V tomto pôjdeme až do 
najväčšej extenzity, no pritom zostane pred nami aj naďalej úloha ísť ešte 
viac do hlbky pri výchove tých, ktorí sa budú venovať vede a popularizácii · 
na užšej, špecializovanej základni. Na výchove čo najkvalitnejších vedeckých 
kádrov nám musí - už zo spomínaných dôvodov - záležať predovšetkým. 

Vo vývoji našej vedeckovýskumnej činnosti sme za posledných desať rokov 
pr~šli v znamení budovania základov. Kapitalistické zriadenie nedávalo pred
poklady na možnosti uplatnenia h~dobných vedcov, a preto sa hudobná veda 
len málo študovala. Neobyčajný kultúrny rozmach, ktorý prinieslo socialistic
-ké zriadenie, nás takto zastihol kádrove nie dostatočne pripravených. Keď sa 
po veľkom rozmachu po roku 1948 žiadalo razom veľa, nie div, že sa kde-tu 
pracovalo prenáhlene, teda zrejme nie práve najlepšie. Najviac sa odsúdili 
Dejiny slovenskej hudby, ktoré vypracoval kolektív pracovníkov. Ešte pred 
ich vyjdením sme si boli vedomí určitých n edostatkov - a tak je pravda, že 
keby nebola práca vyšla, neboli by vyšli ani tieto nedostatky. Lenže ne
vieme, či by bolo malo zmysel pridŕžať sa tejto filozofie, keď nás život priar~ 
nútil dať verejnosti knihu tohto obsahu. Veci sa príliš zveličovali. Len po
rovnajme napr. predchádzajúcu Hudcovu syntetickú prácu Vývin hudobnej 
kultúry na Slovensku s Dejinami slovenskej hudby ·- prvá mala 109. strán 
a Dejiny 540 strán. Vraj nič nového sa v Dejinách n eprinieslo, nuž a tých 
431 strán· sa odkiaľ vzalo? A toto je len vonkajšia stránka, podľa ktorej ne
možno merať. Vnútorný obsah tohto diela vraví však ešte jasnejšou rečou, 
čo nová kniha priniesla a koľko vecí sa oproti starším prácam skorigovalo. 

Po roku 1956 sa na základe Smerníc XX. sjazdu KSSS a vyhlásenia vlády 
CSR o úlohách védy práce v Hudobnovednom ústave SA V zamerali predo
všetkým na základný výskum, a to tak v oddelení hudobnej folkloristiky, 
ako aj v hudobnej histórii. S výsledkami výskumov môžeme byť už dosiaľ 
nanajvýš spokojní. V ďalšom vývoji bude potrebné monograficky spracovať 
čiastkové úseky, aby ďalšia syntéza mohla byť už všestranne uspokojivá. 

V čom ešte neplníme úlóhy, ako sa žiada, je zameriavanie sa na súčasnosť, 
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lepšie povedané budovani~ budÓcnost~. Nemožno povedať, že by sa v tomto 
nepracovalo. Co d~ kvantity sa urobilo až nad priemer (profily súčasných 
s~a~ateľov, č?so~~s ~lovens.ká hudba už tri roky komentuje naše hudobné 
diam~), no chľbaJ.~ nam zat1aľ, ~ákladné práce marxisticko-leninskej estetiky. 

, Al~ aJ tu sa ~ mozem? pochvalif pokusom o rozpracovanie estetiky realistÍt.'
keJ hudobneJ mterpretáCJe. Celkove sme sa v problematike marxisticko-lenin
skej es~etiky mohli o~i~rať do~iaľ iba . o pr~ ce cudzie, predovšetkým české, 
zatla~ co ~me nemohh cakať, .ze. by nam mekto cudzí spracoval naše témy 
vlastlved~el~?. charakteru. To Je Jeden z dôvodov zanedbávania týchto prác~ 
No v. ~aJb~IZsom čase. sa to~uto odpomôže tým, že sa v rámci oddelenia 
pre ~ucasnu hudbu ~teres~J~ _do týchto otázok širší okruh externých pra
~?v~ov. Len kolektivnym us1hm budeme môcť zdolať také náročné a ob
siTne ulohy. 
Ved~cko':ýskum~é a po~ularizačné práce majú vďaka n ášmu spoločenské

ro~ zr~ademu dobre podnuenky. Popularizačné práce sa dajú zaraďovať do 
plun?v pracovní~ov ro~n~o ak? práce vedeckovýskumné. Oveľa horšie je 
~o vs~ s_yodm1enka~1 cm~ostl ref.e~entsko-kritickej. Z technických príčin 
J,e ťazko z1adať, aby t'-:to pracu robili pracovníci zamestnaní vo vedeckých 
usta.voch aleb~ na školach, nakoľko refe~entsko-kritická činnosť si vyžaduje 
pruznosť, .moznosť podľa potreby hoc1kedy ísť na skúšky, na pohovory 
s ~elcarm a po~. Je t? teda práca nárazová, ktorá je v protiklade s praco~
ny~l roz~hm1 riadeneJ práce vo vedeckom ústave, a tobôž na školách. A na· 
komec .~s~~dky prác~ ~?'.s~. uverejňovali v dennej tlači a n eodrážali by sa 
v pubhk~Ciach tych mstltucu, ktoré pracovníkov zamestnávajú. Znova teda 
~.rízvukuJeme! že referentsko-kritická činnosť živorí preto, lebo nemá potrebn é 
z1~otné podmwnky. Ak aspoň popredné časopisy nebudú zamestnávať odbor
nych r~ferent?':'• budeme v tomto stále pokuľhávať. Chýba nám osobnosť 
h~?obneho kr~tika~.ktorý by mal líniu a ktorý by ozaj tvorivo zasahoval do 
nasho hudobneho z1vota. 

IV AN HRUSOVSKY 

Niektoré problémy vyučovania hudobnej teórle 
~~ecifičn?sf hudobnoteoretickej výchovy na hudobn)Tch učilištiach tkvie 

v JeJ prak:I.ckom zameraní, v podriadení požiadavkám a potrebám -hlavného 
p~edmetu, zm~a alebo poslucháča. Hlavnou úlohou teoretickej výchovy je tu 
vses~ranna pr1pra:va .na hudob.nú prax, vybudovanie samostatného myšlien
koveho a analytiCkeho postoJa ku konkrétnemu hudobnému dielu. Úzky 
ko?takt s hudobnou prax~u v ško~e vyžaduje od hudobnej teórie aktívnu 
zamteresovanosť na problemoch teJto praxe, pružnosť reakcie na aktuálne 
podnety a potrebu čo najviac skonkrétniť výchovný proces. Pretože táto 
.. ~~ols~á teória" ~á_ čo najlep.šie pripraviť adeptov hudobného umenia na 
sucasn~ prax, ktora Je neoddehteľnou súčasťou širokého vývinového procesu 
dnešneJ hudby: musí n~vyh~u.tne P?Čitať s .'1k1adom základných prvkov tejto 
tz~:v."mod;rneJ hudby , .~. JeJ poz•tív:nym1 1 negatívnymi črtami. Keď však 
hhzs1e skumame doterawu pedagogwkú prax v jednotlivých teoretických 
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disciplínach, zisťújeme určité zaostávame za požiadav kami súčasnosti, ktoré 
je 'týnľ markantnejšie, čiin viac sa hudobná teória v šk~lskcj praxi snaží st_ať 
účelom hudobnej v)rchovy a zabúda na svoju prípravnu, pomocnú funkciU:~ 
na svoju ·úlohu byť okrem iného aj tlmočníkom aktuáhiych tendencií. 

· Hudobnoteoretická výchova má určitú možnosť aktívne pôsobiť na prax 
a "do určitej miery ju aj usmerňovať - samozrejme, za predpokladu, ze sama 
bude · nos~teľ om a interpretom nových, pozitívnych vývinových · hodnôt hu
dobného umenia. Hudobná teória najmä v školskej praxi obsahuj e však dos~a~ 
točne znáiny konzervatívny moment vypestovaný tt·adíciou, spôsobujúci 
ustrnutie určitých poučiek a noriem hlavne v tých vývinových situáciách, 
ktoré požadujú novosť koncepcie alebo zásadné rozšírenie, obohatenie dote~ 
rájších princípov. ' J e to určitý t eoretický "status quo", pôsobiaci retardačne 
a nebezpečný hlavne tým, že obsahuje predpoklad vytvoniť z istého systému, 
koncepcie, metódy dogmu, ktorá potom zabraňuje uplatniť sa novému prvku 
alel5o koncepcii, prípadne rozšíriť doterajši· základ o prvky, umožňujúce po4 

chopenie novej vývinovej situácie. 
· Z viacerý~h hudobnoteoretických disciplín, z ktorých sa každá prakticky 

d_otýka tejto problematiky, uveďme ako príkl'ad obvyklú vy~čov~ciu pr?)_{ 
v predmete Harmónia. V mnohých prípadoch sa dodnes praktiCká 1 teoretiC
ká zložka tejto disciplíny začína a končí výkladom lil.asického funkčného 
tonálneho systému, ktorý sa tým stáva akousi alfou a omegou celej harmónie, 
a výber konkrétneho hudobného diela pre harmonickú anal)rzu (väčšinou 
mechanickú) diktuje potom príliš jednostranné uplatňovanie tohto systému. 
V praktickom vyučovacom procese aplikovaný tonálny systém rád ustrnie 
na dogme, ktorú sankcionuje hlavne tradícia . . Aby nedošlo k omylu: klasický 
tonálny systém, funkčná harmónia je a musí byť aj naďalej základným pred
pokladom teoretickej výchovy a rozvíjania harmonického myslenia a pred
stavivosti. Ziak , ktorý neprešiel dôkladnou, detailnou skolou tonálnej harmó
nie v praktickej i teoretickej zložke, neskôr vôbec nie je schopný porozumieť 
zložitým harmonickým štruktúram, analyzovať ich a vysvetliť ich podstatu. 
Tonálny systém predstavuje doteraz najdokonalejšio. -organizáciu hudobného 
myslenia, je najprijateľnej ší pre p sychofyziologické danosti ľudského aper
cepčného ústrojenstva a svojou silou si stále podmai'í.uje naše hudobné mysle
nie a vnímanie. Preto je prirodzeným základom ceiého nášho, hudobného 
vzdelania v celkovej organizácii hudobného školstva, počnúc základnými hu
dobnými-školami, ktoré môžu výchovne stavať jedine na h armonicko-tonál
nom princípe, a končiac Vysokou školou múzických umení. Na vyšsích typoch 
hudobných škôl, pripravujúcich poslucháčov už priamo do prax e, a vzhľadom 
k ich mentálnej "Vyspelosti požaduje sa už naliehavo zaéhytiť čo najširšiu škálu 
základných výdobytkov éurópskeho h arm onického myslenia s príslušným 
dôrazom na súčasnú h armonickú reč. Samozrejme, aj tu treba rozlišovať me
dzi odbormi, špecializácia ktorých " si vynucuje viac tradičné, ustálené formy 
vyučovania harmónie, teda tam, kde sa poznanie h armonických javov obme
dzuje takmer výlučne na klasický tonálny systém (napr. spev , niektoré in-· 
štrumentálne odbory), a medzi odbormi, kde je pre životnú a umeleckú prax 
eminentne dôležité poznanie harmonických zákonitostí hudby xx. storočia 
(kompozícia, dirigovanie, operná réžia, z inštrumentálnych odborov klavír, 
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organ · atď.). Najmä tu majú mladí hudobníci možnosť ovplyvr'í.ova{ bežnu 
hudobnú prax a pričiniť sa o oživenie a zaktualizovanie 1iášho pomerne kon-
zervatívneho hudobného života. · · · 
Ta~In:~r už zaut~~~tizovaný mecha_nizmus výchovn ej praxe v praktickej 

harmonu, obmedzUJUCl sa na strnulu mterpretáciu tonálneho systému, ·mOže
mať za následok stratu kontaktu so živým organizmom súčasného hudobného 
diela a _nepochopenie zmyslu jeho harmonickej reči. Dnešná hudobná prax 
u_ž V? viacerých prípadoch neodôvodňuje teoretickú klasickú tonálnu koncep-· 
cm, mterpr~tovanú zväčša ešte v hrubých obrysoch, približne tak, ako sa 
nezmenene mt~rpretovala v minulom storočí, kde predsa len mala všeobecný· 
podklad. J~ tQ. J~~en _z extr~_mov, ku ktorému možno viesť paralelu s opačn)rm 
extrémom: nekntiCkym PriJÍmaním dodekafonickej a seriál nej techniky, snca-.. 
hou merať hudobné umenie kritériami novýéh experimentov · odmietaním 
"zastaralej" tonálnosti a uprednostňovaním nových harmonicl<ých konštrukcií. 
Ten_to e;xtrém sa t~ isto môže stať brzdou vývinu, ked' presahuje aj do peda-· 
gogiCkeJ praxe, .naJmä do výchovy mladých skladateľ ov. Taký charakteristick v 
napr. pre mnohých ~adých predstaviteľov súčasnej poľskej hudby je v pod-· 
st~te pseudoavantgard1zmom, ktorý môže nébezpečne viesť · k nivelizacii hod
not a k strate ko:o:taktu so zdravou umeleckou orientáciou. 

Zdôrazňujem, že preto nie je možné popierať obrovskú dôl ežitosť klasického 
tonálneho systému vo výchove mladých hudobných kádrov. lVIá byť centrom 
výchovného procesu, ale nie samospasiteľným centrom, ktoré by prekážalo· 
ďal šiemu teoretickému rozvinutiu, a teda i poznaniu základných prejavov 
hudby XX. storočia : skôr východiskom k odlišnejším, zložitejším harmonic
kým štruktúram. Pokročilo sa však v našej doterajšej teoretickej li teratúre 
od základných princípov funkčnej harmónie? :Máme učebnicu harmónie s po
~robnejším . výkladom napr. základov impresionistickej harmónie, polytona
hty, atonality atď.? Nemožno poprieť, že sú to harmonické prvky dnes už 
takmer klasického charakteru, ktoré patria k významným výdobytkom sú
časnej hudby a sú veľmi dôležité pre jej pochopenie. Napriek ďalekosiahlemu 
významu a praktickému použitiu prepracovanej teórie rozšíreného tonálneh o 
systému nedajú sa merať jeho princípmi a kritériami funkčnej harmónie· 
mno~é kľúč~v~ harm?~ickvé p~ej~vy súčasnej hudby (v podstate ani debussy
ovska harmoma, toboz uz me Javy polytonálne, h eterofonické, atonálne, 
kvartové harmónie atď .) . A tieto prvky predsa charakterizujú· hu dobnú reč 
dn.~s už ·':Še~becne uznávaných popredných skladateľov hudby tohto sto
rocm: Sknabma, Szymanowského, Bartóka, Hindem.itha, Stravinského, Ho
~.eggera,_ Prokofieva, Schonberga a mnohých iných. J e len prirodzené, že 
ztak, pripadne poslucháč, ktorý sa ani len stručne neoboznámi s tvmito no
vými princípmi harmonického myslenia, nebude schopný dielo nielen ana
lyzovať, ale toto dielo mu zostane aj myšlienkove cudzie, uzavreté. 

Sl~bý_ kontakt ?O s?časno.u hudbou prejavuje sa nielen v harmónii, ale aj 
v bezneJ pedago~ICkeJ p~ax1 ostatných teoretických predmetov, hlavne Dejín 
hudby. Tu sa. dos1aľ k!adte veľký dôraz na staršiu, historickú časť látky a vy
nec~áva sa mekedy melen hudba posledných desaťročí, ale aj záverečné ob
dobia pozdnoromantickej epochy. Na druhej strane to zase neznamená že 
by sa mali bagatelizovať niektoré historické obdobia na úkor všestran~ého 
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poznania základných vývinových epoch hudobného umenia. Dejiny hudby 
vo svojej praktickej, služobnej funkcii na hudobnej škole nemóžu mať však 
charakter filozoficko-historickej disciplíny, ale názorného predmetu, zaintere
sovaného na požiadavkách praxe. Sami poslucháči prejavujú veľký záujem 
Q dejiny hudby tohto storočia a vyžadujú si od pedagógov sústredenie učeb
nej látky na súčasnosť. Je síce pravda, že ako v iných teoretických predme
toch, ani tu dosiaľ nie sú k dispozícii vhodné učebnice ani dostatok názorných 
pomôcok, hlavne na demonštrovanie súčasných vývinových prúdov (zvukové 
snímky, notový materiál a pod.). Je to stará bolesť a veľký nedostatok hu
dobnej výchovy; dokiaľ sa tu nezlepší situácia, bude výchovný proces stále 
značne zaostávať za vývinom hudobnej praxe - no nielen výchova, ale aj 
hudobná teória ako celok. Casto ani pri najlepšej vôli a improvizačných 
schopnostiach pedagóga nemožno nahradiť tento zásadný nedostatok učebné
ho materiálu. Ak nechceme, aby sa praktická i teoretická znalosť hudobnej 
histórie končila romantizmom, poťažne začiatkami hudby nášho storočia, 
musíme sa čo najrozhodnejšie sústrediť na odstránenie vákua v materiálnych 
predpokladoch hudobnej výchovy. 
' Situácia nie je ideálna ani v čiastkových zložkách Dejín hudby. Nevenuje 
~a dostatočná pozornosť dejinám sovietskej hudby, výklad väčšinou sleduje 
len zbežnú charakteristiku vedúcich postáv sovietskej hudby a ich diela 
(Sostakovič, Prokofiev) . Podobný osud stiha aj súčasnú českú a slovenskú 
hudbu (súčasnú - rozumej hudbu nášho storočia). Koľko našich mladých 
hudobníkov dobre pozná teoreticky i prakticky najnovšiu históriu hudby 
'Svojho národa? - Dosiaľ tu lipneme na mechanickej koncepcii, v ktorej 
slovný výklad viacnásobne prevyšuje názornosť a pútavosť. Látka sa zby
točne zavaľuje faktografiou, životopisnými a nepodstatnými detailmi a za
búda sa na zmysel a umeleckú podstatu toho-ktorého diela, obdobia, tvorcu. 
Zlepšenie a skvalitnenie metodickej stránky výchovného procesu v Dejinách 
hudby je tak isto dôležité ako všetky ostatné okolnosti, podmieňujúce zaktua
lizovanie a zblíženie tohto predmetu s hudobnou praxou. 

Nezmienil som sa tu o ostatných teoretických disciplínach, v ktorých sa tak 
isto prejavuje značná dávka konzervativizmu a výchovnej nepružnosti. 
V predmete Hudobné formy traduje sa väčšinou jednostranný výklad o for
mových žánroch a typoch, sledujúci len vonkajšiu tvarovú charakteristiku, 
pričom sa niekedy tento výklad približuje k nedialektickej, nevývinovej kon
cepcii, akoby tu išlo o ideálne, definitívne formové princípy. Pritom sa často 
:zabúda na dynamický princíp, vnútorné ustrojenie konkrétneho hudobného 
&ela, na korešpondenciu obsahovej a formovej zložky. Podobná prax je aj 
v náuke o kontrapunkte. V analytických predmetoch (Rozbor skladieb) sú
'Streďuje sa metóda väčšinou na detailný, mechanický rozbor jednotlivých 
:zložiek diela, na konštatovanie faktov, pričom uniká zmysel týchto faktov 
a stráca sa celková myšlienková koncepcia. 

Netvrdím, že teoretická výchova adeptov výkonnej hudobnej praxe má 
priamy a bezprostredný vplyv na prakticky hudobný život. Tvorí však akýsi 
nebadateľný základ tejto praxe, potrebný predpoklad pre to, aby súčasný 
hudobný život nadobúdal stále nové, kvalitnejšie a prevratnejšie formy, aby 
prekonáva! nábehy k stagnácii a konzervativizmu. 
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JURAJ . HALUZICK'ľ 

Súčasná slovenská sbo~ová kultúra 

Problematika súčasnej slovenskeJ· sboroveJ· kultur' y ' ť · d d · v • • dn · , . vvus UJe v po state 
~.~1es:a ~ ~,zasadn~~ otázk!•. a tou je otázka kvality.' Dot)•ka sa rovnako 

o 1 vo . z v ,a , ych ~oztek na.seJ sborovej kultúry, teda výkonu a tvorby. 
Orgaruzacna zákla~a speváckych telies (zložka v)·konná) sa v kryštalizač

n?~ procese poslednych rok?v zdokonalila a je schopná podchvtiť každého 
zau~e~cu. ( SM, ,ROH, ar~ada, osvetové zariadenia atď.). Tý~ sa súčasne 
vyr1esil a~ problem hmotn eh o· zabezpečenia umelecky' ch l'ttvaro · ·1 ny' ch k t kt · · · · . .. v, pr1c ene-
1 d er oreJ zauJmOVeJ orgamzácn. Počet speváckych sborov nám v po-

s e nom case sľubne narastá - máme ich niekoľko stoVI'ek d · k · , d v , - a pre sa me' 
sme spo, OJm s nesnym stavom. A tu sme u zásadnej otázky neúmernosti 
kvant1tabvneho rastu s kvalitatívnou úrovňou V čom v'dí 'č' · 
disproporcie? · 1 me pr1 my teJtO 

. Predo~šet~ým treba p~ukázať na neblahé následky podstatného obmedz~
~~~ ~stetiCke~ ,a h~do~neJ vtchovy na všeobt:cnovzdelávacích školách. Toto 

e cst~o ne avneJ ~mulosti - dnes už v mnohom korigované - dr' v 

v mfel .r~~denostt veľkej väčšiny dorastajúcej mládeže v oblast? u::ni:a 
a te a aJ u Y·. !fu~a }ko stáročiami vyskúšaný a osvedčený formo tv orn ,' 
~':nme~~e h~rmom~nosb cl?veka, ner~zon~je preto naplno a správne všad~ 

' Y mo a. Nejde nam vsak tba o pasívne vnímanie ake'k ľ k 
hudby. Podstat~ ~udobnej výchovy vidíme v aktívnom zapojení čo na ·~~i:~o 
~kruhu, do tvor1veho procesu. · Podchytiť tento okruh nie · . · ľ J v 

~~fc~ z~k~té~o ~dborného hudobn~ho školstva - na kt~~éz~:di ;r:X:Z~=~ 
U ~·1 t O neJ rrcho'7 -: pretože Jeho dnešná sieť sa nekryje ani s počtom 
nas~c ? res?v. lavna vaha v tomto odbore bude teda ešte dlho s očív· ť -
f a skola~h vs~obecnovzdelávac!ch, a to na učiteľoch hudobnej výchov; K a_ 
1!a. v;ucovaCieho ~roce.su, naJmä pri obmedzenom počte hodín · e ·ria: 
~a';:S~a .o~. odborneJ pnpravenosti ~ zápalu pedagóga aj pre ~Í~lOtolsk~ .:.t n~ crnnosť.: .~o~to ohľade me sú doterajšie výsledky pedagogických 
s ~ ce, 0~ usp~ OJl~e a budúcnosť ukáže, či pedagogické inštitúty budú 
se opne za ezpeCiť pr1 pomerne nízkom počte vyučovacích hodín a · 
kom počte poslucháčov skvalitnenie učiteľskÝch ka'dro.v A d . prl ve!-
kladn ' d kl d l · . · · pre sa Je to za-

, . Y pr: po a z epšema Situácie na poli hudobneJ· kult ' V · 
suVIslosti este vzra tá • . .. ury. . teJtO 
prístupného "hudo;néh';~~=~oj~~v~á~:Jmp:et~p~; n:~o~oyt':ého, :u-o víšetkým 

P
redmet h d b · · h v• • vyucovac proces u u o neJ vyc ovy na nas1eh pedago · k ' h ··li·· · h · . , , _ gtc yc uc1 stlac v podstatneJ 

~~ere zamera:r~.y na pr1P.ravu .sliormajstrov. To by viedlo jednak k oživeniu 
~ta~>adne ~ z;asobemu cmnosn.sp?vác~~ch sborov na školách, jednak by pod~ 
• ?le pos m 0 . s,nahy us~?loVIzm naseJ ľudovej umeleckej tvorivosti 0 zv'
:~me, umeleckeJ ur~;ne. ?mgent~:' jej vokálnych telies, ktoré tak počtom alo 
v~n~.zn~~~:r::· ~aUJttmaJ.u kv skVOJll~h or.ganizačných jednotkách vedúce ~osta-

y o aJ s va 1tnemu speváckych 'I h · d h 
osemročných stredných škôl, z ktorých sa vokálne sh~~; ľudov~j c~:f~ľej 
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tvorivosti poväčsine grupujú. Pôsob.enie školy sa teda aj _Lu _pri~rilo odrá~á! 
v kvalite pripravenosti. Takáto reťaz príčin a následkov do IsteJ miery sputna-
va tvorivé sily nášho spev;:tvého ľudu. . · · 

S následkami tohto procesu tvrdo zápasia pracovníci osvetový ch ustano
vizní. Ani u nich nie sú a často ani nemôžu byť splnené predpoklady úspeš
ného pÔsobenia. V . časoch prísnej ·. špeciali~ácie, _v kt?rých. žije~e, nemo~n~· 
byť ani na poli - ba práve na poh ľudoveJ umeleckeJ tvonvosti,_ umel~ckym 
polyhisto,rikom. Nemôže byť každý odborník?m v hudbe, ~ ~a?-c:I, v ~vadel-· 
níct\•e v bábkárstve i vo výtvarnom umení. Ze takúto kvahf1kacm u mekoho· 
predp~kladáme, to je zjav iba prechodný. UvedomujeT?e si v~znam~wsť úloh 
na poli techniky a -sme presvedčení, že i táto anomáha na mektorych okre~
soch a krajoch bude postupne odstránená. Pritom všetkom treba však vy
zdvihnúť vzácnu pracovnú energiu napríklad niektorých čin~teľov Osvetového· 
ústavu v Bratislave, ktorí statočne zápasia s ťažkosťami, ba ich aj prekonávajú: 
Ich elánu vďačíme napr. za úspešn)' Festival sborového spevu v BanskeJ 
Bystrici, usporiadaný z príležitosti 15. výročia Slovenského náro?néhov P?~ 
vstania v júli tohto roku. Úspešný preto, že dokumentoval radostne nadseme· 
ušľachtilého · a nezištného amaterizmu 1500 spevákov, ktorí vyšli víťazne
z predfestivalových previerok, a tiež preto, že si tu podali ruky tí, ktorí 
tvoria skutočný základ našej hudobnej kultúrnosti: členovia . speváckych sbo
rov robo~níckych,. ro!níckych, mláde~~ickych, detskýc}l ? \~Čt~eľ~kýc~. ~ tot~ 
bratstvo Je také silne - v porovnq,m s reťazou - aky s1lny Je Jeho naJslabsl 
článok. V tomto zmysle nám potom vyvstáva aj na p oli sborového spevu 
úloha dvíhania úrovne v intenciách r ezolúcie S jazdu socialistickej kultúry· 
A cesta tu nepôjde od obchádzania ~materizmu k ~refer?vaniu, profe~iona-
lizmu, čo konečne jasne vyplynulo aJ z pozoruhodnych diskusnych pn~ľev
kov, prednesených na túto tému 11;a XXI. sjazde KS.SS. '!'o, pravda, n!Jak(} 
neznamená vypovedanie vojny umeleckému profes.wnali~mu.·v·Jeho uloh~ 
na poli sborovej reprodukcie musí v šak byť oveľa mtenzivneJSle zamerana 
aj na výchovné poslanie. Co to prakticky znamená? Spievať aj vzorový reper
toár pre amatérske súbory rôznej kvalitatívnej úrovne a rôzneho druhu 
(mužské, ženské, miešané) a zapojiť sa do školskej hudobnej výchovy po~a 
osvedčených metód Gottwaldovčanov. V skratke hy sa celá problematik~ 
dala vyjadriť tiež takto: neposudzujme úroveií podľa veľmi často skresleneJ 
perspektívy bratislavskej. 

V spojitosti s poslaním profesionálnych shorov)rch telies nadhodili sme· 
otázku vzorového repertoáru pre amatérske súbory rôznej kvalit~tívn:j úro~~e
a rôzneho druhu. Dirigenti týchto súborov mohli by však ostne _teJtO poZI~:· 
davky ľahko obrátiť proti nám vyslovením žiadosti, ~by s~~ Im ,:z:,osta; Ih 
program takýchto inštruktážnych koncertov zo skladieb nas1ch sucasnyc~ 
skladateľov. A tu sa dostávame k druhej zo základných zložiek našej sboroveJ 
kultúry, k zložke tvorivej - i keď si uvedomujeme, že sme v. rámci t?~t~ 
článku vôbec nemohli vyč~rpať problematiku zložky v)·konneJ v celeJ JeJ, 
šírke. 

Budeme sa opakovať, ak povieme, že naši skladatelia v snahe spla~iť. 'Po
dlžnosť dobe, v ktorej žijeme, prikláňajú sa k veľki'm formám, k symfomam,. 
ku kantátam, k operám; že ich umelecké habitui má formát ďaleko presa-
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',hujúci geografické hranice národnostného etnika i štát_nopolitického . útvaru. 
Plne chápeme -tvorivé ambície jedinečne erudovanej a mimoriadne talentova
;nej staršej i strednej skladateľskej generácie (o mladej generácii ťažko dnes 
vyslovovať súd v oblasti vokálnej tvorby) a sme dozaista všetci hrdí na ich 
~úspechy v republike aj. v zahraničí, pretože ich úspechy sú aj úspechmi 
našimi. No v súvislosti s danou témou nemožno dosť dôrazne nepripomenúť 
.a j skladateľské úlohy zdanlivo podradné. Chceme tu poukázať napríklad 
na gigantickú prácu, na ktorú sa v záujme dvíhania hudobnosti maďarského 
1iároda podujali Zoltán Kodály a Béla Barták . Najmä prvý z nich (okrem 
skladieb monumentálneho charakteru) napísal alebo skomponoval celé zbier
k y sborových skladieb pre všetky druhy a úrovne vokálnych telies, a položil 
.tak pevné základy pre obdivuhodnú úroveň sborovej kultúry v susednom 
Maďarsku. Tým nechceme povedať, že by sme my nemali skladateľa-peda
g óga kodályovského typu. Máme' ho. J e ním predovšetkým Eugen Suchuň 
_svojím cyklom Obrázky zo Slovenska, pravda, zatiaľ v oblasti hudby inštru· 
mentálnej. A záslužnosť tohto počinu výrazne vyvstane, keď si-pripomenieme, 
:že vznik cyklu spadá do obdobia intenzívnej práce na historickej opere 
"''Svätopluk". Máme tu ďalej Alexandra Moyzesa, ktorý už dávnejšie splatil 
a ešte aj dnes spláca podlžnosť vokálnej skladbe. Sú tu ďalej Dezider Kardo.~, 
Andrei Očenáš, O&o Ferenczy a iní, ktorí tiež prispeli do pokladnice sborovej 
tv orby . Ani u jedného (ani z nemenovaných) nemožno zapochybovať o ume
l eckej úrovni a dobrej snah e. V našom prípade však ide o otázku technickej 
.zvládnuteľnosti skladby amatérskym telesom našej úrovne. A zas sa budeme 
·opakovať, keď povieme, že jednoduchá pieseň Eugena Suchoňa " Aká si mi 
k rásna" priblížila autora nášmu ľudu viac ako azda všetky jeho skladby. 
A ko skladateľský profil Bedricha Smetanu výrazne dokresľuje niekoľkotak
tový ženský sbor " Má hvézda", tak tú istú úlohu plní u Suchoňa spomínaná 
piesei'í, práve tak ako u Moyzesa jeho v šťastlivej pohode načrtnuté a priam 
ľudovou improvizáciou dýchajúce "Trá~micea. 

Uviedli sme tu niekoľko lapidárnych prikladov z ohh1sti našej vokálnej 
tvorby a capella, a:by sme zreteľne naznačili jednak hrubý priemer úrovne 
reprodukčnej kapacity väčšiny našich amatérskych spevácl,ych telies a jednak 
:aj apercepčnú schopnosť nášho vidieckeho por-;lucháča. Tieto kritériá musia· 
.byť východiskom aj pre našich skladateľov, ak ich tvorba má náj sť uplatnenie 
:a ozvenu na domácej pôde. Z uvedeného azda vyplýva, že i medzi tvorbou 
:a reprodukčnými možnosťami väčšiny našich amatérskych ~peváckych telies 
j estvuje kvalitatívna disproporcia, ktorú treba v záujme v eci vyrovnať. Tu 
.zdanlivý krok späť (z hľadiska skladateľov) bude znamenať neskôr dva kroky 
v pred (z hľadiska speváckych telies).· Nemožno tu poprieť dobrú snahu Sväzu 
·slovenských skladateľov ako zodpovednej ustanovizne za rozvoj hudobnej 
kultúry na úseku tvorby a aj reprodukcie (sekcia koncertných umelcov) 
i v oblasti vokálnej. J eho úsilie, vyjadrené naj1nä mnohými súťažami (aj 
finančne slušne dotovanými), dosahuje však striedavý úspech . Príčinu treba 
hľadať v tom, že skúsených r enomovaných skladateľov počujeme na týchto 
podujatiach zriedkavejšie. Táto skutočnosť sa vzťahuje aj na súťaž vypí~anú · 
S lovenským hudobným fondom k 15. výročiu Slovenského národného po
vstania, i keď s radosťou a uspokojením treba privítať jej v)'sledok, a to najmä 



preto, že tu po dlhšom čase vyšiel víťazne no':.Ý mužs.ký ~bo~, ~exandr~a 
Moyzesa "Ty krásna zem ... " na slová Jána Pomcana, J?rlhovaraJ~~~ sa ~ne~~ 
ku zr.ozumiteľnou rečou. Veď ktorý iný hudobný žáner Je schopneJSI V~Jadrx~ 
obsahovosf hudby, ak nie práve sborová skladba U capella!. V SpOII~lOane} 
súťaži uplatnili svoje praktické skúsenosti z pr.áce s vok~~~ym1-!ele~~n;ti h~av: 
ne mladí autori, napr. Ján Valach (sbor " Margtta a Besna , vyl)zivaJUCl naJm~ 
farebné možnosti mužského telesa a koncipovaný v šľapajach Janáčka), .ďaleJ 
Ján M. Dobrodínský s rozsiahlym a náročným snôrom "Mor ho" (podľa zná
mej predlohy Sama Chalupku). Technickou · náročnosťou sú ;šak .spQ~nan~ 
skladby určené telesám profesionálnym alebo takým, ktoré su na ICh uro_vm. 

Zo súťaže vypísanej k tomu istému jubileu Osvetovým ~stavom ~ f!rat1sla
ve dostáva sa do rúk spevákov amatérskych vo~álnych suborov aJ mekoľko 
umelecky hodnotných a pritom amatérskym súbor~m pr!stup~ýc? sb_oro~ch 
diel. Sú to predovšetkým prvou cenou odmenene "Tn muzs~e. sbory . . o~ 
Ota }lerenczyho, budované na originálnej, sviežej a ľudovými. n;.tonác1am1 
vyznieva3'úceJ· invencii a teda bezpečne úspešné, a z pera toho 1steho autora 

' Z '" vk' b masová pieseň v najlepšom zmysle slova " em mo1a , pre muzs Y s or 
s klavírom taktiež víťazná v svojej kategórii. Charakteristickým pre nové 
Tri mužské sbory · Ota Ferenczyho je vtipné využitie t~ojhlasnej sadzh~r, 
s ktorou celkom vystačí aj na miestach dramaticky vyhrotených. Pravda, me 
je to novinka a 'o vyhovujúcej účelnosti tejto faktúry aj v odbore mužských 
sborov presviedčajú nás napríklad skladby B. Bartóka, Z. Kodálya a B. 
Martinu. Nechcem tu poí1čať, ak pripomeniem, že na takúto skúsenosť 
poukázal už v XVI. storočí, teda v~ ';c~olnom ob.dobí ~ok~!n.ej tvorby, 
Glareán v svojom Dodekachordone asi tymito slovami: VynikaJUCI skladater 
môže dozaista preukázať nie menej zručnosti pri použití 2-3 hlasov. vo v?
kálnej skladbe ako ich početnom zhluku a znásobení. Slová hodné povšmmut1a 
aj v súčasnosti. . . . 

V spomínanej súťaži bratislavského Osvetového ústavu sa čestne umiestil aJ 
mužský sbor Zdenka Mikulu "Cakai ma, If.o~ehronie:'. a St1f_rí ~e~k! sb?!.Y 
Júliusa Letňana. Naprázdno však - bohuz1al - vysh u nas naJPocetneJsie 
amatérske spevácke telesá, sbory zniešané. V dôsledku toho (pokiaľ pôjde 

·o domácu produkciu) bude ich repertoár a s ním aj reprodukčný rast z ume~ 
leckého hľadiska stagnovať. Občerstvovanie programu z núdze neumelým1 
transkripciazni napríklad sborov mužských alebo. zaraďov~ním výtv~rov all_la
térskych možno za daného stavu chápať, ~o me sa ~ ~1m usp?koJova~. fu 
práve potrebnosť kvalitnej tvorby (a kvahta nevylucuJe techmcku pristup
nosť) vyvstáva najvypuklejšie. 

Poslaním tohto článku bolo poukázať na niektoré otázky súčasného stavu 
našej sborovej kultúry. Nemusíme byť v tejto -:- z hľ~disk.a ~v~han~a ~ultúr· 
nej úrovne našich pracujúcich - iste význ~eJ oblasti pe~Im1st1. P~znavan:~ 
si otvorene jestvujúce prekážky a ťažkosti, aby sme vcas hľadah a nash 
vhodné prostriedky na ich prekonávanie. 

478 

O hudbe všedného dňa 
[Z rozhovoru so Sikladateloin Zd. Milk:ulom) 

Zdenko Mikula 

V našom živote znie hudba denne od 
rána do noci: ráno, keď ·vstávaš a odchá
dzaš do práce, počuješ ju na uliciach, na 
pracoviskách, vo · fabrikách, v úradoch, 
v obchodoch, v jedálňach, pri intímnom 
posedení v zábavných podnikoch, na estrá:... 
dach, na svadbách, pri oslavách narodenín 
i na pohreboch. Tu sa človeku vynára 
otázka, aká hudba pri tý chto príležitostiach 
znie. Pravda, nejde len o jej jednotlivé 
žánre, ale aj o kvalitu skladieb a spôsob 
ich predvádzania. 

Ak si odmyslíme hudbu symfonickú, ko
mornú ~alebo opernú, ktorej vnímanie pô
sobí viac-menej sviatočne, treba sa nám 
zastaviť pri hudbe "všedného dňa", teda 
pri hudbe zábavnej, dychovej, tanečnej: 
džezovej, pri hudbe na "ľudovú" nôtu a 
napokon pri hudbe operetnej. 

Zastavme sa na chvíľku pri žánri zá
bavnej hudby, ktorú môžeme denne počúvať pÔ celé hodiny v reláciách 
rozhlasu, v podaní kúpeľných orchestrov; nie v poslednom rade ju predvá
dzajú aj kaviarenské orchestre "na počúvanie" pred započatím tanečnej hud
by. Ziaľ, s dielami slovenských autorov sa pri týchto produkciách - okrem 
relácií Cs. rozhlasu - takmer vôbec nestretávame. Ci niet slovenských diel 
v tomto žánri? Alebo sú azda nie dosť kvalitné, a teda nie dosť vhodné pre 
našich zábavných a kaviarenských dirigentov? 

V rozhlase však zábavná hudba našich autorov občas zaznie. Ich mnohé 
diela sú pracujúcim blízke. Spomeňme len zábavné suity, valčíky, intermezzá 
a inštrumentálne sóla nedávno zosnulého zaslúžilého umelca Janka Matušku. 
Koľko sviežost{ je napr. v jeho valčíku Lesné kvety, koľko je vtipu v jeho 
intermezzách Certik v komíne a - U čínskeho h odinára, ·aká pohoda vanie 
z jednotlivých častí Matúškovej suity V slovenskej chalúpke! Ako radostne 
nás naladia operetné predohty Gejzu Dusíka, radi si vypočujeme jeho Slo
venský tanec. No sú tu i ďalši skladatelia, ktorí vedia šťastlivo udrieť na 
strunu zábavnej hudby. Kto by nepoznal skladby K. Elberta, M. Nováka, 
B. Urbanca, T. Andrašovana, J . Móryho, T. Hirnera, Zd. Cóna, J . Móžiho, 
Fr. Alvína, Fr. Prášila atď. 

I skladatelia, ktorých ťažisko tvorivej práce je prevažne v -inej hudobnej 
oblasti, napísali prekrásne zábavné skladby, ako napr. národný umelec Mi
kuláš Schneider-Trnavský (Veseloherná predohra), Fr. Babušek (Slovenský 
tanec), J. Cikker (Dupák), D. Kardoš (Uspávanka), O. F erenczy (Selanka), 
S. Jurovský _(Romanca), T. Frešo (Ruský tanec) atď. Možno tvrdiť~ že 
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k všetkým spomenutým i mnohým ďalším dielam sa náš rozhlas zachoval 
:S patričnou pozornosťou, čo už vonkoncom nemožno povedať o Gramofóno
vých závodoch , lebo na platniach je slovenskej zábavnej hudby žalostne málo. 
Najkritickejšia situácia je azda na poli edičnom, pretože, ako ukazuje dote

.rajšia prax, naše vydavateľstvá sa k slovenskej zábavnej hudbe obracajú 
:chrbtom. 'ľažkáme si, že slovenská hudba neznie z pódií kúpeľných ani kavia
renských orchestrov. Ak im na pulty nedáme noty primerane prispôsobené 
_ich obsadeniu, situácia sa nezlepší! . · 

Som si vedomý toho, že môj diskusný príspevok k problematike slovenskej 
.zábavnej hudby nie je vonkoncom vyčerpávajúci. J e to iba podnet k otvo
renej a v predsjazdovom období obzvlášť aktuálnej diskusii medzi sklada
teľmi, interpretmi, hudobnými vedcami (títo zatiaľ ostávajú macošsky ne
všímavými) a nie v poslednom rade i medzi poslucháčmi o súi!asnej situácii 
v oblasti našej zábavnej hudby . 
, Hoci situácia vo zverejňovaní diel v odbore zábavnej hudby nie je ani 
trochu uspokojivá, som presvedčený_, že naši skladatelia budú i naďalej s ra

.dosťou vytvárať diela plné pohody, šťastného úsmevu a iskrivého vtipu 
na radosť pracujúcich, pre ktorých ·naozaj hodno tvoriť. 

s . 

.. 
V I EHA S E DIVA 

K problémQ. súčasnej tematiky v opere 
Pri zamyslení sa nad problematikou oper

nej tvorby na námet zo súčasného ?.ivota 
treba si predov.šetk)'m upre~niť význam 
pojmu súčasná tematika a ujasniť, čo je 
vskutku súčasný námet a čo . ním napriek 
vonkajšej podobnosti nie je. Hoci sa o tých
to otázkach už písalo i diskutovalo, predsa 
sa v nich často nerozlišuje dosť jasne, a pre
to · azda nezaškodí znovu si ich pripoment'1ť 

.a zdôrazniť: 
V historickej i dnešnej opernej tvorbe 

je yeľa takých diel, v ktorých autori vy
jadrili · určitú nanajvýš aktuálnu, pre sú
<asnú dobu v'\ľmi pálčivú a dôležitú myš
lienku v určitej historickej parabole alebo 
vo forme rozprávkovej alegórie. Boli a v 
kapitalistickych . štátoch sú ešte i dnes k to
mu nútení preto, lebo keby nazvali veci 
pravým menom, nemohlo hy ich dielo u
zrieť svetlo sveta. Uveďme ako priklad z 
i:ninulosti Verdiho "Nab ucca" alebo "Ernani
ho" a z nedávnej minulosti Brecht~Dessauov
ho "Lukulla", v ktorom sa tak verne a s{,. 
časne - hrou dialekti1.-y - tak krivo zrkadlí 
fašisticlté Nemecko, ale vďalm historickému 
maskovaniu sa toto dielo hralo i v západ
nom Nemecku, alebo Orffovu "Múdru", 
ktorá vo forme rozprávky priniesla upro-
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stred vojny satiru na diktátora. Ci takýmto 
dielam možno uprieť punc súčasnosti i na
priek ich historickému rúchu alebo lepšie 
povedané maske? Takéto opery by som ·na• 
z\·ala operami so -súčasnou tematikou v šir
šom zmysle. 

Oproti tomu možno postaviť diela - v 
súťaži M'inisterstva kultúry SSSR o oper.né 
libretá, zakončenej v júni t. r., bolo niekof
lw podobných prikladov - v ktorých sa 
v súčasnom prostredí odohráva pre náš dne
šok vonkoncom netypický, ncproblematic.
ký dej, predstavovaný nekonkrétnymi, do
bou nepoznačenými hrdinami. Takéto a tak
to stvárnené námety ·nie sú v skutočnosti 
súčasné napriek súčasnému prostrediu, kto
ré sa však v takýchto prípadoch stáva iba 
vonkajšlm, nehomogénnym rámcom, prázd
nym dekoračn-ý-m klišé. Nemožno nazvať 
súčasnou tematikou iha pre vonkajšie atri
búty súčasnosti to, čo ·nerieši problémy 
dneška. Tento typ by som nazvala pseudo
súčasnou tematikou. 

Tretím typom sú diela, ktoré stvárňujú a 
riešia alebo aspoň napovedajú riešenie vskut: 
ku pálčivých otázok súčasnosti, idei, ktoré 
sú nielen vo vzduchu, ale ktorými doba 
priamo žije, a to otvorene, nezastrene, na-

Z príležitosti ,\fed:.inárodnej konferencie o diele J. Haydna ,. Bratislave bola na PioniPrshom 

dome Klementa Gott.wahla odhalená pamätná doslw, ktorej autorom je al~ademicl-~ý sochár 
J. Kosl:ha 
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Si eh eszterházyovského kaštieľa v o 'Fe rlode, " l>1.1,rej Mr. !.oHalo slávrw.~lné zasadanie 
účastníkov Medzinárodnej lwydnovske1 konferencie. 

Foto: P. Polák 

:zývajúc vec1 pravým ménom, v prostr•edí, 
v· ktorom sa zrodili ·a , žijú a z ktorého ·sa 
nedajú oddeliť . Treha pripomenúť, Že mali
<:herné aktuálne otázky, "otázky dňa", nie 
s ú vhodnými námetíni na operu preto, že 
spracovanie opery trvá dlhé mesiace, až ro
k y , . a aktuálnosť takéhoto námetu, ak me
'dzit)rm vôbec nevyprchala, je obmedzená 
na pomerne krátke trvanie. Iba pri riešení 
skutočných,' a nie pseudoproblémov doby, 
ide o súčasnú tematiku v u žšom a p ravom 
zmysle. 

Ako sú zastúpené súčasné námety v lús
torickom vývoji opety? V prvej v)·vojovej 
e tape opery, kým bola komornou vecou 
šľachtických k rúžkov, saturoval sa jej ná
inctov)· okruh mytologický mi hračkami. V 
B enátkach sa škandalózna kronika d ob y 
maskovala - z pochopiteľn.)•ch príčin -
:mytologickými a antickými zápletkami. Ba· 
'roková opera seria bola umením nerealistic
]tým, oslavou aristok ratického spôsobu živo
t a a monumentalizáciou aristokratick)•ch 
cností - na tento cieľ boli h istorické kost)·· 
my vítaným prostriedkom. A naopak, v 
opere buffa, v umení bojovne sa vzmáha
j úcej buržoázie, nie sú námety z reálnelio 
súčasného života a prostredia zriedkavosťou. 
Najpálčivejšie súčasné tematiky sa prekla
~ajú do cud;á~ho prostredia, ktoré im ube~ 
rá na politickom ostrí, ale nie na aktuálnosti 
a bojovnosti - viď Beaumarchaisovu a Mo
zar tovu Figarovu svadbu. To isté platí o 
tzv. revolučnej opere ·- aj dej Beethove
novho Fidelia musel byť presadený do 
španielskeho prostredia. - V 19. storočí je 
žatva na opery so súčasným námetom chu
~obná. Umenie reakčnej ·časti buržoázie sa 
u tiekalo k romantickým, stredovekým, roz
právkovým a exotickým námetom. Pokro
kovo zmýšľajúci skladatelia boli nútení za
haľovať svoju spoločenskú kritiku a boj o 
národné oslobodenie do historických pm·abol, 
ktoré však aj tak splňali svoju funkciu (sa
pienti sat) . Nezaobalene sa mohl'i pódávať 
iba psychologické drámy; napr. Verdiho 
Violetta, a le tiež radšej 'v cudzom prostre· 
-dí. 

V d vadsiatych rokoch nášho storóčia sa 
:zjavuje niekoľko hudobno-dramatick ých 
illel, v ktorých sa spoločenská kritika tln10čí 
celkom realistickými súčasnými námetmi, 
napr. Hindemithovo " Neue vom Tage", 
~chänbergovo "Von heute auf Morgen", lide 
1de o problémy moderného buržoázneho 
manželstva, K;i'enkova "Ťažká ·váha alebo 
-česť národa", opery Borisa Blachera :itd'. 
Tieto diela sú však poznačené práv'e t ou 
pódenkovou aktuá]n.osťou, ktorá nedosahujé 

význam pravej, v'eťkej sú Časnej problemati
ky. - Prichádza Brecht so svojím epický m 
d ivadlom, k toré rozumov)·mi argumentmi 
núti poslucháča k úvahám a prechádza až 
do priamej politickej v)'chovy . J eho vplyv 
ha opernú tvorbu je významný a b lahodar
ný - či už priamo, ako napr. v p rípade 
Kurta \Veilla, Dessaua atď. , alebo nepria
mo, ·ako u Milhaud ovho Kol umb a, i keď, 
pravda, tu ide zase o lepšie poznávanie prí.
tomnosti pomocou minulosti. - V protiklade 
k týmto operám so súčasnou t ematikou 

. v širšom zmysle sú - početne oveľa menej 
zastúpené - diela, k toré p remietajú určité 
psychologické ľudské p roblémy, často spm · 
cované už v staršej literatúre, d o moderné
ho · p rostred.ia. Ako príklad na tento ty p 
môže poslúžiť Boulevard Solitude od H ansa 
\Vernera Henzeho. 

Tento prehľad zastúpenia súčasných ná· 
metov v opernej tvorbe si vôbec ner9bí ná• 
rok na úplnosť. Ale i takáto skratka stačí 
na vyvodenie určitých uzáverov o príčinách, 
podmienkach a možnostiach stvárňovania 
súčasných námetov v · opere. Videli sme, že 
súčasná tematika sa zjavuje v dejinách ope
ry v tedy, keď opera vstupuje d o služieb 
bojujúcej triedy ·- bur-žoázie, ktorá realis
tické umelecké · predstavovanie súčasných 
námetov v súčasnom prostredí používa ako 
pl'otest proti feudálnemu umeniu a · proti 
feudalizmu vôbec. To znamená, že hlavnými 
vnútorn)•mi umeleckými podmienkami stvár
ňovania súčasnej tematiky :.., užšom zmysle 
sú: realita a bojovnosť u menia. K tomu p ri
stupujú nevyhnutné vonkajšie podmienky 
spoločensko-politické: možnosť vyjadriť sa 
naplno, nezaobalene. História nás ďalej po
úča o tom, že opery so súčasnou ternatikoú 
sa zjavujú - podJa daných možností -V UZ· 
šom či širšom zmysle - vo väčšom počte 
vždy · v dobách · hospodársko-spoločenských 
prelomov, keď ide o prebojovávanie nových 
ideí. Keď ie naproti tomu opera v službáeh 
úpadkovej triedy , u tieka sa k bezvýznam
nému historiiovan iu alebo k artistickej roz
právkovosti ·a .exotičnosti. 

Všimnime si teraz si t~áciu v súčasnej o• 
pernef tvorbe. · -

Historická chvíľa prelomu je daná i dnes; 
a to vo väčšej miere·ako kedykoľvek p red
tým! dané . sú i vnú torné umelecké príčiny 
v krajinách socializmu, ako a j u pokroko
vých . umelcov v kap italistických štátoch, 
Socialistickí umelci majú splnené i vonkaj
šie podmienky na otvorené riešenie súčas
n ýc;h p roblémov, ký m na Západe sú umelci 
nútení uchyľovať sa lt súčasným námetorti 
v širšom zmysle. 
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Napriek tomu je situácia v opernej tvor
be z hľadiska zastúpenia súčasných náme
tov v užšom zmysle, teda námetov zo socia
listickej, budovateľskej prítomnosti, neuspo
kojivá. Treba, žiaľ, konštatovať, že nielenže 
sa ešte doteraz nezjavilo dielo, ktoré by 
splňalo vše~ky ideové i umelecké ~ároky, 
ktoré sa kladú na súčasnú socialistickú ope
ru, ale že sa skladatelia vôbec akosí vyhý
bajú práci na takýc.~to operách. Príčiny sú 
v teoretickej, estetickej neujasnenosti, v u
meleckej neistote na.d novou, ešte nevyskú
šanou a nesporne nie ľahkou cestou a v 
pochybnostiach o samotnej možnosti, život
nosti a nosnosti hudobného stvárnenia sú
časného prostredia na opernom javi~ku, ba, 
povedzme otVorene, v neviet·e umelcov v 
možnosť umeleckého úspechu takejto práce. 
Najčastejšie námietky proti súčasnej te

matike v opere sú asi tieto. Opera ako syn
tetický umelecký útvar je založená na proti- . 
rečeniach, je vnútorne protikladná ako ni
jaký iný umelecký útvar. Len velmi sta
r ostlivé a citlivé vyvažovanie týchto proti
kladov môže docieliť umeleckú jednotu. 
Jedným z týchto protikladov je realizmus 
ozajstných postáv, odpozorovaných z kaž
dodenného života; ktoré sa na javisku po
hybujú a konajú ako v skutočnosti, ale 
nehovoria, lež spievajú, čo sa, ako je znú
me, v živote nerobí. Tento protiklad medzi 
realistickou akciou herca a jeho štylizova
ným vokálnym prejavom, zmierňovaný v 
staršej opere historick:í'mi alebo ľudovými 
kostýmami, odľahlosťou doby alebo pros
tredia, alebo vôbec neskutočnými rozpráv
kovými postavami; vyvstáva v súčasnej o
pere s novou, nebývalou prelestnosťou. Yo 
vnímani poslucháča je totiž nesporne urči
tý rozdiel medzi tý.m, či spieva Wotan, 
Kolumbus alebo Madame Butterfly , alebo 
či spieva napr. stranícky funkcionár na 
schôdzi alebo lekár, vyšetrujúci pacienta 
atď., atď. Casto počuť a j pochyb nosti, vy
vlývajúce z obavy pred šedivastou a jed
noduchosťou moderných interiérov a moder
ného oblečenia oproti farbistému bohatstvu 
historických dekorácií a kostýmov. Dalšia 
námietka sa týka takých dôležitých zložiek 
opery, ako sú sbory, ensemhly a balet. H oci 
náš nový život je hohl)tý na kolektívne prí
ležitosti, so začlenenim sborov a baletu do 
opery to nie je také jednoduché. Sbor ro
hotnikov pri obede v závodnej kuchyni ale
bo na závodnom výlete? A ako a na čo 
majú ľudia v novej opere tancovať ? Na 
džez? Alebo zinscenovať závodnú slávnosť, 
aby na nej mohol vystúpiť ľudový tanečný 
súlior? 
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Z toho všetkého však jasne vyplýva jed
no : opera s námetom zo súčasnosti m usí 
byt iná, ako hola stará opera, nie však to, 
že by opera so súčasným námetom nebol.a 
možná. Veď na podstate veci sa nič ne
zmenilo, zmenili sa iha vonkajšie moment-y, 
ako prostredie, kostýmy atp. Hudobno-dra
matické predstavovanie akýchkoľvek obsa
hov - spoločenskokritických, sociálnych, po
litických - bolo a je :možné iba vo vzťahu 
k ľudským citom a vášňam . .Ani tá najsil
nejšia idea sa nedá v umení predstaviť ab
straktne, intelektuálne, ale iba zlo žít ý mi 
obrazmi ľudských citov: lásky, nenávisti, 
radosti, pomstychtivosti, strachu, smútku, 
hnevu atp. Nuž, majú dnešni ľudia slab
šie city a vášne, hýbu nimi menšie myšlien
kv a ciele ako v minulý ch dobách? A keď
ž~ špecifickým posla~im práve hudobno
dramatického umenia je zv)'razňovať ľudské 
city a vášne, je opera predstavujúca dneš
ných ľudí a ich život, ich city nielen mož
ná, ale má väčšiu umeleckú opodstatnenosť 
ako kedykoľvek predtým. 

Je, pravda, jasné, že nový obsah vyža
duje aj novú formu. Preto pôsobili operné 
pokusy so súčasným dejom, ale so starou 
obvyklou hudobnou výstavbou dojmom 
trápneho nesúladu medzi vizuálnym a slu
chovým dojmom, medzi obsahom a umelec
kými prostriedkami, ktoré ho zvýrazňovali. 
Dnešná mladá robotnička alebo inžinier ne
môže spievať tak ako spievala l\funi alebo 
vojvodca z Mantovy . . Tak isto ako dnešný 
človek nepije ovocné koktaily z cínových 
džbánov, neuspokojí ho ani tl.močenie no
vého obsahu starými umele<;kými prostried
kami. Azda najväčšia bezradnosť sa javí v 
súčasnej komickej opere, kde skladatelia 
vždy znovu a znovu siahajú po vyše dvesto 
rokov starej forme opery huíia. Na druhej 
strane sme svedkami práve opačného po
stupu, hlavne na Západe, že sa totiž antické 
a historické námety zhudobňujú ultramo
dernou formou. Netreba dokazovať, že ani 
j edno ani druhé nie je riešenim tvorivéh" 
hľadania a zápasu o novú formu a nový 
sloh v opere. 

Vyriešiť, aká má byť nová operná fotma 
a jej prostriedky, nie je úlohou tohto pri
spevku ani úlohou teórie vôbec, i keď hy 
teória · mohla pomôcť skladateľom asp01'1 
čiastočným ujasnerúm a zdôvodneni.m este
tických princípov novej súčasnej opery. 
Ona sama vznikne však iba tvorivými čin
mi umelcov. Je isté, že vo všetk-ý-ch kra
jinách, kde žije naša hudobná kultúra, pre
bieha aj na hudobno-dramatickom poli silný 
kvas. Nová opera, ktorá prinesie adekvátnu. 

formu nového obsahu, vznikne - ak sa tu 
vôbec dá prorokovať - pravdepodobne syn
tézou jednotlivých pokusov a dielčich pri
nosov, ako je napr. činoherná opera Orf!o
va, komorná opera Brittenova - ktorej ži
votnosť vidím v jej veľkej demokratičnosti 
tým, že na jej predvádzanie netreba veľký 
aparát - pokusy s . epickou oratoriál.uou o
perou, so začlenenim pantomímy do operné
ho deja ako neobyčajne pôsobivého a pre 
svoju zrozumiteľnosť demokratického v:í'ra
zového prostriedku atď., atď. Zdá sa tiež, 
že sa vývoj odchyľuje od janáčkovského 
deklamačného princípu a prikláľí.a sa k sta
ronovej forme recitatívov a uzavretých čí
sel, alebo azda, lepšie povedané, k novE'j 
svntéze obidvoch princípov. Jedno je však 
i;té: nová opera nevznilme z abstraktnej 
opery Blacherovej alebo z iných podobne 
nezmyselných pokusov. Tak isto ako z ope
l'Y nemožno vylúčiť ľudský citový obsah, 
]~bo by sa tým zrušila }ej podstata, jej 
raison ď etre, tak isto si treba uvedomiť, 
že by holo tragickým omylom zamieňať no
vý sloh a nové výrazové prostriedky so 
zmenou hudobného myslenia. 

Zápas umelcov o novú operu, k torá by 
bola po každej stránke adekvátnym odrazom 
dnešného života, problémov a emócií ľudí 
atómového veku, je mimoriadne ťažký a j 
pre neobyčajne vysoké všestranné nároky, 
ktoré sa kladú na súčasnú operu. V sú
časnej opere musí vládnúť jednota všetk:í·ch 
troch zložiek, ktoré spolu vytvárajú hudob
nodramatické dielo : literárno-dramatickej, 
vokálno-inštrumentálnej a herecko-mimickej. 
V dejinách hudby to nebolo vždy tak. 
Spomeňme si napr. len ako na jeden pri• 
klad z mnohých, na koncertnú operu 18. 
storočia. Dnes sa táto jednota stala samo
zrejmou požiadavkou, a to na náročnej, vy
sokej rovine, lebo kladieme aj na jednotlivé 
zložky vysoké požiadavky. Od libriet 'ty
žadujeme aj samostatnú literárno-dramatickú 
hodnotu, inštrumentálna zložka vyspe!a k.. 
synúonickej výrazovosti a jej technl.cké maj
strovstvo musí byť a jour s najnovšími vý
dobytkami európskej hudby - i keď tým 
nemyslíme napr. seriálnu techniku alebo 
elektrofonickú hudbu. V historickom vývoji 
opery sa dôraz presúval raz na hudobnú, raz 
na dramatickú zložku a tretia zložka. herec
ko-režijná, ktorú by sme stručne m~hli na
zvať divadelnou, zostávala viac či menej, 
ha často až celkom bokom. Naproti tomu 
dnes sa táto zložka dostáva čoraz väčšmi do 
popredia. Speváci stojaci pred rampou a 
spievajúci do obecenstva, sprevádzajúc svoj 
spev "opernými" gestami, sú dnes nemysli-

teľni a vzbudili by iba posmech obecenstva. 
(Na zahraničných scénach sa robia dokon
ca pokusy s elektro-akustiťkým zosilnenim 
hlasu zdokonalenými reproduktormi i ste
reofónnou technikou, takže sa · speváci ani 
pri väčších áriách nemusia .obracať tvárou 
k obecenstvu, ale je ich dohre počuť a ro
zumieť, i keď sú obrátení chrbtom. To zna
mená, že hereckú akciu možno nehate.ue roz
vinúť po celom javisku.) Možno povedať, 
že režisér sa na moderných opemých scé
nach stáva vari najdôležitejším činiteľom, 
dôležitejším ako dirigent, lebo od jeho kon
cepcie a od jej podarenej realizúcie závisí 
úspech diela. - "Dajte si dolu okuliare, tu 
smiete počúvať iha hudbu" - p ovedal Ri
chard Wagner Nietzschemu na predstavení 
Tristana a Izoldy. Dnešný divák by ho w·či
te neposlúchol, lebo od opery žiada popri 
hudobnom pôžitku nie v poslednom rade 
a j dobré divadlo. A tak možno tvrdiť, že 
nová opera bude dielom nielen skladateľov, 
ale vznikne z úzkej spolupráce libretistov, 
skladateľov a režisérov. T áto spolupraca by 
sa mala .začať už pri písaní libreta, pričom 
by režisér mohol jednak usmerňovať libre
tistu a skladateľa, čo sa týka možnosti scé
nickej realizácie ich predstáv, jednak by 
mohol do rodiaceho sa diela zasiahnuť pria
mo tvorivo podnetmi a načrtávanim diva
delných možnosti, na ktoré ich vlastná skú
senosť nestačí. 
Obráťme teraz pohľad na situáciu v slo

venskej opernej tvorbe. 
Operná tvorba na Slovensku prehíehala 

doteraz zákonite v znameni poučky, j)Odfa 
ktorej v prirodzenom vývoji nemožno bez 
určitého nebezpečenstva preskočiť ani jednu 
vývojovú fázu. Slovenská h udobná kultúra 
sa začala budovať prakticky z ničoho, t. j. 
bez závažnej a záväznej domácej tradí
cie, v dvadsiatych ro'koch nášho storočia. 
Preto bolo prirodzené, že prekonala - aspoň 
čiastočne a vo veľkej skratke - zameškané 
vývojové etapy, k toré iné národné kultúry 
prekonali už v 19. storočí. V oblasti opernej 
tvorby tu bola silne pociťovaná medzera 
veľkých heroických a monumentalizačných 
národných opier, kt oré by posili'iovali seba
vedomie národa pripomínanim veľkých
chvíľ z národnej minulosti alebo osla,•ou 
sil, uložených v ľude. Ten to dlh voči ná
rodu čestne a dôstojne splnili doterajšie tri 
slovenské opery, predvedené po r. 1945: Su
choňova Krútňava a Cikkerov J ánošík a Beg 
Bajazid. Nesporne sem môžeme zar<tdiť i 
radostne očakávaného Suchoňovho Sväto
pluka. 

Na takto pripravenej pôde sa otvára nová 
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M. Seflová (Katrena) a Z. Jankovský 
(Qndrei) v · inscenácii Krútňavy v Plzni 

(29. VIII. 1959) 
Foto: Vera Caltovll 

etapa slovenskej opernej tvorby: tvorba o
pier -s tematikou našej socialistickej súčas
nosti. Skladatelia, ktorí sa podujmú na túto 
veľkú a ťažkú úlohu, musia si byť vedomi 
dvojak ej veľkej zodpovednosti: voči svojmu 
ľudu a voči tej vysokej umeleckej platfor
me, na ktorej sa dnes· uskutol'ňujú pokusy 
o vytvorenie novej opery vo svete, Svetová 
úrove1l našej opernej tvorby, predstavovaná 
dielami Suchoňovými a Cikkerovými, sa 
stala normou, ktorá zaväzuje. To znamená, 
že sklada telia, ktoi-í sa chcú pokúsiť o ope
ru so súčasnou tematikou, a tým zároveň o 
riešenie slohových a formových problémov 
novej oper y, musia poznať priebeh a vý
sledky doterajšieho hľadania a experimen
tovania na tomto poli a vyvodiť si z neho 
dôsled1.-y podľa svojho vlastného umelecké
ho naturelu. O technickej vyzhrojenosti ne
treba hovoriť, lebo to je samozrejmá požia· 
davka, daná normou doterajšej našej opernej 
tvorby. O čom však treba hovoriť, to je 
zodpovednosť a určitá povinnosť umelcov 
voči národu. Pri všetkom rešpektovaní slo· 
body umel~ckej tvorby: umelec si musí byť 
vedomý toho, že musí dať svojmu ľudu to, 
čo ten v dnešnej historickej chvíli potre· 
buje. Teda nie individualistické vyžívanie 
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.svojich predstáv a záľub, ale služba fndl\. 
Najjasnejším príkladom je tu Bedi'ich Sme
_tana,. ktorého· celá tvorba: . doma, vo vlasti., 
.sa niesla v tomto znam~ni. Isté je aj to, že 
.dielo m ôže mať trval)· úspech len vtedy, ak 
splňa latentnú objednávku. národa, ak od
povedá na jeho .otázky a rieši alebo aspoň 
_napovedá riešenie jeho problémov .. Aj tu sa 
_núka príklad z tvorby Smetanovej: jeho Má 
vlast, ktorá .sa stala jedn)•m z najvzácncj· 
ších pokladov národnej kultt'lry, a jeho :ta· 
padnuté · tri švédske symfonické básne ... 
Ak to platilo v dobe Smetanovej a v každej 
dobe, tým väčšmi dnes, keď opera a hlavne 
_opera so súčasným námetom môže a mala 
by hrať v našej kultúrnej revolúcii neoby
čajne dôležitú úlobu. 
. Na naš'i.ch umelcov čaká úloha vyriešiť 

problémy opery s námetom zo súčasnosti 
vo vzťahu k špecifickým slovenským pod· 
mienkam. Je tu napr. problém ľudovosti 
hudby v novom opernom slohu. Alebo voľ· 
ha námetu: naša operná tvorba má ešte nic
-koľko dlhov, týkajúcich sa námetov :t ne· 
dávnej 'minulosti nášho národa, ktoré pre 
ich dosah možno takmer pokladať za sú· 
časné. Je to napr. námetový okruh Slo
venského národn.ího povstania, ktorý sa 
kvantita tívne i kvalitatívne tak v)•razue a 
plodne odrazil v našom umení: v literatúre, 
poézii, v dramatickej, filmovej- tvorbe, vo 
výtvarnom umerú i v hudbe - okrem· ope· 
ry. Pritom sa tematický okruh povstania 
svojou dramatičnosťou a konfliktovosťou 
priam ponúka pre hudobnodramatické spra
covanie a úspešne realizovaná opera s ·ta
kýmto námetom by vedľa dôležitej ideovo· 
výchovnej funkcie doma iste prispela k zí· 
skavaniu ďalších sympatií cudziny pre náš 
národ, ktorý v jednej z najťažších chvíľ 
svojej histórie preukázal toľko hrdinstva 
a politickej vyspelosti. 
Veľa sa hovorí aj o nedostatku -libriet 

a libretistov : skladatelia sa ponosujú na ne· 
.ochotu našich spisovateľov spolupracovať ná 
hudobnodramatickom diele. Tu by som chce
la pripomenúť opäť jednu skutočnosf z 350-
ročného historického vývoja opery : že totiž 
autormi libriet nebývali prominentní spiso
vatelia - niekoľko ojedinelých · výnimiek 
(Brecht!) iba potvrdzuje toto pravidlo. Li
breto je špecifický umelecký útvar, ktorý 
má svoje osobitné zákonitosti. Najgeniálnejší 
libretisti v dejinách opery, ako napr, Calza· 
bigi, Da Ponte atď. boli ľudia, ktorí sa na 
tento útvar špecializovali a dopracovali sa 
k veľkým úspechom bez toho, že by boli 
prejavili pozoruhodnejšie nadanie v iných 
9blastiach lit_erárnej tvorby . Preto aj u nás 

by' bolo žiádúce; · keby Ša niiesto márneho 
apelu· na· neocho~ných spisovateľov vyvinula 
užšia ·špecializácia na tvorbu libriet. Ope1:ný 
libretista totiž nevystačí iba s literárnym ta· 
)entom, ale musí mať nevyhnutne aj drama
tický zmysel a hudobnú a scénickú pred
stavivosť. Sväz skladateľov by mohol veľmi 
záslužne prispieť k rozvoju tohto nesporne 
celkom špeciálneho umeleckého odvetVÍt\ u 
nás usporiadarúm seminára pre zaintereso
vaných pracovníkov. Jeho náplňou by bo'o 
preciedzanie skúseností autorov našich do
terajších libriet, skladateľ ov i režisérov, š tú
dium a rozbor najlepších libriet svetovej o
pernej literatúry a p olms zo strany teoreti
kov o odvodenie teórie výstavby libreta 
so špeciálnym zreteľom na súčasné požia
davky . Takýto seminár by kolektívnym Ú· 
silím praktických i teoretických pracovníkov 
mohol urobiť nielen veľký kus práce v teo
retickom ujasnerú si problematiky operného 
libreta, ale mohol by sa stať priamo prak
tickým školerúm libretistov. 

Nakoniec treba ešte privítať prvú lasto-

Z D EN KA BO KES OVÁ 

vičku u Dás v oblasti opery so s-6časnou 
tematikou: operu Ladislava .Holoubka " Ro
dina" . Dej tejto opery sa odohráva ;na sú· 
časnej družstevníckej dedine, ale nerieši 
priamo druistevnú problematiku. J e to _psy
chologická dráma, predstavujúca rozvrat sú
časnej dedinskej rocliny, zavine:fi)' morálnou 
nepripravenosťou a n!jyyspelosťou niekto· 
rých jej členov, ktorí nedorástlí ;na požia· 
davky a zmenené podmienky nového ži· 
v'ota v socialistickom zriadeni. Ukazuje pre
mietnutie nového života do duše vidieckych. 
ľudí so zápornými i kladnými _účinka1ni. 
Premiéra opery sa pripravuje v bratislav· 
skom Národnom divadle na november budú
ceho rol<u. 

Ostatným našim skladateľom by sme na 
záver chceli ešte pripomenúť dve silné slo· 
vá : to goetheovské "Nuž siahnite len cl. o 
plného života. Kdekto v ňom žije, ale kto 
ho pozná? A kdekoľvek .ho chytíš, je zau jí· 
mavý!" -a to rollandovské -ako memen
to: "Co je v hudbe dôležitejšie, harmóniá 
alebo kontrapunkt? - Hudba!'' 

Mladí skladatelia_ a m:alé formy 

Nezvykl~r námet na . písanie, a predsa 
veľmi dôležitý ! Nemám v úmysle bilan
covať tvor hu našich mladých skladateľ ov 
preto, aby sme si uvedomili, že tvorba ma-
lých foriem je u nás úzkym : profilom, ale 
konkrétne hovoriť o spoločenskom dosahu 
hudobného diela, predovšetkým malých 
hudobných foriem. Preto 'si teda kladiem· 
otázku, či je zanedbávanie tvorby •ma,lých 
f~riem mladými skladateľmi správne alebo 
me. 

Ak sa pozrieme do histórie, stretávame 
sa u každého mladého skladateľa s boha
tou tvorbou malých foriem . . Je sf ce pravda, 
že existenčné podmienky bol-l v· minulosti 
iné, ako sú dnes, a mladi skladatelia boli 
priam nútení uplati'íovať sa najprv · sklad-

Zdenka Hokesová' bami v malý ch formách. Jedíne : taký mi 
skladbami sa mohli uplatniť na programoch 

verejných podujatí, pretože na koncert sa dostalí"len veľké synifoiúcké diela 
význl:J,mných skladateľov alebo . takých, ktorí si na· to vyt':orili- podillienky. 
Boli tu však aj iné podnety, 'ktoré viedli mladý ch skladateľov k Ívo~be' ·:ma-



lých foriem. Skladatelia totiž vždy sledovali, akú hudbu si od nich poslu
cháči želajú, a snažili sa ;im vyhovieť, najmä ak išlo o skladateľa, ktorý hol 
aj hmotne závislý od možnosti umiestenia svojich diel. Tí skladatelia, ktorí 
holi spätí so životom svojho ľudu, a najmä tí, čo sa svojou tvorbou zapojili 
do hoja za pokrokové myšlienky, poprepletali svoju tvorbu malými skladba
mi najviac, a to najmä piesňami, pretože týmito skladbami mohli najhlbšie 
prenikať do vedomia ľudu. 

V socialistickej spoločnosti sa spoločenské postavenie skladateľov zásadne 
mení. Skladatelia nie sú od nikoho závislí, sú hmotne zabezpečení a ich tvorbe 
a umeleckému rastu sa hneď od počiatku ich činnosti venuje sústredená po
zornosť a starostlivosť . Niet oháv, že by sa ich skladby nehrali, ba oni sami 
nepociťujú potrebu starať sa o uplatnenie svojich skladieb. Skôr opačne. 
Potreba nových hudobných diel ustavične vzrastá. V t ejto skutočnosti pramení 
aj snaha našich mladých skladateľov sústrediť sa v)rlučne na tvorbu veľkých 
foriem a čo najskôr si overiť svoju vyspelosť a schopnosť zvládnuť veľké 
formy. Tieto snahy mladých skladateľov sú v skutočnosti veľmi správne 
a chvályhodné, pravda, len potiaľ, pokiaľ ide naozaj o rozvíjanie skladateľ
ských tvorivých schopností a pokiaľ si mladí skladatelia plnia aj svoje ostatné 
úlohy voči spoločnosti, v ktorej žijú. Aj v hudgbnej tvorbe, ako vo všetkom, 
rastú mladí ľudia len tým, že si dávajú veľké úlohy, ale aj v hudobnej tvorbe, 
ako vo všetkom, okrem plnenia týchto úloh rastu treba vidieť okolo seba 
každodenný život a treba si uvedomovať aj úlohy voči nemu. 

Preto sa starostlivosť, ktorá sa v socialistickej spoločnosti ~ladým sklada
teľom venuje, ' nemôže vyvíjať jednostranne a pripúšťať úplnú náhodilosť, 
ale mať na zreteli aj povinnosti, lebo ináč je slepou materinskou láskou, ktorá 
vždy skrýva v sebe_ nebezpečie zhýčkanej výchovy. Tnáč hrozi nebezpečenstvo 
individualizmu, ktoré vzniká u umelca vždy, keď sa zahlbi výlučne 1en do 
sveta svojich predstáv a nevidí nič, čo sa robí okolo neho. Iným nebezpe~en
stvom, ktoré s prvým úzko súvisí, je možnosť odpútania sa mladépo sklada
teľa od hudby, akú vyžaduje každodenná spotreba. Mám pritom na mysli 
umeleckú tvorbu. Treba si však uvedomiť , že hudba nie je určená len na to, 
aby sa počúvala v koncertných sieňach, ale že je sí1časťou spoločenského 
života každého jednotlivca; v skutočnosti sph'ía skladateľ svoje poslanie až 
vtedy, keď sa jeho hudba stáva osobnou potrebou čo najväčšieho počtu 
ľudí. Veď aj výchova sa zameriava na to, aby si ľudia hudbu sami interpre
tovali, aby ju sami pestovali, pretože len vtedy, keď človek vlastným pozna
ním upevní v sebe emócie, ktoré hudba vyvoláva, môže hovoriť o tom, že 
hudba sa stáva j eho potrebou a že ho obohacuje. Spoločenská funkcia hudby 
rastie úmerne s počtom vnímavých poslucháčov, a ten zase rastie úmerne 
s počtom tých, ktorým sa živá hudba stala každodennou potrebou. Teda nie· 
len pasívne počúvanie hudby, ale jej aktívne pestovanie je základom ďalšieho 
rozvoja hudobnej kultúry nášho ľudu. V socialistickej spoločnosti hudba ako 
umenie splňa svoje poslanie iba vtedy, keď neprináša radosť a umelecké po
znanie len jednotlivcom, ale keď jej pôsobenie má najširší dosah na čo naj
väčší počet ľudí. Z toho vyplýva, že potrebujeme hudobné skladby, ktoré 
.široké ľudové vrstvy neodmietajú, ale si ich osvojujú," že potrebujeme skladby 
a najmä piesne, ktoré nielen zabftvajú, ale aj vychováyajú k socialistickému 
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povedomiu, ktoré mobilizujú za idey komunizmu. Takými skladbami mozu 
byť predovšetkým diela malých foriem, ktoré si vie človek rýchlo obľúbiť 
a prisvojiť. Písať takú hudbu vyžaduje, aby si skladatelia uvedomili čo sa od 
nich čaká, a aby na podklade poznania zložitého a bohatého života' dnešného 
človeka našli spôsob nového, ale vysoko umeleckého a pritom zrozumiteľného 
vyjadrenia. 

Takejto hudby, ktorá v malých formách vyjadruje cítenie dnešného člo
vek~, máme m~lo. Skladateľ, ktorý si funkciu umenia v socialistickej spoloč
nosti uvedomuJe, nemôže sa vyhnúť takejto tvorbe najmä dnes v období 
dovŕšenia kultúrnej revolúcie. To, prirodzene, neznamená zníženi~ umeleckej 
úrovne tvorb~. Aj v malf~h skladhá_ch možno riešiť nové tvorivé postupy, 
ba práve male ~~la~by nut~~ vy~ovnavať sa s problémami novej, dnešnému 
človeku vyhov_uJuCej ~elodicn~sti: Treba mať vždy na mysli , že tu nejde len 
o tv~rbu maly ch foriem z hl ad1ska koncepcie diela, ale o tvorbu takých 
skladie.b, k~?ré vyjadrujú cítenie socialistického človeka, v ktorých sa odráža 
tep n~sho z1vota a nové vzťahy, ktoré v nov)rch spoločenských podmienkach 
medzi sebou vytvárame. Ak odtrhneme našich mladých skladateľ ov od ži
~ota a rieš~nia hudobných potrieb našej spoločnosti, vYtvárame predpoklady, 
ze hu.dobna tvorba sa bude vyvíjať mimo spoločenskej funkcie hudobného 
umema. Je to ve~, nad ktor~u sa treba hlboko zamyslieť, najmä keď už 
d?e~ sme svedkami toho, že viacerí mladí skladatelia neprejavujú dostatočný 
Z~UJ~m o .tv~rb_u pre potreby pracujúcich a že sa nezaoberajú problémom 
p10snovost1, co je Jednou z najdôležitejších úloh našich dní. 

J e ~eda potrebné, aby sa Sjazd slovenských skladateľov týmto problémom 
zapodieval ~ aby m~adým skladat~ľ om pomohol nájsť cestu k tvorbe takej 
hudby, ktora by vyjadrovala cíteme našich pracujúcich a stala sa odrazom 
i súčasťou ich života. 

NARC I SA DONÁ TOVÄ 

O problémoch rozvoja našej hudby 
Zijeme v dobe neuveriteľných vedeckvch 

úspechov. Každý z nás si uvedomuje, že -tie
to zaväzujú aj umeleckú tvorbu, aby ne
zaostávala za výsledkami vedeckých pra
covníkov, z ktorých v poslednom čase zvlášť 
sovietski vedci. ohromili celv svet. 

Môžeme my, slovenskí skladatelia, pove
dať, že sme· dosiahli všetko, čo sme mohli? 

Povedzme sí však niečo o nedostatkoch 
a ich príčinách. Hudobná tvorba na Sloven
sku sa sčasti rozvíja skôr živelne ako uve
domene. 

Slovenská hudba má toľko kvalitných 
skladateľov, že pri správnom ideovom 
usmerňovaní by dosiahla netušené úspe
c~y. Dnešný skladateľ chce byť porozume· 
ny ľudom, veď preň tvorí. A práve k to· 
muto hy mal byť cieľavedc>me vedený. 

S rozvojom hudobnej tvorby. súvisí aj jej 
uvádzanie do života. Najpálčivejším problé
mom je práve tvorba piesni všetkých dru
hov a shorová tvorba. Zlá situácia je a j v 
tom, že skladby našich skladateľov nemá 
kto spievať. Sbor SF je viazanv vlastným 
programom a nejaká novinka sá horko-laž-· 
ko prebojuje. Na to treba neraz čakať naj
menej dva roky, a to je pridlhý čas, aby 
pomohol rozvíjať našu shorovú a -piesňovú 
tvorbu. Ani preradenie tohto shoru do roz
hlas.u sa nezdá práv:e šťastným, pretože SF 
takýto shor potrebuJe. Nuž ako na to? Ne
holo hy možné založiť nový profesionálny 
shor v Cs. rozhlase? Nechce sa nám veriť 
že medzi mladými dirigentmi by sa nena: 
šiel taký obetavý a umelecky vysokohod
notný nadšenec, ak)Tm je L. Slovák, ktorý 
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založil s-bor SF .. Dá ·sa · namietať,. že taký 
sbor potrebuje čas na umelecké dozretie. No 
dobre, ale raz začať m u s í m e, ináč po· 
nesieme zodpovednosť. Ako pri všeobecnom 
rozvoji hudby, aj teraz treba myslieť do 
budúcnosti, až do komunistickej spoločnosti, 
aby sme sa vyrovnali s obrovskými úlohami, 
ktoré nás čakajú. 

· Niekoľko riadkov k lektorovaniu skladieb. 
•• Ie u nás tal-ý zvyk, že lektor je anonymný, 
zatiaľ čo lektorovi je meno skladateľa zná· 
me. Tak sa skladateľovi dostane do rúk 
posudok ako záhadný list bez podpisu. Po
vedzme si otvorene, ved' sme ľudia, ktorí 
Sf! · učia socialisticky žiť a myslieť, je to 
správne? Nemal by sa lektor ;zísť so skla-

. dat{lľom, aby si rozumne porozprávali, ako 
pomôcť skladbe, ktorá má prípadné nedo
statky? Individualizmus je prejavom idea
lizmu, a ten by mal z našich radov úplne 
vymiznúť. 

Rozvíjanie tvorby sa u nás opiera o vý· 
znamné výročia. 'ro je správne. Nemožno 
však zabúdať, že takto vznikajú väčšinou 
príležitos.tné skladby, ktoré Cs. mzhlas vy
siela iba v období vÝročia. Potom sa nie
ktoré z nich odložia. ie to opäť dÔkaz toho, 
že potrebujeme širšiu tvorivú základňu. Ako 
je to s ďalšími operami, operetarrÚ (o sym
fóniách ·ani nehovoriac), čo s populárnou, 
takou potrebp.ou hudbou? A hudba pre sú· 
bóry? 
: ~emožno pri tejto priležitostí zabudnúť 

ELENA FALTIN OVA 

n a. ·r ·ozhlas; Iste máme z tol1o všétci veľkú. 
radosť, že náš rozhlas je konečne· národnýf 
Aj hudobná redakl'ia v televízii uviedla nie-' 
koľko úspešných slovenských diel a relácií 
o slovenských skladateľoch. Ak si predsta
víme, že hudobná redakcia v našej televízii 
chystá pôvodné televízne opery, je to iste 
sľubná budúcnosť . 

Sjazd slovenských skladateľov dá určite 
pevné smernice pre ďalší a oveľa l)ohatši 
rozvoj hudobneJ tvorby. Treba myslieť na 
budúcnosť slovenskej hudobnej kultúry! 
Rozšíriť základňu tvorivých pracovníkov a 
spresniť ich úlohy podľa schopností. Zakti
vizovať a rozšíriť počet pracovníkov Hu
dobného fondu, pretože v tomto smere by 
ich čakali väčšie úlohy ako v minulosti. Jiu.: 
dobný fond by sa mal stať spojovacou sta
nicou medzi dielami skladateľov a rozhla
som, televíziou, Slovenskou filharmóniou, 
ale aj všetkými ostatnými (nielen profesio
nálnymi) súbormi, ktorým by pracovníci 
Hudobného fondu v oveľa širšom meradle 
dodávali sld adby na zverejiíovanie. 

Záverom treba sjazdu zaželať veľa úspe
chov a dosf odvahy a energie na vyriešenie 
ešte mnohých iných otázok hudobného ži
vota na Slovensku. 

Všetko, čo tu bolo spominane, Je už zná
me, no nikdy nezaškodí vyniesť tieto prob
lémy na povrch, pretože na ich riešenie 
bude treba vynaložiť veľa tvorivej a orga
nizačnej práce. 

Hudo:bné vysielanie v bratislavskej televízii 
" ; . .. naša skola, veda, umenie a všetky cr alšie prostriedky ideového pôsobenia, medzi 
htoré na neposlednom. mieste patrí rozhlas a televízia, maiú byť úplne zamerané na to, 
aby socialistické myslenie ov ládlo celu našu ·spoločnosť." · 

(0kt6hrový list úV KSC}-

V posledných rokoch prevratJ:lýru spf>so
bom zasiahol c;lo nášho života, t_eda ai do 
kultúry, nový Významný činiteľ .:... ·t~evízia. 
J ej význam v celej šírke vystihuje uvedený 
citát z Októbrového listu UV K SC. O dosa
hu televízie najjasnejšou rečou hovOI:ia de
saťtisíce antén, ktoré vyrástli ako huby po 
daždi na strechách domov, ba často aj cha
lúp a chalúpok medzi Copom a Ašom. Z 
toho · vyplýva, že televízia je popri rozhlase 
najmasovejším a najvšestrannej~ím šíriteľom 
vzdela.nosti, pričom treba podčiarknu~ sku-
točnosť, že intenzita jej dosahu je tým väč-
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!;ia, čím vzdialenejšie sú televízne antény oď . 
, ·ysielacej veže, od kultúrnych stredísk. A 
práve tam, kde kultúra iba málokedy zavíta 
dobre zostavený mi programami, má televí
zia možnosť pretvárať myslenie ľudí, formo
vať este tické cítenie a v neposlednom rade 
aj spôsob života nášho ľudu. Vychádzajúc, 
z týchto aspektov, môžeme jedno zo základ-

. ných poslaní televízneho vysíelania pln)·m 
právom vidieť vo vyrovnávaní kultúrnej Ú· 
rovne mesta a vidieka, a tým aj vo zvy~o
vaní kultúrnej úrovne všetkého ľudu. 

Významnú zložku· televízneho vysielania 

tvorí hudobné vysielanie, práca hudobných 
r-edakcií. I keď začiatky vysielania boli po
znaeené tápaním a hľadaním, dnešná práca 
televíznych pracovníkov sa opiera o skúsc• 
nosti predchádzajúcich rokov, o pokusné vy· 
sielanie. Obdobie pokusného vysielania ne· 
prinieslo nové poznatky iba v oblasti televíz
nej techniky. Získali tu veľa aj wuelecki 
pracovníci, od ktorých si dnešný divák veľ
mi kriticky vyžaduje hodnotné umelecké a 
vôbec iné programy. Veľmi často sa progra· 
mová koncepcia menila práve na základe 
požiadaviek diváka. 

Dramaturgiu dnešného hudobného vy~i"· 
lania Televízneho štúdia v Bratislave môže· 
me rozčleniť do niekoľkých dramaturgických 
oblastí. 

Je to predovšetkým kulttírnopolitichá 
oblasť, v ktorej veľmi pohotove a vždy no· 
vými a novými programami vedela televí
zia reagoval~ na udalosti nášho kultúrneho 
a politického života. Spomeňme aspoň pro· 
gramy pri príležitosti 1. mája, pri oslavľt<'h 
výročia Veľkej októbrovej socialistickej re
volúcie, pri štátnych sviatkoch spriatelen~-ch 
krajín atď. Umelecká aktualizácia je tu , ·ef· 
mi účinným a zároveň aj vzdelávacím pro
striedkom. 

Pôvodné televízne in.~cenácie opier, b!tlťto1• 
a openet majú z:í úlohu jednak rozširovať 
vedomosti o domácej i svetovej hudobnej 
literatúre a na druhej strane poskytnúť di
vákovi aj hodnotný umelecký zážitok. Roz
hodne aj na tomto poli urobila televízia, čo 
sa len dalo. Nezasvätený divák by dozaista 
očakával viac pôvodných inscenácií, ktor)'ch 
výber by sa opieral o skvosty hudobnej li
teratúry tejto oblasti. Pozrime sa však do 
"televíznej kuchyne". Bratislavské štúdio 
vlastní dodnes len jederi akusticky a p ries
torove nevyhovujúci ateliér. J e ním ]?ývalá 
telocvičňa bez akýchkoľvek adaptačných ú
prav. Muselo sa siahnuť k jedinej možnosti : 
pôvodné inscenácie pripravovať playbackom. 
Tým bol výber veľmi obmedzený, nakoľko 
kompletných nahrávok opier je veľmi málo 
a · z tohto mála vypadnú ešte ďalšie, t ech
nicky nevyhovujúce. Rozhlasový archív 
vlastní takmer celú pokladnicu svetovej o· 
pernej i baletnej tvorby. Sú to však len prie
rezy jednotlivými dielanú, a nie kompletné 
diela. Ako vidíme, muselo sa vyberať iha 
z toho, čo bolo prístupné. V budúcnosti by 
sa však mohlo pomýšľať aj na formu tele
víznych prierezov opier, baletov i operiet. 
l'íedostatok pôvodných inscenácií doplnili 
prebraté inscenácie, z. ktorých boli veľmi 
úspešné predstavenia Jánošíka, Krútr'íavy, 
Libuše z Devína, Labutieho jazera z Tren-

' iauskycl1 Teplíc (bol to prvý diaľkov)' pŕP'-' 
nos, ktorý sa uskutočnil za pomoci ·armád) 
pri prekonávaní ťažkých retranslačných pod
mienok) atď. Roky 1960-1961 sú pre tú to
oblasť už oveľa sľubnejšie. Po dohode s ve
dením opery a baletu Slovenského nát'od
ného divadla a riaditeľstvom Novej scény 
bude televízia pravidelne raz do mesiaca pt'e
berať inscenácie z tVchto scén. Diváci teda 
budú mať možnosť poznať takmer celý 
dramaturgický plán uvedených inštitúcii. 
Prísľubom do budúcnosti je aj nový ateliér, 
adaptovaná hala hj-valej Tatra banky (žiaľ, 
málo priestrmmú a pravdepodobne akust:ickv 
nie dosť vyhovujúca), ktor)' poskytne ovoľa 
väčšie mož ností tvorivej práce. Veď chcem1~. 
abý televízia dostala vlastnú umeleckú tvár
nosť, vychádzajúcu z jej vlastných technic
kých danosti, aby nebola len náhradott na
príklad za film a divadlo. 

Dalšiu dôležitú zložku hudobného vysie· 
lania t vorí dramaturgia hudobno-zábavnéhO' 
programu, ktorá buduje na dychovej, taneč
nej a estrádnej hudbe. Najviac pozornosti. 
a cieľavedomej prípravy zo strany autorov, 
resp. umeleckých pracovníkov si vyžaduje· 
estrádna a najmä tanečná hudba. Casto ~a 
stáva, že z televíznych prijímačov zaznie' 'a
jú piesne, ktoré priam poburujú svojimi 
banálnymi a sladkastými textami, ktoré 
nielenže sa dnešku neprihovárajú, ale do-· 
konca kazia vkus obecenstva. Práve dnes, 
ked' sa pripravuje revízia textov všetkých 
tanečných piesní, televízia sa nevyhnutne 
musí postaviť na tú stranu vývoja, ktorá 
sleduje vykynoženie všetkého nevkusn a 
gýču z nášho života. Iniciatíva b y ruala 
vychádzať priamo od televíznych pracovní-: 
kov. Veľmi by tu pomohla úzka spolupráca 
s našimi poprednými básnikmi - textármi. 
Casto sa i režij11á koncepcia programov ta
nečnej a zábavnej hudby pohybuje na ú
rovni tých najslabších estrád. A koľko kúzla 
by sa dalo vyčariť pomocou televíznej ka
mery, pútavými dekoráciami a vtipnou ré
žiou! Na tomto poli môže práve televízia 
urobiť kus užitočnej práce. Mala by kliesniť 
cestu vývoja, a nie ju zatarasovať. V tom
to smere očakávame . od televízie splnenie 
veľkých úloh. 

Programove na)pestrejšia je azda obla~ť 
hudobno-vzdelávacia (v užšom zmysle slo-

- va) . So životom a tvorbou pôpredných slo
venských skladateľov sa diváci oboznámili 
v cykle relácií "Okno do pracovne skladate
ľa". "z galérie našic:h umelcov' mal názov 
ďalší cyklus, v ktorom sa predstavili umelci-· 
interpreti. No najúspešnejším a najzaujíma· 
vejším éyldom sú "Nesmrteľné rukopisy", 
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v ktorom sa obecenstvo pútavým výkladom 
a vtipnou réžiou oboznamuje s významnými 
postavami svetovej a domácej hudobnej 
tvorby (Hände~ Beethoven, Smetana, 'Vag
ner atď.). Mnohé z týchto relácií sa na žia
dosť televíznych divákov museli opakovať. 
Je potrebné, aby umeleckí pracovníci najma 
pri tematických cykloch využívali č_o ~i
viac fantázie, aby sa napr. koncepCla jed· 
notlivých postáv nepodobala ako vajce vaj· 
eu. 

Významným prinosom hudobného vysie
lania budúcich dvoch rokov bude "Televíz
ne konzervatórium", ktoré divákov obozná
mi s náukou o hudbe, s náukou o nástro· 
joch, s hudobnými formami, s akus~ikou. 
atď. Svojím významom to bude azda jeden 
.zo základných cyklov hudobného vysielania 
a zároveň aj skúšobným kameňom pre tele-

ZDENKO N OVÁC EK 

víznych pracovníkov. Azda najťažšia tu 
bude forma podávania látky, prístup k ma-· 
teriálu. Relácie budú sledovať poslucháči s 
rozličným vzdelaním, s nie rovnakým vzťa
hom k hudbe a na neposlednom mieste 
poslucháči rôzneho veku. Pri ich zostavovaní 
bude potrebné hrať do úva!'ty tieto zre.tel~, 
abv aj popri všetkých rozd1~l~ch medzi di
vákmi vedeli ryvolať záujem a v každom 
smere poučiť. 

Tieto poznámky vôbec nevyčerpávajú ce
lý komplex zložitých problém.ov hudobnéh~ 
vysielania. Každá dramaturgická oblasť st 
vyžaduje samostatný rozbor,. na ~orS· pri 
takomto súhrnnom pohľade met miesta. Zá· 
verom hy bolo potrebné dodať azda toľko : 
hudobná kritika hy si mala viac a sústav· 
nejšie všímať prácu hudobnej redakcie bra
tislavskej televízie. 

Šimon Jurovský: Šumí hora rodná ... 
Kantáta pre miešaný sbor a orchester na text Pavla Horova 

Nová kantáta Simona Jurovského s povstaleck)rm námetom spristupňuje 
sa verejnosti až v týchto dňoch. I napriek tomu, ~e ne~ola využitá na osl~
vách 15. výročia Slovenského národného povstama, mc nezmeškala, keďze 
je to skladba, ku ktorej sa budeme ešte niekoľko rokov často vracať. 

Už z prvých taktov orchestrálneho úvodu zistíme, že skrývajú v s~be prvky 
slovenských ľudových piesní. Koľko melodického obsahu vyžaruJe orch~s
trálny úvod a koľko je tu skrytých melodických prvkov, ktoré sú dôl.~žité 
pre ďalší vývoj skladby. Základný motív rozpracovaného úvodu s~ niJako 
nedištancuje od ľudovej ozdobnej spevnosti. Skladba sa ~ačína _akousi hu_dob· 
nou krajinomaľbou - čo je typické aj pre mnohé iné Jeho diela - pr1čom 
pastorálna nálada sa rozvíja do niekoľkých lyrických vln, ~ž dosiahne .Iskr~n
ný vrchol. Na jednej strane úvod nesie pe~ať slovens~ost1, na druheJ pe~ť 
autorovej individuality, ako ju poznáme z Jeho cenneJ hudby k slovenskym 
filmom. 

Nástup mužského sboru je dobre pripravený náhlym poklesom dynamiky 
orchestrálneho úvodu. Napriek zdanlivej "ozdobnosti" niektorých tónov ·ve
dúcej melódie sboru má tu každý tón svoju pevnú funkciu a celá melódia 
je stavaná pevne a v sekvenčnom narastaní. 

bc · ,.q, šu mi.--

Skladateľ v}-razove podrobne diferencuje výstavbu sboru. Majstrovským 
spôsobom využíva trojhlasný . sbor. Sbor mu dobre znie a poslucháč má 
pocit, že skladateľ stvárňuje obsah zodpovedajúcimi slohovými prostried-
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lami. Jurovskému je cudzí chladný postoj k vstupným obrazom Horovovho 
textu, vžíva sa do nich a prisudzuje väčšiu dôležitosC životu ako mnoho
násobne tríbenému kompozičnému detailu. V priebehu zhudobňovania prvej 
strofy .• ~~tupujú d.o popr~dia i baladické prvky. Baladičnosť nedosahuje však 
drsneJSimi zvukmi, ale uplne zmenenou rytmickou dikciou so zvláštnym 
dôrazom na zaťažkaný rytmus. 

Z hlavného. úvodného motívu sboru stavia odpoveď žien "moje srdce čaká 
na teba, mÔJ milý". Známa lyrika z úvodu sa sláčikmi ešte zjemňuje je 
posadená do vyššej hlasovej polohy, aby vernejšie odrážala ženskú n~hu. 
I ďalšie obrazy sa odvíjajú z rovnakého melodi(:kého jadra a v ďalšom prie
behu sú zušľachťované, v dvojhlasoch zjemňované, len v závere prechádza 
ženský_ sbor, podporo~a.ný hutne znejúcim orchestrom, do dramatickejšieho 
z':lnema. Skladateľ c1thvo zachytáva celý náladový proces vývoja básne, 
chvou, nežnou náladou a kratšími baladickými miestami dospieva k dramatic
kému zvlneniu. 

Kantáta sa nezastavuje a ďalší hudobný obraz výrazne kontrastuje s pred
chádzajúcim. Text nás uvádza do povstania a je vyjadrený skôr v sborových 
skratkách. Obsah si tu prvý raz nárokuje dôraznú hudobnú dramatizáciu. 

~rta-

T~~~~~~~~ 
EJ f~ 11~ • ~ • hlo • dia -- It t~m 1111~· rom, . ......---... 
B'~~~~~~~~ 

EJ · ft ll< - po • It/a ·· dia llJ • • t~m 

~~~~~ • rom ho • ria .• aíd'. 

ltn~ • rom fxJ • ria-. 

Bohaté výrazové odtieňovanie si uchováva terasovite vzostupnú líniu. 
formová výstavba ďalej rozvetvovaného sboru je pevne sklbená, takže ne
máme dojem neinvenčného, nezaujímavého nadsta vovania celého hudobného 
prúdu. Sviežosť tohto miesta podmieňujú nové nápady, prirodzená spevná 

·práca s nimi i zaujímavá hudobno-deklamačná práca so slovom. 
S textom "ešte bijú podlých vrahov" sa v ďalšom priebehu stretneme ešte 

niekoľko ráz. J e tu premyslene ideove uplatňovaný, až dospeje v niekoľko· 
nás?bnom ~borovom ?ivisi k prvej kulminácii diela. Funkcia orchestra je 
v tychto rmestach zauJímavo domyslená. Orchester sa pod sborom nerozvíja 
v pravom zmysle slova symfonicky. Jeho úloha je iná: má vyvolať ostrejší 
nál~dový pocit, B;~O je schopný vyvolať sám spievaný text, a predstavu ma
soveho ódhodlama ľudí povstať. Uplatňuje sa tu teda ten typ koordinácie 
hlasu a. orchestra, keď orchester rapsodickými .výrazovými prostriedkami 
spres~uJe náladu, určuje jej závažnú platnosť a hlbší spoločenský význam 
a núti k sústredenejšiemu citovému prežívaniu textu. Vlastná formotvorná 
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síia v tejto kulminácii je v sbore. Emocionálne poňatie idey o "účtovaní s t)•
mi, ktorí náš rod moria", vplynie v priebehu skladby do idealizovaného
pôchodu. 

'IIJJ crtsG ~ 
l~ cr~sc J. 

~ ~ .l\ ~LB 1 . l 
s 

J 1ll1 ;g ~;,../; r r., ·p ~ v "l v. v .. , . v v .. : 
f-rod nas mo-r1a - mo ria - ~s ·to -?,as rtJd . mo. rkr.nas I!Il.O-ria.-

' • "~ - -~~~ 
.. 

el- l~ náš rtJd mo· r'ia.náš rrx1 !?]ria. -J<to·r ro o nas mo. na.- mo-rio- f-

mf cre«. ~ It ~'""{' J.. ._ 
" l ll. l..- .·J 

r 
;J:.~ ~ n~J ľo.V-

v v. v .. !' .. .! 1-ľl 
mo· na.- IÍs-lt nas rod mo·rra. nas ;:-ritt.- f-

1111 crt:K C~S(. 

8 --- ...._; - _.....__, 
Kto-r ... flo 11ás mo· r ta 7'10 ,..ia mo . r(a. 

___.. _., ,........ 

Na tomto mieste niet pochýb o hodnote a plnokrvnom re~listickom riešení. 
Ostáva nám ešte pripomenúť, aký dôraz tu kla<:Jie skladateľ na pregnantnú 
sborovú deklamáciu, obnažujúc tak obsahovú závažnosť každého slova,. a ako
ekonomicky vyvažuje deklamačný a melodický princíp. Jednota melodického
a deklamačného princípu robí dielo prístupným širokým masám. 

Orchestrálna medzihra sa vyznačuje prílivom nových nálad. Pohyb s pre
vahou osminových dôb, ktorý j e od začiatku hybnou silou kantáty, vylučuje 
nadmerné narastanie niekfoŕej nálady, a tým aj (mavu. Zo základného melo
dického prvku kantáty buduje skladateľ i záverečnú časť sboru. Nová rytmizá
cia základného melodického jadra, zvoľnenie tempa v prospech hymnického
vyznenia a predlženie rytmických h odnôt v záujme slávnostnosti podmie:
ňujú radostné vyznenie diela. Sborová výstavba sa tu opiera o text "potom 
padneme ·si šťastní do náručia", ktorý skladateľ spracováva tak variabilne, 
že vytvára umelecky najhodnotnejšie miesto, a tým aj jasné ideové vy-
vrcholenie diela. · 

lf - al :::'\,......., J • .-:--.. ~ 
·$ 

l • Rodná ho·ro zjo -sá,~ ~ sliV-M ~1r.sňou ~u<'la, ~i· ~lrállt! piHIÍilt.i bu· éitz ... · 
H ,, --= =-

A .. . 
sá.-- ~~IÍI>t _ -~-- ríou lzhu • čie sf~Vr.. ";..hou ~het 

.. RodnJ ho· rc z jo 
~~ AH ll --=== 

J Rrxtna bo-ro z j a· Ml.:.=::=:; ~, sh-IÍ"r Pi~SÍIIHI ~-~ .... r;. ~ftVM }Ns6. "" . éi•·-
~~ ··~~ lit • : ,. .. - l -- -B 

.. 
RD@i llt·rtl 

. . 
'-·ra. sh-fÍnt pi~s .Wu l IM. . li tt ~~-M li•'- z/IM • t/ .. _ a ... u,..-. 

Ani v závere kantáty, kecl sa dostáva do popredia zvuková masívnosť, ne-! 
mizne· pevný proces kryštalizácie formy. Text o radostnom návrate do mie-' 
rového života. inšpiruje skladateľa k yYtvoreniu hudby až piesňového cha-
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rakteru, ktorá zas vyvoláva činorodú chuť do nového života. Jedrľotne vedený 
,celistvý formový oblúk sborovej výstavby prináša v závere kantáty nový 
'.druh účinnosti. Jurovský akoby vo finále kantáty narábal s prostriedkamí 
masovej piesne. Nie je to však lacný kompromis a prudký ústupok bežným 
masovým piesňovým formám. I keď cantus firmus pripomína masovú pieseň, 
-.sbor je bohato rytmizovaný, podložený sýtymi harmóniami a orchester ho 
·.dôsledne symfonicky podporuje. Úspornosť v dynamickom vypracovaní, kto
_rú dosiahol v prvej časti kantáty, sa stráca a v závere sa v zhode s obsahom 
.básne uplatnia najsilnejšie dynamické stupne. 

Nová kantáta Simona Jurovského je dielo úspešné a nesporne obohacuje 
tvorbu tohto žánru. Cítime v nej istotu, s akou skladateľ riešil výstavbu malej 
.súčasnej kantáty, splýva nám tu jednota literárnych a hudobných obrazov 
.a zúčastňujeme sa na bohato diferencovanom výraze. Dielo iste splní svoju 
úlohu v hoji proti akejkoľvek umeleckej samoúčelnosti a abstraktnosti, pri" 
~om môže slúžiť ako priklad mladým skladateľ om, ktorí robia prvé. samo
:Statné krôčky v oblasti ideovej, širokým vrstvám určenej kantáty. 

.Desiate výročie Slovenského ľudového umeleckého 
· kolektívu 

Diia 8. októbra 1959 bolo v Národnom 
divadle v Bratislave slávnostné predstave
nie ~ĽUKu z priležitosti 10. výročia zalo
'ženia súboru. Slávnostný prejav mal pove
reník školstva a kultúry Vasil Biľak, ktorý 
zhodnotil doterajšiu umeleckú prácu SĽ.UKu . 
~ za desaťročnú záslužnú prácu pri tvorbe 
socialistického umenia odovzdal súboru pre
zidentom republiky udele!lé vysoké vyzna· 
menanie - Rad práce. 

Desať rokov úspešnej umeleckej práce a 
tvorivých snáh pri budovaní národnej soci'l
listickej kultúry, za ktoré SI~UK zisku! i 
<)statné uznania a vysoké vyznamenania do
lna (nositeľ Národnej ceny, laureát Státnej 
<:eny a Cs, ceny mieru) a ~dšenie i obdiv 
v zahraničí. Pri tomto významnom juhilcu 
si väčšina divákov a priaznivcov SĽUKn 
nevdojak spomenie na začiatky súboru. i na 
j eho mnohotvárny umelecký rast a vývoj, 
ktorý počas desiatich rokov prekonal, na 
yšetko to, čím sa SI~UK prihováral sloven
~kej verejnosti a čim si získaval srdcia ľudu 
--:- svojich stálych obdivovateľov. Ľudia, kto
ri sledovali od počiatku programy SĽUKu 
{počnúc prvým manifestáčným predstavením 
vo Zvolene na oslavách 5. výročia SNP), ešte 
:živo počujú. melódie a v predstavách vidia 
tance, ktoré v tom čase adekvátne vysti
hovali a vyjadrovali pocity, ktoré žili iJJa 
{!kosí v podvedomi ľudu - živelné nadše· 
nie a radosť z prvých rokov nášho nového 
povojnového živom, z našej socialis tickej sú-

časnosti. Už vtedy si SĽUK získal okruh s t:\
lych a verných obdivovateľov, ktori nett·
pezlivo očakávali ďalšie vystúpenia. A tak 
druhá premiéra slovenského profesionálneho 
súboru ·r. 1950 bola doslova manifesttíciou. 
Obecenstvo zhromaždené v hradnom amfi
teátri v Bratislave strhla slovenská ľudová 
hudba a spev, ·precítili sa tance. Pre väčšinu 
to holi nové umelecké zážitky a dojmy, 
ktoré SĽUK svojim umeleckým stvárnením 
prinášal. Zakrátko sa piesne a skladby 
SĽUKu stali známe po celom Slovensku. 
A toto obdobie súboru holo podstatne určn
júcim impulzom pri jeho ďalšom umelec
kom raste a vývoji. V našom umelecko-kul
túrnom dianí to boli doslova objavy, ktoré 
skladatelia, choreografi a výtvarníci prinúšali 
na scénu. Slovenský divák s úžasom a ra
dostným prekvapením sledoval, ako sa pred 
ním rozvíja mnohotvárny obraz ľudového 
Umenia · so všetkými krajovými špecifikami. 
(Program SĽUKu, i režijne veľmi dobre po
stavený, viedol diváka k poznavaniu folkl.Sr~ 
neho umenia jednotlivých krajov. St .. učnc 
menujeme z prvých programov: T. Frešo -
M. Tapák: Kôšik (Orava), J . Matúška - K. 
L. Zachar: Prekáračky (Detva), D. Kardoš 
- M. Urbanová: Východoslovenské spevy 
a tance, S. Jurovský: Podjavorinské spevy, 
A. Moyzes: Piesne od Zvolena a i. Tak 
vlastne prvé programy SĽUKu boli školou, 
ktorá učila ľudí do hlbky chápať a pozná
nf slovenskú ľudovú kultúru cez jej naj-
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pôsobivejšie :tložl;:y - tanec, spev, hudbu 
a kroje. A toto umenie sprostredkovali ľu
dia, najpovolanejší prenášať na scénu kaž
dý zážitok s celou opravdivosťou - ľudoví 
umelci, ktorí sem prišli priamo z dedín, zo 
závodov. Radostný život v novom prostre
dí, problémy, ťažkosti rodiaceho sa kolektivu 
inšpirovali i tvorcov filmu Rodná zem, v kto
rom členovia Sľ.UKu vyspievali, vytancovali 
a vyhrali poéziu i romantiku, problémv i 
prácu svojho života. • 

No už v nasledujúcich rokoch sa pociťo
vala naliehavá potreba, či už v tanci, hudbe 
alebo speve, okrem objavovania a transfor
movania tradičných foriem vytvoriť ume
lecké diela, načierajúce do súčasných problé
mov, hľadanie umeleckého prejavu, zodpo
vedajúceho potrebám nového socialistického 
človeka. A tak v ďalších. programoch popri 
objavovaní nových krajových špecifik ľu
dového umenia (napr. J. Móži - M. 'l' a pá k : 
Drobná (Orava), B. Urbanec - M. 'l'apák: 
Záletník (Sariš), J. Cikker - J. Kuhánka: 
Dupák (Liptov), A. l\foyzes : Trávnice, Tri 
piesne z Detvy, A. Movzes - J . Kubánka: 
Detvianska veselica) vidíme čísla, snažiace 
sa nastoli.ť novú tematiku (S. Jurovsk)' -
.T. Kuhánka: Mládežníck-y tanec, B. Urbanec : 
Hej, hej, slnko vychodí, J. Móži - M. 1'a
pák: Priadky). Bola to cesta hľadarúa. cesta 
overovania si nových umeleckých zámerov a 
kladné výsledky a skúsenosti boli základom, 
na ktorých sa neskôr stavali už vyzreté u
melecké diela tohto druhu. . Poprední slo
venskí skladatelia sa od počiatku vzniku 
Sľ.UKu podieľali na tvorbe tohto žánru U· 
menia. (A. Moyzes, E. Suchoň, J. Cikker, 
D. Kardoš, S. Jurovský, T. Andrašovan, B. 
Urbanec a iní.) V spolupráci s nimi choreo
grafovia J. Kuhánh a M. Ťapák vytvárali 
v neskoršom obdobi (okolo r. 1.955, :1956) 
svoje veľké, tematicky rozvedené čísla s u-

celeným dejom, často doplnené speváckyrn 
sborom (J. Cikker - J. Kubánka : Hviezd
natá noc, T. Andrašovan - M. 'I'apák: 
Svadba pod Tatrami, T. Andrašovan - M. 
1'apák: Ziarlivosf bez príčiny) . Na týchto· 
dielach rástli umelecky nielen všetky zlož-· 
ky súboru, ale tu čerpali skúsenosti i sa
motní choreografi a hudobní skladatelia. 
Skladatelia si tu overovali svoje poznatky, 
z ktor)·ch im mnohé pomohli pri tvorbe no
vej slovenskej opery, choreografi nadväzo
vali na ne priamo pri stavbe vyzretých ta
nečných foriem súčasného obdobia, l-torl> sú 
cestou k slovenskému národnému baletn, 
načierajú do minulosti, riešia i problémy 
súčasné (T. Andrašovan - J . Kuhánka: Po
vesť o Jánošíkovi, Zaviatyro chodníčkom). 

Pri stručnom prehľade práce Sľ.UKu ne
možno zabudnúť na ľudí, ktorí sa práci v ko
lektíve venovali či už pomocou, radou ale
bo aktívnou prácou v súbore. Za desať ro
kov intenzívnej práce ich bolo veľa a všetci 
pracovali pre súbor s láskou, zodpovedno~
ťou, výsledky sú v nemalej miere aj ich 
zásluhou. K.olektiv spevákov, tanečníkov a 
hudobníkov, z ktorých mnohí začínali svoju 
umeleckú cestu pred desiatimi rokmi na Slia
či a v Piešťanoch, wnelecky i odborne vy
spel. Z mnohých sa stali pedagógovia spe
vu, tanca, hudby, z iných zase vynikajúci
reprodukční umelci, sólisti, ktorí sa aktívne 
podieľajú na vytváraní programu. Títo všet
ci získali obdiv našej slovenskej kultúre n ie
len doma, ale i v zahraničí, v SSSR, NDR, 
Poľsku, Maďarsku, vo Francúzsku, Belgicku, 
Holandsku, Rakúsku, Afrike, na Blízkom i 
Dalekom východe, a to nielen svojim ume
ním, ale v nemalej miere i svojim novým, 
socialisticlí:ým ponímaním života v celej jeh() 
šírke. Prajeme Slovenskému ľudovému ume
leckému kolektívu veľa úspechov k jeho 
ďalšej práci! Viera Nosáľová. 

Desať rokov Slovenskej filharmónie 
Jednou z udalosti, ku ktorým sa vždy radi 

Vraciame, je vytvorenie kultúrnych inšti tú
cií a umeleckých telies v prvých rokoch po 
oslobodení riašej vlasti od fašizmJL Keby ne
bolo víťazstva robotníckej triedy, neboli bv 
vznikli ani tieto zložky. • 

Takouto umeleckou zložkou, za vznik kto
rej vďačíme nove) spoločenskej skutočnosti, 
je aj Slovenská filharmónia. Bola ustanovená 
zákonom Slovenskej národnej rady dňa 1.R 
decembra 1948 s úlohou stať sa reprezen
tantom slovens,kej symforúckej hudby a vy
chovávať pracujúcich k chápaniu symfouic-
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kej hudobnej tvorby. Vytvorenie Slovenskej 
filharmónie znamenalo pre slovenský hudob
ný život veľkú udalosť historického význa
mu, pretože jej ustanovením nastali pred
poklady pre tvorivý ruch medzi slovenský
mi skladateľmi a súčasne aj nové obdobie 
v slovenskom hudobnom živote, v ktorom 
práve činnosť Slovenskej filharmónie stala 
sa ústrednou líniou. 

Ustanovenie Slovenskej filharmórúe pod
nietilo predovšetkým rast sloveQSkej symfo
nick~j hudby. Nastalo obdobie jej veľkého 
rozmachu, čo si dnes už takmer ani nE\uve-

domujeme. Je totiž všeobecne známe, že hu
dobná tvorba rastie a rozvíja sa vtedy, kecf 
skladatelia niajú možnosť' tvoriť pre kon
krétne hudobné telesá a keď maj(• istotu, že 
ich diela sa budú hrať. Aj v minulosti vždy 
tam, kde boli podmienky pre hudobný život, 
vytváralo sa prostredie, ktoré žičilo rozvoju 
hudobného myslenia a ktoré prinášalo v 
dôsledku týchto skutočností aj veľké ume
lecké hodnotv. V minulosti boli však tieto 
umelecké tel~sá - podobne ako skladatelia 
- závislé od svojho zamestnávateľa, pod
nikateľa alebo mecéna a bolo sa im 
treba prispôsobovať. Slovenská filharmónia, 
ktorá už vznikla v novej rodiacej sa socia
lístickej skutočnosti, je umeleckým telesom, 
ktorého činnosť je zabezpečovaná zo ~tát
nych prostriedkov. Jej úlohou je dopraco
vať sa tej najvyššej umeleckej fu·ovne a slú
iíC svojou činnosťou pracujúcemu ľudu a 
národnej kultúre. J e tu teda základný roz
diel v postaven( medzi umeleckými telesanú 
y kapitalistickej a v socialistickej spoločnosti. 
Preto u nás vzrúkajú medzi umeleckým te
lesom, skladateľmi a poslucháčmi nové vzťa
hy, ktorých výsledkom je, že práca takéhoto 
telesa ovplyvňuje všeobecnú hudobnú úro
veň a zmnožuje tvorivé umelecké sily celej 
spoločnosti . Desať rokov umeleckej práce v 
takýchto podmienkach vykazuje teda opráv
nene radostné výsledky. 

Aj keď sme si vedomí, že len založE>ním 
Slovenskej filharmónie položili sa záklá.dy 
p re systematick)· rozvoj hudobného života 
na Slovensku a že až práca tohto telesa pri
niesla veľký rozmach slovenskej hudobnej 
tvorby, predsa aj pri tejto príležitosti treba 
spomenúť cesty vývoja symforúckej hudby 
v Bratislave pred založením Slovenskej Jil
harmórúe, pretože toto nové teleso nadväzo
valo na skúsenosti nadobudnuté v m'im1losti. 

Za buržoáznej Ceskoslovenskej repuhliky 
uskutočňoval v Bratislave pravidelné kon
certy orchester Slovenského národného di
vadla, a to už od čias Oskara Nedbala. 
Tento orchester bol aj prvým interp1·etom 
mnohých slovenských symfonických diel. Za 
tzv. Slovenského štátu preniesli sa úlohy 
verejných symionick)•ch koncertov na roz
hlasový orchester, ktorý sa vtedy vypracoval 
na pozoruhodnú umeleckú úroveň, najmä v 
čase pôsobenia juhoslovanského dirigenta v 
Bratislave K. Baranoviča. 

Osobitnú z1rúenku zaslúži si však ochotníc
ke· združenie, ktoré sa menovalo Slovenská 
filharmónia a ktoré takmer plných dvRdsať 
rokov pôsobilo v čase prvej repuhliky. Táto 
ochotnícka Slovenská filharmónia vznikla z 
túžby mať samostatné symforúcké teleso. 

Túžba založiť Slovenskú filharmóniu ako
profesionálne teleso uskutočnila sa až po ví· 
ťazstve robotníckej t:l'iedy v novej, ľudovo· 
demokratickej repuhlike. Svojimi úlohami 
nadviazala síce na prvú ochotnícku Sloven
skú filharmóniu, ale konkrétnou umeleckou 
činnosťou mohla sa oprieť až na skúsenosti, 
ktoré priniesli verejné koncerty rozhlasového 
orchestra. Keďže nebolo dosť orchestrálnych 
hráčov, začala Slovenská filharmórúa ,;in
nosť ako štyridsaťšesťčlenný komorný or
chester, k torého vedenie a školenie zverilo 
sa vynikajúcemu dirigentovi Václavovi Tali
chovi, k torý p oložil Slovenskej filharmónii 
základy . Veľká umelecká osobnosť Václava 
Talicha spôsobila, že členmi komorného or
chestra sa stali aj .vyniltajúci českí orehes
trálrú umelci, ktorí sa tak popri mlad)'c:h 
domácich orchestrálnych hráčoch stali za
kladateľmi Slovenskej filharmórúe. Sttldijná 
práca Václava Talicha bola veľmi zámerne 
rozložená a sústredila sa predovšetkým na 
výchovu sláčikového súboru. Talich akol vy
nikajúci umelec a citlivo pracujúci učite! do
dal tomuto telesu v krátkom čase jedno
liaty orchestrálny zvuk a postaral sa o zv)·
šerúe jeho techrúckej úrovne. Ako majster 
spevnosti vedel orchester naučiť kráse 
zvuku, ako citlivo vnímavý umelec vedel 
hráčov naučiť, ako udržiavať v skladbe vntt
torné napätie a premyslene stavať dynamic
ké gradácie. Všetky tieto nuansy orchestrál
nej hry učil orchester poznávať a tvoriť .na 
dielach jemu najbližších, predovšetkým na 
českej tvorbe, ktorú doplnil naštudovaním
aj niekoľkých slovenských diel, z nich na jmä 
naštudovanie Cikkerových Spomienok patrí 
k najpozoruhodnejším úspechom jeho práce· 
v mladej Slovenskej filharmónii. Okrem C:in
nosti komorného orchestra hrala Slovenská 
filharmónia od počiatku v spojení s rozbia-· 
sovým orchestrom veľké symfonické Jiela 
pod vedením dr. Ľ. Rajtra, ktorý sa stal po 
odchode V. Talicha zo Slovenskej filharmó
nie v r. 1950 hlavným dirigentom tohto te
lesa a vedie ho dodnes. V tejto súvislosti 
hodno spomenúť aj prvý koncert Slovenskej 
filharmónie, k torý sa pod vedením dr. 
Rajtra uskutočnil dňa 27. októbra 19'.9 s 
programom: symfonická suita Dolu V áh om 
od Alexandra Moyzesa· a IV. symfónia· 
G dur od Antonína Dvo:i'áka. 

Pôvodne sa pomýšľalô na postupné dobu
dovávame Slovenskej filharmónie, no skú
senosti ukázali, že umelecké p ožiadavky 
rýchlo vzrástli, že orchester pomerne skoro
umelecky vyzrel, a dobudovanie teleea 
sa p reto musí urýchliť. Tak v r. 1956 mal 
orchester už 106 členov a bol schopný p lnif 
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<aj veľxrii náročné ·mnelecké úlohy. Obľuba 
:Symfonických koncertov taktiež súčasne pri
·merane vzrastala, t akže · od r . 1956· ahsol
lVoval orchester Slovenskej filharmónie l'Ocne 
·až HO koneertov. 

Orchester Sl~vensÍce:i filharmónie začal si 
budovať svoj stály symfonický repertoár, 
·orientovan)· prevažne na svetovú klasickú 
:symfonickú tvorbu. Aj keď tak to stavan)' 
.repertoár prinášal pre rast orchestrá veľké 
možnosti a zabezpečoval mu postupné vy
·zrievanie, predsa len sa ukázalo, že táto ces
ta nie je jediná, ba skôr, že odpútava or
·chester od jeho veľmi zodpovednej úlohy 
stať sa interpretom slovenskej národnej hu
dobnej tvorby a s ňou aj 'vorby českej, so
v ietskej a ostatnej ·zahraničnej, najmä t vor
by ľudovodemokratických krajín. Nastúpe
ním d ruhého dirigenta Zdenka Bílka, Tali
·chovho odchovanca, sa tento nedostatok čias
točne odstránil. A tak postupne od r. 1957 
merú sa repertoár Slovenskej filharmónie a 
_do zoznamu jej základného repertoám včle
niJj sa všetky popre~.né diela slovenskej 
.hudby, Tttoré v najnovšom období doplllají1 
sa aj súčasnou tvorbou ino u, predovšetkým 
-českou a sovietskou . . ú_~ou pomocou dr. 
Ľ. Rajtrovi v t ejto úlohe stal sa Ladislav 
'Slovák, vedúci dirigent orchestra Cs. roz: 
hlasu, ktorý získal veľké skúsenosti štúdiom 
v Leningradskej filharmónii, odkiaľ sa vrátil 
:ako skúsený a umelecky rozhľadený umelec. 
.Jeh o dirigentské umenie spá ja vecnosť doko
nalého poznania · partitúry s hlbokou cito
vosťou, s obdivuhodnou presnosťou rytmic
kou a premyslenou "V-ýstavbou symfonického 
·celku, v ktorom prejavuje sice oddanosť 
·skladate!ovmu zápisu, ale využíva ho pre 
rozšírerue dramaticky účinnej hudobnej reči. 
:Slovákovo naštudovanie mnohý ch sloven
ských, českých a sovietskych diei patrí k vr

·cholom činnosti nielen . dirigenta Slováka, 
:ale aj orchestra Slovenskej filb,armónie, a 
to najmä preto, že bohatá hudobná reč ro

·zozvučala sa pod jeho vedernin v básnicky 
vznetlivý a p recítený prejav, ktorý hlboko 
'koreni nielen v svedomitej ):ludobnej pripra
-venosti, ale tiež v poznani života. Naštudo
vaz1e· Suchoňovho Zalmu zeme podltal·pat
·skeJ, Moyzesovej VII. symfónie a XI. svm
fónie D. Sostakoviča, ktorá mala v Slo,~en
·skej filharmónii svoju československú pre
miéru, patria k najväčSiri:J. umeleckýin činom 

·dirigenta Slováka aj Slovenskej filharmónie. 
Tak pod systematickým v edením dr. Ľ. 
Rajtra a v spolupráci s L. Slovákom a 7.d. 
Bílkom vytvára si Slovenská filhárm6nia 
najmä v posledných rokoch svoj osobitn)· 
reprodukčný štýl a symfonickej. tvorbe slo• 
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venských skladateľov určuje ich reproJuk
čný charakter. Umeleckému rastu Slovenskej 
filharmónie pomáhajú v šak aj časté pohos
tinské dirigovania . zahraničn ý ch dirigentov, 
ktorí sa už pri pUlte. Slovenskej filhärmónie 
vystriedali vo veľkom počte. Z nich Ýi;;lceri 
prichádzajú do Slovenskej filharmónie aj 
častejšie a obľúbili si ju. 

V dôsledku tejto činnosti s tala sa Sloven
·ská filharmónia skutočne ústredn\•m hÓdoin 
koncertného života v Bratislave. ·Tak z pô
vodného rozčlenenia koncertov raz v tVždní 
konajú sa postupne dva koncerty Slove.nskej 
filharmónie do týždňa, ktoré v poslednom 
·ease, čo je zvlášť rado$tné, stávajú sa domé~ 
nou záujmov našej mládeže. Okrem toho, že 
Slovenská filharmónia usporaduje symfon ic
ké koncerty, získava . aj vynikajúcich zahra• 
ničných sólistov a dáva mož1iosť uplatniť sa 
aj našim umelcom a sólistom. Tak za ú slu· 
hy, kto~:é si na poli koncertného umenia 
získali huslista Tibor Gašparek, čelista Al11ín 
Berky a klavirista Michal Karin, boli všetci 
traja menoyarú poverenikom školstva a kul
túry za sólistov Slovenskej filharmónie. Na 
pôde Slovenskej filharmónie vytvorili Kla
vírne trio ~ólistov S!<'. V r. '1957 hol pričlen~ 
ný k Slovenskej filharmónii a j Miešaný spt:
vácky sbor (sbormajster J. M: Do-brodinský;, 
ktor)· dovtedy pôsobil . pri Cs. rozhlase a. só 
Slovensko u filharmóniou spolupracoval už 
dávnejšie pri voká:lno-svmfonických. koncer
toch. Tak postupne sa ~zrastá Čffinosť Slo
venskej filharmónie a dnes je už umeleckým 
t elesom, bez ktorého si slovenský hudobný 
život vôbec nevieme predstaviť. Treba však 
vysoko hodnotiť aj to, že pri pultoch Sloven
skej filharmónie najmä koncertní majstri sú 
vynikajúci hudobníci, ktorým záleží na tom, 
aby sa Slovenská filharmónia vypracovala 
na popredné československé symfonické te
lP.II-o. · 

Táto radostná vzrastajúca snaha stať sa 
vynikajúcim orchestrom rastie najmä od pr• 
vých úspechov Slovenskej filharmónie v za, 
hraničí: v Linci v Rakúsku v r. 1957, ďalej 
zájazdom do Belgicka, - Nemeckej demolcra
tiCkej republiky a znova do Belgicka a Poľ
ska. ·No svoju vyspelos·ť overuje si Slo
venská filharmónia každoročne a j n a Praž~ 
skej jari, . ktorá sa stala medzinárodným hu~ 
dobným fórom, a olcrem toho m:i možnosti 
ustavične sa vzdelávať na práci tých vyni
kajúcich symfonických telies, ktoré do Ces
koslovenska zavitajú a ktoré vo väčšine orí~ 
padov ~ývajú aj hosťami Slovenskej filhar~ 
mónie v Bratislave. · : 
Desať rokov ~eleckej činnosti Slovenskej 

filharmóilie .. nie je· však zamerané let~. . na 



'Prácu v Bratisla~-~· .': Pral~e a "': zahraničí. 
{)d počiatku SVOJCJ cmnosh pravtdelne lwn
certuje aj vo vidieckych mestách a zúčast
ňuje sa n~ veľký~h ?slavách v~ všetký_ch 
našich kraJoch. J eJ zasluhou boli pred ca
·som organizované hudobné slávnosti v kraj
sk)·ch mestách v letnýc_h m.esiacoch, kt~ré ;~ 
.stali podnetom k rozvmutm hudobué,\O zt
vota v krajoch. Stala sa súčasťou hudobn)·ch 
slávností v našich popredných kúpeľoch 
PiešCany a Trenčianske Teplice a santa· or
.ganizuje v Bratislave pravidelne kaidoročne 
festival Bratislavská jar, ktorá je príležitos
ťou na zoznámenie sa s umelcami, kon<'er
tuj(Jcími na medzinárodnom hudobnom fes
tivale Pražská jar v Prahe. Okrem toho 
Slovenská filharmónia ešte za čias Václava 
Talicha začala sa starať o ,')·chovu mládeže 
a umožňovala jej návštevu na generálnych 
skúškach, ba sama neraz koncertovala pre 
vysolwškolskú mládež v bratislavských inter
nátoch. Výsledky tejto výchovnej p r·áce sa 
.dnes už aj ukázali a Slovenská fJharmónia 

S IMO N JUROVSK'Y 

má medzi poslucháčmi a návštevníkmi 
svojich koncertov prevažne mladý-eh ľudí. 
Bude ďalšou úlohou Slovenskej filharmó
nie obdobne preniknúť so symfonickou hud
bou medzi pracujúcich v závodoch a na náš 
vidiek. Pracovníci Slovenskej filharmónie s ú 
si toho vedomí a už v tomto roku pripravujú 
diskusie a výchovné ve.čery pre pracujúcich 
v brntislavských závodoch . . 

Slovenská filharmónia doteraz úspešne pi
JÚ úlohy, k toré jej boli zákonom Slovenskej 
národnej rady p red desiatimi rokmi zverené. 
Bude jej ďalšou úlohou, aby výdobytky, 
ktorých sa dopracovala, ešte lepšie využila 
pre svoj umelecký rast, pre rast slovenskej 
hudby, pre radost a umelecké zážitky. všet~ 
kého nášho pracujúceho ľudu. · Do tejto 
práce v budúcom desaťročí, ale najmä v te
rajšom období doví-šenia kultúrnej revolú
cie, keď na ňu čakajú zvlášť zodpovedné 
úlohy, zo srdca prajeme mnoho úspechov. 

Zd. Bokesová 

Jubilejná sezóna SND 
1. marca 1920 začala hrať v Bratislave v budove bratislavského Mestského 

·divadla Východočeská divadelná spoločnosť, ktorej riaditeľom bol Bedŕich 
.Jeŕábek, pod menom Slovenské národné divadlo. Ako prvé dielo uviedlo nové 
SND Smetanovu operu "Hubička". Divadlo hrávalo operu, operetu i činohru. 
Od tých čias sa datuje trvanie SND v Bratislave. Prvými budovateľmi tohto 
divadla boli českí umelci. Za ich pomoci rástol tento divadeln}· národný stá
nok a rástla v ňom aj prvá generácia slovenských spev6kov, činohercov a po
stupne v ňom rástla aj tvorba dramatická, operná a operetná. Vynikajúci 
českí hudobníci, dirigenti, ako Milan Zuna, Karel :Vedbal_, Jozef Vincoureh 
a najmä Oskar Nedbal, pôsobili tu s neobyčajným umeleckým zápalom a svo
j imi kvalitami zaručovali úroveň tohto telesa. ktoré umelecky rástlo a držalo 
krok s ostatn)rmi európskymi opern)rmi scénami. Po oslobodení našej vlasti 
v r. 1945 nastáva nová etapa úspešného vývoja bratislavskej opery SND. 
l''a čele opery stojí Krešímír Baranovič, neskoršie znova Milan Zuna a za 
krátky čas ·aj režisér Jurai Fiedler s význačným operným dirigentoni Zdenkom 
Chalabalom. Po nastúpení cesty socializmu v našej vlasti sa kladú vždy väčšie 
a väčšie nároky na celé SND, teda aj na operu a balet. Hlad po divadelnej 
kultúre rastie a nové obecenstvo z radov robotníckej triedy naplňa budovu 
.SND. 

A tak prichádza v "roku 1955 k osamostatneniu opery a baletu, pretože 
v budove SND sa denne hrajú operné a baletné predstavenia. Cinohra pre
-chádza na dennú prevádzku v novej budove Hviezdoslavovho divadla. V tom 
.čase je už šéfom opery dirigent a skladateľ Tibor Frešo. 

497 



Tak sa celému SND až v novej, socialistickej epoche dali možnosti úplnéhO> 
~ozvitia a umeleckého n apredovania, čo zaručuje okrem iného aj divadelný 
zákon z r. 1958. Uznávame bohatú činnosť opery a haletú SND za 40 rokov 
existencie, ktoru korunovali mnohé vynikajúce inscenácie domácich a sve-· 
tových diel, no skutočný ohlas nadobudla opera SND až v r. 1949, keď prv)r 
raz zaznela na našom opernom javisku Suchoňova opera ,,Krútňava" a ne
skoršie Cikkerove opery " Juro Jánošík" a " Beg Baiazid" . Uvedenie sloven-· 
ských operných n qviniek nebolo len bratislavskou záležitosťou. Hodnoty 
týchto diel, predovšetkým Suchoňovej Krútňavy, ako aj reprodukčná úroveň 
bratislavskej opery a tvorivý zápal všetkých interpretov, upozornili na seba 
nielen v našej vlasti, ale aj v cudzine; získali tak meno nielen týmto dielam, 
ale aj bratislavskej opernej scéne. Začína sa nová, slávna epocha opery SND, 
epocha inšpirujúca k vytváraniu nových operných a baletných diel, ale aj 
epocha nového umeleckého zápalu a rastu všetkých interpretov tejto našej 
národnej scény. ' 

Dokladom toho je naša jubilejná sezóna opery a baletu SND, ktorá sľubuje· 
byť pokračovaním alebo umocnením tý ch dní spred 10 r okov, keď hola pre
miéra "Krútňavy" a neskoršie " Jura Jánošíka" a Bega Baiazida". Dramatur
gický plán tejto sezóny je zameraný predovšetkým na domácu tvorbu, ktorá 
tvori väčšiu časť oproti ostatným dielam ruskej a svetovej opernej a baletnej 
tvorby. Azda najhlavnejšou udalosťou tejto sezóny bude premiéra novej opery 
nášho národného umelca Eugena Suchoňa - "Svätopluk" . Jej hudobná a scé
nická monumentalita je zárukou, že to bude najvhodnejšie dielo k dôstojnej 
oslave 15. výročia oslobodenia našej vlasti. Ďalšou novinkou dramaturgického 
plánu opery j e-nová opera " Rodina" od Ladislava Holoubka. Volanie po sú
časnej tematike v opernom žánri dosiahlo v Holoubkovej opere uskutočnenie .. 
J e to prvá opera v našej hudobnej literatúre, ktorá čerpá zo súčasného života 
dediny na našom Záhorí. J ej sujet vychádza zo známej Pracharovej diva
delnej hry. 

Novinkou v balete bude uvedenie celovečerného bal{'ttl ,~Sl'achetný blázon" 
od Simona Jurovského podľa libreta spisovateľky Margity Figuli. J e to baletný 
epos, čerpajúci z dávnej · histórie Ctibora na Beckove a jeho blázna. Ich 
vymyslený baladický príbeh nesie mnohé etické hodnoty, platné aj pre našn 
súčasnosť. Po dlhšom čase bude mať teda i bálet svoju pôvodnú premiéru. 

Táto sezóna stáva sa nielen jubilejnou, ale aj historickou, lebo je to po· 
prvý raz v histórii opery a baletu SND, že sa v jeden rok uvedú tri pôvodné 
novinky. K tomu pristupujú aj české op ery na našej scéne. Už začiatkom 
októbra ako prvá premiéra jubilejnej sezóny bola uvedená jedna z najúspeš
J;).ejších opier súčasného českého skladateľa Ji fí ho Pauera " Zuzana ·Voií fová"
J ej uvedením sme aspoň čiastočne splatili dlh súčasnej českej opere a baletu. 
R epertoár "klasických" českých opier rozširujeme ďalším Smetanovým oper
ným dielom "Taiomstvo", ktoré žilo na našej opernej scéne veľmi kr átko. 
To hy boli v podstate domáce diela v našom dramaturgickom pláne. 
· . · Z ruskej opernej tvorby sme už dlhší čas neuviedli väčšie dielo. Tradíciu 
dobrých inscenácií ruskej opernej klasiky v opere SND ("Knieža l gor", "Bo
ris·Godunovu, ,,,Eugen Onegin") chceme udržať aj naďalej, a preto uvádzame 
na našej scéne dosiaľ neuvedenú monumentálnu operu Rim ského K orsako·va 
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Sadko". A ďalej ·žánrove ľahšiu Musorgského op,eru "~oroči~kfJ iarmok:<· 
" z ostatnej svetovej tvorby doplňuj eme náš zakladny _opemy re~er~?ar 

, ačny'mi dielami, ako je R ossiniho buffo-op era ,,Barbzer zo Sevzlly •. a 
vyzn · · " T ' h d ' • l 1·90 vy' roc1a Beethovenova opera "Fzdelw . ato u , e zar~;en os av?u . . . • 
kl dateľových narodenín. Balet ako prvu premreru v sezone uvedre vecer 

s ah kratších baletov, z ktorých de Fallw" "Troirohý klobúk" a Bartókov 
troc . l ·r , b l • b de D evený princ" sú pre Bratislavu novm w u. ret rm . a etom vecera . u 
"S r herezáda" Rímského Korsakova. Choreografiu týchto baletov pohostmsky 
; r:berie Geiza Harangozó zo Státnej opery v BudapešLi. . , 

s jubilujúcou sezónou SND okrem premiér ~úvisia. ešte m~oh_é akere, ktore 
era SND uskutoční v rámci osláv 40. výroČia svoJho zalozema. Ide predo-

0~etkým 0 zájazdovú činnosť . Už v októbri sa uskutočnil zájazd opery do· 
vPsahy a Drážďan. V Prahe sa opera SND zúčastnila festivalu súčasnej opery 

r 1 ' R ' " \ ' D ' vď Cikkerovou operou " Juro Jánošík" a s Eg w vy m " e-vzzorom ·. raz a-
s och uviedla Suchoňovu "Krútňavu", Janáčkovu "Líšku Bystrousku" a Sme
~ano'Vho " Dalibora" . Bol t o výmenný zájazd s drážďanskou St~t~ou oper?.~
Od 13. júna 1960 až do konca sezóny uskutočn~ op~ra a balet zaJazd _d~ vac
ších českých miest. Zájazd sa začne 6 vystúpemam1 v Prah e a pokracuJe cez: 
Kladno, ústí nad Labem, Liberec, Hradec Erálové, Litomyšl, kde. sa oper~ 
zúčastní Smetanových osláv uvedením S~etanovýc~ o?_erných ?fei, ~~leJ 
do Olomouca, Ostravy, Ziliny, Martina a Ptešťan. Cely zaJazd konci 10. JUla, 
keď opera SND uvedie Suchoňovho "S~ätoplu~a" na Deví~~· "" . 

Hlavné oslavy jubilejnej sezóny budu v "slavnostn?m tyzdn1 o.~ 1,., do 
13. marca 1960. Oslavy sa začnú uvedením SmetanoveJ opery " Hubz.cka na: 
pamäť uvedenia tejto opery pred 40 rokmi. Po celý "slávnostný týždeň" sa 
budú uvádzať najlepšie inscenácie bratislavskej opery a baletu. Do to~tO> 
termínu spadá aj premiéra Suchoňovej opery "Svät?pluk". ~ýznačnf hostia . 
sólisti , dirigenti zvýšia význam celého tohto r epertoaru ~ celych oslav. 

Veríme, že jubilejná sezóna SND pomôže melen nove~u rastu hudob~o- _ 
dramatického umenia, ale že toto umenie, teda opera a halet , dostane sa este 
hlbšie do vedomia najširších más nášho pracujúceho ľudu. 

S prvým šéfom výpŕavy SND arch. Ľ. Hradským ... 

Tai.ko by ste uverili, i.e leto v kúpeľoch 
Trenčianske Teplice sa nekončí tak ako 
inde, ale celkom zvláštnym spôsobom: od
chodom kúpeľného orchestra. T o sa stalo 
l . septembra. Akoby boli tieto milé miesta 
zrazu stratili duštl. Zijú iba telesne. Pa· 
cienti a náhodní návštevníci sa napriek do
biedzavým lúčom hrejivého slnka- moctí. UJa 
ako muchy po ~·ozNiahlom par~u, ~~e ~i 
začína padať líst1e . .. DuchovneJ obzwy 1e 
stále menej, ak nepočítame k nej viac-me
nej podarené i nepodarené kabaretn~ ":W 
stúpenia hosťujúcich scén v koncertneJ sale, 
kde ešte pred pár dňami zneli vzitešené tó-

ny vážnej" hudby pod taktovlwmi t'y•·o· 
lend~h jednotlivcov z dirigentského súhoru 
temer celej Európy. H ej, príiemne holo 
počas Hudobného leta v Trenčianskyc;h T~p
liciach, poradím už XV., smutno JB vsak 
teraz keď Trenč. Teplice osireli a odcho
dom' kúpeľného orchestra schudobneli. 

Po ·pustých chodníkoch osirelého parku 
kráča vysoký chlap s nachýlenou hlavou. 
Zrejme rozmýšla, pravi/,a, nie o zašlom, ale· 
o budúcom. Je to architekt Ľudovít I!l·arl
ský, duša výtvarných výkonov trenčianshn
teplického Hudobného leta. Už celýph ~? ~o~ 
kov ie markantnou postavou rozrasta1 uczch· 
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sa l<úpelov. Pozná ho kde-kto, má družnú 
povahu, no jednako ž.ije u tiahnutým živo
tom ozajstného umelca. Popoludní ho 1•íclať, 
ako shicuje odumierajúcu agá••u na verande 
pred lwncertnou sálou. 

Vyrušiť h o, nevymšiť hoí' Bola to priam 
hamletovská otá~ka, lebo Ľudovít H rad-i 
.ský nerád, keď ho ~·yrušujú v práci. 

- Ach, to je už len akoby v dozvukoch 
!l'Obená práca. Ale tah vravia, - pokračuje 
vyrušený u m elec, - že agáva dožíva svoj 
život olwlo 75 - 80 rohov, keď pr'Vý mz z;a
.kv itne. A toho roku sme sa v T epliciach 
.dožili tejto krásnej chvíle . . . - Asi to bude 
pravda, lebo agáva naozaj chrmlne, priam 
.ako starý človek, htorý konči svoju život
.nú púť . .. Mimovoľne som sa zamyslel nad 
jej osudnm. 

- Popravde, či len symboliclty? - znie 
naša otázka. A architekt Hradský pokrúti 
hlavou, odkladajúc- skicár. 
· - Vraveli ste, že chcete so mnou ho1•oriť. 

O čomí' 
- O divlzdle ... 
- "Moja stará láska, žiaľ, už lm stará, 

lebo teraz sa k nej nedostanem ... 
- Možno, že predsa, - utešujeme ho, -

.ole teraz by sme radi počuť o vašich za

. čiatkoch v SND. 
. - Začiatky í' Prekvapenie, treba sa za

- !ľlyslieť, lebo je to u ž ... 36 rolwv. Po skon
čení štúdi( na Umeleckopriemyselnej šlwle 
vo Viedni tt prof. O. Strnada stál som pred 

.neistou budúcnosťou a narobil som vela 
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stm·ostí svojmu oteckovi, ktorý sa •;oetmi 
dobre poznal s O. Nedbalom. Ten vtedy 
nastítpil na riaditeľské miesto '' Slovenshom 
nár·odnom di-.•adle. Roz w nie sa, že N edbril, 
aho každý div adelný podnikateľ, mal vel/;.é 
plány do budúcnosti .. S m estom, ktoré len 
•·elmi skúpo dávalo omrvinky na divadel11é 
''ýpra'Vy, chcel mať pokoj. -Keď:>e celý di
vadelný fundus bol me.~tsltý, v ari preto an
gažoval m1ía ah.o výtvamílw·volon_téra do 
SND ... Prvou mojou prácou pre SND boli 
ná;.·rhy kostýmov k Nedbalovmu haletu 
Princezna H yacinta a n eskôr k balet!L Hoz
prá·t>lw o Honzovi. Tu som si uvedomil, že 
som správne volil, keď som vo V iedni na
priek pripomienliam svojho otca velmi ttsi
lovn e študoval aj špeciálny· div adelný odbor 
v ýtvarný. S kostýmami som mal väf:ší ú
spech, aha som predpokladal, lebo hneci nato 
si ma zavolal režisér J . Httrt a poveril ma 
samostatnou výtvarnou prácou It Shakespea
rovej hre Sen 11oci svätojánskej. Bolo to 
všetko primitívne, no predstavenie - ako 
celok - bolo celkom ú.činné. Po ňom ma 
O. Nedbal - nie úradne, ale fakticky ·
menoval za šéfa výpravy. Prvý šéf výpra
vy SND, to bol honor, i heď bez hmotný ch 
ziskov. Ešte väčší úspech mi priniesla spolu
práca s režisérom M~lošom Novým, /,torý 
a. h. z Prahy režíroval Hamleta. Tu som sa 
snažil uplatniť všetky vedomosti, ktor{ som 
dovtedy nadobudol, a najmä som chcel pre
raziť s t ým , aby sa pri predstaveniach v e
novala pozornosť aj dekoračnej časti, lebo 

predtým ~a. to n~:obilo. U polr?bil som :Vt 
pravu trofd!menzn, nemalovanych dehoracu, 
vytvoril som teda pre Shahespearovu hru 
hneď po vytiahnutí opony takú atmosféru, 
že diváka chytila do svojich sietí a u" ho 
nepustila, najmä keď 1-. tomu pristúpili .:ma
menité herecké výkony ... Nebola to ľ.1hká 
práca, lebo sme nemali všethy pred poklady 
pre nové dekorácie. Museli srne napr. vy
brať zo starého 1nestského dekoračného m a
teriálu, čo sa ako-tak dalo upotrebiť na pre
pracovanie. U ž i to bol poltrok, lebo doteraz 
sa k starej dekorácii, z.a~·še režisérom vy
branej zo spomínaného m ateriálu, sm ela 
primalovať iba ak - stojka. Bol to ~·ečný 
spor medzi mestom, ktoré malo budova a 
materiál, a súkromným riaditeľom, ktorý 
mal budovu a materiál prenajatý. Preto sa 
dovtedy nemohlo hovoriť · o štandardných 
dekoráciách. Začali sme ich robiť až .:a riadi
teľovania O. Nedbala. V opere to boli tlelw
rácie Tt Smetanovej Predanej neveste, ktorá 
ako prvá dostala celkom nové dekorácie 
(náwh J. Weniga), i to ~>ari len preto, lebo 
i\'eclbal mal už na mysli zájazd do Spa:ti:d
sha, ktorý sa roku 1924 uskutočnil, ako vie
me, aj s A. Dvoi'ákovou Rttsalkou :r.a réžie 
]. Kvapila. 

- Kto bol predtým dekoračným ·;>ýtvar
níkom v SND? 

- Predo mnou? ..• Zväčša režiséri, htorí 
bolí aj výtvarníci alebo sa rozumeli do di
vadelných dekorácií, al~o J. Hurt, V. Polá
ček, J. Munclinger. Ich idey steles1íoval v di
vadelných dielňach Gustáv \Vintersteiner. 
Okrem toho si O. Nedbal volával výtvarní
kov z Prahy: J . Jareša, M. Gottlieba (Blú
diaci Holanďan) a J. W eniga (Rusall{a). Ve
l a som sa naučil od d•>och maistrov. od vVin
tersteinera aJ. K v apila. G. 1Vintersteiner bol 
žiakom v ieden skej výtv~trnej maliarskej .~ka
ly; geniálny h.rajinkár, /ao•·ý sa svojei ma
liarskej :r.áľube ne1-•enoval len preto, lebo ho 
ne.wtierne tlačili rodinné starosti. Taká to 
bola doba! Pracoval k••ušom, temperou, naj
silnejšou jeho stránkou boli však kresby 
uhlom. Tu mal znamenitú techniku. Di
vadlo ho zaujímalo už v o Viedni a v Br(l
tisla•'e -~a mu venoval s 1>elkou lás/tou na
prieh tomu, že to bola· niekedy práca sizy
fovská. Mal v.~ah veľa vytrvalosti a húžev
natosti, ktorými zdolával najmä tít okol
nosť, že nebolo divadelných maliarskych 
dielní. Predporady s režisérmi bývali ' ' ka
viarni Savoy a maľovalo $a v noci na i at>is
ku alebo v baletnej sále, lide bol otvor, 
rúm sa hneď spúšťali dekorácie na javisko, 
k de schli, aby sa v baletnej sále mohli ro
zostrieť ďalšie plátna. Bol to boj s éa.wm, 

lebo ráno v baletnej sále začal praco·Pať cho
reograf A. Viscusi a 1w ja•>islw sa shú.<alo. 
iVo jednako i :; odstupu času možno 1Vil'lter
steinerove divadelné náwhy a namaľované 
delwrácie smelo nazvať: dielami kapacity '' 
tomto odbore. Stačí, he1l spomeniem, že za 
j"ednu noc navrhol rt namaľ o•>al exoticl;.ý 
prospel~;,t liu Goldmarkovej opere Králm>ná 
zo Sáby. Popri ňom pracoval mlad,ý talen
tovaný maliar N . Fróhlich, žiaľ, unirel vel
mi mladý. Zavše sa muľova.li prospekt y a 
cleh orácie aj " Petržalke v divadl.e ArénJ, 
hde boli aj stolárske dielne. Spomínam to 
hlavne preto, lebo viem, aké parádne rlíeln:• 
dostalo SND 1~ jubilejne j 40. sezóne . .Ted
nalw a.j " t ých malých priestoroch ·- N: 
"ari práve preto - bolo toľko lásky k dí
vadla . s ahotL som sa už potom nikdy n e
stretol_ J ed noduchí remeselníci - generácie
divadlu oddaných ľudí - by ani z l& svet 
neboli opustili svo i_ u prácu. Hodno ich ·spo
menríi: . Nebesár, Cilag, Leiwanter, bratÍ<l 
Pichlerovci. Ti nepozn ali nedele ani sviathy, 
lebo cez aeň pracovali v dielňach a večer 
stavali kulisy na javisku. Predsta~'ení by
valo dosť. V nedeľu alebo v sviatlty sa hra
lo dopoludnia, popolndní a 1-•ečer. Pripol:í
tajte k tomu skúšky, a vyjd e vám temer 
nemožné číslo. To mohla zdolať - lebo pláca 
nebola bohvieaká! - iba láska k di·vadln! 

- Vraveli ste, že režiséri boli aj <>ýtvar
níkmi ... 

- V tom zmysle, že si sami navrhovali 
pôdorys hry a realizovali dekoračný pre
jav. Boli to dl'horácie stavané len front4l
ne, t . j. súbežne s rampou. Až mojím prí
chodom sa začalo stava( 11oľne do priestoru, 
c.lo uhla na systém schodíšť, čo umožnilo 
hercom hrať na J'ozličných výškach a podľ:< 
potreby. Celoh sme doplr'\ali farebnými zá
vesmi - podl a potreby - aby sme vyčarili 
chýbajúcu atmosféru (napr. v H amletovi). 
Potom sme ich pr·emiesťovali podľa potreby 
obsahu hry. Nuž, '' biede bolo treiJa náj:>ť 
pom oc ... J. K v apil ma prv-ý raz zas Pätil 
do tajov Stanislavského. Sám totiž podľa 
tohto systému pracoval. Vtedy to e§te ne
bola samozrejmosť! 

- S htorými režisérmi ste spolupracovali? 
- So spomínaným tt= J. H urtom, nada-

ným režisérom, ktorý bol zároveň aj v ý
tvarníkom, ďalej s Hájkom, ktorý 01!išiel 
do rozhbsu, s K. Rintom, k.torý bo! zna
m enitým hercom k omichého charaktertt, z a
vše ·sa mi m arilo, že zachádzal až do natu
ralizmu, ale m al režisérs~;e sclwplwsti, s Ji
ŕ!lwvským, neskorším riaditeľom bmensJ:é
ho divadla, k torého inscenácie malí svoju. 
umeleckú "áhu, napr. K riedový krr.th od 
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:Váwhy kostýmov Ľ. Hradského k inscenácii D 
ona Juana z r. 1926 v Bratislave 

K~bu_nda_, kde .sa. i mne ~odm·ilo j~dnodu
chyrru ':'~tvarnymt pro.;trzedkami docieliť 
;;;namenztu atmosféru a vytvoriť vhodný rá
mec na dos( komplikovanú akciu. Naiviac 
s_om p racoval . s reii~érom J. Borodáčom, s 
ktorym. sme .sz veľmt dobre rozumeli najmä 
P~ umeleckeJ strát~~e. Zcwše býval ne!Í.stup
ny .a trv al na SVOJICh predstavách, ale mn/l 
to .zmpor~;oval?, . lebo vidy som mal rJd v y
b~,o~'an,e poz zct.e. v umení. Koľko bolo tl]ch 
v yprav. _Na moJ veru, ani by som ich .ne
'~>~del zrata~ . . Veľa, veľa, ale jednako: Ma
.dqch: Trage4ta člo1•eka, H viezdoslav: H ero
des a H e;odzas, bolo to vôbec prvé hviczdo
sla-r:~wske pre~stavenie na javisku S!'lľ) n 
mah srne veľ'}'lt skromné prostriedlty na vý
pr.avu,,,!patená.l bol vel m i jednoduchý · ďa
l e] Shalfespeare: Večer troj kráľ ov ý .. : I s 
Bag.arom som spolupracoval na hre Hora 
1'0la, . na. autora sa už nepamätám. Bolo to 
•·elmt szlné predstavenie. Moja spolupráca 
Ro slo•,enskou činohrou trvala až do rol>u 
1938, keď som odišiel zo Slovenska a u sadil 
som sa "' Prahe ... 

- Ako <-'ýtvamí/;: ste prišli do styku aj 
" operou .' 

- .Prirodzene, že hej. Najmä s režisérom 
13; .Vzlímom .wm veľa spolt~praco~'al. Deko
m ete /;, Fa;tstovi a :Margaréte, ktoré som na
vrh?l, . boh " ahtívne" až do roku 1938, ba 
'<'an a1 potom. Velmi rád som m al Mozar
tovu a. \Vagnero~u hudbu. Tu som na t>rho
••al ~ypravu .naJmä k opere Don Juan a 
Pars1~al. Ľl_it111em, že z finančných dôvotlo·v 
neboh 11'}-0fe návrhy realizované do dthled-
1.:?"'• na7mä '}' Parsifalovi, k de mi namiesto 
étemeho hon;;;ontu nakoniec dali s·vetlé mú-
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ry, ktoré nijal~o nepatrili do kráľovského 
hradu, bo_lo však potrebné urobiť finančný 
l~01nprom1s, ak sa 'Výpra•'a mala uskutočniť. 
Zavs~ son: spolupracoval aj s choreografom 
A. Vt_sc~stm na výpravách k baletu. Boli to 
~eľmz. cast~ zl?žité pr?blémy najmä preto, 
~e mektore dtela vyzadovali rýchle pre· 
meny, a obrazo'<' nebolo málo. 

·- Ako by ste ;;;hrnuli svoj v ýt'varný názor 
na operu a drámu? 

- Ako výwarník by som v elmi nedelil 
tieto ~va di:vadelné .so;•ety, tu mám len jeden 
post~l •. k dwadelne7 dekorácii: podrobiť .~a 
a sluzt( slovu, hudbe alebo - ,, balet" _ 
pohybu. Vytvoriť atmo4éru, htorá od mo
mentu,: keď sa dvíha opona, dáva d i1•ákovi 
v hľadzsku dokonalú iltíziu o čase a priť-sto
re; v ktorom sr: dej odohráva. Herco·~Ji zasa 
da~•a . - rozur~nem tt( speváka, herca v čino
hre • baletneho predstaviteľa - možnosť 
pohy~O'Va( sa a uplatniť i ''Yiadriť to, čo 
sledu1e autor "' obsahu diela. · 
. - Mám dojem, že z 'Pýtvarného hladisl~a 
1e predsa len rozdiel .medzi drámou a ope
rou. 

• Architek.t Hradský sa zamyslene, uprene 
dw~ do ~zaľky, akoby sám nebol spokojný 
s • tym, co povedal. Krúti hlavou i telom 
az napokon priky.,uje hlavou. . . - Nuž: 
t_~hto by fOm to charakterizoval: Opera si 
z~ada z vytvamého hladiska nielen v niknu
tte clo literárneho obsalm ale aj da h4f!h 
a tu ~usí výtvárník, prá~e tak ako rez;sé~' 
vychadza~ z hudobnej predlohy, t . j. z parti~ 
tllry._ To Je farebn ý základ pre 'Výtvarnl/,a 
ba aJ t·varove sa musí prispôsobiť hudobnef 
palete, ktorú má počuť z orchestra. Ano, 

treba sa upriamiť nielen pohľadom, ale ai 
~luchom na to, čo vyjadril autor hudby ... 
V tomto ohľade som našiel najpríbuznejši!'ho 
spolupracovníka v šéfovi opery Steinbergovi, 
režisérovi niekdajšieho nemeckého di•'acUa v 
Prahe (teraz je asi v T el Avive). Pri spolu
p ráci si ma pozval do skúšobne alebo do by
tu a hral mi takt po takte z operu, na ktorej 
sme spolupracovali, ja som si podľa toho 
:u.rčoval· pôdorys pre hercovu prácu. Z hu.
dobného· preja'Pu rástli nápady na dekorá
ciu. To bola pre mňa ideálna divadelná 
práca v opere. Syntéza: dirigenta, režiséra 
.a výtvarníka ... 

- - Ešte v ari posledná otázlia.: V čom. -
oho výtvarník - vidíte rozdiel. medz i di
vadlom v prítomnosti a v minulosti? 

- V celej divadelnej práci. To sa v6bec 
nedá zrovnávať. Minulosť z•t:äzovala ruky 
všetkým spolupracovníkom v divadle zväč
ša pre finančné ťažko.~ti a nepochopenie .... 
I keď sa to neshôr zlepšilo, nebolo to to, čo 
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je dnes. Ideálne pomery nastali, až keď sa 
divacUá poštátnili, lebo majú neobmedzené 
prostriedky, nwhli a m ôžu si dovoliť pre 
každé predstavenie osobitné 1'ýpravy a de
korácie podla historickej potreby. Výt·mr
ník môže uplatniť S'Poju fan táziu, môže upo
trebiť taký materiál, aký uzná za najl'hod
nejšt pre kr-eáciu svojich predstá'' . .. Treba 
ešte pokračovať? Vari len to, že -nie som pria
teľom krajného javisk ového realizmu, najmä 
ak sa zveličt~je nákladnosťou výpravy . I ten 
najsilnejší e fekt sa dá docieliť náznakom, 
k torý dáva divákovej fan·tázii širšiu moznosť. 

- Vidím, že by ste radi uplatnili s-..·o je 
skusenosti aj v divadle. 

- A ako! I ke<l nie natrvalo, ale aspoň 
sem-tam by som sa chcel nadýchať špeciál
neho divadelného vzduchu, ktorý sa skladá 
z potu, farieb, prachu a gleja. Clovek, htor!} 
to raz oh úsil, vždy túži vrátiť sa do tej to 
atmosféry . .. 

Stefan H oza 

Beethoven ako klavirista 
l\eď v novembri r. 1792 prišiel Beetho

ven do Viedne, ktorá hola preňho nemenej 
príťažlivá ako jedenásť rokov predtým pre 
Mozarta a mala sa stať jeho trvalým bydlis
kom a druh}-:m domovom, mal tam sp'l
(;iatku práve ako klavirista ťažkú pozíciu. 
Viede!'í bola vtedy " poslednou a najvyššou 
inštanciou pre hudobných umelcov (najmä 
pianistov)", ako to formuloval barón Zmes
kall, jeden z najvernejšich Beethovenových 
·priateľov. Okrem toho malo viedenské pu
blikum a aristokratické kruhy už viac ako 
desať rokov jedinečnú pr.íležitosť počúvať 
Mozartove skladby a nadchýnať sa nimi. 

a druhej strane tlieskalo veľa stúpencov 
elegantnej a b rilantnej hry oslňujúcim t<lch
nikom a povrchným módnym komponistom, 
ktorí v tedy začali zaplavovať Viedeň svo
jimi skladbami, p1·áve tak ako svojou vir
tuóznou hrou. 

Najvynikajúcejší klaviristi a komponisti, 
boli vtedy Cesi: Jelínek a Koželuh - už 
dávnejší vážni Mozru-tovi konkurenti v hre 
na klavíri aj v kompozícii, ďalej Vaňhal, 
z Yiedenčanov to bol Anton Eberl - Mo
zartov žiak a najvýznamnejši súper mla
dého Beethovena v komponovaní, klavirist· 
ky Jozefína Auernhammerová, známa Mo
zartova žiačka, a Mária Terézia Paradisová, 

slepá pianistka a speváčka; bol to tiež Dol
norakúšan Pleyel, žiak Haydnov, Salzhur
čan Jozef Wolfl - najvážnejší Beethovenov 
súper v hre na klavíri, Bratislavčan Hum
mel, ktorý už ako dieťa vzbudil veľkú po
zornosť hrou na piane a ako vynikajúci 
improvizátor bol považovaný :~:e Beethove
novho súpera;· potom to bol Clementiho žiak 
Cramer, ktorý si Beethovena veľlni vážil, 
neskoršie Berlínčan Steibelt, wiirzburský 
abbé V ogler a mnohí iní. · 

Beethoven hrával spočiatku len v súkrom
ných kruhoch (prvý raz verejne vystúpil 

1 až v r. 1795) a vzbudil veľkú pozor!los! 
svojou celkom odlišnou hrou, plnou tempe
ramentu a ohňa, ktorá ho preslávila r~'ch
lejšie ako jeho skladby. Za niekoľko rokov 
získal vo Viedni povesť veľkého Ullielca 
a prvoradého pianistu. Beethoven, ktorý 
bol pre Viedeň a viedenských umelcov 
cudzincom, našiel čoskoro veľa závistníkov 
a odporcov. Vidno to jasne z jedného jeho 
listu z 2. novembra 1793 Eleonore Breunin
govej, v ktorom píše: · 

"Variácie') budú trocha obťažné, najmä 
trilky v kóde ... Nikdy by som niečo ta-

1
) Ide tu azda o Variácie na Mozartove 

"Se vuol ballare" pre husle a klavÍI'. 
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kého nenapísal, ale pozoroval som uz cas
tejšie, ze sa tu z času na čas nájdu ľudia, 
ktori mnoho z mojich nápadov, ktoré im
provizujem, napíšu a potom sa t)"'I1 ho
nosia. Pretože som predvídal, že hy sa také 
veci mohli stať, predsavzal som si vyhnúť 
sa tomu. Bola v tom však ešte jedna p l'í
čina: uviesť tunajších klavírnych umelcov 
do rozpakov. Mnohí z nich sú mojimi ne
priateľmi na život a smrť a chcel sem sa 
im pomstiť týmto spôsobom, pretože som 
vedel, že by im m ohli byť Variácie tu i 
tam predložené, a páni by sa pri nich zle 
producfrovali." 

Tým, že Beethoven krátko po svojom 
presídleni do Viedne zvíťazil v hre nad abbé 
J elinkom, vydobyl si medzi tunajšími lda
viristami. postavenie, ktoré v najbližších ro
koch ešte vzrástlo a viedlo k tomu, že bol 
čoskoro označovan)• za " obra medzi k!avi
ristami" a za " hudobného génia" . Hlav
nými znakmi Beethovenovej h ry boli sme
losť a vášnivosť výrazu, hlbka poňatia, ob
divuhodná plnosť zvuku a nádhera fm·if'b, 
ktorými dosahoval na klavít·i orchest1·álne 
účinky; jeho h ra bola originálna, chai·ak
teŕistická a veľmi energická. Nedostižné a 
jedinečné boli v hre legáta, najmä hlboko 
dojímavé prednesové umenie v adagiu. J e
ho technika bola vtedy iste veľká, ale me
nej jasná a priehľadná ako hra napr. ta
kého Mozarta, Clemfintiho alebo Hummela. 
Trocha tvrdý úder vypl~-val z jeho p reky
pujúceho temperamentu; už Neefe, Deetho
~enov. pr~fes~,r v Bonne, hovor ieval o !'tom, 
ze hra "silou . 

V treťom roku svojho viedenského po
bytu h ral Beethoven prvý I'ilz verejne, a 
to na jednej z Akadémií hudobných umel
cov, usporia<lanej každo1·očne v Hradnom 
divadle, na k torej predniesol p rvé znenie 

· svojho k<;>ncertu B dur. Príliš často však 
ako virtuóz verejne neúčinkoval, takže ~a 
nedá hovoriť o pravidelnom konce.rtovaní,
ako neskoršie u Hummela alebo Moschelc
sa, Liszta alebo Thalberga. Dôvod je prí
liš zrejmý: u Beethovena prevažoval talent 
komponistu nad talentom klaviristu, čo sa 
prejavilo naJmä nes~ôr, keď bol star~í a 
keď sa mu začal zhoršovať sluch. Predsa 
však v hre na klavir bol neprekonateľný. 

Už v roku t796 sa v Ročenke hudobného 
umenia pre Viedeň a Prahu p ísalo o Beet
hovenovi ako kla...-iristovi toto: "Beethoven, 
hudobný génius, k torý si už pred tromi 
rokmi vyvolil Viedeň za miesto svojho po
bytu, je všeobecne obdivovaný pre svoju 
zvláštnu ťažkosť, k torú predvádza s takou 
veľkou ľahkosťou." 
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Vo voľnom improvizovaní sa mohol Beet
hoven ukázať zo svojej najlepšej sti·ánky. 
V r. 1799 napísala kl-itika (lipské Allg. Mu
sik. Zeitung), že v klavírnej improvizácii 
dôstojne nasleduje Mozarta, že je " celkom 
mimoriadne, s akou ľahkosťou a súčasne 
zručnosťou v myšlienkovej výslavbe vie na 
mieste nielen obinieňať dam't t ému figúrami, 
ale ju aj skutočne rozvádzať." 

Beethoven bol a zostane nedostižnÝm a 
nenapodobiteľným improvizátorom ; ..; pia
tich z jeho 6 súťažn)'ch hier, keď súťažil 
ako klavirista s inými majstrami tohto ná
stroja, išlo o meranie síl v improvizácii, 
zatiaľ čo prednes v lastn)'ch skladieb mal 
len podradný význam. 
Počiatky Beethovenovho improvizačného 

umenia môžeme sledovať už od jeho naj
i·anejšej mladosti, teda od,;tedy, ako do 
polnoci muzicíroval a fantazíroval v dome 
Breuningovcov. Už ako dvanásťročný hrá
val v kostole na organ. V prelúdiu ku Cre
du spracoval jednu t ému napodiv orches
trálnych hráčov tak obratne, že ho nechali 
hrať dlhšie, ako bolo zvykom. Keď ne
skoršie ako sedemnásťročný improvizoval 
vo Viedni pred Mozartom na tému určenú 
majstrom, bol Mozart taký dojat)' jeho Vý
konom, že údajne povedal tieto prorock& 
slová: "Na tohto dávajte pozor, o ňom raz 
bude hovoriť svet !" Vďaka grófovi Wald
steinovi, prvému a najvýznamnejšiemu 
Beethovenovmu mecenášovi, vyvinula sa v 
mladom umelcovi schopnosť obmeľiovať a 
rozvíjať tému ihneď. na mieste. V roku 
1791 pri príležitosti zájazdu bonnskej dvor
nej kapely do Mergentheimu počul Beet
hovena improvizovať kaplán Junker a staval 
ho v tomto ohľade nad oveľa staršieho a: 
slávnejšieho abbé Vogle1·a. Beethovenov u
čiteľ teórie Schenk opisu je v nadnesených 
výrazoch nezabudnuteľný dojem z viac ;lko
polhodinovej voľnej Beethovenovej fantázie
v r. 1792. Doslovne hovorí: "V pred vedení· 
tejto fant ázie dominovala veľká presnosť; . 
bol to jaoný deľí, plné svetlo . . . Každej 
figúre dal určitý charakter a ráz vášnivého
citu, čím jasne vyslovil, čo sám cítil." 

V r. 1796 improvizoval Beethoven v Der
line pred hudobne veľmi vzdelaným krá
ľom Friedrichom Vilhelmom II., ktorý 1ol 
taký nadšený, že ho vyzval, aby uňho zo
stal. Czerny hovorí o Beethovenovom im
provizovaní toto: "J eho fantazírovanie bolo. 
nanajvýš brilantné a p rekvapujúce. V akej
koľvek spoločnosti sa nachádzal, vedel v 
každom poslucháčo"-i vyvolať taký účinok,. 
že často nezostalo ani jedno oko suché a 
mnohí začali hlasno vzlykať ; bolo to ti?, čosi 

podivuhod né v j eho výraze okrem kri1sy 
a osobitosti jeho myšlienok a duchaplného 
spôsobu, akým ich podával. Keď ukončil 
takú improvizáciu, obyčajne sa začal nahla~ 
siniať a tak dopaľoval svojich poslucháčov 
za vzr ušenie, ktoré im spôsobil. ..Ste bláz
ni !~, hovorieval potom." 

V r. 1797 pri príležitosti prvého predve
denia svojho dychového kvinteta op. 16 
bez prípravy nadviazal na poslednú vetn 
rozsiahlu kadenciu. 

Z r. 1798 sa zachoval posudok Tomášku, 
uznávap.ého pražsl<ého hudobníka, kto~- po
čul improvizovať v Prahe Beethovena a 
vyjadril sa o tom takto: 

"Beethovenovou veľkolepou hrou a pre
dovšetkým smelým predvedenim fan tázit 
bola moja duša nezvyčajne otrasená; á11o, 
cítil som sa vo svojom najhlbšom vnútri 
taký pokorený, že som sa po viac dni ne
dotkol klavíra." 

Cramer, slávny Clementiho žiak, počul 
Beethovena improvizovať v r. 1799 vo svo
jom by te · vo Viedni a bol plný obllivu. 
"Ni1.-to nesmie povedať, že už počul hrat 
zvrchu, kto nepočul Beethovena!" - Vše
obecne poveaané je Beethoven, ak a j nie 
prvý, jeden z p rvých a na jobdivuhodnc)
ších klaviristov, akých som kedy počul -
a to tak vo výraze, ako a j v zručnosti." 
Keď v roku 1805 prišiel Pleyel z Paríža do 

Viedne a počul v Lobkowicovom paláci im
provizovať Beethovena, bol jeho dolona
lým improvizačným umenim taký nadšen)•, 
že mu spontánne pobozkal ruky. V tejto 
súvislosti napísal: "Nepreluduje tak stude
no ako Woelfl. Hrá to, čo mu pride na 
um, a odváži sa na všetko. Má veľa ohňa, 
ale trochu príliš tlčie." 

Na improvizovanie na verejnosti sa Be
ethoven pripJ:?.voval p rlležitostne doma, ako 
to vysvitá. z niektorých záznamov. Význam
ná je jeho poznámka: " Improvizujeme 
vlastne len vtedy, keď nedávame pozor na 
to, čo hráme. To je ten najlepší a })ľavý 
spôsob improvizovama na verejnosti." 
Podľa Czerného vraj Beethoven najmdšej 

improvizoval v sonátovej alebo rondovej 
forme, ako fantáziu s viacerými témami, 
alebo vo variačnej forme. Improvizovanic 
znamenalo pre Beethovena nevyhnutné vy
rovnanie so stilym vnútorným napätím, 
ktoré sa vybíjalo práve v hudbe. Vyjadro
val pritom pocity a nápady, ktoré ho na
pfňali a zároveň sa ich zbavoval. Bolo však 
ťažké naviesť ho na improvi:.t:ovanie. Keď 
raz Grillparzerova matka, ktorú Beethoven 
poznal v r. 1805, načúvala jeho hre ztl. d,•e
rami, nedotkol sa v tom dome už nikdy 

klávesnice. h tého večera Beethoven pre-· 
krásne improvizoval na klavíri a huslista 
Amenda mu nakoniec vravel, že je večná 
škoda, keď taká nádherná hudba v ol,a
mihu vznikne a hneď 'v nasledujúcom za
nikne. Nato odpovedal Beethoven: "Mýliš. 
sa, môžem každ,ú e..'Ctemporovanú fant{tZiu 
opakovať," sa dol ku klavíru a zahral ju
ešte raz bez zmenv. 

Abbé J elínek staval Beethovenove fan
tázie dokonca nad Mozartove; H ummel, 
ktorého si v Berline veľmi ctili ako impro
vizátora a klavírneho umelca, nemohol sa 
s Beethovenov)·m vysokým umením vôbeC. 
zrovnávať a módnv skladateľ Steibelt uti e
kol · pri jednej tak~j B eethovenovej imp.ro-· 
vizácii z miestnosti e~te pred koncom -
tak veľmi cítil jeho umeleckú prevahu a 
duševnú silu pri zrovnuni s v lastnou plyt
kou a uhladenou hrou. Bol to len Wolfl, 
salzbursk )' klavírny vir tuóz a sklad!lteľ, 
ktorý v improvizovaní Beethovena dostihol, 
ale nepredstihol. 

S pribúdaninl počinajúcej hluchoty stra
tila Beethovenova hra veľa zo svojej krílsy, 
lebo Beethoven pri forte príliš udieral do 
nástroja, naproti tomu pianá h ral tak jem
ne, že sa vôbec nedali počuť. Neskôr bolo· 
badať dokonca úpadok jeho techniky a čis
toty hry. V roku 1803 napísali v berlínskom 
časopise " Freimiithigen", že Beethoven ne
predniesol svoj koncert C-mol k plnej spo
kojnosti publika. Bol síce vtedy ešte uzn:i
vaný ako veľký umelec na fortepiaue, ho
vorilo sa však ol<rem neho tiež o Hummc
lovi, Auernhammerovej a o obbé Vogle· 
rovi.") 

V o " Freimiithigen" o 1n·edohre k opere· 
"Fidelio" napísali, že "niečo také nesúvi-· 
siace, p renikavé, zmätené, uchu odporné Sfl 

v hudbe ešte nikdy nenapísalo" ! 
Vcelku môžeme teda povedať, že čas roz

kvetu Beethovenovej klavírnej hry tn·aľ 
približne až do r . 1802. V rokoch 17!>2--
1802 môžeme označiť Beethovena za slm
točného virtuóza, ktorému, prirodzene, bola 
pri hre najdôležite jšou hudobná náplň; tým 
sa p ráve najzreteľnejš ie líšil od svojich po
četných súperov. V tých rokoch bol tiež 
neprekonateľným a obdivuhodným m aj
strom voľných improvi7.ácií. 

Z nemčiny preložila 
Blanka Valachuwí 

") Oveľa ho!'šie pochodil Beethoven u !..ri
tiky ako komponista. Nazvala ho "netichop
nou prázdnou hlavou, ktorá vedela upútať 
pozornosť hudobnými zvláštnosťami a ne
možnou harmóniou" . 
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- JOSEF PLAVE C 

Sto let od· narození Josefa Bohuslava Foerstra 
(1859 -1959) 

Umelec, který má co ríci ješte po 
s ta le~ech, radí se mezi zjevy klasické. 
Tak Je tomu i s národním umelcem 
!ose~em Bohuslavem Foerstrem, od 
J~h-~~ narození uplyne 30. prosince t. 
r. Jiz sto let. Pres to nepokládáme J. 
B. Foerstra jenom za historickÝ zjev 
Vždyť_ zemrcl teprve pred os~i let; 
(r: i9::>Jl, ~nozí z n ás jsou jeho živý
.mi pametmky, a tak se nám J. B. Fo
ers~er jeví .~ J.ako jeden :~.e současných 
umeJcu. Pr1cmou tohoto dvojího po
hle?~ n~ tohoto skladatele je jeho mi
moradne dlouh)' vek, témer 92 let. 
V tom byc~om jej mohli srovnat s J. 
L. ~ellou, Jenž se také dožil tak vy
-sokeho, vpravde patriarchálního stáľi. 
A toto srovnáni by mohlo i poluačo
vat : oba skladatelé musili za existenci 
odejít do _ci~iny, na oba tam pt1sobilo 
mnoho vhvu CIZÍ hudby i kultury, ale 
oba se nakonec vrátili do osvobozené 

s':é vlast~ , aby v ní svuj dlouhý život zakončili a do jeJ·Í pudy ulehli k ve··~
nemu spanku. v 

•. Vtýz?-adí~- J .. B. Foerstra ve vývoji české hudbv je mnohanásobn{, J eho 
ZlVO l Jo J SOU most m . ., ' kl d " J. dn vk F e '. SPOJUJIC'lm za . a atelskou generaci české hudbv 
~·h · ehs e?IJ· ~~rkster znal JeŠte osobne Smetanu i Dvoľáka byl vrstevníke~l 

1 I C a l anac a a na druhé stran· • ··1 · d · · ' 
Nováka, Jos. Suka O O •. , . e prezi I n;o ermsnckou generaci Vít. 
• . , . strcila, O. ZICha a Rud Karla aby se na ko · "h 
ZlVOta stýkal S mladým pokolením hudebník • . v· h d ~ J d bv n~ s':.e O 
menout i kolik ľt" k , h • ~ nasic nu. e o re SI pnpo
-chovskéh b lpo_ l Ic yc ~e~ dob_Y proŽil. Narodil se ješte v období ha-

o a so utlsmu, v mlad1 zažil vzestu • J ' b v · 
i počátky delnického hnutí B l v dk J ces (e urzoasru společností 
a vzniku prvé Ceskoslove~sk~ sve ~~ rozp':. u _rakousko-uherské monarchie 
vitezství v r . 1945 (které oslav~tpubhl~y, pro~Jlv l celou dobu okupace až do 
naši lidove demokratické repuhl:k;~J:e 1~~~t~e .1945) b a 1~rvá. lét': hudování 
umelcem je • t , k l h . . . i - . oerster y l svetove uznaným 
jeho piá~els~ s: ~~tr!ms ~~~e:: 'l:~~i~~~ mistry jin)rch ná~odu. J e známo 
korespondencí až do C ·k J k 'h J .s ym, dokument ovane oboustrannou 
O nevmzv l , aJ ovs e o smrt1. Byl ctitelem Edvarda H Gr1·ega 

napsa u nas pr ' t d .. C ·k , - . . · ' 
komorní díla jež byla ~s-~ ~~- ~J ovskemu l Gn egovJ venoval svá prvá 

' sve ovym1 mistry s uznáním prijata. Z dalších let je 

·' . 

.:znám krásný prátelský vztah mezi J . B. Foerstrem a Gustavem Mahlerem; 
byli skoro stejne starí, oba rodáci z Cech a umelei príbuzného ladení, se 
.sklonem k meditaci a filosofickému zamerení zejména symfonické tvorby. 
Mimo to se Foerster znal i s Richardem Straussem, Romainem Rollandem, 
Vincentem d'Indy a radou jiných predstavitelu evropské hudební kultury. 
A nejen s hudeb:riíky. Foerster mel mnoh o prátel i mezi básníky a spisovateli, 
.divadelníky a výtvarnými umelci. Vždyť ani sám nebyl jen hudebníkem. 
Psal si nejednou sám texty ke svým sborum a písním, ale i libreta k operám 
- pod ob en . v tom Richard u W agnerovi - a celý život ze záliby malo val 
a kreslil, takže jeho pracovna se podobala z poloviny malí.ľském.u ateliéru. 
J e známo mnoho jeho krajinomaleb, jež zachytil na pamet sv)-ch prázdnino· 
vých poby tu na českém a moravském venkove, i náčrtií mestských partií 
z príležitostn)•ch zájezdt."t a návštčv. Nekteré byly dokonce ješte za Foersterova 
života vydány i jako pohlednice. 

Hlavním Foerstrovým oborem byla ovšem hudební skladba. K ní mel 
predpoklady již po svých predcích , kteľi se vesmes zabývali hudbou vedie 
svého povolání pedagogického. Foerster je potomkem starého (:eského kan
tarského a muzikantského rodu, který piísobil v severo~ýchodních Cechách, 
zvlášte na Jičínsku. Foerstruv otec J osef Forster byl profesorem varhanické 
školy a pak pražské konservatore, učitelem Dv<'rákov)rm, autorem proslulé 
učebnice harmonie a virtuosem na varhany. Po nem zdedil syn Josef Bohuslav 
Foerster sklon k chrámové hudbe, ale i klasické vokálni polyfonii. Už v mládí 
.se seznamoval s díly Palestrinovými, Bachov)•mi a jiných klasiku. Vzorem 
.se mu stal ovšem i Bedrich Smetana s Antonínem Dvorákem v jejich úsilí 
o národní húdbu operní a symfonickou. Foerster byl po celý svuj život tradi
.cionalistou, který však neodmital nové smčry v umeni, jen když hyly poctivé. 
Do príkré oposice se stavel jen proti všem projevií.m naturalismu a tedy 
i proti veristické opere, i jako hudehní kritik, který statečne probojovával 
a hájil pokrokové zásady Smetanovy. Verismus a naturalismus mu p.ľipadaly 
povrchní, laciné a hrubé. Podle jeho pojetí m elo umení človeka vychovávat 
a zušlechťovat a nikoli hoveL jeho smyslným pudúm a vášním. Foerster ne· 
jednou citoval heslo Victora Huga, že posláním umení je ,.chanter ľhumanité" 
- opevovat lidskost - a této zásade také zustával v celé své tvorbe veren. 

V ohoru operní tvorby vytvoril šest oper, vesmčs zamčrených eticky a h u
manisticky. V prvé své opere "Debora" (1893) se obrací proti projeviirn 
rasové nenávisti a hlásá, naopak, lásku ke človeku. Není divu. že za nacistické 
okupace hyla tato opera zakázána. Národné divadlo ·v Bratislave ji nastudovalo 
za .ľízení Oskara Nedbala v r . 1926. Také drul1á Foerstrova opera "Eva", na 
skladatelovo libreto podle dramatu Gabriely Preissové "Gazdina roba" a první 
česká tragická opera s vesnickým námčtem ješte pred Janáčkovou "Její 
pastorkyni" (1899) dokazují Foerstruv demokratický a realistický postoj 
k látce i jejímu zpracování. Opera vznikla za Foerstrova pusobeni v severo· 
nemeckém Hamhurku a prece líčí pravdive život na slovácké, vesnici a n:t 
statku v Podunají. Foerster v dobe práce na tomto díle pobyl celé léto na 
Moravském Slovácku, kde si poznamenal motívy písní i taneční hudby v ope
r e pak použité. Ovšem nepoužil jí v syrovém stavu, n)·brž ji stylisoval, právé 
tak jako puvodní text činohry prebásnil do v eršu. Tím se jeho pojetí dramatu 
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G. Preissové liší od pojetí Janáčkova, jenž jinou jej hru učinil základem své· 
opery "Její pastorkyľia". Janáčl)ovi záleželo vice na folkloristické vernosti 
proto neváhal použít i nárečí a jiných zvláštností k charakteristice postav: 
Foerster naopak, obrátil hlavní zretel k jejich psychologickému prokreslení. 
To platí zejména o hlav1ú hrdince opery, chudé vesnické švadlene Eve. 
Foerster ostľe zachycuje tfídní rozpory na tehdejší vesnici, na jedné strane· 
povýšenou statkárku Mešjanovku s jejím synem, bohatým Mánkem, a naproti 
tomu svet vesnické chudiny, k níž patrí Eva i nemajetný kožešník Samko. 
Dramatický konflikt roste zde prímo z ttkhto sociálních rozporu a ubohá. 
Eva nedovede jej nakonec vyi;ešit jinak než dobrovolnou smrtí ve vlnách 
Dunaje. Stojí za zduraznení, že Foerster pri svém zpracování libreta vyn r::chal 
vedon1e motivaci náboženskou, jež byla v pôvodní činohre Preissové (Eva 
byla luteránkou, což byla další prekážka jejího sňatku s Mánkem) . Foerster· 
se z vl~stního rozhodnutí omezil jen na motivaci sociální, aby tím ostre.ií 
vysto~p1l~ ob~. kontrasty : na jedné stranč majetkové pýchy a nelidské na
dutosti nekdeJŠich statkáru, na druhé tichý a pokoru)·, ale citove bohatý 
a mravne ryzí svet chudých pracujících lidí, ktei-í jsou bohatými utlačováni_ 
Také v opere "Eva" najdeme slovenské motívy, na pf. užití lidové písnc,. 
"Kysuca, Kysuca", i celé prostredí je nekdejšimu slovenskému životu na de~ 
dine velmi blízké. Proto prá;rem operu nastudovala jak bratislavská opera, tak 
k to~u~o dílu_ bylo sáhnuto 1 pro otevrení nového operníl1o divadla v Banskej 
Bystnc1, což Je zvlášte krásn)rm činem letošniho Foerstrova jubilejního roku. 

V tretí své, částečne komické opere "Jessika" zhudebnil Foerster renesanční 
námet Shakespearovy hry "Kupec- benátský". V další opere na vlastní námet 
i libreto, "Nepremožení", čerpá ze společenských rozporu mezi aristokracii: 
a umelcem z lidu, v opere "Srdce" staví do protikladu požívačnou malomeš
ťáckou společnost a naproti ní chudé kočovné herce. Opera vyznívá poučením, 
že v.yšší formou lásky naproti sobecké lásce erotické je láska k opušteným. 
a osrrelým detem, tedy cit společenský a altruistický. V poslední své opere 
"Blond" Foerster zpracovává povídku L. N. Tolstého, obrad se proti formál
nímu plnení náboženských úkonu a proti pobožnustkáiství a naopak, nejvyššf 
mravnost nalézá v delné a účinné lásce k bližním, zejména trpícím. 

Vedie tvorby operní venov:lll se Foerster po Zd. Fibichovi hojne i tvorbe 
melodramatické. Slovenské posluchače by zajisté nejvíce zajímal jeho lyrický 
melodram s orchestrem "Kvety na Tatrách", na báseň Tomáše Trnku z roku 
1932. Skladba byla púvodne doprovodem krátkého prírodního filmu je však 
účinná i pri samostatném provedení, jak byla hrána v pražském rozhl~se nebo 
Divadlu hudby . Tiskem posud nevyšla. Bylo hy krásným .uctením Foerstrova 
j~ile~, kdy?~ se jí ujalo Slovenské vydavatelstvo a zverejnilo ji v tisku, po 
ľ.rí~. l nahra.mm n~ gramofonové desky. Foerstrova hudba si této pozornosti 
Jrste zasluhuJ e a mimo to umožnilo by se tím zpopularisování krásného, roz
~ahem nevelkého, ale citon~ velmi bohatého díl a, nž podnes širší verejnosti,. 
1 slovenským posluchačlim nedostupného. 

V oboru hudby symfonické vytvoril Feorster p et svmfonií, jež se radí k dí
lum Dvorákovým a FibichoYým, ve svetové hudbe ·Cajkovského a Mahlero 
vým. J sou to často obrazy ze skladatelova života: v I. symfonii líčí své 
uzdravení po težké nemoci, ve II. osud . své sestry :\<[arie, která zemrela jako 
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_ 1 da' 111atka III symfonie prvne provedená G. Mahlerem v Hamburku 
rn a ' · ' · z· " IV • · liko. 1896 je charakterisována svým podtrtulkem " tvot , . ma raz ve v 

r.oČní a' zachycuje mimo jiné lidové velikonoční zvyky na _české:» v~nk_ove.' 
~ V. vzpomíná Foerster svého jediného s~ka, jenž zen:rel ]~~- s~stnacti~.et~~ 
·t: dent brzo po Foerstrove návratu z clZlny do vlasti. CasteJI ] SOU hran. 
~ ~erstrovy symfonické básne jako " lV[é mládí", Suita ze Shakespeara nebo 
.,Cyrano de Bergerac" p odle známé činohry Rost~?~ovy. . . _ ~ , 
' Bohatá je i Foerstrova tvorba komorní, _ohs~hnJ,lCl ~lavJrn~. tria, smycco~a 
kvarteta, dechový kvintet i nonet. Pro so love nastrOJe slozil ~oer~~er. ~v~ 
l·oncerty pro housle a jeden pro violoncello s orchestrem. Ačkoh na~1 sohst,e 
t~to koncerty dosti opomíjejí, jsou v cizine vysoko cenčny . V _SS~R Je U_?- ~r.: 
Foerstruv prv)r koncert pro housle (c-moll) skladbo_u. reperto?rrn a. _sovctsk~ 

·houslista Igor Bezrodnyj s dirigentem Anosovem JeJ za sveho zaJezdu do 
USA J;J.ahráli i na gramofonové desky . . . . . _ 

Vetši pozornost by zasloužila i Foerstrov~ t:ro~·ba kl~vírm, z~h~nUJICl l y ~ 
'eke' cykly ( Snení" A J·ablone kvetly" a J.) 1 vir tuosm dila (\- aľlace " _Ero 

ľl " ' " v - J' č' k. o k . tovy m-asky") . životopisný význam mají jeho dve su1ty : 1 ms a a semc a, 
vztahující ~e ke kraji Foerstrových predku. . . . v 

. Veliké je bohatství Foerstrových písní na b~sne :~~oha ~eskych l sveto~ 
vých básníku. Každý hlas najde tu výraz neJ~ĎzneJs;ch. na}ad, .o~ _b~lad~ 
.a romance až po námety detské a humorné .. Take zde ceka pevce Jesle velk.y 
úkol tato díla poznávat a popularisovat. ., , • .. 

Zatím nejdále postoupila popularisace ~ oP.rstr~vyc!l s~oru pro v v_s.~chny 
druhy lidských hlasu. Ve Foerstrove sborove tvorbe, JCZ ma _nespor~v~ ".-yzn am 

vtovy' na]'deme drobné i rozsáhlé kantátové formy. NejslavnČJSl Je ode
sve ' h d L " • • v • h b . i 
ďvna jeho tvorba pro mužsk\r sbor . Zejména z u eJJnovamm m~znyc - asn 

-J~s - V. Sládka zapsal se Foer~ter trvale do srdcí pčvect":~- !yto J_eho skladby~ · 
došly široké obliby už za skladatelova života. Fo.erste~ J~m; ~amfe~~oval ~v~ 
vlastenectví a city společné všemu lidu. Uvedomrrne-h s1, ze Je tvoril hlavne 
za svého čtvrtstoletého poby tu v cizím prostredí (1893-1903 Hamburk a do 
.1918 Vídeň) , pochopíme, jak tento umelec vítez~e od~la~ všem svod~ k~s
mopolitismu a jak, naopak, se temito hluboce narod_nm1I di~y st~l narod~1~ 
umčlcem již dávno predtím, než jím byl v r. 1~45 ~menovan:. F oerstro;n~: 
sbory vítezí naše prední pevecká. sdružení ':-~ ~veto;_ych souteuc~ ~-dob) vaJ~ 
jim uznání a obdivu na všech svych zahramcrnch zaJ~zdecb. Le.tosm F?e:st~~. 
vo jubileum ukáže jiste znovu široký d~sah toh?to ~~~h? velke~o umen~. N: 
tomto poli zustává Foerster neprekonanym a stale ztvym ldas1kem, z Jeh oz 
_príkladu se mohou učit i skladatelé dnešní. 
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· Haydn očami dneška 
. M edzi~árodná konferencia o diele J. Haydna v Bratisla~e 

Bratislava, ktorá sa môže py' 'iť . .• 
v ľl . . d k . . s tým, ze 
~<y VIe ens ·y klas1k Jozef Haydn sa tu š~údi~, ktoré sa zaolJerali prohlematilwu kla

slcl'eJ hudby vôbec resp p.,;~ás'ali , m . oľko ráz osobne zdržoval a dirigoval 
SVOJe koncertv a operv osla'vila 150 ro" . · •. . h • . · ' · cne 

k • k ' · ·~· prispev-?' . o ces ýc~ hudobných emigrantoch pí-
šuciCh v klasickom slohu. ' 

vy;o_cle Je O SII\11'1 sl;:u točne dôstojne: me-
dzmarodnou hudcbnovedeckou konf . 
kt · · · · d 1 erenc10u, 

oru usporia a na jeho počesť ses 
dňoch 12. až 15. septembra 19"9 K ' f v · il . v • on eren-
~a tvor ~ medzičlánok medzi haydnovskotl 
konfe~nctou vo Vjedni a v Budapešti. V dľ 
delegatov Sväzu čs. skladateľov v Prahe a 
sl?:;ens~ých hudobnovedných praco~iko~ 
zucas_tnilo sa ~"l nej 17 hosti zo zahraničia 
medZt ktorými holi známi havd l' . ' del ·..: · 1 • no ogov1a, 
. egau spn~te en)•ch sväzov a i. Konferen-
~~uiola Sl?OJená s pamiatkou na Havdnovo 
u . :ovame v Bratislave a jej program a 
k=t~_ln hol daný heslom "Haydn očami dneš-

Na slávnostnom otvorení konf · Zrkadl · · . erenc1e v 
. oveJ Slem radnice odzneli úvodné pre-
Ja.{ pCredsedu SSS Dezidera Kardoša pred
se u SS :Václava Dohiáša. Menom' 'CNV 
ľ·es_ta.kBlraJ;.Jslavy pozdravil konferenciu ve-

UC1 s ·o . odboru Ú":'i'V s. Janči. 

J Úvodnú yrednášku predniesol doc. dr. 
k~:~ . Kresanek . preds~da __ hudobnovednej 
lň 1~1e SSS. Y kratkost.1 urc1l pracovnú ná

p konft;t·en_c!e~ referáty a diskusie o prob
lémoch týkaJ';ICleh sa diela J ozefa Haydn 
ale_ prennetaneho na celú širokú bázu Ida •i~ 
keJ . hudby, _teda aj o otázkach hudby ~b
dohla klasiCIZmu v naŠeJ· vlastJ" .,.._ l . 
• t 1 - - ua eJ nacr o strucný pohľad na vývoJ· Ha d . 
tvorb · h k - Y noveJ 
. y, n~ Je o., orene, jeho ľudovosť, na 

h
Jeho, veľk~, gerualne osobnú a tvorivú slo· 

ovu syntezu. 

Slávnostnému otvoreniu konferencie do
dalo lesk i príjemnosť vystúpenie pra7,
skéh? komorného orchestra bez diri<>enta 
ktory zahral ouvertúru k Havdnove · 0 

' 
L'I C d 1 · d · J J opere n e e tá elusa a sinfoniu n Distratt N ~ 
I a ?'alších pracovných zasadnutiach kon-
ť2enc~e odznelo_ spolu 18 referátov, z toho 

Refe:átmi, týkajúcimi sa vlastnej hayd
no_vskeJ hudobno-hád<~teľskej problematiky, 
frispeh _do ~onferenCie výlučJle zahraniční 
1~Ytolog?Vla. K. G. Fellerer .hovoril o zme
n:c , v n~J:ll'~doch na J. Haydna, ktorého 
u:r. sučas~cr Jeho stareckého veku pokladali 
vlastne_ iba za Mozartovho predchodcu v 
:omantlzme sa jeho význam vôbec ned~ce
novnl a. až n?jnovšie široké pramenné v$'
skumy Jeho diela, ale, i diel jeho súčasnflwv 
a p;ed~hodcov, umožňujú jeho správne a za
sl_uzene zaradenie a hodnotenie. H . C Rob-
bms Landon re"ero l h d k : •• 1' va o ay novs ·eJ rene-
s?-ncu .. vC: vydavateľskej politike _ kde 0 , 

s1tuácu este v nedávneJ· dobe n aJ"l •. d 
či k - \ ep ste s ve -

s u~cnosť , že do r. 1932 bola vydaná: 
sotva Jedna desatina Haydnovho diela l 
v programoch koncer·tov rozhlasu di ·d.~l · d' . ' , va te 
I ~o vy avaru gramoplatní. Paul Mies v 
kratl~om, . ale pútavom referáte uviedol na 
ľra~ nueru náhľ~dy na Haydnovu pies
n_ovu tvorbu, 1-:tora sa vo svetle samospa
Slteľn~ho obdivu pre romantickú pi~s~ň 
podcen?vala - naša doba sa však d 
romantazmus . k . . pona 
H . ~.cla . pochoperuu pnncípov 
. aydnoveJ piesnov:eJ estetiky a nachádza 
zmysel pre krásu Jeho piesní i keď · 
l b • • ' JC -a e o I?ra~e preto, ze je - iná ako laása 

rFOJ?I~ntickeh~ Liedu. Témou referátu Ernst/l 
rzt~a Schmtda, bola lnila' d b • tk • h" • ro nos a, po-

so IVá povabom závanu starosvetskej :idyly. 
~ydno;e skl~~y pre píšťalové hracie ho: 

.• Y· ~as zaujah na tomto referáte dva za
UJ,lffiave m_omenty: že dômyselným a nada
nym konstruk~érom píšťalov)·ch hracfch 
hodin,_pre ktore skladal aj Haydn, bol Jo-· 
zef_ Nemec, syn českého poddaného ľudu, 
a ~e na haydn~v~~é 1~ateriály v našich ar
~hiv?ch upozo~UJU me naši, ale zahraniční 

edCJ, - CannUo Schoenbaum v stručnom 
J'e Jodnetno~ ;eferáte uvažoval o podiel~ 
. · ayd~ a mych skladateľov, medzi nilni 
1 mannhermskýc~ a in~ch česk)'ch erni"o-ran
to.v, na "?:tvorem klasickej symfónie a ou-

z ust domácich a 6 z úst zahraničn)·ch 
autoro_v. Referáty môžeme pre prehľadnosť 
rozd~liť po~~ t:matiky do troch skupín. Do 
prveJ spadaJu tie, ktoré sa zaoberali u;.sou 
h~ydn~vskou problematikou. V druhej slm
pme su referáty, ktoré sa zaoberajú klasic
kou hudbou v CSR, resp. vzťahmi medzi 
~aydnovon hudbou a našou hudobnou kul
turou ľudovou i umelou. 

kazal na Siroké a bohaté možnos•; Čl. Pk. 
0 · • . '"'- s or 

p rostJ _hadat~ľov v tejto doteraz tak 
IT?-<h 0 presk~aneJ oblasti. -Hubert Un••er
nc. t v obsl~hl~m a v_eľmi presvedčl.vorn re
fe.rate, kt~ry Je zreJme výsledkom dlh!:) . 
badathľeľskeJ práce, objasnil doteraz značn~· 
nepre adnú situáciu okolo vzniku a rôz-

Napokon tretiu skupinu l"eferátov tvorili 
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nych úprav a kópií Haydnových Sedem 
posledných slov nášho Spasiteľ a na kríži. 

V druhej skupine referátov sme počuli 
referát Z. Hrabussaya o Haydnov S•ch 
osobných vzťahoch k Bratislave, v ktorom 
najviičšmi zaujali jeho informácie o premié
rach a predvedeniach Haydnových opier v 
Bratislave a jeho zistenia o palácoch, kde 
Haydn dirigoval. Milan Poštolka pre~ni~sol 
niekoľko dobre uvážených metodologiCkych 
poznámok pre skúmanie vzťahov ~edzi čes
kou a slovenskou hudobnou kulturou v 18. 
stor. a medzi tvorbou Jozefa Haydna, presne 
vvmedzujúc problematiku, ciele i metódy 
bá.dania. Mária Potemrová na základe in
ventárnych súpisov predmetov v košickom 
dóme z r. 1786 a 1787, medzi nimi aj hu
dobnýcll nástrojov a h\tdobnin,· osve>tlila 
príliv predkla~ic~ej a k~asickej h~dby do K_o: 
šic, a tým sa JeJ podarilo vytvortť uceleneJŠl 
obraz o hudobnom živote Košíc na rozhraní 
18. a 19. stor.očia, než sme mali dote
raz. T eodora Straltová pripomenula 
dôležitosť čs. hudobných archívov pre me
dzinárodné haydnovské bádanie, upozornila 
na jedného zo spolutvorcov klasického slohll 
českého pôvodu Jozefa Antonína Stepána a 
uviedla niekoľko dôkazov na to, že je auto
rom Divertimenta in Es, pripisovaného 
Haydnovi. - úlohou, ktorú si postavil v 
svojom referáte V ácla~> Ján Sýkora, bolo 
dokázať novátorský podnetn)' vplyv pokro
l<ovÝch náhľadov Jozefa Haydna na J. L. 
DusÍka a Antonina Rejchu, k torí boli v svo
jej dobe revolučn)·mi avantgardista~i, a 
tým súčasne, totiž prostredníctvom ReJchov
ho rozsiahleho pedagogického pôsobenia v 
Paríži dokázať Havrlnov vplyv na ďalši 
vývoj hudby v 19: stor. - Referát Má
rie Jany Terrayovej "K niektorým hudoLn~
historickÝm bádateľským problémom klasi
cizmu n~ Slovensku" poskytol zaujímavý 
obraz o výsledkoch prieskumu a súpisu 
pramenného materiálu v slovenských archí· 
voch ktorý uskutočňuje oddelenie pre hu
dobn'ú históriu v Ústave hudobnej vedy 
SA V pod jej vedením, a vzbudil hlavne po
zornosť zahraničných bádateľov. - Jii'f 
Vysloužil sa v r~feráte nazvanom J osef 
Haydn a česká ľudová pieseň s podtitulom 
Príspevok k vysvetleniu Haydno~ho ~1elo· 
dického myslenia dokázal síce me pr1ame 
citácie českých ľudových melódií v Hayd
novom diele, ale ideálnu príbuznosť melo
dických typov Hay dnových s intonáciou 
česk~ch a chorvátskych ľudových piesní, ba 
predpokladá takéto príbuznosti aj s ľudovou 
hudbou maďarskou, rakúskou, prípadne aj 
talianskou. 

Prof. dr. f P. Larsen pri prejave na Medzi
národnej konferencií o diele Jozefa Haydna 

v Bratislave 
Foto: Smotlák 

V tretej skupine referátov vystúpil Jaro· 
sla~' Pohanka s príspevkom Populárna hud· 
ba v epoche rozvijajúceho sa klasicizmu, 
a hovoril a hudbe pre lutnu a nástroje lut
nového typu hlaV11e pre vtedy najroúire
nejšiu mand~ru a o odraze vývoja klasic
kého slohu v "salónnej" literatúre pre tieto· 
nástroje a o zásluhách význačn~·ch lutnis
tov českého pôvodu Karela a Josefa Ko
houta . - Veľmi zaujímavý a podnetn)· re
ferát Pavla Poláka sa dotkol troch 
problematických okruhov vo výskume kla
sickej hudby: sociologickéhoJ pri ktorom 
poukázal na potrebu prebádania hlbšíc~l 
spoločenských súvislostí a príčin so ~'ZOl· 
kom a v-ývojom klasického slohu, estet:tcké
b.o, kde priniesol veľmi podnetné pripo
mienky k ujasneniu estetiky klasického slo
hu, a konečne načrtol nutnosť osobitého 
prehádania klasickej melodil<y, ktOl'á mó aj 
iné charakteristické zna1.-y ako napr. "kan-
tabilnQsť". - Referát docenta Bohumíra 
Stedroňa priniesol vedecky zdôvodnené kr-i
tériá na to, ako treba postupovať pri otáz
ke národnostného zaradenia hudobných e
migrantov z českých zemí, a znamená zá
služný príspevok k ujasneniu tejto toľko 
zneužívanej problematiky. - Podobne du
ležitému a záslužnému cieľu slúžil referát 
Tomislava Voleka, ktorý vystúpil proti šo-



Oéastníci Medzinárodn_e; honferencie o diele 
J. Haydna pri prehliadke Pionierskeho do
.nm Klementa Goctwalda (býv. Grassalhovi-

' cho~· palác), hde l:Iaydn niekoľkokrát 
účinkoval 

Foto: Smotlák 

v inisticky skresľnjúcim tvrdeniam niekto
r)·ch nemeckých hudobných vedcov o čes
kej hudbe a českých hudobníkoch a vyzý
val k medzinárodnej spolupráci hudolm)·ch 
vedcov. 

Posledný referát A.ntonína Iloŕeiša 
nezapadá ani do jednej z troch tematických 
skupin referátov konferencie. Horejš 
poukó.zal na veľké úlohy, ktoré ešte čakajú 
na marxistisko-leninskú hudobnú vedu: o
svetliť Haydnovu osobnosť a dielo dialek
ticko~, met~d?u a , historicko-faktologirký 
m~tená.l OZlVlť ~ovym, pravým zmyslom. 
Zavero~ zdôraznil črty, ktor)-mi. je Haydn 
td:ý blízky dnešku a ktorými môže byť 
vzorom. s~časným skladateľom: spôs.obom, 
.ako vyriešil nadväzovanie na ľudovú hudbu 
.a z toho vypl)·vajúcou demokrati<"nosťou 
svojej hudby. 

Konferenciu zakľúčil .Joze{ Kresánek 
:stručne zhodnotiac jej význam. Vy jadril 
radosť všetkých našich hudobných vedcov 
nad tým, že sa talcé vÝznam~é vedecké 
podujatie mohlo nskut~čniť v Ceskoslo-
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vensku, nehovoriac ani o rado~ti Bratislav
čanov, že bola v Bratislave. Najväčší vv
znam konferencie videl . vedľa ·nespornÝ~h 
bádateľských prínosov pre lepšie osvetl~nie 
Hnydnovho diela v silnom podnete al•ý 
ko1úcrencia nesporne znamenala stre~utim 
a poznaním sa vedcov z rúekoľkých štátov 
a poznaním ~ájomných vedeckých výsled
kov pre ďalšm medzinárodnú spoluprácu 
hudobných vedcov. Oználnil, že rereráty 
pred~esené na konferencii budú vydané v 
osobitnom sbornfku Hudobnovedných štúdií 
SAV. 

Na, celej konferencii vládol srdečný, pria
teľsky tón. Po referátoch sa rozpriadali -
pokiaľ to dovoľoval obmedzen-v· čas - bez
prostredné odborné diskusie o' jednotliv)·ch 
problémoch. Keď J. P. Larsen v mene za, 
l1raničných hostí cľakoval usporiadateľom 
za pohostinstvo, vyzdvihoval obidve tieto 
sk~točnos~ K zdaru konferencie nesporne 
pr1spelo aJ príjemné ovzdušie Divadelného 
štúdia VSMU a priľahlých miestností Domu 
osvety, kde sa konali pracovné zasadania. 

V rámci konferencie bola na Pionierskom 
dome Klementa Gottwalda, niekdaj~om 
Grassalko~csovom paláci, kde svojho času 
Haydn dingoval, odhalená pamät\lá tabuľa 
s je~o podpisom. Tabuľa je dielom aka
?emi~~-éh_o sochára_ Jozefa Kostku, vyhotovil 
JU Ong'lllalnou svoJskou metódou Výskumnv 
ústav zváračský v Bratislave. Pri · sláVIlost
nom odhaleni prehovoáli za zahraničných 
účastnikov prof. dr. H. Federhofer. za Sväz 
čs. skla'dateľov doc. dr. O. Feren~zy a za 
úNV B. Janči. 

Z priležitostí konferencie mali jej účast
níci a bratislavské obecenstvo možnosť 
počuť výhomé pražské Komorné združe
nie bez dirigenta na celovečernom !wncerte 
v Koncertnej sieni Povereníctva Vltútra 
a vynikajúce Vlachovo kvarteto v krásnej 
malej sieni Pionierskeho domu K. Gottwal
da, v ktor~j vraj, Haydn voľakedy vystupo
val. (Branslavske obecenstvo nechalo však 
ten~oraz ;ú_to mož_nosť. cell;:o;n nevyužitú, 
hoc1 obycaJ~e. preJaVUJe nevsedný záujem 
o exportný 1 Importovaný tovar.) Obidva· 
nezabudnuteľné večet·y holi zasvätené 
Haydnovým dielam. Z bratislavských umel
co~. sa do umel~ckej časti konfe~encie za
POJil operný kolektív SND Suchoňo,-ou 
Krútiía:vo_u a orcheste<· a miešaný shor Slo-· 
venskeJ filharmónie so sólistami Táňou Kre-
sákovou, Andrejom Kucharským a Cejzon~ 
Zele~ayom. _PO~ vede~im Ľudovíta Rajtera, 
ktor1 predVIedli - z1aľ s oveľa m enším 
elá~om i zdarom ako na ' jar:i:wm hudobnom 
ÍPStJvale - HaydnOYO oratórium Styri roce 

Záber z otvorenia Medzinárodnej konferencie o diele J. Hay dna v Bratislave 
v Zrkadlovej sieni Starej radnice. Zľa~a: J. Mateii'.ek, .J. Carlstedt, ll. Unverricht, 
J. P. Larsen; druhý rad zlava: G. Fedt'rhoferová, H. Federhofer, E. Badura· 

Skoda, I. Becker-Glaur.hová a P. Mies s manzelkou. 

né obdobia. Tieto d va programy obecenstvo 
ignorovalo takmer úplne, pravdepodolme 
pre nahustenosť umeleckého programu v 
·súvislosti s vystúpeniami opery pražskélw 
ND. Prázdne sály však iste neboli bez vply
vu na výkon umelcov. - Záujem, lepšie 
·povedané nezáujem bratislavských kultúr
nych kruhov o konferenciu hol vôbec jej 
·vari jediným boľavým bodom. Zasadania 
mali úplne komorný charakter a na slnv
.nostnom otvorení chýbali zástupcovia mno· 
hých úradných miest a kultúrnych ustano
vizní, ktorých pritomnosf by bola citeľne 
zvýšila sviatočnosť chvile a zdôraznila v<·
·znam podujatia. A pritom bola hayd.no,•ská 
medzinárodná hudobnovedná konferencia -
pokiaľ vieme - prvou udalosťou tohto d1·u
hu v našom m este i na Slovensku vôbec. 
·tažko by však bolo prísť s výčitkami, lteď 
Haydnovi neprišli vzdať česf ani slovenskí 
skladatelia ... 

To však nič nemení na skutočnosti, že 
Medzinárodná hudobnovedná konfel'encia z 

Foto: CTK 

priležitostí 150-ho v~-roCla smrti Jozefa 
H aydna bola významnou a vzácnou kult-Ílr· 
nou udalosťou. Jej význam predstavuje viac 

, ako púhu spoločenskú príležitosť na zozná
menie sa vedcov z rôznych štátov (ako to 
tvrdia nepriatelia podobných konferencii) , 
viac ako konfrontáciu práce domácich a za
hraničných hudobn)•ch vedcov, v k torej na
ši pracovníci, i tí mladší a najmladší, oh
stáli čestne, ba viac ako aj nadviazanie spo
lupráce medzi hudobnými vedcami, ktorú 
možno v budúcnosti p.rinesie hodnotné ovo
cie. Ovzdušie schôdzí a tón diskusii, ktoré 
sa rozvíjali po referátoch, je podnetom 
a prísľubom pre vedecky čestný a úprim
ný prístup k práci s totožnou alebo prí· 
buznou problematikou a prvým pilierom 
na most porozumenia cez priepasť odlišného 
zriadenia, svetonázOI"U a politického presved
čenia. V tom vidíme najväčší v-ýznam a sú
časne dosah Medzinárodnej hudobno vednej 
!tonferencie o diele Jozefa Haydna v Bra
tislave. VifO'ra Sedivá 



Medzinárodná konferencia. o Haydnovi ·v Budapešti 
Na bratislavsk ú :Medzinárodnú hudobno

vedeckú konferenciu " Haydn očami dneška" 
bezprostredne nadviazala druhá Medziná
rodná hudobnovedecká konferencia o Hayd
novi, k torá sa konala v dňoch od 17. do 
22. septembra t . r. v Budapešti. Jej opod
statnenosť v rámci jubilejného haydnovské· 
ho roku je evidentnft a vyplýva z Hayd
novho dlhodobého pôsobenia v Uhorsku. 
Budapeštianska· konferencia bola zasadená 
do dôstojného a veľkolepého rámca svojimi 
opernými, koncertnými a baletnými -produk
ciami, exkurziami na pamätné miesta, vzác- . 
nymi výstavami, spoločenskými podujatiami 
atď. Súčasne s·· konferenciou sa začali Buda
peštianske hudobné slávnosti, Medzinárodná 
súťaž sláčikových kvartet, vyšli početné cen
né publikácie - všetko na počesť Haydno
vej pamiatky. Do konferencie a osláv sa 
výdatnou mierou zapojili tlač, rozhlas, t ele
vízia a o mJ.moriadnorn význame, aký hayd
novským oslavám prisúdila široká verejnosť, 
svedčí prítomnosť vysokých straníckych a 
vládnych predstaviteľov na rôznych podu
jatiach. Všetko ·toto, · ako aj srdečné pohos
tinstvo, vytvorilo priaznivé, slávnostne po
vznesené. a priateľské ovzdušie, v ktorom sa 
niesla celá konferencia. 
Usporiadateľom konferencie hola Maďar

ská akadémia vied, slávnostne ju otvoril 
príhovorom jej predseda prof. dr. l. Rusz
nyák, otvárací prejav predniesol hudobný 
skladateľ prof. Z. Kodálv a konferenciu po
zdravil delegát UNESCÓ dr. V. Stépánek 
Na zasadnutiach konferencie odzneli refe
·ráty a prejavy hudobn),ch vedcov z desia- , 
tich štátov (Bulharska, CSR, Dánska, Fran
cúzska, Maďarska, NDR, NSR, Rumunska, 
SSSR, USA), k čomu sa pridružila účasť 
ďalšieh popredných muzikológov z uvede
n)'ch, ako aj z iných krajin (napr. J uhoslá
vie, Rakúska, Svédska) . 

Tematicky b ola konferencia zameraná pre
dovšetkým na život a dielo J. Haydna, k to
ré sa osvetľovalo z rozličných aspektov, čias
točne sa aj zo širšieho hľadiska zaoberala 
problémami, súvisiacimi s touto ústrednou 
témou. 

O celkovom význame H aydnovej hudby 
mal pekný preslov p rof. P. Stajnov (Sofia), 
dr. H. Seeger (Berlín) vyzdvihol dôležitosť 
hudobnohistoricky závažnej, dnes už zabud
nutej starej haydnovskej biografie A. Diesa, 
o Haydnovej vokálnej hudbe prehovoril v 
zaujímavom a bezprostrednom prejave zná
my prof. dr. P. Mies (Kolín n. R.) o temer 
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·neznámych, pritom životaschopných Hayd
nových spevných kánonoch a ich textoch, 
kým popredný mozartológ dr. E. F. Schmid 
(Augsburg) v muzilwlogicky hodnotnom re
feráte rozoberal dobovú vokálnu ozdobnú 
prax, ktorú demonštroval na árii z Hay d
novho oratória Tobiášov návrat pomocou 
veľmi názorne volen<,ch notovV-rh a zvuko
vých prikladov. ZvUkovým záznamom b ol 
ilustrovaný aj príspevok C. de Nysa (.E:pinal) 
o peknom Koncer te pre dva lesn é rohy a 
orchester, za p ravdepodobného autol'a tohto 
koncert-u rečník označil Haydna, hoci zvu
ková ukážka, ako sa zdá, toto celkom ne
potvrdila - skladba neobsahuje typicky 
haydnovské črty. Vzťahy medzi Hay dnom 
a Mozartom skúmali prof. A. Molnár (Bu
dapešť) v zaujímavom psychologickom po
rovnaní a prof. dr. W. Siegmund-Schultze 
(Halle) na základe Mozartových sláčikových 
kvartet, venovaných Haydnovi. O Haydno
vých cirkevných skladbách odzneli pozoru- -
hodné príspevky p rof. dr. K. G. Fellerera 
(Kolín n. R .) o oml'iach a prof. dr. K. Gei
ringera (Boston) - viac popisne - o men
š'ích cirkevných skladbách, ktoré vznikli v 
Eisenstadte. · Zaslúženú pozornosť vývolali 
dokumentmi bohato podložené referáty, v 
ktorý ch sa poukázalo na význam, rozšíre
nosť a vplyv Haydnovej hudby v rôznych 
krajinách, v bývalom Ruslm i v Sovietskom 
sväze, dr. T. !..ivanova (Moskva) a prot 
J . Kremlev (Moskva), vo Francúzsku, 
dr. F. Lesure (Paríž), a v Rumunsku, dr. 
Z. Vancea (Bukurešť) . H . C. R. Landon, 
jeden z najvýznamnejších súčasných hayd
nológov (t. č. Viedeň) , hovoril o svojich 
novoobjavených, veľmi vzácny ch haydnov
ských prameňoch v CSR, ktorá má p rvora
dý význam pre med zinárodné haydnovské 
b ádanie. J e až zarážajúce, že si česlwsloven
·ská hudobná veda nechá ujsť problematiku 
takého základného významu, čím nevyhnut
ne pobáda zahraníčných bádateľov, aby túto 
p rácu vykonali za nás, objavili a sp racovali 
tieto doteraz neznáme poklady našich fon
dov. 

Zv láštny zauJCm sa, pochopiteľne, sústre
dil na referáty, osvetľ ujúce vzťahy H aydna 
k Uhorsku. Okrem Bárthovho referátu, o 
ktorom ešte bude reč, mal o Haydnovi a 
maďarskej hudbe na základe dobových zá
pisov uhorskej hudby a hungarizmoch v die
le H aydna skvelý, faktograficky dôkladne· 
podložen)' a zvukovými ukážkami bohato
ilustrovaný referát p rof. dr. B. Szabolcsi 

(Budapešť) , predseda príp ravného komitétu 
konferencie. Keďže rudôvá hudba tvorí v 
a aydnovorn diele (a klasicizme vôbec) pod
statnú slohovú vrstvu, je bádanie v tomto 
smere obzvlášť dôležité. Maďarské, ako aj 
slovanské p rvky ľudovej hudby, sú v Hayrl.· 
novom diele nesporné a výskwny sú v t om
to smere pomerne rozvin uté, možno tu teda 
očakávať ďalšie cenné výsledky. Treba však 
poznamenať, že melodický typ ľudovej h ud
by východoeurópskych národov tvori v sú
h rnnom, celoživotnom Haydnovom diele 
síce pozoruhodnú, ale vcelku p redsa len 
viac-menej okrajovú epizódu v porovnaní 
s centrálnym problémom vplyvu rakúskej, 
pr ipadne i nemeckej ľudovej hudby na 
Haydnovu hudobnú reč, kde je b ádanie, 
žiaľ, v dôsledku lilmavosti zäpadn)rch mu
zikológov v tomto smere dodnes ešte len 
v začiatkoch a slabo pokl-ačuje. 

Mimoriadnu pozornosť vyvolala p útavá 
prednášk a p rof. dr. H . Besselera (Lipsko) , 
v ktorej odkryl a podrobne osvt'tlil význam 
ďalšej veľmi dôležitej, doteraz málo pre
skúmanej slohovej vrstvy v Haydnovej 
tvorbe, k torú tvoria dobové meštianske spo
ločenské tance, menovite Kontertanz, ktorý 
sa tancoval v miernom tempe a ktorého 
reálny súvis a vplyv je zrejmý vo finálo
vých čast-iach jeho symfónii. Cenné holo 
p redovšetkým znázornenie pôvodu a p rame
i'iov, z ktorých Haydn čet-pal, teda otázka 
vzniku, rozdielna však je ap likácia na dneš
nú hudobnopredvádzaciu pra..x:, k čo.mu sme
rovali hlavné uzávery prednášky. Besseler 
na jednej strane síce veľmi správne poukázal 
na pomýlenú koncepciu mnohých dnešných 
kapelníkov, ktorí z neznatosti problému dik
tujú príliš zrýchlené tempá - a vskutku 
práve v p resto-fináloch skladieb tohto ob
dobia sa dnes najviac h reší p roti duchu 
tej to hudby a v snahe o výlučne vonkajší 
virtuózny efekt sa tým úplne skl-esľuje jej 
výrazovo-obsahová stránka - na druhej stra
ne však je otázne, či možno bezvýhradne 
súhlasiť s vyslovenou požiadavkou zachova· 
nia h istoricky objektívnych tempových k ri
térií, v ktorých sa tieto tance pôvodne tan
covali, i keď sa v referáte nep riamo pripus
tilo j eho mierne zrých lenie. Odhliadnuc od 
toho, že sám H aydn tieto tance štylizoval 
a d nešný človek už tieto dobové tance v ich 
pôvodnej forme nepozná., nie je ani hudob
ná reprodukcia nemenná, raz navžd y; urče
ná. Každá doba reprodukuje diela minulosti 
zo zorného· uhla svojej epochy a dnešný 
životný rytmus je vcelku podstatne rýchlejší 
ako v d ruhej polovici A.'YIII. storočia, preto 
by sa ťažko dali akceptovať historicky ver-

Pri spoločnej -prehliadke Budapešti. Zl ava: 
prof. dr . A. Sych1·a (Praha) .• prof. cl.r_ K. G. 
Fel/.erer (Kolín), dr. E. F. Schmid (Augs

burg), Chr. Landonová (Viedeň), prof. J. 
Chailley (Paríž) a C. de Nys CE:pinal) 

Foto: P. Polák-

né tempá. Rozhodne však treba odmietať 
veľmi rozšírené nezmyselne r~'Chle t emp á, 
a j v dnešných časoch musí byť princíp kan
labilnosti tej to hudby zachovaný, a také 
stredné tempo, ako sa zdá, by bolo najvyho
vujúcejším riešením. Ostatne, ani v Hayd-· 
novej dobe nebola tempová ot;\.zka tak pr·es
ne riešená a ustálená, čo vyplývalo aj z 
dvoch ďalších referátov na tejto konferencii. 
Geiringer sa zmienil o nedbalosti, s akou 
boli pri dobových opisoch v orchestrálnom 
mate1•iáli určitej Hayd novej skladby p1·ed
pisan é p re každú nástrojovú. skupinu rôzne, 
až protikladné t empové označenia, a z B;ír
thovho referátu vysvitlo, že Haydn ako ka
pelník často prečiarkol tempové predpisy 
skladieb niektorého jeho súčasníka a sám 
predpísal rýchlejšie tempá. Skoda, že sa na 
rozdiel od b ratislavskej konferencie nezaistil 
čas na voľné diskusie (jediný citeľný nedo-
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statok maďarskej konferencie) ·a že sa o 
t ornt.o, ako aj o ďalšieh problémoch, nemohli 
<Ozvtnúť plodné a prepotrebné diskusie. 

Ceskoslovenská hudobná Yeda, ktorá bola 
n~ konferencii zastúpená početnou delegá
CIOu, a to prvýkrát v rámci zahraničných 
konferencií a j viacčlennou skupinoll' slo._;en
ských hudobných vedcov, obstála na tomto 
náročnom medzinárodnom fóre veľmi úspeš
ne a preukázala svoju vysokú úroveň. Dr. 
A. Ho:i'ejš (Praha) v svojom referáte veľmi 
správne poukázal na nevyhnutnosť mat'Xis
ticko-lenin.ského metodologického prístupu 
k skúmaniu hudobnolí.istorických javov, že 
nestačí iba podrobné štúdium níektorého 
úzko špecializovaného, výlučne hudobného 
problému, ako napr. výskum melodických 
ozdôb, hoci i to je potrebné, ale treba vi
diéť a skúmať · širšie súvislosti so životom, 
so spoločnosťou, s ľuJlom a jeho úlohou 
najmä v diele Haydnovom a dejinách hud
by vôbec. Prof. dr. A. Sychra (Praha) sa 
v. svojom referáte zarneral na skice k Beet
hoyenovej IX. symfónii. Bola to skvelá 
ukážka, koľko podstatne nového a nezná
meho sa dá vyťažiť z toho zdanlivo už 
dávno spracovaného materiálu, keď sa 
urobí dôkladnejší, od základu nov)• heuris
tický výskum pôvodných náčrtov, a ako 
tento pramenný m ateriál slúži ako vvcho
d~sko k prevedeniu obsahovej- an~lýzy 
diela a určeniu z toho plynúcich nových 
estetických u'závcrov. K najcennejším prí
spevkom konferencie patril aj referát prom. 
hist. M. Poštulku (Praha), ktorý na základe 
muzikologicky dôkladnej a konkrétnej kom
parácie analyzoval príbu;,né črty hudobnej 
reči L. Koželuha s J. Hayrlnom, poukázal 
napr. na podob~osC tém a idiómov, na styč
né body vo forme, v harmonizácii piesrú 
atď. až po prípady zámeny. 

No priam senzáciou a "bombou" konfe
r encie sa stala obšírna prednášl<tt prof. dr. 
D. Barthu (Budapešť) o h ayclnovských pra
meňoch v Maďarsku v súvislosti s opernou 
p revádzkou v esztcrházvovskom kaštieli za 
Haydnovej éry, ktorá spôsobila nemalé pre
l;:vapenie a rozruch aj medú pop1·ednými 
ltaydnovskými bádateľmi, ktorí týmto ma
teriálom doteraz nevenovali patričnú pozor
nosť. Bárthova prednáška sa takto stala ú
stredným referátom konfer.encie. Ako výsle
dok dlhoročného v)•skurnu, ktorý autor robil 
v úzkej spolupráci s dr. L. Somfailu (Bu
dapešť) v objemnom archívnom materiAli 
vznikla veľmi seriózna, pod.rohná heuristic: 
);:á práca, zahrnujúca v celej šírke nastolený 
problém. Bola to vzorná uldžka toho, čo 
všetko sa dá z archiválií a dokumentov vy-

516 

ťažiť a rekonštruovať. Pred očami konfe
rencie sa vynoril názo.rný, živ)" obraz o veľ
kej opernej prevádzke (niekedy ročne ~ž 
125 predstavení, 17 premiér!) za Hay dnov
ho dlhoročného pôsobenia v eszterházyov
skom kaštieli. Podrobne sa vyhodnotili všet
ky 'ffaydnove prípravy partitúr, početné zá
znamy, spisy, snahy o vylep šenie prázdnych 
diel jeho súčasníkov - zásahy, skrty, vlast
né vložky, zmeny, transpozície, dynamické 
prfdavl<y, preinštrumentácia - otázky pred
vádzacej praxe, skúšok, spevákov, orches
tra, kopistov, vodných znakov notové"ho pa
piera a i. a aké dôsledky sa dajú z toho 
vyvodzovať. Referát podrobne poukázal nie
len na obrovskú opernú prevádzku, ale a j 
na veľmi rozsiahlu činnosť a aktívne pôso
benie Haydna ako vynika jltceho operného 
kapelníka, korepetítora a skladateľa opier, 
čim sa značne korigujú a doplňujú doteraj
šie znalosti a predstavy o Haydnovom živo
te a diele a jeho osobnosť sa dostáva do 
nového svetla. 

Hudobne vzorne pripravená slávnostná 
premiéra jeho sviežej kornickej opery L'in
fedelta delusa v Maďarskej štátnej opere 
(prvé scénické predvedenie od XVIII. sto
ročia) v rámci . umeleckých príspevkov ku 
konferencii prakticky dokázala, aké vzácne 
hodnoty skrýva neprávom zanedbávané 
Haydnovo operné dielo a ako bezprostred
ne sa vie prihovárať poslucháčom našej do
by. Uvedená opera sa v nejednom ohľade 
liši od jeho inštrumentálneho slohu a je 
blízka dobovej talianskej produkcii. Nie me
nej významné boli aj haydnovské koncerty 
počas konferencie, ako aj po jej skončení, 
v rámci hudobného festivalu za účasti po
četných popredných zahraničn:í•ch umelcov. 
Drama turgicky starostlivo a ú.činile zostave
né hodnotné a zaujímavé programy od málo 
známych piesní, komorných skladieb a or
chestrálnych diel až po vrcholné oratórium 
Stvo,·enie umožnili získať živv a názorn'Í'. 
predovšetkým však mnohostl:~nn)• a uc~: 
lený prehľad o jeho celoživotnom diele. 
ZvlášLnym čarom pôsobilo predvedenie vzác
nych komorných diel, ako napr. haryt óno
vého tria, jednej zo 125 skladieb obdob
ného obsadenia, dnes prakticky neznámych, 
nakoľko barytón - gambový sláčikový ná
stroj v nižšom ladení s rezonančnými stru
nami, podobne ako u viola ďamore a s jem
ným, striebristým zvukom - sa dnes už 
neužíva. Spomedzi orclíestrálnych diel azda 
najväčším preh ·apenim bolo · predvedenie 
neznámy ch molových symfórúí z Haydnov
ho slredného obdobia, ako napr. č. 4!, e mol 
(Smútočná) , č. 49 I mol CLa passione), z 

n eskorších č. 95 c mol a ďalšieh, ktoré svo· 
jím vzdorom, temným, vášnivým vÝ!azom 
sú typickým stelesnením predromanhckéhó 

Sturm und Drangu" a úplne zvrátia obraz 
~ rokokovsky milom, galantnom, naiVnom 
"Papa" Hí_lydnovi, so skresleno~ preds~avou 
ktorého sa v dôsledku neznalostl praveJ tvá
re jeho diela ešte aj u nás dodnes st.retú
vame, a to aj v odborných kruhoch. 

Slohová č'istota a vysoký stupeň realistic
kého majstrovstva v reprodukcii Haydno
vých diel, ako aj často preplnené sály s ná
ročným, ale vďačným obecenstvom, výrazne 
svedčili o tom, že Haydnova hudba sa teší 
ustavičnej tradícii, že je stálym živým pra· 
meňom maďarskej hmlobnej kultúry. J edine 
na základe častejšieho, pravidelného pred
vedenia by mohla a mala aj naša širšia 
hudobná verejnosť, ako aj odborni hudob
níci, spoznať a utvoriť si správny obraz 
o emocionálnom bohatstve a šírke výra
zovej škály melodickej a ušľachtilej IIayd
novej geniálnej, v najlepšom zmysle slova 
ľudovej hudobnej reči, siahajúcej od 
radostnej hravosti, jasného optimizmu a ne
zaťaženého humoru, cez bolestný, drama
ticky výbušný, prudký "Sturm und Dt·ang" 
až po vrcholnú syntézu, príbuznú výrazovej 
sfére beethovenovskej veľkosti. , 

V rámci hudobných produkcií konferen
cie sa okrem toho konali ešte umelecky 
dokonalé baletné predstaYenia z diel B. 
Ba.rtóka, F . . Farkasa a L. .Weinera v Státnej 
opere, ako aj prehrávka súčasnej maďarskej 
hudby v Sväze maďarských hudobných u
melcov (pozoruhodné skladby A. Mihályho, 
F. Farkasa, F. Szabóa, P. Kadosu, R. Kó
ka~a) . Dalej sa uskutočnila prehliadka mesta, 
dve návštevy pamätných miest a prehliadky 
troch pamätných výstav. 
Jedinečným, nezahudnuteľn:í'ITI zážitkom 

pre všetkých účastníkov konferencie bola 
exkurzia do eszterházyovského kaštieľ.a vo 
Fertóde, k torý sa pred konferenciou Ye{ko
ryse a dôkladne renovoval, takže zažiaril 
v pôvodnom lesku a .n~dhere. Bol to po
vznášajúci, neopísateľný okamžik pri vstupe 
do tohto kaštieľa, vybudovaného Rodľa vzo
ru palácov vo Versailles a Schônbrunne, kde 
Haydn v rokoch 1766 - 1790 pôsobil. 
Pritom treba zdôrazniť, že jeho génius sa 
nevtesnal do obmedzených požiadaviek plyt
kej hudby pre lesk a zábavu šľachtického 
salónu, ale tieto hrftdze prerazil. Jeho tvo
rivá fantázia sa napá jala najmä z ľudových 
žriedel a ako prvý veľký skladateľ adreso
val svoje demokratickou rtčou znejúce dielo 
na jširšiemu okruhu nových poslucháčov. 

Po veľmi milom privítaní nasledovali: 

Pamätná haydnovshá v ýstava v eszterházy
ovskom kaštieli vo Fertóde 

Foto : P. Polák 

slávnostné zasadanie konferencie, komorný 
koncert, slá...-nostn)r obed, prehliadla hayd
novskej výstavy a lwnečne pamätihodné 
predvedenie Haydnovho oratória R.očné ob
dobia na čarovnom nádvorí kaštieľa. 

Haydnovské pamätné výstavy - · tak v 
kaštieli vo Fer tiídc, ako aj v Hudobnom 
odd!!lení Národnej Széchenyiho knižnici v 
Budapešti, pripravené pracovníkmi tejto in
štitúcie a dr. E. Majorom - obsahovali 
veľmi vzácne dokumenty, ako originálne 
haydnovské autografy, prvé opisy, ktoré ma· 
jú takmer cenu autografov, listy, dobové 
a neskoršie tlače, maďarské vydania jeho 
skladieb, haydnovské relikvie, dokumenty 
dejín l:.SZterházyovskej opery a orchestra, 
dokumenty početných vzťahov Haydnovho 
pôsobenia v Uhorsku, Hayd.novi venované 
básne a skladby a iné analekta, diplomy, 
n ástroje, vyobrazenia, · dobové zprávy o 
uvádzaní . jeho diel - záznamy, programy, 
noviny ·- atď. Výber materiálov sn urobil' 
·S veľkou ·starO$tlivosťou, · usporiadanie bol~ 
prch~aôné a názorné, takže umožnilo získať' 
ucelený, plastický obraz o Haydnovom pÔ-· 
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sobeni v niekdajšom Uhorsku. Pre ná-s ob
zvlášť cenné holi mnohé významné, nám 
čiastočne neznáme, doklady, svedčiace o 
Hay dnových vzťahoch k Bratislave, kam 
často prichádzal účinkovať. Bratislava bola 
jedným z prvých miest na svete, ba často 
prvým mestom vôhec, kde zazneli jeho 
nové skladby a vyšli prvé tlačené skladbv 
v Uhorsku. Bola tu veľká a veľmi živá, 
dlhodobá tradícia pestovania Haydnovej 
hudby. Mali hy sme si to uvedomovať hlav
ne dn~s, keď sa náš hudobný život nebýva
lou Inlerou rozrástol do šírky i do hlbkv a 
máme všetky predpoklady, aby sme sa· aj 
my hrdo hlásili k týmto slávnym tradíciám, 
ktoré nás zaväzujú sústavne pestovať jeho 
diela. Ziaľ, zatiaľ sa u ná:s dá ho_voriť skôr 
o _qpaku a dokonca a~ ·v Haydnovom jubi
le]no~ roku 1959 ~.a .tpho veľa neurobilo. 
Naši . <rdbórnfci, zodpóv.~dní za organizáciu 
hu~~~~é.h_o,;.žjvo~, :hJ: v .hudúcnosti mali na 
totp;~ri.4lil!~~'ť;~<'-ll"a :treto pokrokové tradície 
nad.'Vlaza:ť. · , 

P"Jú~~ ·. fertodskej e..xkurzie sa uskutočnil 
cšte.~ _druhý autobusový výlet do kaštieľa 
v Martonvásáre, pamätný Beetlrovenovým 
po_!>yt«?m, spojený s prehliadkou peknej pa
m~tneJ he~tlrovenovskej výstavy, inštalova
neJ v kašb.eli. 

· Celkové zhodnotenie konferencie a záve
rečné slová predniesli prof. Z. Gárdonyi 
(Budapešť) a popredný haydnológ prof. dr. 
J. P. Larsen (Kodaň). Budapeštianska (a 
tak isto bratislavská) konferencia ukázala, 
koľko ďalšej pramennej a slohovej v)rskum-

nej práce ešte čaká b~~ateľov pri odkrytí 
a zhodnoteni Haydnovho skladateľského 
odkazu a klasicizmu vôbec, ako aj jeho šir
šieho historického súvisu a dnešného este
tického významu. Všeobecne sa konštato
vala dôležitosť zintenzívnenia vzájomných 
stykov a potreba užšej medzinároänej spo
lupráce hudobných vedcov a poukázalo sa 
aj na konečný cieľ vedeckého bádania, kto
ré má slúžiť praxi, spoznaniu a rintemJv
neniu pestovania veľkého Havdnovho skla
dateľského odkazu. Celkový ;ámec maďar
skej medzinárodnej konferencie bol - v 
neposlednej miere vzhľadom na dlhoročné 

· Haydn.ovo pôsobenie v Uhorsku- okázalejší 
a slávnostnejší, no priebeh, úroveň a náplň 
konferencii v Bratislave a v Budapešti tvo
rili súvislú, nerozdielnu, vzájomne sa dopl
llujúcu jednotu a boli jedinými hudobno
vedeckými podujatiami a dôstojným uctie
vaním jeho pamiatky v celosvetovom me
radle. Haydn sa narodil v Rakúsku, hovorí· 
sa o viedenskom klasicizme, no ani tam 
ani v žiadnom inom kapitalistickom štáte 
sa nekonalo nijaké vedecké podujatie podob
ného charakteru ako v našich dvoch socia
listických štátoch. Na oboch konferenciách 
bol podiel referátov hudobnÝch vedcov so
cialistických krajín v prevah~ nielen kvanti
tatívne, ale aj svojou úrovňou a dosahom, 
p~ispel teda významným a podstatným po
drelom k úspešnému zdaru osláv z príleži
tosti 150. výročia úmrtia jedného z najväč
ších géniov dejín hudby - Josepha Haydna. 

Pavol Polák 

Hudobné spomienky z Albánie 
Vedeli sme toho zahanbujúco málo 

o Albánii, keď sme sa spolu s ostravským 
skladateľom Ivanom Jiráskom blížili k cieľu 
cesty, na ktorú sme boli delegovaní Svä
zom čs. ~kladatelov. Tomu primerané boli 
tiež pocity, lttoré nás opanovali ešte v lie
tadle pri pohľade na nádhernú. panorámu 
veľhôr, na· tmavomodrý Jadran a rýchle 
sa blížiacu, v úpeku poludňajšieho slnb,a 
ležiaca bielu Tiranu .. 

Prv·é stisky rúk a oslovenie v rodnej reči 
však okamžite navodili kontakt blízkosti a 
priateľstva, ktoré nás sprevádzalo po celé 
dva týždne pobytu. Bol to Mustafa Krantja, 
žiak nášho Václava Talicha, dnes šéf tiran
skej opery a vedúca osobnosť albánskej 
h udby, lttorý sa nás prvý ujal, obetavo nás 
.sprevádzal cestami po Albánii a opustil nás 
až pri odlete domov. Rovnakú srdečnosť 
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sme nachádzali . všade: u tajomníka Sväzu 
umelcov, u skladateľa Baki Kongoliho, 
u pracovníko'!> rozhla~u, členov opery, u sta· 
ručkého kapelníka ľudovej hudby v hor
skej dedinke Drenove, ktorý sa za "Pojny 
"Pybral s kapelqu do 'l'zdialenej Vlory, aby 
tam povzbudzoval jej hrdinských obrancov, 
i u šoféra Tasiho, lttorý nás virtuózne "Viezol 
po krkolomných horských cestách. 

Prv ým prekvapením pre nás bolo stret· 
nutie s albánskym folklórom. Je hýrivo.' 
bohatý, originálny, mnohotvárny, skrýva 
v sebe okrem typických albánskych čŕt 
tiež 'l'kus slovanskej melanchólie, byzantské
ho chórizmu a hodne orientálneho čara. 
Jeho ~vláštnostou je, že je stále živý v pra
vom zmysle slova spätý so ži'~>otorn ľudu 
- ľudoví speváci a inštrumentalisti bežne 
improvizujú formove presne uza'l'reté a 

usporiadané piesne, romance, balady a poé
my na skutočné udalosti. Počuli sme na
príklad poému, ktorú impro'l'izoval severo
albánsky . ľudový hudobník o návšteve s. 
Sirokého v Albánii. Podobným spôsobom sa 
komentujú a šíria všetky významné uda
losti a aktuality, ktoré sa takto, umeleckou 
formou spracované, dostávajú do vedomia 
ľudu a žijú "' ňom. V svernej Albánii ie 
obv yklý pentatonický fednohlas so sprie
vodom drnkacích nástrojo'~>, bohatý na ozdo
~y, s · niektorý1n;i }tvrťtóno'l'ými interv~lm!. 
Na juhu je takttez pentatomka, ale tu 1edt· 
nečnej, svofrázriej polyfónie. Ľudová inštnt
mentálna hudba je nemenej zaujímavá. Po
čuli sme napríklad stredoalbánske klarineto· 
'l'é sólo so sprie'l'odom drnkacích nástrojo'~>, 
zahrané s takou '~>Írtuozitou techniky i vý
razu aká môže byť cťou i profesionálnemu 
klarÍnetisto'~>i. Albánsky folklór nie je pre
bád.aný a zaslúžil by si mimoriadnu pozor
nosť zo straný hudobných vedcov i sklad_a· 
teľov. Jeho originalita, možno po'~>edat 1e· 
dinečnosť v Európe, sú1>isí s osobitnými 
geografickými, historickými .a k~túrnopoli: 
tickými pomermi albánske1 mmulostt a1 
prítomnosti. Zem, oddelená od susedných 
neschodnými veľhorami a morom, si kon
zervo·vala reč ilýrskeho pô'~>odu, ktorá fa 
nepodobá žiadnemu inému živému jazyku. 
Na tomto prastarom kultúrnom jadre .sa po· 
tom usadili nánosy kultúry helénske1, rím
skej a byzantskej, ňeskôr moslimskej a zo 
severu slovanskej. Albánsky folklór bol d~
teraz málo využitý a ešte len čaká na S'I'OI· 

ho Bartóka. 

Umelá hudba 'l' Albánsku je v začiatkoch, 
no 's neopotrebovanou vervou a nadšením 
nedá'~>no oslobodeného národa sa priam eru· 
tívne '!>zmáha. 

Na tiranskej hudobnej jedenásťročenlte 
'~>yučuje mnoho pedagógov, absolventov za
hraničných konzervatórií, hla'~>ne pražsk ého 
a mosko'l'ského. Otázka v ýchovy vlastných 
kádrov je tu teraz prvoradou, preto sa kaž
dému mladému hudobníkovi umožňuje štu
do·va( ešte i v zahraničí. Tiranská štátna 
opera, ktorá za krátky čas jevstvovan.ia m~ 
pozoruhodný repertoár, di.sponuje krásnymi 
mužskými hlasmi takto "VYškolenými, ktoré 
už počas štúdií zožínali úspechy v Bolšom 
Teatri. Najväčšou starosťou je nedostatok or
chestrálnych hráčov. Di'l'adelný orchester 
musí preto obhospodarovať symfonické kon
certy i rozhlasové nahrá'l'ky. Z nedostatku 
kádrov vyplý'l'a zaťaženie vzdelaných hu
dobníkov, ktorí sa musia zhostiť niekoľkých 
funkcií odrazu, i takých, ktoré ležia mimo 
ich odboru. Ich zápal a nadšenie pre budo· 

vanie albánskej hudby je vskutku príkladné 
a ist.e nemálo· prispieva k ich umeleckému 
rastu i k spätosti so všetkým, čo sa v tejto 
oblasti odohráva. 

Snaženie albánskych skladateľov sa nesie 
smerom osvojenia si výdobytkov súčasnej 
hudby. Iba niektorí mladší mali možnost 
štúdia 'l' zahraničí, a u tých bada( príklon 
k cudzím 'I'Zorom (napr. k Cajkovskému 
alebo Sostakovičovi). Skladatelia, ktori túto 
možnost nemali a vychádzajú z folklóru, sa 
musia boriť s ťažkosťami kompozično-tech· 
nického rázu. V diskusii vyslo'l'ili túžbu 
bližšie sa oboznámiť s dielami tých našich 
súčasných skladateľov, ktorí sú blízki ich 
mentalite a v S'l'ojich dielach sa opierajú 
o národné prvky. Veľký záujem bol o Su
choňa, Kardoša, Cikkera, atcl. V snahe o po
zd'l'ihnutie profesionálneho majstrovst9a 
albánskych skladateľov nadviazali už · ko~ 
takt so spriatelenými sväzmi so žiadosťou 
o umožnenie dlhodobého pobytu s hon.r.ul
táciami u popredných s~ladatelov. Velmi 
radi by prišli aj k nám. 
. Albánsky sväz umelcov združuje hudob

níkov, spiso'<'ateľov a výtvarníkov v jednej 
organizácii, hlavne pre doterajší nedostatok 
kádrov. Toto · má 9Šak aj velkú výhodu 
v rozvíjaní vzťahov· medzi umelcami rôz
nych odborov aj v získaní širokého rozkla
du a spätosti s celým kultúrnym. ži'~>otom 
Albánie. Sväz albánskych umelcov sleduje 
s '~>elkým záujmom a rozhodnou informo'l'a
nosťou kultúrny život u nás, ktorý je mno
hým známy dokonca osobne. Bolo radostné 
k onštato'l'at!, že naša hudba a vôbec Cesko
slo'~>ensko má v Albánii dobrý chýr a do
brých priateľ o'~>. Dalo by sa uviesť na d~siat
ky drobných príhod, ktorými nám to p~e
javovali tiež jednoduchí a neznámi lud1a. 

Pobyt 'l' Albánii nám priniesol 'l'ela ne
zabudnuteľných zážitkov. Okrem hudob
ných, k toré som v sltrathe pospomínal, i zá
žitky z .úchvatne krásnej zeme, zo strieda
júcich sa nádherných prírodných scenérií, 
z množswa cenných pamiatok zašlých čias 
i z dnešného impozantného rozmachu celé
ho spoločenského živ ota v Albánii, ktorým 
je tu predchnutý každý človek. Albánia, kto· 
rá iba nedá'l'no striasla doslova koloniálny 
fetLdalizmus, zo dňa na deň mení S'l!Oju tvár· 
nosť, vyspieva v bohnt:í socialistickú krajinu. 

Kecl sme sa lúčili s albánskymi priatelmi, 
povedali sme si: do "Pidenia. Ich srdečnosť 
a pohostinstvo v nás '~>yWorili tT"valé zvä.zky 
bratswa. Úprimne im clakujeme a v mene 
všetkých našich hudobníkov im želáme 
mnoho úspechov v budovaní albánskej kul
túry! Ferdinand Klin da 
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Medzinárodný hudobný festival v -Edinburghu 1959 

V dňoch 23. augusta až 13. septembra 
prebiehal v krásnom skótskom meste Edin
burghu tradičný festival hudobnej, čino
hernej a filmovej tvorby. Bol to v poradí 
už 13. festival v tointo meste a je mipo
chybné, že od založenia festivalov (r. 1947) 
ziskali si tieto poduja tia všeobecné uznarúe 
~ popularitu v celom svete. Ani tohoročný 
festival .svojím rozsahom a náplňou prográ
mu v ručom n ezaostal za predchádzajúcimi. 
Účinkovalo na ňom 5 orchestrov, 3 baletné 
s~oločnosti, štokholmská opera, 7 činoher
nych spoločností, 8 komorných súborov a 
?-2 .sólistov: .M.o~no po~edať, že všetky podu
Jatia, ktore sme mali možnosť vidieť holi 
na vysokej úrovni a našli u príto~vch 
vďačných poslucháčov silný estetický ohlas. 
S poľutovaním treba konštatovať, že na fes
tivale sa nezúčastnila Ceská filharmónia 
kto~ ho~a v meste veľmi očakávaná a jeJ 
vystuperue malo byť vyvrcholením a sláv
nostným zalďúčenťm festivalu. Dôvody, pre
čo k tomuto vystúpeniu nedošlo holi uvede
né svojho času v našej dennej' tlači. K to
mu treba dodať azda to, že pre naše ume
lecké inštitúcie hy bolo· vonkoncom neúnos
né, keby naše umenie pre akékoľvek orga
nizačné nedostatky malo v budúcnosti trpieť 
morálne a hospodárske straty podobného 
druhu. 

Ak i:nám byť úprimný, na mňa zvlá~ť 
príťažl'ivo zapôsobilo vystúpenie š tokholm
ského súboru 3. septembra v King's Theatre 
s operou "Aniara" od švédskeho skladateľa 
Blomdahla. O t ejto opere referovali už svoj
ho času "Hudebnť rozhledy" z príležitosti 
jej svetovej premiéry 31. mája 1959 v Stok
holme, nebudem tu teda opakovať veci, kto
l'é sa tam spomínali. Popri rozmanit)'ch 
výhradách, týkajúcich sa sujetu, jeho ideo
vého vyznenia a hudby samej, treba auto
rovi prizna( kompozičnú odvahu a prieboj
n~sť a hlavne zdar v divadelnom t1činku 
tejto opery, ktorý je iste veľký. V)'kony 
orchestra (vedeného Ehrlingom),. spev{lkov 
a sboru boli veľmi presvedčivé. ·zo svm fo: 
nických a komorných koncertov sme ·~-iddi 
vystúpenie Mozart' Players (mozartovsk vch 
hráčov) z Londýna. J e to súbor mimoriad
nej umeleckej úrovne. Hrajú prevažne stat·ší 
program (mená Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert prevláda jú na repertoári festivalu) 
veľmi výrazne, so štýlovou precíznosťou. 
Mozart a H aydn spolu so Straussov~'l'ni 
Metamorfózami, Prokofievovou Klasickou 
symfóniou a hlavne Stravinslrého "Koncer-
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tantné tance" zazneli v ich podaní v plnej 
mneleckej brilan tnosti. Počuli sme s nimi 
hrať výborného klaviristu H. Richter-Haase
ra, flautistu Rampala a harfistu Zahaletu. ft 
iným komorným ensemblom, "Lucernsk\'n~ 
sláčikovým súborom", sme sa stretli· na 
dvoch koncertoch, venovaných okrem Hin
demitha (op. 44) barokovej hudbe. Je to 
snaživý a hodnotný súbor mladvch umel
cov. Wolfgang Schneiderhan našiel v nich 
citli"l.i'ch spolupracovníkov. z~to výkon spe
váčky Irmgard Seefriedovej v Bachovej kan
t áte ostal veľ a dlžný jej povesti a azda aj 
jej štandardu. Zo súčasnej anglickej- tvorby 
počuli sme na komornom koncerte "Pro
metheus Ensernhlu" premiéru FrankelovV'ch 
" Bagatel pre 11 nástrejov", skladbu písánú 
v umiernenej dodekafónii, miestalni celkom 
zaujímavú. K!a"l.irna dvojica Vronsky a Ba-_ 
bin oslnivo hrala skladby Mozarta a Schu
berta a zvlášť Stravinského "Koncert p re 
dv~ sólové klavíre" h ol podaný s nezvykl~-m 
maJstrovstvom. Z našej tvorby figW"ovali 
na festivale diela Dvo,ľáka, Suka a hlavne 
v Anglicku v najnovšom čase vysoko oce
ňovaného Leoša Janáčka, ktorého dve kvar
tetá hralo " Nové edinburské kvarteto" . Po
dľa zpráv dennej tlt•če (koncert sa odohral 
pred naším príchodom) hol účinok týchto 
diel na publikum mimoriadny. V rámci fes
tivalu hola v Kráľovskej škótskej akadémii 
inštalovaná výstava Ceského v\.-tvarného u
menia, ktorá sa tešila zaslúžen~j p·ozornosti 
hlavne jej gotická časť. Zo súčasnej hudb; 
bol venovan)' j eden koncert VIT. 'Valtonovi 
a Vaughan Williamsovi. 28. augusta odznela 
premiéra Hamiltonovho Koncertu pre dva 
orchestre a na komorných matiné boli pred
vedené diela l\f:ilhauda, Vaughan Williamsa, 
Ravela, Hopkinsa, Hindemitba a iných. Fes
~val obsahoval viac recitalov v)'Znamných 
mterpretov. Spomecicm aspoň Kempffa Za
baletu, Fischer-Dieskaua, Schneiderh;m a, 
Ra;npala. N a cudzinca pôsobí neobyčajným 
doJmom vystúpenie škót~kej národnej hud
by, doplnenej národnými tancami v národ
ných krojoch. J e to veľký súbor gájd a 
bubnov, ktorý sa prezentuje verejnosti na 
hradnej esplanáde pri umelom osvetlení. 
Toto vystúpenie sa už stalo neoddeliteľnou 
súčasťou každoročného edinburského festi
valu. Náplň a umelecká úroveň zaručujú 
tomuto festi,ralu, k torého vonkajšou ozdo
bou je krásne mesto a jeho okol'ie, význam. 
né miesto medzi súčasn),mi hudobn-ými fes
tivallni. Oto Ferenczy 

Prvé dojmy z opernej prehliadky 
Sväz československých skladateľov, Sväz 

divadelných umelcov a Ministerstvo škol
stva a kultúry usporiadali v dľioch 14.-24. 
októbra t. r . prehliadku súčasnej opery v 
Prahe. Na prehliadke sa zúčastnili operné 
kolektívy pražského Národného divadla, 
Slovenského národného divadla z Br·atisla
vy ďalej operné kolektívy z Brna, Plzne, 
úsÍi nad Labem a Liberca. Diskusie o sta
ve opernej tvorby sa zúčastnili skladatelia, 
hudobni vedci, režiséri, umelci a kritici z 
krajín ľudovej demokracie a zo Sovietskeho 
sväzu. Prehliadka súčasnej opernej tvorby 
sa t ešila obrovskému záujmu pr~ského o
becenstva. Operné sály boli na každom 
predstaveni zaplnené do posledného mies· 
ta. Tento záujem obecenstva možno vy
svetliť tým, že opera je medzi ľudom obľú
beným žánrom i napriek "tiežkritikom" 
buržoázneho úpadkového tábora, ktorí hlá
sajú odumieranie operného žánru ako ume
nia. 

Množstvo predvedených diel je dokladom 
toho, že československí skladatelia tento zlo
žitý hudobný žáner neobchádzajú, ha prá
ve naopak, veľmi usilovne sa nim zapodie
vajú. Operné diela československých skla
dateľov sa vyznačujú vysokou kompozičnou 
technikou a sú póznačené dobrým talentom 
svojich tvorcov. 

Téma súčasného života (okrem opery J á· 
na H anuša Plameny), socialistickej sk-utoč
nosti sa ešte neodráža v opernej tvorbe. 
V dnešnej etape vývinu sledujeme akési 
kvantitatívne nahromadenie, k toré však ne
vyhnutne vystrieda etapa, keď sa v oper
nej tvorbe v celej šírke bude odrážať du
ševný svet dnešného človeka, príslušnika 
socialistickej spoločnosti, jeho boj za mier 
a za socializmus. 
Zároveň sa pred nami vyn ára problema· 

tika hudobný ch vyjadr ovacích prostriedkov, 
novej hudobnej drama turgie, problematika 
vzájomného pôsobenia medzi . deklama~nou 
recitativnosťou a zatvorenými furmam1 -
ari6znosťou. Veľa odpovedí na tieto otázky 
nájdeme v tvorbe operných klasikov česko
slovenskej hudby - v dielach Dvoráka, 
Smetanu, Janáčka, v opernom odkaze rus· 
kej i západoeurópskej opernej tvorby. Ta
lent plus veľké znalosti svetovej opernej 
kultúry, plns znalosti dejín svojho národa, 
jeho reči, jeho hudobnej tvorby pomôžu 
skladateľom vytvorit náfodné, novátorské 
diela. 
Väčšina predvedených operných diel za

n echala vo mne hlbQký dojem, hoci niektoré 

z nich neboli bez nedosta tkov tak po strán
ke hudobnej, ako aj dramaturgickej. Vo vše· 
ohecnosti však sklada telia vedia vládnl,lť 
dramaturgickým plánom., ukázali sa ako 
vynilmjúci majstri vokálnej sadzby a inštru
mentácie. Predovšetkým treba vyzdvihnúť 
vynikajúceho operného majstra Bohuslava 
Mártimi s jeho operami Míranclolina a Vese
lohra na maste, Krejčího opem Pozdvižení 
v Efesu, Kiičkovu operu s detsk~ náme· 
tom Ogaŕi. 

No azda najväčší a najhlbší dojem zane
~hala yo mne prekrásna, hlboko národná n 
srdet'ná hudba opery J ána Cikkera Jum 
J ánošík .. Opera uchvacuje svojou prenika
vou 'Ó.pnmnosťou, sviežou, jasnou hudob
nou rečou, veľkými obrazmi hrdinskej mi· 
nulosti slovenského národn, jeho bojom s 
utlačovateľmi. V tejto opere Ján Cikker maj
strovsky spojil klasické operné tradície (re
citatívy, árie, ensernhly) s intonačným bo· 
hatstvom · slovenských ľudov)'ch piesni á 
tancov. Juro Jánošík vie rozochvieť všetky 
struny ľudskej duše, n to j e v umeni to 
najdôležitejšie. 

J e potrebné zmienif sa ešte o vysol<ej 
profesionálnej úrovni sólistov, orchestrov i 
sborov. S veľmi zložitými vokálnymi partia· 
mi mnohých opier sa interpreti veľmi ľahko 
vyrovnali. Záviderúahoďná je láska a sr
dečný vzťah operných kolektívov k no~'m 
operným dielam. Ceskoslovenskí skladatelia 
sa oprávnene môžu pýšiť svojimi priateľmi 
interpretini. Taký opravdivý tvorivý ·kon
takt dodáva skladateľom chuť do práce a 
zabezpečuje ich dielam úspech. 
Končiac svoje prvé dojmy o prehliadke 

súčasnej opery, môžem povedať, že ako 
predstaviteľa ukra jinskej sovietskej hudby 
ma nadchýnajú bratské city vážnosti a Us
ky k tvorcom hudobnej kultúry Ceskoslo
venska, k talentovaným, slobodymilovným 
ľuďom. , 

My, sovietski hudobniri, sme hrdí na to, 
že medzi československ)•mi skladateľmi, hu
dobnými vedcami a interpretmi máme ver
ných spolubojovníkov za ozajstné umelecké, 
humanistické, socialistické umenie, ktoré je 
spolutvorcom novej budúcnosti - komunis
tickej spoločnosti. 
Aspoň touto formou želám bratom smelú 

inváziu do života národa. Nech sa témy 
súčasného socialistického života v čo naj
širšej lniere odrazia vo vašej tvorbe; veLf 
je to aj požiadavka súčasnosti! 

Andrei J. Stogarenko 
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Pauerova opera ·Zuzana Vojírová na scéne SND 

Milovník divadla bol vždy vďačný tvor
-covi takého umeleckého iliela, ktoré expeo 
rimentuje novými možnosťami senzibility, 
-zdôrazni a vyhmatá zložitú pravdu minulých 
vekov, ktoré upiera zrak do budúcnosti a 
predstavuje večnú _ spätosť citov všetkých 

;generácii s osudmi rodnej krajiny. Podľa nác 
zoru F. X. Saldu divák a poslucháč ··musia 
·vnútorne tvoriť a pracovať na svojej cito
vosti, musia ju kultivovať do najvyššej jem
nosti · a presnosti, aby· tak utvárali budúci 
cživot diela a pôsobili na fyziognómiu ume
nia · budúcnosti. Pteto neprekvapuje, že 

-dramatieké dielo českého skladateľa Jiľiho 
Pauera "Zuzana Vojíŕová" na námet rovno
mennej hry J. Bora si získalo srdcia praž

:ského publika monwnentalizujúcim a roman
tizujúcim ·prejavom llj.sky k vlasti a oslavou 

-českej zeme i . prostého ľudu, pers!)nifikova- . 
-ného kl'ásavicou zo zalečského mlyna. Na' 
-cestách k jasným perspektívam socializmu 
znie však také dielo podobným, no čiastočne 

-odlišným odtieňom ako v časoch vlády na-
-cizmu a sociálnej neprávosti, keď sa dráma 
rodila na samom konci života významného 
"'kritika a spisovateľa a keď monológ Petra 
-voka v podani Zdeňka Srepánka dojímal 
vlastenecky cítiace publikum pražského Ná
-rodného divadla. 

Predvedenie opery na scéne Sl\T)) dňa 3. 
-októbra je správnym uskutočňovaním idey 
česko-slovenskej vzájomnosti. Správne vy
konávaná prax, konkrétne k_ultúrne styky sú 
dôležitejšie než teoretizovanie o pomere Ce

--chov a Slovákov. 

Obsahovým motívom opery je doživotné 
ľúbostné vzplanutie renesančného juhóčes
'kého feudála Petra Voka k prostému, ale 
-·citove kultivovanému dedinskému dievčaťu. 
Vôbec neprekvapuje, že neobyčajne zaují
mavá postava českých dejín, známa tiež ne

,-gatívnym postojom k cisárovi a odporom 
k cirkevným sľubom posmrtnej blaženosti, 
inšpirovala toľko umelcov. Z Borovej čino
hry prevzal skladateľ kostru deja i časť pô
vodnej slovnej dikcie, recipoval však m álo 
-z jej intimity . Máme teda pred sebou dielo 
nie nového pochopenia heroizmu, ale dielo 

cživota skutočného, nevyšpekulovaného, hru 
-zdramatizovanej epiky, vznetov a intenzív
nych citov, snov a spomienok bez výšin fi
Iozofických meditácií, a predsa dielo s 
·ozajstnou a účinnou katarzou, s náladou 
divého životného podvečera, drámu etosu 

1 pátosu. V, diele neprevláda ani v)·lučná 
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rétoričnosť ani výlučná empma. Naozaj -
spásonosná syntéza, súhlasim s J. Pachom. 

Skladateľ vlial dej opery do epizód, sú
stredených na hlavný motív lásky k vlasti 
a viery v jej večný živ ot, ale veľký zámer 
prehovoril dramatickým dynamizmom a vý
razovou koncentrovanosťou až v posledných 
dvoch obrazoch. Skladateľova snaha napísať 
operu všeobecne zrozumiteľnú a príťažlivú 
pre široké masy viedla k forme tradičnej 
veľkej historickej opery s áriami, duetami, 
sbormi i baletom, k voľbe jednoduchých a 
všeobecne zaužívaných prostl'Íedkov s ťažis
kom na vokálnej stránite, hudobnej popis
no.sti a do šírky vyklenutej melodičnosti. 
Skladobný naturel J. Pauera akoby nepo
znal protipól intelektu a emócie, čo je jeho 
silou i slabosťou, využíva S!l často paralel
ným i sukcesívnym stavaním jednej samo
by tnej melódie za druhou (v zmysle termi
nológie K. Janečka v jeho Náuke o melódii) 
áj tam, kde je namieste lapidárnosť slova a 
úsečnosť hudobnej myšlienky. Skladateľ 
ilustruje tam, kde je život opojným kvasom 
sily, utrpenia, radosti, lásky, túžby a úžasu. 
Pritom črty smetanovské, d voiákovské a 
janáčkovské majú byť materiálom a metó
dou diela, ktoré na šťastie nemá folkloristic
ký entuziazmus uplynulých rokov a ktoré 
nezaprie podobný postoj k historickým a 
historizujúcim námetom ako dramatické die
la brnenského skladateľa K. Horkého (Jan 
Hus, Hejtman Sárovec, Ječmínek) a Bolesla
va Vomáčku. V scénach smrti Voka a Zu
zany znie hudba najpresvedčivejšie. 

Pri predvedení diela diváka zaujmú pre
dovšetkým hlavné postavy. Výrazová plas
tičnosť mäkkej a tvárnej kantilény zname
nite disponovaného J. Wiedermana v úlohe 
charakterove komplikovaného milovníka 
krásy a prírody, nesputnaného a pôžitkár
skeho, vnútorne však citlivého a láskavého 
feudála Petra Voka, uplatnila sa mimoriad
ne dojímavo v nádhernej óde a dominovala 
i nad hlasovými kvalitami a psychologicky 
realistickým stvárnením Zuzany (S. Rul
manová). Speváčke nie je ľahko zobraziť 
s tav a vývin _33 rokov života Zuzany od 
cudnej mladosti cez roky osobného šťastia 
až k tragickému bôľu a smrti. Tu si overu
jeme, že dnešná operná scéna potrebuje 
"spievajúcich herc;ov", ktorí nechápu operu 
ako koncert v kostýmoch a s dekoráciami, 
ale spevom a hrou zob):'azujú konkrétny 
typ, kreslia jeho osud , aby strhli diváka a 
rozvlnili jeho city hlbším, životnejším doj-

·mom. Alternujúca L. Dvo fáková je protipó
l om ~ulmanovej hlasov)'lll charakterom, 
techmckým školením a čiastočne i pocho
-pením úlohy. Z ostatných spevákov sa dob
re uplatnili O. Hanáková, J. Hadraba , K. 
.Sekera a i. Konflikt feudálnych a ľudových 
-sil reprezentovaných Zuzanou, možno účin
n~ riešiť rôznym spôsobom. Veľká časť di

·vákov zámer režiséra rozhodne pochopí. 
SI-oda že postava Kataríny, manželky Petra 
·voka,'ženy nenávistnej, chladnej a ná~ožen
:sky bigotnej, vyznel~ k?~t):nove a Člasto?
:ne aj herecky v kankUJUCCJ podobe, a m~ 
·v tragickej veľkosti ako u M.. KrásoveJ 
.na scéne pražského Národného divadla. 

Režijné a výtvarné stvárnenie diela dô-· 
v tipným a_ skúseným M. '.tVasserbauer-on; a 
L. Vychod!lom sledovalo moment zrakovych 
'kontrastov a vyhýbalo sa statičnosti tradič
ného riešenia opernej inscenácie - podobne 
.ako V. Kašlík~ J. Svoboda v Pi'ahe. Dobrá 
snaha o senzuálnu účinnosť viedla často k 
"triešteniu pozornosti diváka na viac objek
tov napr. rušivo pôsobil reflektor v pozacU 
javiska, ktorý svietil priamo do očí . diváka . 
Základný farebný pod.lclad však t_Von~o polo- · 
iiero jednôtne ladené, bez mozaikoVlte:r ex
presie a impresionistickej farebnej ~rácie! 
všetko striedmo a náznakom, bez kulisoveJ 
stariny a s technicizmom filmových projek
~ií. Orchester dobre viedol T. Frešo. Veno
val dielu kus statočnej práce. Prílišný hlu.k 
v orchestrálnom priestore pred predstave
ním a us'ilovné cvičenie niektorých hráčov 
v. prestávkach má byť az~a dôk~zoro, že 
prichádzajú na predstaveme nepnpraveni ? 
A napokon vážna otázka, žiadajúca vážnu 
orlpoveď : Prečo sa záujem o vážnu hurlbu 

Zuzana Vojíi·ová ($tefánia Hu_lmano~·á) a 
Peter V ok (Juraj Wiederman) v bratislavsltej 

inscenácii Pauerovej opery Zuzana Voiíŕová 
Foto : Podhorský 

koncentruje preyažne na orchestrálne kon
certy so zahranično?- hviezdou~ Otázka ~á~ 
vštevnosti nášho divadla zostava nevyne-
~ená? 

Jozef Twdoň 

Verdiho Rigoletto na košickej scéne 

Opera Státneho divadla v Košiciach ro~ši
ruje svoj kmeňový reperto~r o_ znám~ diela 
slávnych majstrov hudobneJ mmulostr. Patri 
medzi nich nesporne aj Verdiho Rigoletto, . 
ktoré malo prem'iéru 11. októbra 1959. O 
veľkej popularite tejto opery svedčil okrem 
iného aj mimoriadny záujem. a spontánne 
prijatie košickým publikom. No z~interesoYa
ný divák, ktorý sa neuspokoJÍ s prvým 
dojmom, ale nazrie do útrob inscenácie, musí 
sa nad košickým lligolettom :r.amyslieť. 

Videli sme pekné predstavenie, ale, žiaľ, 
nie vždy sme p o č u l i dobre interpretovanú 
Verdiho hudbu. Väčšina obecenstva bola 
vďačná za peknú inscenáciu a za uvedenie 

tejto obľúbenej opery . Bude ted~ logické, 
ak si najprv všimneme prácu režiSéra Bra
nislava Krišku a v)>tvarnika J ána H anáka. 

Už niekoľkokrát sme sa zamysleli nad ich 
spoločnými · inscenáciami a vždy, ako. aj 
teraz sa nám naskytol obraz spolo'čneho, 
ro~ko videného zámeru. Striedma, nepre
pchatá zato však veľmi funkčná scéua po
skytuj~ dostatočný priestor pre prácu reži: 
séra. Cierny horizont (vhodne uplatnený uz 
v Jej pastorkyni) podčiarkuje tragičnos' de
ja. Režisér sa chopil pomocnej ruky, ktorú 
mu podával výtvarník. Detailne prep~acú v~ 
v priestore jednotlivé p_os~;y,. I~dlVldl;lali
zuje sbor (tu mu pomahaJu uez kostymy 
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M. Radvány'iov~j), rozpracúva postavu Ri
goletta, plného vnútorných protirečení, a na 
konci každého dejstva ho necháva trčať v 
strede ako výkričrúk nešťastia človeka po
stihnutého kliatbou. Nezostáva na povrchu 
áni pri ostatných pos\avách, ale preniká 
ich vnútrom, dáva ožiť ich láske a nenávisti. 
Veľmi účinne využíva aj svetlo na dokresle
nie svojich ú merov (po premene v prvom 
d ejstve, na konci II. dejstva, v III. dejstve 
a pod.). Spomínané faktory nás oprávňuj(J 
povedať, že sme videli pekné predstavenie. 

Toto predstavenie malo aj inú, horšiu 
stránku, o ktorej sa nemožno vyjadriť jed
noznačne kladne. Na prvom mieste nedo· 
statkov predstavenia treba tentoraz meno· 
vať orchester (dirigoval Boris Velat) . J eho 
výklm -bol nedopracovan)', . presiaknutý 
množstvom drobnvch kazov, ktoré svedčia 
o nedôslednej príp-rave. Prejavovali sa na 
obidvoch prelniérových predstaveniach v nie
ktorých nástrojo"-ých skupinách, najmä u 
drevených a plechových nástrojov a vo vio
lončelach. Ako príklad m o7.no uviesť hneď 
prvé takty predohry, orchestrálny spr'ievod 
árie Rigoletta v II. d ejstve, väčšie množstvo 
rytmických a intonačn),ch nepresností. V 
minulých rókoch nám 'tento orchester viac
krát d,okázal, a to. na technicky náročnejších 
operných dielach, ~e je -schopn)' dosiahnuť 
v)~kon . značné vyššej ·úrovne. . 

V titulnej úlohe sme videli na obidvoch 
premiérových predstaveniach Antona Hucf
ka, ktorého výkon hol pri jeho osobnom 
raste nesporne úspechom. No tu sa treba 
vyjadriť zásadne k obsadeniu úlohy Rigo· 
letta. Hucík n'ie je Rigolettom ani timhrom 
svojho hlasu ani svojím herec1.-ým nature· 
lom. Pozornosť si však zaslúži jeho úsilie o 
prežitie tejto postavy. l\f o treba s~ uvedomiť, 

_že ani v takej situácii, ako je v II. dejstve 
prosba Rigoletta, aby nm vrátili dcéru, ne-
možno spievať áriu plačliv~·m hlasom. To sa 
má viac odz1·kadl:iť v hereckej akcii, mimike 
a v dynmnickom napäH spievanej árie. 

Podobne aj Július Regec v úlohe voj-
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vodcu z :Mantovy n.ie je typic1.-ým predsta
viteľom tejto roly napriek tomu, že sa 
nedopustil nijakých podstatných chýb a aj 
vo vysokom hlasovom registri spieyal s isto
tou. Toto konštatovanie pot-.Tdil výkon An
dreja Kucharského v role vojvodcu na Il. 
prelniére. Tu sme mali možnosť počuť i vi
dieť speváka a herca, ktorému je táto úloha 
vlastná. 

V eľlni doh re zvládli svoju úlohu obidve 
Gildy (Anna Poláková a Lucia Ganzová), 
z ktorých prvá presvedčila najmä pekným 
speváckym a hereck)' m prežitím, druhá zas 
preciznym muzikálnym a technickým pred
vedením (okrem drobných nedostatkov, za
príčinených azda nervozitou a vynechaním 
pamäti v poslednom dejstve) . 

PresvedčiV)· hol výkon Antona Matejčcka, 
ktorý dobre hral i spieval úlohu p rofesionál
neho vraha Sparafucileho. Prínosom pre ko
šickú operu bude a j nová altistka Amália 
Braunová (Magdaléna), ktorá disponuje pek
ný m zamatovým , farbistým altom. V ostat
ných úlohách sme počuli - R. Kustro"-ú 
(Giovanna), B. Chmiela (Monterone), K . 
~Iarečka (Marullo), S. Martiša a L. Kucku 
(Bm·sa), L. Nezh yhu (Ceprano), J. Koron
skú (grófka), P. Kasardu (žalárnik) a A. 
Vitkayovú (páža). 
- Vhodne je zostavený aj programov)• bulle

tin s· úvodným článkom režiséra R. Krišku 
a krátkou štúdiou " G. Verdi vo svetle našej 
súčasnosti" od dr. Sedala. Na záver ešte 
jednu poznámku. Bolo b y dobré pouvažovať 
nad tým, či je vhodné (a v Košiciach to už 
má svoju neblahú tradíciu) zaplaviť her
cov pri premiérových predstaveniach na 
otvorenej scéne nielen množstvom kvetov, • 
ale aj rozmanitými balíčkami, darčekmi, fľa
šami vína a pod. Tieto akcie vzbudzujú nie
kedy viac ironických poznámok ako uznania. 
V každom prípade to zneucťuje slávnostný 
rámec premiérového predstaven'ia, pr·i kto-
rom celý operný súbor odovzdáva verejnosti 
výsledky svojej serióznej a namáhavej prá
ce. Ľubomír Cížek;: 

Šostakovič- a ako ďalej 
(K premiére Sostakovičovei operety na No~•ej scéne) 

Tým, že Sostakovič napísal operetu, • a 
treba hneď povedať, ~e dob~, ak .na n_u 
hľadíme z pozfr.ie potl'leb dn~sného clovel,a 
a ďalšej perspekúvy tohto z~nru, _len po· 
tvrdil mienku tých, čo nerozhšovali hudb'; 
vážnu ľahkú, ťažkú, populárnu, operetnu 
taneč~ú atď., ale od~Š~":ali i?a dobré od 
zlého a jedine toto kr1termm 1m bol~. ~me· 
rodajným. Len sila umeleckého prezltra ~ 
stvárnenia môže byť meradlom umeleckosti, 
a nie forma, respektíve žáner, . v k torom s~ 
1ieto aplikujú. A šírka prostne?I<.ov, _kto~ 
má umelec k dispozícii na vy]adrerue za
n'leru len umocňuje wneleckú hodnotu, le
bo U:u dovoľuje vyjadriť sa vždy tak a ta
kou formou, ako si to vonkajšie spoločenské 
pomery vyžadujú, bez straty :vysokého. u
m eleckého ma jstrovstva. Doslo~a ~ragédwu 
niektorých hudobných_ dr_uhov ]~, ze_';' sv~: 
jom vnútornom ustroJern_ nevy~aduJU ta~,e 
technické a výrazové d1spozic1e a_ko rue~ 
ktoré iné druhy, z čoho určitá skup1~ ľudí 
'"'vodila rovnosť medzi uvedenou Je~~o
d~~hosťou a k valitou umeleckého prezitla, 
ktoré sa tým nesmie 7.nížiť , ale naopak, mu· 
sí ostať na rovnakej úrovni_. ~ednoduch~ 
povedané, skladateľ, ktor$' me Je -sc~op~y 
napísať náročnejš.i prejav, začne sa "~pecra
lizovať" na populárnu aleh_o operetnu hu~
bu ktorú produkuje veľrm ľahk~, ale p~l
to~ si neuvedomuje (a často am my), . ze 
zle. Tý m, pochopiteľne, n~možno mysheť, 
že ten, kto píše operetu, je äzd?- borši skl~
dateľ ako ten, čo piše symfóm;- . Rozozn~
vame iba operetu alebo symf~nm dobru! 
alebo zlú. Casto tu však operujeme akou~I 
špecializáciou na jednotliv~ ž~nre a svoJe 
t"Tdenie odôvodňujeme hlstorr<_:ky <Of!en· 
bach p ísal iba operety, a d obre, a. takemu 
Chopinov'i by to v tých časoch am na um 
nezišlo, ha považovalo b y sa t~. za _zra?-u 
umeleckého kréda). NeuvedomuJUC Sl dia· 
lektickú spätosť ' 'o vývoji hudb~, doslova 
anachronicky aplikujeme do dnesn"S:ch p~
merov, ktoré sú tak po stránke . vnut~~~J! 
ako i vonkaj šej, iné, t o, čo kedy~~ zapr~ci_mh 
celkom rozdielne pomery. Tát~ z~rova I:lO· 
lácia keď už prestala byť hrstonckou ne· 
'"'h~utnosťou, doviedla spomínaný žáner ta~ 
ďaleko že pojem operetný stal sa. len slus
nejšfm' výrazom umeleck~o úpa~tu, a to 
práve preto, že t~ hľa~ali. v noV)'?h .p~d
mienkach útočište mvencní IIIlpote_nu, za~uaľ 
čo sa ma jstri k takému SI?~ofamzovanemu 
žánru, pochopiteľne, nehlásth. 

z česlw~lovenskej premiéry Sostakovičove~ 
operety "Moskva-C~riomuš~Y_" na ~ove! 
scéne ..., Brati.<lave. L~~a (Mana D.'!:Wka;va) 

a Boris Korecktl (Anton Balaz) 
Foto: SmotHk 

A tu p richádza Sost~;kÓvič, aby prvý pre
konal dnes e--xistujúce spominané predsu~
ky, aby si uvedo~ _ celkové zamera ru~ 
postromantického "YVOJa, a to ~ko v oblas!1 
autonómnej,' tak i heteronómne), aby zba~l 
tento žáner kliatby historic~ého anachroru:· 
nm a aby konečne praku~ky. dokáz~, z~ 
tento žáner môže zachrám.ť iba oza)stny 
u melec. 

Dôraz na výrazovú stránku die~~ r?bí 
vnútornú rozmanitosť jednou so špecifJ~ky~~ 
i'í-t modernej hudby (Prokofiev, StravmskiJ, 
Janáček). 

To, že si túto skutočnosť. uvedo~u!e 
rvý raz práve skladateľ sov1etsk?', ~e Jt; 

-~áhodné, alé je dôkazom vys?keJ . spatostt 
jeho umenia s potreba~ spolocn.ostJ., v kto· 

· . .. a -nre kťorú Je schop nv formovať reJ ZlJe .- · k' h 
V)'soké umelecké ideály vždy ~~ ta yc_ 
obrazov, aké sú jej najpotrebneJSle a naJ· 
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Záber z bratislavskej i_nsce~ácie Sostakovičovej operety "Moshva-Ceriomušky". Chór: Belo 
Turba, Jozef Kuchar, Jmdra Láznička, uprostred Ernest Kostelník ako Barabaškin 

b~ižšfe . A to, že to bol práve Šostakovič 
me Je vôbec také prekvapujúce a senzácio~ 
páchnúce, ako sa to snažili zdôrazniť nie
ktorí recenzenti. Opereta Moskva-- Cerio
muš~y je (dúfajme) .iba dobove podmienená 
zastavka vo vývoji línie ktorá sa začína 
kdesi pr'! Zlatom veku a -Lady .Macbethovej 
a pokračuje Concertinom pre dva klavírv 
a IX. symfóniou po hudbu k filmom a m~
sové piesne. 

S_ostakovič sa v svojej operete Moskva
Cei?O~~~?: sna~í odpovedať ria komplex 
naJzloziteJsich otázok, ktoré kládla pred ne
ho dnešná situácia v tomto žánri. Pokiaľ 

·nie je- viazaný libretom, dál'Í sa mu dobre. 
Tam, kde sa hudba stáva nositeľom celého 
'1:?.zu, s~ najsiln~jšie miesta operety. Naj
vacstm prmosom Je ul{ážlwvé pozdvihnutie 
hudby z funkcie popisnej na funkciu hlbo
ko charakterizačnú, za cenu zachovania ú
plnej prístupnosti celkového výrazu. Autor 
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karhá paródiou (paródia na 17. storočie de
filé budúcich obyvateľov Ceriomušiek,' ku
plet o stykoch, scéna pri rozdávaní kľúčov 
~- po~.). J~ s~eža, zo všetkého najsúčasnej
st~, I __ ked me . vždy najpôvodnejšia (Stra
VInskiJ alebo aJ sám Sostakovič zo Zlatého 
veku). Tam kde neparodizuje a kde hudba, 
hrá úlohu pozitívnu, obrátil autor svoj :zre
teľ k akémusi .typu sovietskvch masoVÝch 
pi:~ni, ktoré vznllialí v posiedných de~ať· 
rociach. Tak sa mu podarilo vhodne nahra
diť typické bombastické ope1·etné sborové 
scény a triviálne výlevy srdca (pre tradičnú
operetu nepostrádateľné) . Vnútornou štruk
túrou ide o valčíkové tempo ktoré sa stáva 
okrem niektorých výnimiek 'ak\'msi leitrit
mom': celej operety: Tým sa v"šak a~torovŤ 
podanlo 'fundovať jednoznačne nacionálne 
die~o. Vi~me a počujeme, že ide v)·lučn~ 
l~n. o s?:"'etsku operetu. Je tu využité urči
te spec1filmm, ktoré však nemožno mecha-

nicky preberať, treba ho primerane 
vať. Ostáva ·vyriešiť otázku, z čoho 
dzať u nás ! ' 

apliko
vychá-

Zakiaľ je hudba súča.sná (prístupom k 
stvárňovanému problému, a nie kompozič· 
nou technlliou), a čo viac, i sovietska, libre
to je tiež ·súčasné, ale, žiaľ, iba svojimi 
chybami, typickými pre väčšinu súčasných 
libriet (autori V. Mass a M. Cervinskij) . 
Nositeľom deja je novostavba v Ceriomuš
kách, a nie ľudia okolo nej. Tí sú zachytení 
v svojej mennej podobe ako typy výslovne 
kladné alebo záporné. Prichádzajú na javis
ko a zas odchádzajú, akoby sa nič nestalo. 
Zatiaľ chuligán Boris (ináč veľmi .slušn)•, 
až pochybujeme, že nim skutočne je), prejde 
veľk)·m "vývojom", ktorý spozorujeme iba 
z toho, že ho sympatická Lida najprv ne-

. chce a potom chce. Prečo? - Ostáva ne
zodpovedané. Vývoj sujetu sa uberá mimo 
postáv. Skilsme si odmyslieť novostavbu 
a zamyslime sa nad jednotlivými postavami 
hlbšie. Ostane nám z nich málo, ak nie iba 
šablóna a vtip-satira. A to je práve to, čo 
libreto zachraňuje. Vtipná sa:tira, ktorá tak
tne zasiahne i niektorých z nás. Pt·ed 
touto skutočnosťou musela ustúpiť drama· 
t-ická výstavba libreta. A zdá sa, že lepšie 
tak ako opačne. Situačná komika, umocnená 
hlbo!scou spoločenskou satirou, hudobne pod
ložená paródiou, robí z takých časti alro 
monológ o stykoch ukážkové partie pre na
šu celú satirickú tvorbu. 

V inscenácii treba na prvé miesto klúsf 

vtipne riešenú scénu O. Sujana, najmä čo sae 
týka · použitia autentických materiálov pri 
riešení horizontu. R ežisér L. Kákoš nemal 
ľahkú úlohu pri · stvárňovaní označeného· 
libreta. Nie div, že · sa mu dej spočiatku 
akosi nechcel rozbéhnúť. že stretnutie Borisa· 
so Sergejom pôsobí pr~ajmenšom teatrálne, 
a že· sa ákcia .zrazu (pod vp1yvo:m libreta) 
rozprúdi. Otázne ostáva, či scénu s "čarov-
nou lavičkou" .treba chápať tak fraškovite. 
Bude však potrebné korigovať príliš ,,polo-
patistickú" scénu v múzeu. Posledné dva 
obrazy sa zdajú iba akýmsi epilógom, na 
ktorý obecenstvo už vôbec nečaká. Tie sú 
tam len preto, aby sa postava Borisa nejako· 
dotiahla. Z najopere.tnejších postáv Sergeja 
a Ljusy · vyťažil režisér m a.ximum. Práve 
slabo napísaná Ljusa E. Kittnárovej zaujala 
svojím speváckym výkonom (škoda, že nie
i hereck)'m). František Hudek spieval spo· 
čiatku v indispozícii, ani. K. Valach· nepo.dal 
očakávaný vfkon. Oľga Gallová zvlád la 
svoju "typickú" úlohu perfektne. Dominovali 
v)'kony M. Dunákovej, A. Baláža a E. 
Kostelnika. 

Orchester zvládol partitúru okrem into
načnej rozkolísanosti a nepresných nástupov 
dychovej skupiny dobre. 

Premiéra Sostakovičovej operety "Moskva· 
-Ceriomušky" je radostnou skutočnosťou 
ako pre celkový vývoj operety, p re ktorú 
prináša v iac nových popudov, tak i pre sú
bor Novej scény, ktorý vykročil do novej 
sezóny naozaj dôstojne. P. Faltin-

SLOVE~SKA OPERETA V BR.t~E 

Prvou tohoročnou premiérou operetného 
súboru Státneho divadla v Brne (15. ok
tóbra) bolo uvedenie operety Gejzu Dusíka 
Hrnčiansky bál. Libreto dr. Pavla Braxato
risa vychádza z udalostí okolo revolučného 
roku 1848. Opereta mala svoju slovenskú 
premiéru pred troma rokmi v Košiciach. 
Dusíkova opereta v porovnani s podobnou 
tematilwu v diele J aroslava IGičku Polka 
jede je po všetkých stránkach pôsobivejšia. 
Autori sa vyrovnali s naivnou idealizáciou 
národného obrodenia a naopak, podtrhli 
triedne rozdiely v tedajšej spoločnosti. Tento 
zámer sa im podaril a zodpovedá historickej 
pravde. Ostrá satira zasahu je morálku bur· 
žoáznej spoločnosti. Iba na niekoľkých mies· 
tach sa íin do formy vlúdil suchý, mentori
zujúci tón, samozrejme, s malým emocionál
ným účinkom a zobrazovacou schopnosťou. 
Dusíkova hudba je technicky na výške: je 
funkčná, zodpovedá svojmu žánrovému ur
čeniu, je rozmanitá: V invencii možno po-

,zorovať osobitné stvárnenie vplyvov vieden·· 
skej školy, slovenskej ľudovej piesne a h u· 
dobnej reči súčasných slovenských skladate· 
ľov, najmä Suchoňa. 
Hrnčiarsky bál má gradačné napäťie, čo 

sa p rejavilo i stupňovaným ohlasom a po
zornosťou obecenstva. Rýchlejšiemu spádu 
p rvého dejstvá by azda p rispeli malé drama
turgické škrty.' Začiatok premiéry bol po
značený veľkou nervozitou, trvajúcou ne· 
úmerne dlho. Spor bol neist)' , r ytmicky ne· · 
p resný a rozostavený tak, že jeho súzvuk 
hol neucelený. Dirigent Ern. Pnnčocháf si 
zvolil rýchle tempo a veľmi citlivo a spoľah
l!vo vyrovnával rôzne výkyvy. Predstavenie 
viedol s prehľadom. Orchester podal veľmi 
pelm)· výkon. O niečo väčšin pozornosť in-· 
tonačnej čistote a istote by mala venovať 
skupina hlbokých basových nástrojov. Úspe· · 
chy slávila vtipná choreografia M. Cvejičo
vej. Réžia R. Kulbánka si p ravdepodobne 
nevedela dať rady s mnohými komparznÝIIl:Í 
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scénami a najmä v prvom dejstve ťola veľ
mi statická a Jednotvárna. Podarilo sa mu 
však podstatne obmedziť operetný manie
rizmus a hyperbolu ; svoje postavy priblížil 
skutočnosti. Dobre mu v tom pomáhali herci 
svojimi zanietenými výkonmi: M. Slavik v 
úlohe cechmajstra Tomašoviča, A. Vašíček 
v úlohe mestského fiškála, J. Brož v úlohe 
večného študenta (k t)=to postavám meš
tiackeho sveta pripojila M. Tomšu svoju 
Seraffnu, V. Butorová svoju Ilonku, atď.) . 

Vedľa predstaviteľov mestskej honorácie bo
li na scéne aj postavy ľu.dové, ako hrnčiarski 
tovariši C. Komárek a A. Skoda,· dedinský 
hrnčiar A. Kosina,· dievčatá A. Billwvá 
(Anička) a V. Bílková (Katka). Postavu po
krakove orientovaného slovenského profeso
ra vytvoril M. Milštain. Premiéra mala sr
dečný ohlas a zaplnená Reduta poďakovala 
prítomným autorom i účinkujúcim srdečným 
potleskom. 

Premysl Novák 

SEDEM SVETOZNÁMYCH OPERIET? 

Výmena divadiel medzí Prahou a Bratisla
vou, ktorá sa tak úspešne začala uplatňo
vať vystúpením pražského operného súboru 
ND a dávala n ádej na pozdvihnutie a obo
hatenie kultúrneho života nášho mesta, do
stala sa do akejsi slepej uličky vystúpením 
operetného súboru Mestského divadla Na 
fidlovačce z Prahv-Nusle. Tento súbor hos
ťoval v Bratislav~ od 3. do 7. októbra t. r. 
a vystupoval v estrádnej hale Parku kultúry 
a oddychu. Vystúpenia predchádzala u nás 
nezvyill bombastická reklama, akú u nás na 
kultúrne podujatia vídať málokedy (operu 
pražského ND oznamovali však ilia plagáty). 
Pod názvom Sedem svetozm\mych operiet 
predviedli výsek zo svojho tohoročného re
pertoáru: J. Strauss: Noc v Benátkach, J. 
Miljutin: Bozk J uanity, P. Linr.ke: Pani 
Luna, J. Fiala: Praha je krásna, F. Lehár: 
Gróf Luxemburg, Kawan-Geiger-Bauer : 
Hviezdy, láska a tuláci a O. Vincze: Hosť 
z Paríža. Nech čitateľ posúdi, či sú všetky 
tieto operety svetoznáme a či by si tento 
prívlastok nezaslúžili iné diela, napr. z čes
kej tvorby O. Nedbal, ktorého tiež majú 
v repertoári. 

Na prvom predstaverú sme videli operetu 
Noc v Benátkach. Dielo má dobrú dejovú 
zapletku ktorä sa plynule a nenútene roz
víja. Dobrá Straussova hudba, výborný ba
let,~ choreografia i k ostýmy vytvárali prí
jemnú pohodu. Už teraz b y bolo dobré 
zmieniť sa, pretože sa to týka všetkých iu
.scenácií (okrem operety Linckeho), any sa 
Téžia miernila v nedivadelný ch prejavoch 
správania, tvrdého fackovania žien, potľap
k ávanía po sedacej časti tela, ohmatkáva
ma .. . atď. Ústredná herecká . akcia v 
Straussovej opere bola sústredená na štyri 
hlavné postavy: Ani.na, rybárske dievča -
L. Zelenková, Caramello, holič - H. P ešek, 
Cíboletta, kuchárka - I. Vitínová a Pappa
eoda, kuchár - J. Sedliský. J . Sedliský sa 
Qobre upla tnil i v ostatných di.elach a vy-
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soko prevý šil svojich kolegov v hereckom, 
speváckom 'i. tanečnom výkone. 

Na druhom predstaverú predviedli praž
skí hostia Míljutinovu operetu Bozk J uani
ty. Táto opereta mala premiéru r. 1957 v 
Moskve (a už je svetoznáma?!) a hudobná 
kritika ju prijala veľmi zdržanlivo a s dosť 
veľkými výhradami, k toré sa týkali dru
hého dejstva. Dej sa odohráva v Amerike 
pri Tichom oceáne v mestečku San Lorento. 
Traja študenti a jedna študentka chcí1 isť 
do Európy na festival mládeže. Na cestu 
vak nemajú peniaze, a preto robia rozličné 
zbierky. Podnikateľ Cesare, ašpirujúci na 
úrad starostu mesta, dá študentov zatvoriť. 
Zaľúbi sa však do krásnej Juanity, spe
váčky, poslucháčky konzervatória. Cesare 
vyprovokuje bitku s jej milým a dá študen
tov zatvoriť. Druhé dejstvo sa odohráva v 
bare a v byte podnikateľa Cesareho. Tu vi
díme americký spôsob života podnikateľa, 
jeho milenl-y i spoločnosti. Toto dejstvo je' 
po režijnej stránke veľnú. n ebezpečné, preto
že zobrazenie úpadkového ži,·ota americkej 
mládeže s j ej t ancami môže pôsobiť opačne. 
A tak sa aj stalo. Účinkujúci tancovali šiale
ný tanec s takou akrobatíkou a elánom, až 
mladí výrastkovia a chuligáni v siue prišli 
do varu. Paródie a zosmiešňovanie zápor
ných javov sú potrebné, nÓ nesmú zájsť do 
vulgárnosti. Tak napr. strážnik . namiesto 
študent ov zavrie štyri sestry, členky Ligy 
pre morálku a mravnosť. Potom prídu na 
scénu v spodnej bielizni. Na otázku strážni
ka, ako vyzerajú, odpovedajú asi takto: 
"Zatvorili nás do km·fna. Tam nás vyzliekli 
a my sme sa nebránili, lebo sme mysleli, že 
maj~_počestné úmysly~ ale zobrul~pá~ šat~ 
a usli. Bolo tam 22 sliepok, my styr1 a aw 
jeden kohút!" Nech -umenie p ôsobí na city 
človeka a robí ho ušľachtilým ! ... · 

Tretie predstavenie bolo najúspešnej šie. 
Línckeho opert•ta Paní Luna čerpá námet z 
berlínskeho prostredia, . kde mechanik Fric 
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S.topka (J. Sedliský) pomýšľa na let na Me
~mc. Podari sa mu to však len vo sne. Scé
lla na Mesiaci je výpravná a bohatá na ba
letné a tanečné vľožky. V tomto diele poda
li veľ.rrii dobrý výkon Sedliský a Len.ka 
Zelenková ako pani Luna. Táto inscenácia 
v réžii hosťujúceho intendanta Státnej ope
rety v Drážďanoch Fritza Stcinera a vo v)•
wamej spolupráci hosťujúceho Hama Ottu 
z divadla operety v Potsdnme bola ich naj
l epšou a najúspešnejšou, ba možno povedať 
príkladnou inscenáciou (nnši r e7.iséri majú 
casi iné estetické a eťické názory). 

V ďalšom operetnom predstaveru sme v i
-deli poslednú Fialo'I.'U operetu Praha je krás
na (premiéru mala r. 1.958 a nž je tiež sve
toznáma !?). Toto dielo sklamalo. t Jbohé li
b reto s vykonštruovanou zápletkou a s nH
ivn)' rn prerodom Američanov, ktor í začn(;_ 
·obdivovať našu spoločnosť, nemôže nikoho 
zaujať. Účinkujúci, hlavne baletn)' súhor, si 
--..šak prišli na svoje v šialenom aJUerickom 
a krobatickom tanci. 

Lehárov Gróf Luxemburg bol vypredaný 
už dávno pred predstavením. Ziaľ, tento na-

ivný priheh s presentimentalizovanou hud
bou. vie ešte vždy docieliť finančný úspech. 

O operete Herberta Kawana na libreto 
skúsených autorov Andreasa Bauer~ a po· 
predného operného režiséra Ericha Geigera, 
možno povedať, že v niektorÝch miestach 
ukazuje cestu vpred. Skladateľ "vo užil talian
ske ľudové melódie a jeho zclravá hudba je 
napisaná s dobrou kompozi čnou technikou. 
Záverečné predstavenie Vinczebo operety 
Ho~e z Paríža bolo na úrovni Lehára 2\ofil
jutina a Fialu. Aj toto dielo by už' malo 
patriť minulosti. · 

V poslednom čase sa o operete veľa ho
vori. l keď je opereta veseloherný žáner, 
no treba i tu hranice vkusu, vtipnosti udržať 
na umeleckej úrovni. Pri budúcich pod uja
tiach bude potrebné vopred zistiť, či je po
dobný program pre náš hudobný život p rí- ~ 
nosom alebo nie. Štýl operety z Fidlovačky 
je nám však rozhodne cudzí. Sporninané vul
gárnosti na scénu nepah-ia, lebo v opačnom 
prípade by naše úsilie o výchovu zdravýc.h, 
tt.~ľachtil)·ch ľudi noYej spoločnosti bolo 
márne. Marián Jurík 

Bratislava- Drážďany 
Slovenská opera 1-' D1·áZďarwch 

Po skončeni prehliadk~· sucasnej ope•·y Y 

"Prahe uskutočnil sa v dlloch 24.-26. októb
ra \')'menný zájazd dr~Hďanskej Štátnej o
p(•ty s bratislavskou operou SND. Zfo,jazd 
bol mimoriadne úspešný a iste pomohol 
na trvalo zbližiť mnelcov i obť'censtvo oboC'h 
miest. Podľa slov generiíh1eho intendanta 
ch·ážcľunskej opet')' d r. Heinricha Allmeroth.~ 
·hol nielen veľk)'m umelecl<ým. Cinom, alt~ 
i posolstvom mieru. Slovenských umelw,· 
, -iLali v Drážďanoch a lo treba pod
čiarknuť - ozaj s príldndnou pozornosťou. 
Cel'\·ené ruže boli vôbec nkv msi sv!T'.bolom 
toh to d1·ážďanského zájazdu, nechŠ·bali p r i 
žiadnej slávnostnej pdle:litosti, nachádzali sa 
, . k uždej hereckej šatni i v hotelových iz
bách. Umelcov (\enu.e čakali. autokarv a 
sprievodcovia im ukazovali. hislol'ické ·pa
miatky mes ta i pamätníky hroznej voj ny, 
rany, ktoré sa len pomaly zaceľujú . 
Počas strašného bombardovania 13. a H. 

februt\.m 1945 v-yhorelo a do zrJdadov bolo 
zničené takmer celé vnútorné mes to a s ;úm 
i nádherná baroková budova opery. Po voj
ne, keď sa mesto znova pomaly prebúdzalo 
:t život sa ,- i'iom zasa rozpt•(l(lil. prE·sťaho-

\'ala sa opera do divadla činohry, kde zostala 
s činohrou až doďnes. V tomto "Veľkom 
dome", ako ho Drážďančania naz~-vajú 
(pojme 1.100- 1.300 ľudí) , hrajú sa veľké 
t•nsemblové hry tak opCJ·né. ako i činober· 
né, usp01-iadajú sa 12 ráz do roka symfo
nick<í koncerty , oratóriá, ba i prehrávky 
twvých, ešte nevyskúšnných hier. (Y dru
hom divadle, v tzv. "Malom dome", hrajú 
sa cliela komorné, a Lo mesačne asi 10 opier 
a 20 činolúer - vo "Veľkom dome" je po
mer obrátený.) Okrem toho majú Drážďany 
ešte svoje Operetné divadlo, 'Divudlo mlndej 
generácie (mládežn ícku scénu) a Zájazdové 
divadlo. 
Keď sme v ideli, že obrovská budova "Veľ

kého domu" bola vopred vypredaná na všet 
ky tri naše predstavenia, v umelcoch v:uás
Lol pocit uspokojenia, no i zvýšený podt 
zodpovednos ti. 

Prvý večer sa hrala Krútt'irw a. Dielo, ktoré 
vzbudilo ohlas na toľk~rch európskych scé
nach, zapôsobilo svojou dramatičnosťou mo
hutným dojmom i na drážďanské obecen
stvo. HuJmanová, Roza, Had raba, ako i všet
ci ostn tnL boli dokonal)'mi intt't'pretmi su-
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Clenovia opery SND pred budovou opery v Drážďanoch. Foto: Vojtk() 

choňo~·skýc_h_ posLáv.,_l orchester znel pod 
vedem-'!l dn-:tgen ta 1Jbora Frešu zvučne a 
plastic~y. A~usl~~a "V~ľk~ho domu" Státnej 
ope~ J~ naJlepsla, aku s1 len možno pred
s~~VIt. Nezdalo sa, že by dirigenti boli l<ro
t~ }u'áčov_ väčšmi ako obvykle, veď vo vy
pa~ych mwstach orchester priam hLtrácal, 
~ Jednako sa ponadeň niesli l1lasy sólistov 
Jasne ako krištáľ. Spievané slovo holo zre
teľne počuť i v zadnÝch radoch. Umelci 
ihneď pocítili kontakt Š obecensh •om ktorÝ 
sa s~~pňoval ?d dejstva k dejstvu,' až ~ 
skončil v búrJli;vom potlesku. 

Druhý večer sa konalo predstavenie Li;ky 
Bystroušky. Táto p ôvabná "\'\'asserbauerova 
inscenácia očarila drážďanské obecenstvo. 
Svet zvierat,_ prepletajúci sa s osudmi ľudí si 
ľahko naši~l ce~tu k. duši každého. Zajatie, 
vyslobodeme, zálety 1 smutný s.kon prežívali 
poslucháči v hľadisku spolu s našou samo
pašnou Bystrouškou (A. Martvoňovou) a jej 
š~rmantným partnerom (M. Hubovou). Di
n gent L Holoubek viedol orchester bezpeč
nou umeleckou rukou. 

V Daliborovi sa v lna nadšenia prevalila už 
celkom búrlivo a obecenstvo sa ozaj sprá-
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valo bez zvyčajnej nemeckej zdržanlivosti. 
Spevác~e a herecké umenie našich interpre
tov, . naJmä l\I. Cesányovej a dr. G. Pappa, 
no 1 všetkých ostatn)·ch , dosiahlo vrchol. 
Bo_l. to hlbol<ý zážitok. Trojica inscenátorov 
(dir1gent G. Auer, režisér M. vVasserbauer 
'1tvarník Zb. Kolá.ľ) pripravila predstave: 
me na európskej úrovni, čo citlivé obecen
stvo aj plne ocenilo. 

Po predstavení Dalibora sa konala sláv
nostná recepcia, na ktorej sa vedúci čmitelia 
oboch ~va.~e_l dohovorili . o mnohých plá
no0, tykaJucich sa ďalšeJ spolupr-áce. Išlo 
naJ~ä o ~o, aby sa podobné zájazdy opako
vali aspon I'OČne a aby sa uskutočnila s tála. 
výmena sólistov. (Niektorých z našich u
melc.ov chceli tak Drážďany, ako i Lipsko, 
nas talo angažovať.) V na jbližšom čase sa 
chystajú pozvať ·dirigentov T. Fresu, G. 
Auera, sólistov l\1. Cesányovú, A. Martvo
ňovú, dr. G. P appa, B. Hanáka, J. Had!·a
hu, V. Nouzovského a iných. Obe divadlá 
sa chc~. navzáj~m po~~rvať na svoje v)·
z~~neJsi; ~renuery. (I\. n~m by mali prísť 
Drazďancama na prenueru Svätopluka.) 
Dramaturgovia si chcú vymieňať skúsenosti, 

, 

ba i spoločne dotvárať repertoár tak, aby 
sa wnožnilo vzájolllné hosťovanie sólistov. 

Terajší repertoár Státnej opery v Dráž
ďanoch zahŕňa predovšetkým diela Mozar
tove, -Wagnerove, R. Straussa, no i diela 
modernistov, ako Egka, Orffa, Reinholdä, 
Finkeho a iných. Ruská a sovietska tvorba 
je zastúpená Glinkovým Susaninom, Caj
kovského baletmi, Chrenikovovou Búrkou, 
no najmä Prokofiev j·e v zrejmej obľube 
(hrajú Lásku k trom pomarančom, Kamen
ný kvietok a Romea a Júliu). Z Talianov a 
Francúzov dominujú ako obvykle Verdi, 
Puccini a Bizet, no z Verdiho hrajú i m enej 
obohraté diela, ako Bitka pri Legnane a Na
bucco. Ceskoslovenská tvorba tu bola už 
dávnejšie zastúpená Predanou nevestou (do
siaľ mala 69 predstavení) a Begom Bajazi
dom. Bajazid príde pci čase znova na scénu. 
V najkratšom čase sa chystajú uviesť Janáč-

kov Mŕtvy dom a živo sa zaujúnajií o Dvo
rákovho Dimitrija. Ná november pripravujú 
operu amerického skladateľa českého' pôvo
du Kurku " Dobrý 'Vojak Svejk" . Ročne uvá
d za opera vo "Veľkom dome" 3 operné· pre
miéry a 1 balet, v "Malom dome" 2 opery 
a 1 balet. · 
- Zájazd, ako vidno, priniesol rozšírenie 
obzoru na oboch stranách a veľkú výmenu 
skúsenosti. Skoda, že sa spoločne nemohli 
stretnúť (alebo len v malom počte) dráž
ďanskí umelCi s umelcami bratislavský mi, 
keďže výmenné zájazdy sa konali súčasne. 
V budúcnosti bude potrebné prihliadať i na 
túto stránku. Chceme veriť, že ·sa mnohé 
z týchto plánov naozaj Budú realizovať a 
že styk a družba oboch divadiel prispejú 
tak i k utuženiu priateľstva medzi oboma 
národmi. 

Jela Krčméry-Vrtelo'vá 

· Drážďanská štátna opera na scéne SND 

Trojdňovým výmenným zájazdom bratis
lavskej opernej scény do Drážcľan a dráž
ďanskej do Bratislavy v dľíoch 24.-26. 
októbra naskytla sa našej verejnosti prvý 
raz príležitosť poznať jednu z popredných 
nemeckých scén so slávnou i bohatou ffil

nulosťou. Treba hneď na začiatku pozname
nať, že nemeckí hostia si túto svoju tradíciu 
v podstate udržali a predviedlii nám nie
koľko ukážok veľkého umenia, v ktorom 
sme spoznali známu úroveň nemeckého o
perného divadla. Všetky tri predstavenia 
našich hostí boli veľmi podnetné a zaujíma
vé už tým, že naliehavo poukázali na prob: 
lematiku a zložitosť nielen súčasnej opernej 
tvorby, ale aj inscenačnej praxe. Komplex 
problémov, súvisiacich s úlohou opery v 
dnešnej spoločnosti, zrejme silne zamestná
va nielen nás, ale aj t akú veľkú scénu ako 
drážďanská opera. Prirodzene, že určité roz
pory, vysky tujúce sa v zápase o súčasné 

operné divadlo, prejavili sa aj v inscená
ciách našich hostí. Viacerí, ktorí tu očaká
vali dokonalé, bezchybné predstavenia, boli 
azda sklamaní, aspoň v prvých dvoch dňoch. 
Myslim však, že vystúpenia našich hostí 
boli pop:ci všetkých nedostatkoch veľmi cen
ným príspevkom k vzájomnému poznaniu 
tvorivých problémov a priniesli dosť zaují
mavých podnetov, ktorých riešenie úzko 
súvisí s procesom kultúrnej revolúcie u nás. 
Drážďanskí umelci sa pred našou verejnos
ťou uviedli vcelku úspešne, ich predstave
nia mali neoficiálny, nenúten)• chal'akter a 
prítomné obecenstvo živo reagovalo na kaž
d ý hodnotný výkon. 

Drážď ans kú opernú scénu ako celok cha
rakterizuje precíznosť interpretácie t akmer 
v každej zložke, dôslednosť v. rešpektovaní 
predlohy a veľká koncentrovanosť účinkujú
cich na svoju úlohu. Súlll'a všetkých zložiek 
v procese predstavenia je vzorná, takmer 
strojová, s výsledným dojmom interpretač
nej samozrejmosti a plynulosti. Nikde nebolo 
badať zakolísanie, váhavosť, alebo impro'>-1-
záciu. Vynika júcim celkom tejto opery je 
orchester, ktorý je po všetkých stránkach 
na vysokej úrovni. Vyrovnaný, až exaktn)•, 
v súhre jednotlivých skupín pridáva k bri
lantnej technike i veľkú kultúru tónu. J elw 
symfonický zvuk je výrazove mnohotvár
ny a plastický, schopný mnohonásobného 
štýlového odtieňovania. V)•kon orchestra 
prezrádza veľmi dobré vedenie všetkých 
troch dirigentov, spoločnou črtou ktorých je 
okrem iných predností bezpečná znalosť par
titúry a citlivá súhra s javiskom. Priaznivo 
zapôsobil aj sbor, ktorý je tak isto tech
nicky precízny a vyrovnaný. Z kádra po
četných sólistov zaujalo niekoľko individu
álne cenných výkonov, väčšina však tvorí 
bežný priemer, ktorý pôsobi dosť prekvapu
júco. V celku mužské hlasy kvalitou prevy
šujú ženské. Výra~nou črtou speváckeho 
a hereckého prejavu u viacerých sólistov 
je snaha po maximálnom splynutí vokál
neho umenia s hereck)-m, s dejovou akciou. 
Tento prvok, uplatňovaný režijnou koncep
ciou, zrejme odpozorovanou z Felsensteino-. 
vej novátorskej . praxe, vyznel v niekto
rých momentoch veľmi účinne, napr. v 1. 
obraze "Carostrelca" a v celej Orffovej ope-



1·e. Syntéza h ereckého momentu so spevác
kym zachovaním ~1:ýlovej charakteristiky 
diela bola rozhodne jedným z pozitívnych 
prínosov drážďanskej scény. Spôsob, akým 
napr. korešpondovala v Orffovej opere spon
tánna herecká virtuozita čistému a tech

·nicky bezpečnému vokálnemu prednesu u 
toho istého h erca, svedčí nielen o majstrov
skej práci režiséra, ale aj o nadšení a ume· 
leckej všestrannosti účinkujúcich. Bohužiaľ, 
réžia okrem individuálnej práce so sólistami 
a sborom vcelku neuspokojila. Režijná k on
·cepcia sa ukázala ako zastaralá a nevyn:tlie-
7.avá hlavne tam, kde sme o~akávali takmer 
novátorské riešenie diela (v "Carostrelcovi" 
a v niektorých prípadoch aj v Mozartovej 
opere). · V snahe vyhnúť sa statičnosti sta· 
rých operných póz a praktík sústredením na 
cletail a hereckú akciu často zabúdala na 
celkovú ~oiicepciu a myšlienkové vyznenie 
diela, pričom nakoniec v detailoch pripus· 
tila i túto statičnosť . Naturalistick ý tón ré· 
žie v prvom a čiastočne i drÚ.hom predsta· 
veni podčiarkovala v)rtvarná 71ožka, ktorej 
~h)·hala .určitá veľkorysosť, ale hlavne fan
tázia, náznakové riešenie a farhistosť plo
~hy. 

Predstavenia drážďanskej opery mali zna· 
teľne stúpajúcu úroveň: po slabšom začiat

lm sa naši hostia rozohrali k strhujúcemu 
v)rkonu až . v poslednom predstavení, keď 
sa ich umeiúe prejavilo v najväčšom lesku. 
Určitým paradoxom je to, že práve "svo· 
jou" operou sa: drážďanská scéna uviedla 
relatívne najslabšie; z interpret.-l.cie \Vebe-
7·ovho Carostrelea sme nevycítili slávnu tra· 
díciu, spojenú s · menom skladateľa a s in
scenačnou praxou tejto opery. Vinou réžie, 
ale aj niekoľkých sólistick)·ch v)•konov, 
malo p1·edstavenie po t emperamentnom, str
hujúcom prieb ehu l. obrazu klesajúcu ten· 
d enciu ; ktorá vyústila do statick ého záveru. 
B aladický, typicky romantický príbeh, kto
rý si vyžaduje citlivú súhru medzi tajom
-n ým, neskutočným svetom a prostou ľudo
vou realitou, hol poňatý dosť statick y a 
konvencne v duchu historizujúcej trad1cie, 
pričom sa réžia málo snažila o vyzdvihnu
tie m yšlienkového jadra diela a o priblíže
nie tejto predsa už len starej fabuly dneš
nému poslucháčovi. Carovnosf a zvláštn u 
sugestivnosť príbehu' stieral však aj ne
únosný patetický tón, prevládajúci nielen 
:vo vokálnych prejavoch, ale aj v celkovom 
tóne p redstavenia. Režijný spôsob podčiar
kovala tradičná staroromantická scéna, kto
-tá obsahovala viaceré výtyarn é klišé, málo 
-umocňuj.úce · dramatický proces opery. Or-
-chester, 'Výborne veden)• Rudolfom Neuhou-

som, liral tak úlohu hlavného dramatí<>kéliO 
impulzu opery a stvárňovateľa všetkých 
akcií. Jeho zásluhou nadobudli a j J"ežijne 
slabé miesta silný účinok, umocn ený ne
smrte'Fnou Weberovou hudbou. Z hlavných 
predstav-iteľov zaujal krásnym hlasov)rm 
fondom a bohatým, pritom v kusným herec· 
k )•m prejavom H ans Herbert Schultz v role 
Kaspara, veľkým hlasom na seba upozornil 
Kuno Wolfganga Marhgrafa. Hlavná posla· 
va opery, Max, stelesnená Ernstom Grube
rom, pôsobila už rozpornejšie. Gr uber· je te
nor s h lasom veľkej zvukovej intenzity. a 
dôraznosti so sklonom k barytónovej polohe, 
ale s pomerne malou modulačnou schopnos
ťou. J eho celkov)· p rejaY trpí však po· 
merne malou hereckou a pohybovou uvoľnť'· 
nosťou a hlasove niekde a j intonačnou ne
istotou (najmä v scéne v rokli). Zo žen· 
ských úloh Agata Brunhildy Friedlondovej 
prezrádza hlasovú kultivovanosť, ktot'ťt ba
dať v stredných polohách a piant\ť;h , ale 
v).-šky sú už zastreté. Podobne ako u Gr·u
bera, jej slabšou stránkou je herecký a mi
mický prejav. Anička Eleonóry Elstermaru.1o· 
''ei prekvapila prostým vyhraním svojej 
roly a teclmlcky pohyblivým hlasom bufóz
neho charakteru. 

l\fozartovott pomerne neznámou, ale svie
žou a iskrivou huffou co~i fan tutle Ukázali 
drážďanskí hostia zo svojho umenia oveľa 
viac. Hlavne režijná koncepcia a interpre
tácia tohto čarovného diela niesla sa v duchu 
vyrovnanej slohovej čistoty. Predstavenie 
malo svoj permanentn)· spád od· pomalšieho 
začiatku k živému a presvedčujúcemu ryt· 
mu druhého d ejstva s viacerými režijne 
vtipnými úsekmi. J eclnotlivé akcie boli po
byboYe rozohrané bez znateľnejších stagnu· 
júcich miest. Navyše réžifl vychádzala dô
sledne z partitúry, takže scénické akcie boli 
adekvátnym odrazom Mozartovej hudby. 
Znamenitý výkon orchestra pod vedenim 
\Vilhelma Schleuninga z prvého večera sa 
nielenže opakoval, ale tr~1toraz splynul so 
scénou do homogénneho celku. Dirigent vie
dol t eleso s obdivuhodnou ľahkosťou a pre
dznosťou, tempove i dynamicky veľmi vy
rovnane. Azda jedin).-m rušivým prvkom 
bolo výtvarnô riešenie scény, ktoré strhá
valo tento rnozartovsk}' ušľachtil)· koncert 
n a úroveň všednosti. Hoci Scénicks\ štmk
tfua s kolotočom bola veľmi vhodná a pod
porovala nielen dejov)• spád, ale bola a j 
funkčne zapojen á do základne j myšlienky 
diela, nepríjemne pôsobila vyblednutú žlt· 
kastá farba so secesnÝmi maľbami a všedné 
postranné paravany. ·ziadalo sa tu viac n á
zn.akovosti, goldoniovskej farbitosti a prudšej 

svetelnej intenzity. Podohne kostýmovanie 
bolo až prekvapujúco anachronické. Sólisti 
podali vyrovnané výkony, hoci tu viac do
minovalo vnútorn é muzikálne prežitie a h e
recké umenie než vlastná vokálna technika. 
Zo žien vynikla Despina v podani Eli$abech 
.Heicheltovej, ktorá k pohybovej ľahkosti, 
t emperamentu a presvedčivému hereckému 
v)•konu pripojila aj pelm ú spevácku kultú
ru. Z oboch sestier, Fiordiligi a Dorahelly 
Ruth Glowy-Burhhatdtovej a Ruth Lange· 
rovej, bola presvedčivejšia Fiordiligi svojim 
fondom a hereckým umením, hoci Dorahella 
sa zdala hlasove knltivóvanejšou a dávala 
tušiť kedysi tvárnejší a bohatší hlas, než 
a kým disponuje dnes. P redstavitelia Gugliel
ma a Ferranda, Ha-n~ Georg Nowotny a 
Jlarald Neukirch, obaja síce s pelm)rm, hoci 
nie nadpriemerným hlasovým fondom a vi
tálnym herectvom, boli Y)'Tovnan)•mi part
nermi. Náročnú úlohu Don Alfonsa spoľah
livo zaspieval GiinLher Leib. 

Nemecld hostia však zvíťazili nn celej 
čiare až posledn)rm večerom, ked' pripravili 
_obecenstvu nezabttdnuteľn}· zážitok. Len pol 
druha hodiny b ez prestávky malo hľadisko 
možnosť sledovať strhujúci koncert hudby, 
spevu, hereckého umenia, dramatických mo-· 
n ológov i dialógov. Zrejme, že tu veľmi 
:>.apôsohila aj sama fascinujúca Orffova opera 
Múdra žena (Die Kluge), ktorá je jedným 
z príkladov modernej, netradičnej, pritom 
hlboko zrozumiteľnej a podnetnej opery . 
Niet tu však miesta na an alýzu toh to diela, 
ktoré hy si zaslúžilo podrobný rozbor. Orf· 
fova opera je hrechtovským divndlom v 
pravom zmysle slova, ktoré síce rozbíja kon
venčné operné formy, ale nedochádza k 
deštrukcii a svojou snahou po novej, zvlášt
nej syntéze hudby, h ovorenej drámy (l po
h ybovej zložky vzdialene pripomína prin
cípy klasickej čínskej opery . Nekonvenčným 
prellnaním paródi,e a grotesk y s hlbokou 
citovosťou i tragickým podtónom dosahuje 
Orffovo dielo charakter renesančného ume
nia, plného vášnivosti a myšlienkovej kon
cen trácie. Dušou opery je hudba, drama
tická i vtipná súčasne, strhujúca rytmickou 
dravosťou, originálnou zvul{OVo-melodickou 
charakteristikou a nepatetickým výrazom. 

Orffova hudba je diatoiiicky prostá, budo
vaná na technike ostináta a rytmických 
kombinácií a pozoruhodná nezvyčajnou sú
h rou charakterove lwntrastných nástrojo\·. 
Dielo je postavené na netradičných javisko
vých formách: opera sa začína bez opony, 
chýba hudobná introdukcia, niektoré osoby 
(tuláci) prichádzajú na scénu priamo z hľa
diska a sprflsajú sa k nim veľmi nenú tene, 
dej má až filmový spád, prudko striedajúci 
hovorené scény so spievanými atcľ. Jedno
duchá rozprávka o m údrej žene tvorí len 
nevyh nu tný dejový rámec drsným a živo!
ne pravdivým obrazom, z k torých každý 
sám osebe hovori za celé dlhé scény . Všet
kým p reniká základná, hoci na prvý pohľad 
nie najpôvodnejši.a myšlienka o vít'azst\·e 
lásky nud nespravodlivosťou. Z rrmožstva 
scén je nezalmdnnteľná hneď o'tvodná, otria
sajúci spev uväzneného sedliaka, ďalej ge
niálna scén a troch hádaniek s kráľovými 
hudobníkrm, pijanská scéna troch tulákov i 
nežný, romanciersky laden)r záverečný vý
stup. 

Pod taktovkou Gerhordc1 Lenssena mal 
orch ester príležitosť plne uplatniť svoju vir
tuóznu hru, naj mä \'O zvulmve exponova
ných a sólistick)•ch miestach. Všetci sólisti, 
medzi k torými sme poznali H. Il. Schultza 
(háľ), Jl.. G. Burkhardtovú (kráľova žena), 
Wolfganga Markgrafa (sedliak) , Ericha llän
tlela (žalárnik), Karl Heinza Thomanna 
( muž so somárom) i Christiana Pätscha 
( muž s mulicou ) podali suverénne, herecky 
i spevácky bezchybné výkony. Zvlášť tu 
treba vyzdvihnúť vokáln)• prejav oboch 
hlavných predstaviteľov, kráľa a jeho ženy. 
\)sobitnou kapitolou boli traja tuláci (Johan
nes Kemter, H ans Georg Nowomy, Fred 
Teschler), ktorí tvorili výborne zohranú tro
jicu, prekvapujúcu nielen bereck)rm a mi
mic1.-)im nadanim, ale aj pekným hlasovým 
fondom. 

Dúfame, že vystúpenia drážďanských hos
tí boli len počiatkom rozvoja plodných 
vzájomných stykov a že v budúcnosti nám 

_p rednesú aj iné diela svojho bohatého re· 
pertoáru (Strauss, \Vagner). 

(vs) 

/ 



· Jubilejný cyklus Slovenskej filharmónie 
Celná strana prvého bul1etinu tohoročnej 

koncertnej sezóny oznamovala návštevníkom 
koncertov, že ide o v),znamné jubilemn náš
ho reprezentačného symfonického telesa a 
že toto radostné decénium pripadá práve na 
október. Toľko o prvej strane. Táto skutoč
nosť sa mala odraziť i v ďalšom, a to pre
-dovšetkým v programovej línii koncertov. A 
preto sme po celý mesiac s veľkým sklama
ním otvárali programové hul1etiny. Neavant
.gardnosť mesačného repertoáru (okrem Kar
doša a Sommera) sa tentoraz dá pardonovať 
~kutočnosťou, že filharmónia chcela ·azda 
z príležitosti júbilea predviesť tie diela zo 
svojho desaťročného repertoáru, ktorými do
siahla najväčšie úspechy alebo ktoré majú 
pre ňu z iných dô'vodov zvláštny význam. 
Nechce sa nám však veriť, že by takými die
lami boli napriklad Novákovn Slovácka sui
ta, Beethovenova I. a V. symfónia , Musorg
ského Noc na Lysej hore, Ferenczy ho Sere
náda atď., hoci. o umeleckých kvalitách 
týchto diel nemožno pochybovať. To však 
nemôže byť dôvodom stáleho obohrávania 
tý chto diel. Chceli sme počuť viac tý ch ďiel, 
ktoré sa nám dnes javia ako míľniky desať
ročnej cesty našej filharmónie. Ci sú to nž 
Suchoňove Metamorfózy alebo Moyzesova 
VIL symfónia, reprodukovarúm ktorých vx
konalo teleso kus záslužnej pr-.íce pri prop\
gácii vrcholných diel súčasnej slovenskej 
tvorby doma i za hranicami, alebo význam
né diela svetového symfon.izmu, ktoré teleso 
v minulostí uviedlo ; z tých sme však po
·čuli iba Cl:)ačaturianovu IL svmfóniu. 

Nedostatky v programovej ~blasti čiastoč
ne vyr·ovnali najmä výkony zahraničných 
umelcov. Laureát Kossuthovej ceny a zaslú
-žilý umelec MĽR János Ferencsih uviedol 
na koncertoch 8. a 9. októbra VIL symfóniu 
L. van Beethovena a Metamorfózy národ
ného umelca E. Suchoňa. V poňatí Beetho
Yt>novej VII. uvoľnil dirigent medze "klasič
nosti" a snažil sa sústrediť na prvky živel
ného entuziazmu v tomto diele, zachováva
iuc však nutnú vyváženosť a klasickú vy- · 
roYnanosť. Zvýraznenie detailnej vnútornej 
stavby si vyžiadalo o niečo pomalšie tempo 
poslednej časti. Metamorfózy Eugena Su
chot'la sú jedným z tých m ajstrovských diP.l, 
ktoré podstatou svojej vnútornej ustrojenosti 
dovoľujú viacstranné nazeranie, a teda i rôz
ne koncepcie stvárnenia. Ferencsik nám 
predstavil dielo ako dramatickú fresku s do
minujúcou chlapskou dravosťou i v úse
lwch lyrických. Spoločnou črtou · dirigentov
ho interpretačného prístupu k dielam je 
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schopnosť vyťažiť z každej noty a každej 
frázy m aximum. Tu pramení schopnosť v)'
stavby veľkolepých zvukových plôch. Na 
koncerte predniesol sovietsky violončelista 
Jakov Slobodkin známe Cajkovského Variá
cie na rokokovú tému. Umelec dokumento
val vysokú úroveľl sovietskej violončelovej 
školy. 

Na ďalšom koncerte 15. a j6. októh.ra hos
ťovali rumunský dirigent G. Georgescu, ná
rodný umelec RI~R, a japonsl•ý klavirista 
Takahiro Sonoda. Pri tlmočení Chačaturia
novej Il. sym?onie dbal na podrobné pre
pracovanie komplikovanej partitúry a do
slova sa hral (v najlepšom zmysle slova) i s 
najnepatrnejšími prvkami zvukového kolosu. 
Z toho vypl)-vali aj mierna ťažkopádnosť a 
zvoľnenie tempa. Masívna klenba staveb": 
nosti dominovala tak nad spontánnosťou pre
javu a dielo strhlo viac logikou svojej vý·
stavby ako emotívnou pôsobiYosťou. I keď 
holo na japonskom umelcovi badať vplyvy 
európskej klavírnej školy, ostáva jeho inter
pretácia Lisztovho Klavírneho koncertu Es 
dur poznačená skvelým motorizmom a ex
trémnosťou poňatia. Celkový rudin1entálny 
prístup k dielu, prejavujúci sa najmä v pr
vej časti, bol ešte prerušovaný prejavmi prí
lišnej precitlivelosti, ktoré uplatňoval pri 
každej kantiléne. 

Na koncerte 1. a 2. októbra odznela pod 
taktovkou Ľ. Rajtra Sommerova symfonická 
p redohra Antígona, ktorá nesporne patri k 
reprezentatívnym dielam súčasnej českej 
tvorby . Prvá symfónia L. van Beethovena 
zanechala iba matný dojem. Dvoi'ákov h ym
nus :Oedicové Bilé hory vďalia spoľahlivému 
výkonu sboru (sbormajster J. M. Dobro
dinský) vyznel optimálne. Diskutabilné 
ostáva zaradenie práve tohto oddychového 
sborového diela Dvorákovho. 

Z. Bílek dirigoval "mozaikovitý '.' koncert 
22. a 23. októbra. Aj na menších formách 
vedel zodpovedne a tvorivo pristúiJiť k ich 
stvárneniu, čo platí predovšetkým o poňati 
Janáčkovho Tarasa Bulbu. Oproti prepiaté
mu tragizmu vykreslil Bílek veľmi lapidárne 
typ hrdinský, ale zároveň hlboko ľudský, 
bez falošného heroizmu. 

Na poslednom jubilejnom koncerte 29. a 
30. októbra oboznámil Ľ. Ra.jter prvýkrát 
širokú verejnosť s najnovším dielom laureáta 
štátnej ceny D. Kardoša, s Hrdinskou bala
dott, op. 32. Dielo venované neznámym hr
dinom Slovenského národného povstania 
vzniklo z príležitosti jeho 15. výročia. Kar
doš použil iba sláčikový orcht>ster, s ktorým 

( 
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dosahuje zaujímavé zvukové obrazy (najmä 
v druhej časti) , ale vytvára celistvý, ?-ol?re
du sa valiaci zvukový prúd. I keď s1 dielo 
vyžiada podrobnejšie zhodnotenie, už tera~ 
možno povedať, že splrú očakávanie. Z1al , 
iba v priemernom podaní odznela VII. sym
fónia A. Moyzesa a dokonca i V. symfó~ 
L van Beethovena, kde sa okrem techruc
kých kazov (dychÓvá 8kupina) ukáznla i 
pravdepodobne nedostatočná priprava or
chestra .na skúškach. 1'ažko pochopiť, prečo 
mú náš ·poslucháč znovu počúvaf toto dielo 
(nepočuli srne ho "už" od mája), a to len 
v priemernom podaní. Celková programová 
náplň budí dojem, že zostavovatelia sa sú
streďujú na· tých, čo naplnili koncertnú sieň 
na začiatku sezóny. Je radostným úspechom 
kampane po Sjazde socialistickej kultúry, 
keď -..-iac ako polovicu návštevníkov tvori 
naša mládež. Ale tento úspech i zaväzuje. 

Ľudí však treba nielen získať, ale si ich aj 
udržať no nie za· cenu poplatnosti konzer
vatizm'u. Tu čaká filharmóniu veľká úloha 
vychovať si obecenstvo. Nezabúdajme, že v 
koncertnej sieni sedia ľudia, ktorí sú na 
koncerte p rvý raz v živote. To s~ ľudia, čo 
nežijú v zajatí predsudkov a apr16rneho ~
vl'hovania všetkého "moderného", pre lllCh 
nie je ideálom dokonalosti iba Beethoven, 
pretože ho nepoznajú. Máme tu koneč~e 
obecťnstvo ktoré treba učiť, no treba ho uČlť 
správne a 'neviesť tak, aby sa raz po~tavilo 
proti nám. Je tu už obecenstyo, ktore, .ak~ 
sme videli, ochotne tlieska vJac Suchonovl 
ako B eethovenovi. Neľutujme teda námahu 
na jeho usmernenie. A v tomto. SI?-ere. ni?)e 
prognóza na november naJprlazruveJSla. 
Nech sa vytvárajú podmienky pre umele~ký 
pôžitok ale nie za cenu progresívnostl a 
objavn~sti. P. Faltin-

Úspešný debut mladého dirigenta 
V rámci cyklu koncertn)·ch matiné Cs. 

rozhlasu "H udbou k mládeži." absolvoval 
svoje štúdium na Vysokej škole múzick~'ch 
umení v nedeľu 25. novembra poslucháč di
rigovania Bys trik R e ž" u c h a. Režucha 
okrem svojho riadneho štúdia na bratislav
skej vysokej škole u dr. Ľ. Rajtera bol dva 
roky poslucháčom na lipskej akadémii, kde 
si štúdiom dirigovania u prof. Junga a Rog
nera značne obohatil svoje znalosti a hlav
ne mal možnosť prehlhiť praktic.kú zložku 
svojho predmetu. Dvojnásobné absolutórium 
(Režucha absolvoval aj lipskí' školu) je už 
sa1no osebe dostatočnou záruJ,ou značnýcH 
schopnosti mladého dirigenta, no R ežucha 
svoje predpoklady pre dirige~tskú d~áhu ~
kázal v plnom rozsahu bratJslavskeJ vereJ
nosti až nedeľným koncertom. 

Na svoj absolventský koncert si R cžocha 
vybral zaujimav)·, nekonvenčný program, 
ktorý dobre zodpovedal jeho naturelu: Ber
liozovu predohru "Rímsky karneval", dielo 
mladého slovenského skladateľa Dušana 
Martinčeka: Rapsódia pre klavir a orch ester 
a u nás taluncr neznámu II. ~ymfóniu D dur 
fínskeho ma jstra J eana Sibl·lia. Na voľbe 
tohto programu je pozoruhodn)· ruelen diri
gentov zámer zoznámiť naše obecenstvo s 
neznámou literatúrou, a tým sa aj vyhnúť 
úskaliu konvencie a možnej ínterpretaľnej 
zá~slosti od vzorov, ale hlavne popularizo
vať diela našej najmladšej skladateľskej ge
nerácie ktoré sú, prirodzene, blízke záuj
movéru'u okruhu absolventa. Koncert splnil 

najmä po tejto stránke svoju úlohu, hoci ~a
žisko dirigentovho prejavu ležalo v Berho
zovi a Sibeliovi, kde mal Režucha možnosť 
ultázať všetky svoje schopnosti. . 

Režucha je typom temperamentného, pľl
tom disciplinovaného dirigenta, ktorého vý
kon nesie znaky premyslenej a detailne ':'~ 
pracovanej koncepcie diela. J eho tvor1va 
práca s orchestrom tkvie v pdprave, v P?
drobnom nácviku, takže vlastn$· koncert JC 
takmer automaticl-Ym prejavom prípravného 
procesu. Režuchov~ gesto je striedme, nepa: 
t etické a vzhľadom na niektoré jemnostl 
diela sa zdá niekde azda až málo tvárne 
a diferencované. Absolvent však prekonáva 
túto urcitú strnulosť veľlni dobrým zmyslom 
pre rytmický spád a dynamické vykresle
nie veľkých plôch, t akže vie orchester _ud~
žať v pevnej zvukovej kompaktnosti. N~e Je 
náhoda, že mu najlepšie vyzneli rytm1cky 
živé a zvukove exponované miesta. V Rim
skom karnevale, azda najlepšie poňatom a 
Íl).terpretovanom diele programu, H.ežucha 
dokázal vytvoriť nevšedný, plastický orches· 
trálnv zvuk so strhujúcim tempový m a dy
namickým spádom. V Sibeliovom rozľahlom 
diele, ktoré bolo skl'1šobn:í'm kameňom jeho 
dirigentských znalosti a schopností, R~žuch.~ 
prejavil dobrý zmysel pre koncep cm vy
stavby symfonickej formy vo veľ~ých plo
chách. Z tohto hľadiska bolo velm1 presved
čivo podané Scherzo a finálová časť sym
fónie. Rýdzo pozdnoromanticl-ý charakter 
Sibcliovho diela očividne konvenuje dirigen-



Bystrík Režucha a. Dušan i\Iartinčeh nad partitúrou Rnpsódie pre hla;>Ír a orchester 

tovmu natw·clu a posky tol azda najvňčšín 
možnosť R ežuchovmu individuálnemu preja
vu, hoci ho postavil pred ťažké úlohy, na 
ktoré Yšude a v plnej miere ešte nestačil. 
Preto ani v tomto zmysle nebolo predvede
nie symfónie na take j výške ako v Bel'lio
zovom diele. 

Symfonick)' orche~ter Cs. rozhlasu hral 
precízne a s chuťou a prejavila sa na ňom 
1úelen svedomitá práca, ale aj dobrý kontakt 

· Foto : L. Lajcha 

mladého dirigenta s celým kolektívom a 
yzájomné porozumenie. Klavírny part svojej 
impresionisticky ladenej, štýlove ešte ncvy-· 
hranenej, ale kompozične vefmi I' ozornhod
nej Rapsódie zahral autor brilan tne, s veľ
kou rutinou, pohotovosťou a výrazovou ele
ganciou, prezrádzajú.cou nit>len dobrého skla
dateľa, ale aj nádejného klav-iristu. 

I<oncert m al u obecenstva ne\'Š<>rlný 
úspE'ch. Jwm Hru!íol>.<hý 

KOMORNÁ H UDBA VOLA O POMOC 

J ednou z prvých lastovičiek tohoročnej , 
pomaly sa rozbiehajúcej, koncertnej sezóny 
hol koncert bratislavských sólistov, zostav·e
ný z diel majstrov predklasickej sonáty, v 
dielach k torých dosiahla táto fo t=a svoj 
p rvý dejinný vrchol. 

Diela Corelliho, Händla, F . Bendu, Stami
ca, Telemanna a J. S. Bacha predniesli A. 
Berky, M. Karin, B. Warchal, V. Brunner 
a R. Novák. Celému repertoáru chýbala pre
svedčivá štý lová fundovanosť. Tento nedo-
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statok sa prejavil najmä v náro.čnejších cel
koch (s väčším nástrojo~-5= obsaden.ím). 
Program vzbudzoval dojem časovej nedoz<c-· 
tosti, ktorá bola príčinou technických ne
dostatkov (Händel, Telemann). Miesto pô
vodne ohláseného čembala počulo prekvapu
júco malé množstvo návštevníkov (usporia
dateľ MAKE) iha náh1·adný zvuk klavíra. 

Tento večer nás opäť upozornil na vitžnu 
situáciu v oblasti reprodukcie a s tým sú
visiacej návštevnosti komorných konecrtov 

\ ' 

l 
l· 

v Bratislave. Dvadsaťpercentná účasť tu h)'
Ya pravidelnosťou. Veď práve na koncerte 
Tria sólistov SF, konanom v minuloročnom 
abonentnom cyk le koncertov SF, bolo zo 
všetkých programov azda najmenej návštev

•ní.kov. Situácia je o to vážnejšia, že bra-
tislavskému obecenstvu nestačí ani Pražský 
komorný orchester, na k torého koncertoch 
z p riležitostí il.fedzinárodnej konferencie o 
d iele J. Hay dna zívala sála prázdnotou. 

Dnes, v období uskutočňovlwia programu 
Sjnzdu socialistickej· kultúry, je táto sitnácin 
o to páli'ivejšia, lebo je špcci[ikom celoslo
,·ensk)•m , teda nielen bralislavsk~·m. Cspech 
zm·učia nielen vynikajúci interpreti (ktor)•ch 
máme najmä v Cechách dosť) , nielen propa
gácia a predprípravu obecenstva (sprievod
né slová, pravidelné c-ykly), ale a j UYed o
menic si tej skutočnosti, že komorná hudba 
nie je archiváriom hudby 17. a 18. stot·očia, 
ale že v nej nachárlza živý odraz dncšn:í, 
súčasníkom taká blízka doba. 

-pef

SLOVENSKI :.\IADRTGALISTI V PKO 

V nedeľu 11. X. 1959 v Parku kultúry a 
oddychu v Bratislave otvorili Slovenskí ma
drigalisti cyklus výchovných koncertov "Yý
YOj európskej hudby". 

V snahe sprístupniť ' (hoci len letmým po
hľadom) čo najšil·šhn vrstvám olnor hudob
ného sveta, umožniť poznanie zákonitostí 
jednotlivých zJožiek hudobného pre javu, pri
blížiť princípy chodov hudobnej reči rôznych 
v)·vojov)•ch etáp vznikol cyklus siedmich 
koncertov s prak tickým, orlborno-študijným 
výkladom o vývoji ew·ópskej hudby od jed
noduchých p rejavov hudobného cítenia a 
myslenia staroveku, novoveku ce7. širok~· 
rozmach XVIII.- -XX. storočia a:f. lc sloven
~kej moderne. 

!'la taký krátky čas je toto podujatie PKO 
čo do obsahu ozaj bohaté. Podnetný nápad 
takej formy všeobecnej s taro~tlivost.i o hu
dobné vzdelanie nášho človeka, ktorý chce 
vážnu hudbu nielen počúvať, ale jej i ro
zumieť (príspevky zo Sjazdu socialistickej 
kultúry) hodno pochváliť. Skoda len, že ú
mernosť snahy nevyvažuje záujem a že 
usporiadatelia PKO neillsponujú vhodnejšou 
miestnosťou. 

Madrigalisti, ktorých viedol J . M. Dohro
d ínský, uviedli zo svojho repertoáru ukážky 
skladieb z obdobia rolcov 1300 až 1600. Boli 
tu zastúpené viaceré školy : francúzska, G. 
de Machaut: "Lásky muky", anglická, John 
Dnnstahle: "Ruža krásna", holandská, Arca
delt, talianska, Palestr.ina, a nemecká. Zá
znamy svetských skladieb, ktoré sa tradujú 

v madrigalovej forme až po naše dni, ucho
vali sa ako veľmi výrazné hurlobn(l prejavy, 
hoci pri prostriedkoch skutočne obmedze
ných, ha priam viazaných na hlas vysoký, 
stredný a nizky. Sú Lo záznamy, kt.o1'é nás 
pravdivo informujú o vtedajš~j vyspelosti 
hudobného žiYota. Preto majstrovské meló
die, k toré boli na svoju dobu "vpasované" 
skoro do odvážnych harmonick~rch spojení, 
hovoria i dnes o schopnosti pt·eživať veky. 
Presvedčili o tom nielen účinkujúcich, ale 
aj poslucháčov, ktot1 mnJ!i z tohto koncertl1 
pelwý zážitok. 

Jozef Danišovský · 

\'ÝMENNE KONCEH.TY·PEDAGúGOV 
:\fEDZI BRATISLAVOU, BRNm,I 

A PP.AHOU 

Pekným štartom do bližiacich sa osláv 
15. Y)'rol'ia oslobod5lnia CSR a rarlostným 
preja,·oon brntstnt Ct>rhov a Slovákov bolo 
vystúpenie ped!!gógO'' Hudobnej školy Pra
ha II. v rám.ci v)•menných koncer tov Praha 
-Brno-Bra tisla va. 
~a konrer tc, ktorý sa uskutočnil v Zrkad

lovej sieni Starej radnice v Bratislave 5, 
októbra za plnej účasti žiactva a rodičoY III. 
hudobnej školy a iného publika, p redvierlli 
sa di.ela , _zo svetovej literatúry. Vrcholom 
koncertu holo predvedenie Bráhmsovej So
náty C dur op. 78 pre husle a klavír (dr. 
:VL :'1-f iiller - husle, VL Topink a - k lavír ) 
a Sulcovho Klavírneho tria op. 2 (dr. M. 
MUller, J . Síre - čelista a Vl. Topinka). 
Veľnú presvedčivo vyznela aj Janáčkovu Po
hádka pro čelo a klavír v podaní talentova
ného J. Sirca v sprievode klavir istky A. 
Fišerovej . 

Z piesňovej tvorby zaujal predovšetkým 
c:-yklus B. Mar tim1 Nov)T špaliček v interpre
tácii V. Branislavovej s klavírnym sprievo
dom L. Melkusovej, · ktorá so zanietením 
predniesla u nás málo hrávanú baladu V .. 
Nováka Manfréd op. 2. 

Bratislavská III. hudobná škola odplatila 
tento koncert zájazdovým koncertným vy
stúpenim v Brne a v Prahe 7. a 9. novem
bra t. r., na ktorom bratislavskí učitelia hu
dobných škôl p redniesli skladby Y:ivald.iho, 
Christiana Bacha, Glucka, Händla, T. Fre
šu , J. Kowalského, Mikuláša Schneidra
Trnavského, E. SG.choňa, B. Urbanca, A. 
Glazunova a D. Sostakoviča. Vedme, že 
podobnými vý=ennými koncertmi žiactva 
a učiteľstva hudobných učilí~ť Slovenska a 
českých krajín bude sa neustále upevňovať 
československé vlasten.ectvo a zárove1i , dv:l.
hať hudobná kultúra nášho ľudu. 

<S) 
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BR..l\l"ENSKY DETSKY SBOR 
V ILA...~GOLLENE 

V malom mestečku severného Walesu vo 
Veľkej Británii sa tohto roku uskutočnil už 
trinásty medzinárodn)· hudobný festival. 
Zúčastnilo sa na ňom 188 súborov z 31 
h ajín s 1500 súťažiacimi V stanovom 
"mestečku" (35 stanov, hlavn)r stan má 
8000 miest) sa súťažilo v ľudovom speve 
a tanci, v ľudových inštrumentálnych súbo
roch, v sborovom speve miešanom, muž
skom, ženskom, dievčenskom a detskom, ďa
lej v ľudovom sólovom speve, v speve ume
lom, v hre na husle, klavir a harmoniku. 
Tohoročnej súťaže detských súborov sa 

zúčastnil Brnenský detský sbor, ktorý vzni
kol v roku 1945. J eho vzostupnú reproduk
čnú lfniu dokumentoval roku 1957 zájazd 
do Talianska a Rakúska (s orchestrom FOK 
a APS Moravan) a samostatný zájazd do 
l'iemeckej spolkovej republiky. Svoje vysoké 
kvality ukázal BDS aj na domácich súťa
ziach, kde pravidelne získava veľk<: uzna·· 
nia. V Llangollene mal BDS v pomere k 
do1uácim súťažiam oveľa nepriaznivejšie 
podmienky; mal možnosť súťažiť len s dvo
ma povinnými skladbami: Schubertovou 
jednohlasnou skladbou Das Wandern a 
Händlovým duetom O lovely peace (z ora-

tória Judas Maccabeus) so sprievodom kla
vira. Schubertova skladba mohla byť spie
vaná nemecky, anglicky alebo walesky, 
Händlova len a nglicky alebo walesky. Ako 
vidieť, súťažné podmienky priali len domii-
cim súborom. • 

Pre veľký počet zúčastnených detských 
sborov prebiehala vylučovacia súťaž sborov 
Veľkej Británie, takže do hlavnej súťaže sa 
dostalo len 29 najlepších sborov. Súťaž pri 
takomto počte' sborov a pri úzkom profile 
hodnotiacich meradiel bola práve v odbore 
detsk),ch sborov veľrrú ťažká a prilákala po
četné publikum. Na prvé počutie bolo jasné, 
že rozdiely v technických a prednesových 
schopnostiach sborov boli tak malé, že ich 
vnímali iba odborníci. Anglické, škótske a 
waleské deti Hiindlovu skladbu zaspievali 
veľmi kultivovane, ale poňatie bolo veľmi 
odlišné od toho, k to1·é si osvojili brnenské 
deti ; v intonácii, v tempách, v dynamike a 
vo výraze. Najmä anglické sbory prcpí
nali výraz na úkor intonácie, na ú_.l;:or ryt
rrúckej a dynamickej rovnováhy, ktorá zod
povedá barokovej skladbe. I napriek tomu, 
že tieto súbory si získali akúsi prednesovú · 
direktívu, BDS nastupoval do súťaže s pre
svedčením, že si svoje poňatie ponechá. Br
nenské deti spievali kľudne, presne a po
zorne. Potlesk publika a obdiv poroty vzhu-

Brnens!t ý detský sbor pred festivalovým stanm,ým "mestečk.om" v Llangollene 
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-dil u nejedného z cudzích sbormajstrov a 
účastníkov ·festivalu presvedčenie, že llDS 
bude absolútnym víťazom. I keď porota vy
soko ocenila výkon BDS, predsa prvé dve 
ceny zostali vo Veľkej Británii a BDS sa 
umiestil ako tretí. 
· Svoju pl·evahu BDS ukázal ešte na kon
certoch pred súťažou a vo verejnom vysie
lani rozhlasu a televízie BBC. Najprieboj
nej šie sa však mohol uplatniť na medziná· 
rodnom koncerte 1.1. iúla. BDS predniesol 
dvojsbor Campana "Vodňanského F avete lin
.guis singuli, od Bohuslava Martinu spev 
družičiek z Otvárania studničiek a slávne 
Palestrinovo moteto Pueri Hebraerorum. 
Nepatrí sa, aby · sme sami hodnotili naše 
vystúpenie. Môžeme však konštatovať, žt~ 
pôsobilo až drvivo. Podobný úspech zožal 
BDS aj na medzinárodnom lwncerte v sále 
radnice v Londýne. , 

"Skoda, že sme v súťaži nemohli pred
viesť voľnú a českú skladbu!" - šepkali si 
brnenské deti. No a j tak tretie miesto a 
hlavne úspechy na koncertoch dokázali vy
-sokú interpretačnú úroveň nášho sborového 
umenia. 

František Lýsek 

SKLADATELIA A VYKONN1 UMELCI NA 
CESTE K POSLUCHACOM 

24. septembra t. r. v skorých rann)'ch 
hodinách vydala sa skupinka umelcov na 
cestu do- tatranskej _ oblasti, aby ľud tohto 
kra ja oboznámila aspoň s malou časťou svo
jej umeleckej práce. Cieľ ich cesty bol : JRD 
Spišská Belá, Tatraľan Kežmarok, Tatrasvit 
Svit a .JRD Gerlachov. Účel cesty : stretnu
tie skladateľov a výkonných u.mekov s pra
cujúcim ľudom, besedy a výchovné kon- · 
cer ty pre mládež. Význam cesty : overenie 
(najmä pred sjazdom. slovenských skladattl
ľo~·) , či diela našich skladateľov majú čo 
povedať najširšiemu okruhu poslucháčov, či 
rozumejú ich h_udbe a čo o<J. nich ešte oča
kávajú. Cesty sa zúčastnili : dr. Teodor Hi,~ 
ner, Milan Novák, Zfta F rešová-Hudcová, 
Anna l\·fa1tvoňová, Eva Fišerová, Marta Or
szágov~-Geeringerová, Ľudmila Durčeková 
(recitácia), Juraj Oniščenko, Tibor Novák 
(.klarinet) , Rudolf Vanek a pisateľ tohto 

- článl<U. 
Pozrime sa teraz bližšie na priebeh tejto 

cesty. Prvé vystúpenie bolo v Spišskej Bf'
lcj ; jedno pre školskú mládež s výchovno
náučným zameraním a druhé pre dospelý ch. 
Xa výchovnom koncerte b ola sála zaplnc
·ná. Keď si uvedonúme, že dedinská ml:ídež 
sa t11 stretla s umelcami po prvýkrát a že 
ich prijala s porozumením, musíme uznať, 

že lo bol úspech. Veď mnohé veci boli pre 
nich celkom nové, preto bolo potrebné vše
ličo im osvetliť. Sami skladatelia prehovorili 
o svojich dielach. Milan Novák im povedal, 
čo chcel vyjadriť v Sonatine pre klarinet 
a klavir, a Teodor Hirner im zase porozprá
val o svojich detských pics1iach z cyklu 
Hore grúúom, ktoré ?:a~pievala Zita Fl-ešo
vá-Hudcová. Ľudmila Durčeková zarecitova
la slovenské ľudové balady, ktoré sa deťom 
veľnú páčili. Po koncerte sme hovorili s nie
koľkými učiteľmi, niektorí si hneď vyžia
dali fotografický, bibliografický alebo noto
vý materiál, aby mohli lepšie sprístup1'íovať 
slovenskú hudbu svojim žiakom. Niektorí 
hovorili o potrebe takýchto koncertov pre 
Inládež, pretože pre deti je to veľká udalosť, 
keď samy môžu vidieť a počuť skladateľov, 
o ktorých sa učia. Večer holo predstavenie 
pre dospelých. Zúčastnilo sa ho vyše 60 ob
čanov Spišskej Belej. (V ten večer bolo aj 
divadelné predstavenie v blízkom Kežmar
ku.} Na tomto večere počuli občania z mag
netofónového pása skladby Teodora IIirne
ra Pozdrav do Moskvy a Serenádu pre slá
čiky, ktoré uviedol sám skladateľ. M. No
vák povedal niekoľko slov, o Sonatíne a ďal
šiu časť programu vyplnili Eva Fišerová, 
ktorá zahrala 1. a 4. časť z Metamorfóz, Zita 
Hudcová zaspievala ľudové piesne v úpra
ve M. Schneidra-Trnavského, Juraj On.iiičen
ko zas_pieval piesn.e Milana Nováka a Ľud
mila Durčeková zarecitovala básne Jii'!ho 
Mareka: Hovorí matka a Príhody od Milana 
Rúfusa. · 
~a druh ý deň 25. septembra bolo len 

jedno vystúpenie v Závodnom klube Tatra
ľan Kežmarok. Prítomných bolo vyš~ 20 
ľudí. Program bol takmer nezmenený a do
plnený husľovými skladbami, ktoré zahral a 
l\farta Országová-Geeringerová. Aj tu pre
hovorili. pritomní skladatelia o svojich die
lach. Po koncerte sa vyvinula veľká debata, 
ktorá odhalila príčinu malej návštevnosti. 
Y Kežmarku totiž chýba centrálna koord:in.á
cia v usporiadaní .kultúrnych podujatí. V 
ten večer mala v Kežmarku prednášku aj s. 
Pajdušáková. Je len samozrejmé, že po ne
dávnom pristátí sovietskej rakety na Me· 
siaci b ol o jej prednášku veľký záujem. 
Vý ch.ovn)r l<ancert pre škohkú mládež sa 
nemohol uskutočniť, lebo v t en de.ň boli 
a j Spišské stredoškolské hry. 

:Dalšie dva dni však vyvážili nedostatky 
predchádzajúcich. 26. septembra sme vystu
povali vo Svite vo veľkej sále Spoločenské
ho domu, kde nás s kyticami privitalo vyše 
500 detí. Bolo to skutočne skvelé obecenstvo. 
Koncert bol zameraný v~rc.hovne so struč-
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ll)'m ~·svetlcrúm prcdnáš<tn5,ch sldndicb a 
s príhovormi prítomných skladateľov. 

Večer holo -..-ystúpenie p1·c dospel5•ch, k to
ré odznelo pred spoločenským večierkom. 
Aj tu, u 'pracujúcich závodu Tatrasvit, do
siahol náš pmgram, zostavený pre\'(tžne zo 
skladieb našich sklada teľov, pekný 'úspech . 

Posledné vystúpenie bolo 27. septembra 
v JH.D Gerlachov. Gerlachovskí družstevnJci 
p1·ijali našich skladateľov a výkonných tu nel
cov veľmi srdečne. Po koncerte v besede 
vyslodli prianie, aby toto vystúpenie ne
holo u nich posledné. 

Aký výsledok dosiahli tieto vystúpenia, 
aké ponauče!lie vypl)·,·a z besied s našimi 
pracujúcimi? 

Ak chceme zvýiiiť hudobnosť nášho ľudn. 
je nevyh.o.utné : · 

a) aby hudobná <>ýchova na -..·šeobecno
vzdelávacích školách našla svoje pevné mies
to (na výchvvn)·ch koncertoch sa u l>áznli 
nielen nt)dostatky z hndobnej výchovy ale 
~ to, že naše deti majti hudbu rady, le;1 im 
JU treba vedieť primeraným spôsobom sprí
stupniť), 

b) usporadúvať <>ýchovné lwncerty na 
širšej základni, kde by sa naši pracujúei i 
mládež stretli so sklada teľmi i výkonn<·mi 
umelcami, lebo, ako sa ukázalo, zbližovänic 
a osobné zoznámenie ľudu s tvorcami ume
nia je dôležitým faktorom pre z<>yšrwanie 
záuimu o hudobné umenie. 

c) aby osvetovi pracovníci mali potrebn"\· 
rozhľad v hudobnom umeni a hlavne lásk;_ 
k hudbe. Dnes, keď je u :< takmer v každom 
meste a dedine Osvetová beseda, môžn títo 
pracovnici pre zvýšenie hudobnosti ľudu 
ttl'Obiť najviac. A-farián Jurík. 

...- spoločn)'ch podujatiach kultúrnvch \'cče-
rov a besied so Sväzom slovensk)·ch spisova
teľov, ako aj v pripravovaných seminároch 
pre krajských pracovníkov umeleckých 
Osvetových ústavov. SSS prejavuje poior
nosť a starostlivosť o novovybudovanú spe
\·ohr<> v Banskej Bystrici, n to po stránke· 
ideovej, umelecko-odbornej, aj organ.izačnej. 

Predsedníctvo SSS orientuje však všetku 
j)l'ácu tvorivých komisií n sekretariátu pre
dovšetkým na pripravovaný I. sjazd slo
vensk)·~ skladateľov, ktorý má veľký vý
znam mel en pre samotný sväz, ale i ecH• 
lllldobný život na Sloven~ku a pre spoločn'é 
úsilie. dovi·šenia socialistickej kultúrnej re
,·olúc~e u nás. Okrem sjazdových rokovaní,. 
sú koncertné podujatia so Slovenskou fil
harmóniou· v Koncertnej sieni Čs. rozhlasu 
u v Parku kultúry a oddychu. Na sjazdo· 
'i•ch koncertoch, najmä. v oblasti svmfo
nickej t''orby, ' budú uvedené diela, 'ktor.:~ 
, ·znikli k 1.5. výročiu SNP. 

Zahraničné zája:.dy: 
V poslednom období sa uskutočnili zájaz

dy našich členov na niekt oré kultúrne podu
jatia v zahraničí. Národný umelec E. Suchoň 
~a zúčastnil na festivale· v Ríme S. Jurov
ský na festivaloch vo Svédsku a Fínsku, dr. 
F . . Klin da Študijne navštívil Albánsko, P: 
1:onkovič bo1 delegátom na Med zinárodnej 
folkloristickej konferencii v Sinai (Rumun
sko), A. Móži sa zúčastnil na festivale v Salz
burgu (Rakúsko), dr. O. Ferenczv na festi
vale v Edinburgu a dr. J. Kresá~ek, dr. E. 
Simímek a dr. L. Bm·las na Haydnových. 
oslavách v Budapešti. 

/

..-THE TIMES O SLOVENSKEJ OPERE 
ZPRA YY SSS V 1 . 1 d • k . . . . • .. . . p yvny on yns y buržoázny denník 

P o P.raz~o':'_eJ p.;e~tivke. sa opat mz'?: The Times p riniesol z pem svojho hudobné
nula_ C;Innos: _svazov~ch ?~gano~. Z~sadaJu ho korešponden ta z Varšavy veľk)• ],ritický 
tvonve korrus1c, ktore ma. JU vytyčeny boha- článok 0 SuchoňoveJ· ope K · t • . kt ·• t. . . . ľ v· t1 l . . 1 • . , • • re ru nava, o ru 
Y P';'aco~y Pan. ·. · se '~ tO~lSle ? ..... ern uvtedla Poznanská opera na Varšavskom fes

pravidelnych preh.ravok z dtel sucasneJ tvor- tivale. 
by sa zaoberajú prlpravami na I. sjazd slo- P odl'a The Times SuchOJ\ v obyča 'nom 
venskj',c~ skladat~ľo-..~,. , aktiviúciou členov príbehu z dedinského života nadviazJl na 
pre .. sut~z k 15. vyrocm zrodu ľu~ovo~emo- tradíciu českej h udby, reprezentovanej Sme
kratlc~?J. CSR, ďalším r?zborom J_>riponnenok tflnom a Janáčkom. Po opakovani sh·učné
prac~JUClch v _ ~ampam pr~d S1azdom soc. ho obsahu opery hodnotí jej spád a tvrdi, 
kult~~-. Ko~sia pre estradnu l~udbu po- že prvé dejstvo je najpozoruhodnejšie, piate 
st_avila s~ pozta?avky t;orby ~~ladieb .~ pt~s- najúčinnejšie, zatiaľ čo tretie dejstvo upúta
ru .Pr.~ roz.ne sla~os~ne a ,zv:lastn': ob~tanske va ľudovou piest'íou a národnými tancami. 
prílteZitoshb. dSvboJ? lčmnos[ obnl~bvil. aJ .Klub Za veľký omyl pokladá k-ritik, že réžia 
au o':~v u o n~c l t Extov a 1 rtet. . robila dlhé prestávky medzi jednotlivými 

Svaz sloven.skych sk~ad~teľo;._ :. SVOJom dejstvami. Orc:;hester opery bol skvelý. Po
·pr?covnom pla~e sa ustluje o s1rsm spolu- chvalne sa zrmet'íuje aj o výkonoch Krysty
p~acu na kn!turnom ~ ~eleckom fronte. ny. Jamrozovej (Katrena) a Ant. Majaka 
TMo •p•l"J>n~ " preJ•~J• predov .. <kým (S•oilinu). . ' / 
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:NCJV.E SETKANI· SE SV.JATOSLAVEM 
RICHTEREM 

Stalo se již krásnou samozrejmostí, že 
'lwždoil hudební sezónu k nám alespoň jed
·nou za"itá host nad jiné vzácný a milý - · 
-sovetský pianista Svjatoslav Richter. Jako 
·celý jeho zjev, mají tato · jeho umelecká 
tourné k nám do sebe vždv neco zcela wé
rázného, originálního. Leto~ se to projevilo 
i ve šťastné myšlence usporádat seriál kon

·cerru po celé rade če~kých mést, nejen v 
Praze. Tyto Rich terovy tuniílecké "progul
ky" po vlastech českých se velmi liší od 

' bežné toho druhu koncertní praxe. s~\m 
se vždy rád - nekdy i celé hodiny - tou-
lává v okolí mist, kde h ra je, získávaje tak 
nutný psychologický kontakt s prostredím, 
pi'irodou i !idmi. A také .ohlas u obeťenstva, 
jehož pak dosahuje, je opravdu nevídaný 
i v méstech ne vždv zcela tradičních a 

· osvčdčených v koncertním ruch u. 
V Praze dával Richter dva samostatné 

večery ve dvou dnech za sebou (1. a 2. lis
topadu), což samo o sobe je príznačné 
práve pro Richtera. První koncert (v rámci 

. abonentího cyklu "Sv.:>tová klavírni t vor
' ba") byl krome úvodní Haydnovy sonáty 
Es dur vénován Beethoveno-..-i: sonáta D 
dur, op. 10, As dur, op. 26 a f moll, op. 

. 57 zvaná Appassionatu. Druhý mel na po
radu Schumannovu známou fantasii C dur, 
4 prcludia od Rachmaninova, 3 skladby 

-od Prokofjeva a Ravela. Oba koncerty, 
které se konaly pred p replneným .a dávno 
napred vypradaným sálem, vzbudily mi
moi'ádnou pozornost pražské hudební ve.ľej
nosti. Individ ualita Richtera, jak jej známe, 
nahyla jimi p ro nás další konkrétnosti a 
určitosti, takže težko již lze dnes b)·ťi na 
pochybách. Richter - íoť Liszt rediv ivus, 
toť Liszt našich dnú. Ríkárne to s pln)= 

·vedomím jistého omezen í, jež p rináší tato 
· v)·vojová krystalisace pro tv\hči profil u· 
melce, ale nenuižeme pritom utajit ani sn-

. chovaný obdiv, hraničící m isty s úžasem 
(Appassionata!) , jejž dovedJa v nás vyvo
lat zase i strhujíci a podmanivá síla tohoto 
omezení. A tak nezbývá než čekat na nové 
sctkání s netrpeli von otázkou na 1·tcch: 
potvrdi další tvúrči čin tohoto krále klavíru 
naše pqslední z jišteni, n~bo nás umelec 

'prekvapi zase nečím novým, dotud netu· 
·šeným? Jaro sla-,_, ]iráne/s 

POZNA.\ JKA J~U KH.ITIKE KONCE.RTU 
MLAD\'I.H SKLADATEĽOV 

V 7.-8. CISLE S.LOVE~SKEJ HUDBY 

So zadosťučinením kvitujeme, že autor 
kritiky zaujal, možno povedať z výchov
ných pričin, prísne kritické stanovisko. lste 
chcel upozorniť mladých kandidátov kom
pozičného umenia predovšetk)-m na zápor
né momenty v ich~tvorbe, aby si uvedomili 
najokatejšie slabiny, preklenutie ktorých ich 
najrýchlejšie povedie k dokonalejším prá· 
cam v budúcnosti Okrem toho si musí mla
dý 20-ročný sldadateľ privylmúť na rastú
ce nároky nášho obecenstva,· ktoré už po
maly začína prísnejšie merať jeho v)•kony . 

Na d ruhej strane musí kritik myslieť na 
to, že výchovný zámer nedosiahne svoj cieľ , 
keď priostro posudzuje inak autorom statoč
ne premyslené dielo, keď si všíma len tie
nisté stránky p ráce. Okrem toho jednora
zové stretnutie s dielom neposkytuje úplne 
objektívne odhalenie kompozície. 

Pociťujem, že predovšetJ..-ým etudy Du
šaná Martinčeka neboli posudzované celkom 
správne. Delikátna poetičnosť prvej etudy, 
jej wazová intimita a obsahová prehlbe
nosť, neboli autorom kritiJ..-y ocenené (tplne, 
keď píše, že pôsobila "sucho". Ťažká kom
pozičná úloha, ktorej sa Martinček zhostil 
v svojej druhej etude, stavať dôsledn)• sep
timový paralelizmus, ktor)· sa takmer prie
či harmonickému hodnoteniu, bol skutočne 
\'eľmi šťastne vyriešený. Neviem si pred
staviť, v čom tu možno vidieť klišé. Okrem 
toho neboli etudy stavané na základe tech
Júckých problémov (to jest inštrumentál
nych), ale na širšej m uzikálnej báze v du
chu romantických prednesov)·ch etud s cen
trálnym problémom nie "technickým ", ale 
komplexne muzik:Une - tedmícky - kom
pozičným. Invencia (ktorú k ritik neguje) 
preto nemala ,:za úlohu preklenúť r )•d zo in
štrumentálo.u technick ú problematiku. 

Myslim, že častejším počúvaním si tieto 
etudy získajú obľubu obecenstva, ktorú si 
7.asluhujú. Pripustím rozhodne, že sú nároč
né a ich kvalitatívne momenty nie sú veľmi 
nápadné. Dôležité je, že sú! Nepochybujem 
ani ja o tom, že Martinček vytvorí v bu
dúcnosti vždy lepšie a lepšie diela a to mu 
želáme istotne jednomyseľne, a v tom sme 
si za jedno kritik i ja. J. Albrecht 
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Vilém Petrželka sedemdesiatročný 

Jubilant Vilém Petrželha v kr•tl't' svo,·;ch pr;ateľo··. V n· · t B ,_ l 
' • • • • - v pravo retts av an:a a, 'Vľavo 

František Cimr 

Vilém Petrželka, žiak Janáčkov a Nová
kov, sa 10. septembra 1959 dožil sedemde
siatich rokov. Z jeho 59 obsiahlych diel 
z ktorých najväčšiu pozornosť vzbudzujú je~ 
ho husľové skladby "z inťi=ích chvíl" op. 
9 a .~1!-Žský sbor "To je má zem", mnohé 
~udu Zlť pre zdt·avú muzikálnosť, pokrokovú 
1deu a novákovský stavebný základ. V 
skladbe V. Petrželku nájdeme silné tvorivé 
č~y húžev~ato~ti a ·vyrovnávania s dobový
mi tenden_CJnnu. Pet.rželka išiel vždy s do
hou, ale Jeho prednosťou je, že si v nej 
vyberal v~d,Y pokrokové prvky, t akže ne
ustrnul aru 1deove a ni technickv skladobne 

, Ako brn~nsko-kráľovopolsk")' · rodák, S)~ 
sud~eho znadeJ?-ca, poznal biedu početnej 
rodmy, v ktoreJ sa zvyšovala životná íu·o
veň len občasnými vedľajšími zárobkami 
?tea t~ubkára, výborne vycvičeného vo vo
JenskeJ kapele. Ale vrodená neúmorná usi
lovnosť a disciplinovaná trpezlivosť priviedla 
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Viléma Peti'Želku na miesto profesora Ja
náčkovej akadémie múzických umení (me
novaný až r. 1957). 

Petr.lelka poznal Merhautovo a Mahenovo 
Brno, inšpiroval sa ich dielami, rovnako ako 
neskoršie dielom sociálneho básnika Jii-ího· 
Wolkra. Verše tohto pokrokového básnika 
r?zozvučali Petrželkovu múzu k najväčšhu 
dielam. V dvadsiatych rokoch nášho storo
čia b~l cellwm zaujatý odvážnou mladistvou 
a sociálne naplnenou poéziou \iVolkrovou. 
~yklus piesní pre spev a sláčikové kvarteto
Stafeta, predvedený po prvý raz na kon
c~rte Umeleckej besedy slovenskej v Bra
tislave (20. ~II. 1928), dva mužské sbory 
(na Wolkra 1 Bezruča) a najmä mohutqá 
k~táta (na slová Jiľ!ho Wolkra) Námorník 
M:tkuláš sú toho nojpádnejším svedectvom. 
Taktiež v poézii národných umelcov Josefa 
Horu a Vít . Nezvala našiel Petrželka odraz 
svojho presvedčenia i tvorivej cesty a neza: 

~~· 

budol pritom na básnikov, čo vyrástli z mo
ravskej pôdy a brnenského prostredia (J. 
Chaloupka, Fr. Kožík) a najmä na J ar. Za
tloukala, na báseň ktorého napísal svoj naj
známejší sbor "To je m á zem" (1940). Po1'íal 
ho ako hymnus lásky k rodnej zemi, ktorá, 
Nemcami ujarmená, verila v svoje oslobo
denie. Za okupácie vyjadril tiež komornou 
a symfonickou tvorbou svoju pevnú vieru 
v znovuobnovenie slobody. Bezútešnosť po 
Mníchove a v)'zvn k pomste mal na mysli 
zhudobnením mužského sboru Alarm na slo
vá Zd. Kriebla, jasavým záverom svojej 
Symfonietty z r. 1941 . naznačil nádejnú 
vieru vo ·víťazstvo spravodlivej veci. 

Po oslobodení dal svoje umenie do budo
vania nového života (slávnostný pochod 
- 1948, Piesne v ľudovom tóne - 1949) a 
oslávil svoj rodný kraj, prírodu a -vidiek s 
ľudovým veselím v Pastorálnej symfoniette 
(1952) . Vilém Petrželka neprestáva v svo
. jej tvorivej činnosti. Okrem sviežich Mínia
tur pre dychové .kvir,tcto, klavirnych skla
dieb a piesní a najmä Il. symfónie, predve
denej v Prahe, Brne i v Bratislave, plánuje 
Fantáziu pre sláčikové kvarteto (1959). 

Juhilantova pedagogická' činnosť je neoby
-čajne významná. Prv, kým učil na brnen
skom konzervatóriu, nemožno hovoriť o Pe
trželkovej škole, pretože jeho žiaci videli 
svoj vzor v Novákovi, Sukovi alebo v Ja
náčkovi; ku ktorým- väčšinou dochádzali 
na majstrovskú školu. Dnes ako profesor 
najvyššieho hudohno-umeleckP.ho učilišťa je 
P etrželka schopný vytvoriť svoju samostat
nú školu prísnej disciplíny ideovej a tech
nickej i s petrželkovskými hudobnými črta
mi. 

Radi hy sme počuli P etrželkovu jedinú 
operu "Horník Pavel" . Skladateľovi preto 
odporúčame, aby po prepracovaní libreta i 
hudby preukázal svoje nesporné dramatické 
nadanie. · 

Mnohostranná a skromná činnosť proíeso
ra Petrželku zasluhuje väčšiu pozornosť i 
vyššie štátne uznanie. 

Zoznam Petrželkových skladieb 
od r. 1943 

(Do r. 1943 obsahuje skladby mox{ografia 
dr. L Firku.šného, ktorá vyšla r. 1946 

v Hudební matici v Prahe.) 
Koncert pro housle a orchestr op. 40 (1943). 
Tri ženské sbory na slova Jar. Zatloukala 

op. 41 (1943). 
Serenáda p ro nonet neho l<emorní orchestl' 

op. 42 (1945). 
Pátý smyčcov)' kvartet op. 43 (1947). 

Cyklus 1lľí písní na slova Olgy Scheinpflu
gové op. 44 (1947). 

Dve skladby pro violoncello a klavír op .. 
45 (1947). 

Slávnostní pochod pro veliký orchestr op. 
46 (1948). 

Pet prostých skladeb pro ldavir op. 47 
(1948). 

Prosba za mír (Za mir všem). Mužský sbor 
na slova K. Sil{tance op. 48 (1949). 

Písne v lidovém tónu na slova lidové poesie 
moravské pro vyšší hlas a klavír nebo 
orchestr op. 49 (1949). 

Milostná, srrúšený sbor op. 50 (1950). 
Pastorální symfonietta pro.· velk)r orchestr 

op. 51 {1952). 
Mladým pianis túm, instruktivní skladby pro 

klavír op. 52 (1952). 
Sonatína pro housle a klavír op. 53 (1953)_ 
Miniatury pro dechov)' kvintet op. 54 
. (1953). 
Pčt nálad pro klavír op . .55' (1954) . 
II. symfonie pro velil{ ý orchestr ·op. 56· 

(1956). . . 
Velikonočn'í písné, mužský "sbor na slóva 

Fr. Branislava op. 57 (1957). 
Dve skladby pro violu a klavír op . . 58 

(1958). 
Fantasie pro smyčcový kvartet op. 59 

(1959). 
Bdhumir .Stédroií 

BO HUS LA V TARABA 65-ROCN'2' . 

22. novembra dožil sa svojich šesťdesiatich 
piatich rokov český skladateľ Bohuslav Ta
raba. Jubilant je autorom opery :?.ivot rna
ijfe Petra Brueghela, dvoch symfónií, sym
fonických básní, komornej hudby, melodrám 
u sborov. Jeho pomer k Slovensku vyjadrtl
jú kantáty na pôvodné slovemké ľudové 
texty Jánošík a Slovensku a celý rad muž
ských sborov na verše slovenských hásllikov 
(Karol Stúr, Hviezdoslav, Svetozár Hurban· 
Vajanský, Ivan Gall, l\filan Kraus, .Jáu 
Smrek ,Andrej Plávka). 

B. Taraha je aj dobrým maliarom. Už 
po 33 rokov dochádza na Slovensko a ma-· 
ľuje hory v Liptove a na Spiši. J uhilantovi 
želáme pevného zdravia a ešte veľa tvori
vých úspechov. 

(r) 

ZOMRELA ALZBETA PAPPOVÁ 
Dňa 4. augusta t. r. o 16.00 ,hod. na 

mestskom cintoríne v Trenč1ne rozlúčili 
sme sa s telesnými pozostatkami Alžbe
ty Pa ppovej , učitelky h ry na klavír na 
Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Zo--



mrela po ťažkej chorobe v domäcom 
ošetrení, kde sa odobrala po bezúspeš 
nom operačnom zäkroku. 

Narodila sa 23. novembra 1909 v Ban
-skej Bystrici. Tam dpkončila všeobecné 
stredoškolské vzdelanie matúl'Ou na 
bývalom gymnáziu v roku 1927. Odborné 
hudobné vzdelanie získala na Hudobnej 
·a dramatick ej akadémii v Bratislave v 
klavírnej triede prof. Anny Kafendovej 
vere jným absolvovaním roku 1933. Po 
štúdiách nastúpila miesto učiteľky hu
dobnej výchovy na št. gymnáziu v Prie
vidzi, kde po šiestich rokoch úspešnej 
činnosti v roku 1939 založila hu dob
n ú školu. Tak sa splnil jej sen vycho
vávať klavirísticky dorast. Aby co naj
lepšie splnila . hudobno-výchovné posla
nie na všeoj)ecnovzdelávac!ch · !;kolách, 
študovala sólový spev a dirigovanie sbO · 
ru. V roku 1940 získala spôsobilost vy
učovať týmto hudobným disciplinam 
pred štátnou skúšobnou komisiou hudby 
_a spevu v Bratislave. Takto vyzbrojená. 
vedomosťami, púšťa sa húževnate do 
-práce ·na dvoch š~olách a jej stat')Čný 
postoj, ako aj vyučovacie výsledky, jej 
čoskoro z!skavajú povesť vzornej uči
telky. 
Ťažko sa lúčila s Prievidzou· v roku 

1946, keď jej bolo ponúknuté miesto 
učiteiky hry na . klavlr na hudobnej 
.škole v Bratislave. Obohatená o 13-
ročné .pedagogické skúsenosti, dáva sa 
do prá ce s novou mladistvou energiou, 
a by aj v centre . hudobného diania -
v hlavnom meste - dosiahla vynikajúce 
-yýsledky. Obstála jedinečne. Z jej kla
vlrnej triedy vychádzali zdatní klaviristi 
a vedela podchytiť najmä nadaných 
žiakov pre ďalšie štúdiúm na Štátnom 
konzerva tóriu. . Okrem t ejto pedagogic
_kej činnosti s vďačnosťou vyzdvihujeme 
jej družný postoj k učitelskému kolektr
vu a mnohostrannú činnosť, ktorou sa 
·zapísala n ielen . do našich sŕdc, ale aj 
>do histórie vývoja hudobného školstva 
·na Slovensku. · 

Od roku 1949 vykonávala odborno
pedagogický prieskum na hudobných 
školách a ako jedna z členov pre zo

·stavovanie a upravovanie učebných osnov 
hry na klavír navrhla a zdôvodnila mno-
hé reälne zmeny. Napokon osobným 
pričinenlm a obdivuhodnou ochotou ko
mukoľvek a kedykoľvek poradiť z bo
hatých skúsenosti podarilo sa jej v 
mnohom prispieť k podstatnému zlepše
niu vyučovacích metód v klavírnom · 
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odbore na všetkých hudobných. školách 
na Slovensku. 

V roku 1954 bola preradená na štátne 
konzervatórium .v Bratislave. Jej činnosť 
sa opäť rozširu je. Bola členkou štátneJ 
skúšobnej komisie v Bratislave pre líru 
na klavír, inštruktorkou pri odborno -po
litických školeniach uč!terov hudobných 
škôl, členkou poroty pre posúdente 
skladbičiek pre mlädež, č lenkou kabine·
tu Krajského pedag. sboru pŕe hudobnú 
výchovu, vlastnou úpr-avou zmodernizo
vala prstové cvičenia Schmit t, dielo 18. a 
Czerneho etudy, dielo 599. Zostavila 
skriptá pre metodiku a literatúru hry na 
klavír, vydala zbierku skladbičiek Al-' 
bum pre mli'idež a zúčastňovala sa na 
kultúrnych brigádach ako výkonná kla 
viristka. · 

Od vstupu do život a venovala ·sa len 
ver ejnej činnosti. Nemala vlastný ro
dinný život, ale hor'Qco milovala deti 
a s úprimnou, až materinskou lásl<au 
vštepovala žiakom zákonitosti klavírnej 
hry. Bola prísna k sebe aj k žiakom, a le 
·abfúbená a svojím vystupovaním bolá 
príkladom, ako vážne treba plniť pracov-

. né povinnosti i za najťažších p r ekäžok. .., 

. Do poslednej chv1le sa zaujfmala o 
.školu, o žiakov, o svojich spolupracov
.níkov, aj o pomery na hudobných ško
lách, ktorým by bola ešte rada. pomohla . 

Sträcame v nej dobrú kolegyňu, ktorá 
-ešte mohla byť nápomocná mladým pe-
-dagogickým kádrom. Poznali sme ju 
.ak o mimoriadn e skromnú, milú a úprim
-nú pracovníčku. Zachováme si ju v úcte 
najmä na hudobných školäch, pre ktoré 
:tolkO urobila. f. Hr. 

Dňa 8. sep tembra 1959 zomrel 62-ročn~· 
bývalý prQfesor Státneho konzervatória v 
Bratislave Gabriel Paulíny. Narodil sa 3. 
októbra 1897 v Kremnici. Po skončeni uči
teľského ústavu v Spišskej Novej Vsi odišiel 
na pražské konzervatórium študovať husle, 
v ktorých nachádzal už ako mladý študent 
najväčšiu záľubu. Po absolvovaní konzerva
tória pokračoval ešte v štúdiu u Karla Hoff
mana, vteda jšieho profesora majstrovskej 
školy. Po návrate z Prahy pôsobil 30 rokov 
v Bratislave ako pedagóg husľovej hry naj
skôr na Hudobnej a dramatickej akadémii, 
potom na Státnom konzervatóriu. Za tento 
čas vychoval veľa aktívnych huslistov i pe
dagógov, ktorí úspešne účinkujú na rôznych 
uníeleckých pôsohiskách. Na jeho dlhoročnú 
obetavú prácu bude naša hudobná verejnosť 
vďačne spomínať. (V ) 

l 

Z premiéry Dusíkove; operety Hrnčiarsky bál v Brnn .· t ; . · Butorová • ' (Jlonka), A. Skoda 
(Flóris) a M. Slavík (Tomašovié l. 

Foto : R. Sedláč~k 



Z inscenácie BriNeno<'ej opery illbert H erring ;· Pl::.ni: J . .\'ovomý ,. titulnei ú lohe, 
L. !.\'eubarthová alw Nancy a K. K1'emenák ak.n Sid. 

Foto : Vera Ca.ltová 

NOVE NAHRÁVKY BRATISLA VSKF..HO 
ROZHLASU 

Redakcia symfonickej a opernej hudby 
stále venuje veľkú pozornosť novým dielam, 
pohotove ich nahráva, a tak sprístupňuje 
š irokej verejnosti. Na začiatku treba spo· 
m enúf tie diela, ktoré vznikli pri príležitosti 
15. výročia SNP. Je to Elegická poéma pre 
-violončelo a komorný orchester od Júliusa 
Kowalského, ktorú nahral Albín Berky s ko
morným orchestrom za dirigovania Jozefa 
Svobodu. Ladislav Burlas venoval padlým 
:a umučeným hrdinom SNP symfonický Epi
taf, ktorý so Symfonick)·m orchestrom Cs. 
.rozhlasu nahral taktiež Jozef Svoboda. Za 
najpozoruhodnejšiu nahrávku, ako aj dielo 
:z hľadiska kompozičného, treba považovať 
Hrdinskú baladu Dezidera Kardoša, ktorú 
so sláčikovým súborom Symfonického or
-chestra Cs. rozhh.su nahral hosťujúci Rudolf 
Vašata,. K oslavám SNP prispel aj nitriansky 
skladateľ Jozef Rosinský orchestrálnou sui- · 
tou (v troch častiach) Povsttlnie v kraji Ľu
dovíta Stúra. Nahral ju SOBR s dirigentom 
lAdislavom Slovákom. 

V oblasti komornej hudby sa nahrali no
vé i staršie diela našich skladateľov. Ko
morné združenie za dirigovania Vlastimila 
·H oráka nahralo K owalského Komornú sym-' 
fóniu. Toto dielo znamená priuos do sloven
skej tvorby nielen t~•m, že je to prvá slo
venská moderná komomá symfónia, ale i 
svojo~ muzikalitou, ha i tým, že poukazuje 
n a to, ako sa skladateľov tvorivý vývoj v · 
poslednom čase intenzívne rozvíja v novej 
oblasti hudobného myslenia, ako je Ro:r.
právka pri praslici alebo I. a ll. sláčikové 
k"Varteto. Treba sa zmieniť aj o kvalitnej 
nahrávke z hľadiska rozhlasového (h udobnú 
Téžiu mala Jarmila Brožovská), čo svedčí o 
neustálom raste reprodukčného umenia na
š ich umelcov. 

Z pozostalosti Alexandra Alhrechtc• nahrali 
Mikuláš J elínek, Marta Országov á-Geeringe
.rová a Ján Albrecht Slálikové trio. Toto die
lo znovu dokazuje Albrechtova majstrovstvo 
v polyfónnom a kontrapunktickom vedeni 
'hlasov Y inštrumentálnych· komorných sklad-
bách. · 

Ladislav Holásek nahral Ferenc::yho Inter
mezzo pre kla-v fr. Je to skladba technicky 
náročná a svojim výrazom i rozsahom pre
r astá bežný tradični• charakter skladieb toh
'to druhu. 

Z tvorby mladej generácie boli nahra1é 
viaceré skladby . Narcisa Donát.o'<'á napísala 
.Cyklus troch piesní (Ej horí ohník ... Do-
1lina, dolinôčka, Duní od Poľany) s povstalec-

kou tematikou na slová Andreja Plávku. 
Nahrali dr. Gustá·v Papp a Eva Pappová. 
Narcisa Donátová je aj a utorkou orchestrál
nej predohry, nazvanej Cervená zástava, kto
rú napísala na motív starej robotníckej revo
lučnej piesne. Nahral ju SOBR s dirigentom 
Jozefom Svob.Jdom. Alfréd Zemanovský pri
spel do hudobného vysielania svojím novým 
dielom. J e to Sláčikové kvarteto, kJ,oré ve
noval matke. ·z dedikácie i z celkového cha
rakteru diela (väčšinou pomalé tempá), 
je jas:qé, že ide o dielo vyvierajúce zo sub
jektívnych inšpirácií. Pri práci na· tomto 
diele mal mladý skladateľ ten najlepší vzor: 
kvartetá Antonína Dvo.ŕáka . 

Za ďalšiu záva:ín(t nahrávku posledného 
obdobia treba považovať Koncert pre ldavír 
a orchester Andreja Oéenáša, ktorý nahral 
Miloš Váňa. SOBR a Ladislav Slovák. Pre 
vvtvorenie 'klavírneho koncertu získal Oče
n~š bohaté skúsenosti už v predchádzajúcich 
klavírnych skl.adbách a klavírnych cykloch 
Pľušť, Prvé listy, Nová jar, Obrázky z bájí, 
ktoré v plnej miere uplatnil aj v Koncerte. 
Rudolf Vašata. so SOBRu nahral z Oč.ená
šovho baletu Vrchársha piesell ďalšie časti, 
vcelku 40 minút hudby. 

V spolupráci so Speváckym sborom Slo
Yenskej Iilharmónie a SOBR holi nahraté 
nové kantát.Gvé diela Tvana Hrušovského a 
Teodora Hirnera. Ivan H rušovsk:í• je auto
rom kantáty Pori Krivátí.om, ktorú kompo
noval na text básne A.ndreja Plávlm. Sklada
teľ vychádza z ľudovej hudby a v inštrn
mentácii tiež zachováva charakteristické 
zvláštnosti ľudovej interpretácie (napr. cim
balový iívod). J e to vlastne ľudová kantáta. 
Dirigoval Ján Mária Dobrodinský. Teodor 
Hirner tiež siahol po texte Andreja Plávku. 
Jeho báseň mu vvhovovala na tlmočenie 
vlastných myšlienok a pocitov, ktoré v ňom 
zanechal pobyt v Moskve, a tak napísal 
komornú lyrickú kantátu Pozdrav . do 
Moskvy, pre sóla, miešaný sbor a malý or· 
chester. Nahrali Janko Blaho, Ján Porges, 
Spe-vácky sbor SF a malý rozhlasový orches
ter za dirigovania Vlastimila Horáka. 

Záverom sa treba zmieniť o nahrávkach 
z tvorby českých a zahraničných skladateľov 
v interprťtácii slovenských umelcov. Zo sym
fonickvch fresiek Jozefa Ceremugu nahral 
SOBR. za dirigovania Bystríka Režuchu far
bisté a zvukovo s)•te Noktumo. Z opernej 
tvo;:by holi nahra té výňatky z úspešn l>ho 
predvedenia opery Re~'ízor W ernera Egka 
' : podarú sólistov opet·y SND v Bratislave 
za dirigovania tadi3lava H oloubka. 

-~·.farián Jurík 
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, . . . SOVIETSKE . . " ' 
··.' Pl}BLIK.-\qE· O CA~KQYSKOM 

~·Pete~ Iľjič . Cajkov_$kjj je. dnes ·b~zpochyby 
jedným z najol;!ľúbenejších a:.najhranejších 
skladateľov :qa cel-om sv~te, p.o nadovšetko 
si; ho cerua v jeho v}asti. Spoľ(lhli;~'Jll dôka
zo~I;~; toho je j pozornosť, akú Cajkovského 
tvorbe venujú , sovietski muzikológovia. Ne
hladia~ na tp, že C11-jkovshlj bol ešte za svoj
ha. #'vota predmetom rn,noh)•ch kritických, 
h,érmeneutických i popularizačn)•ch prác, pú
ta · dj.e~o toh tp veľkého 'majstra pozornosť_ 
domácich bádateľov dodnes. V poslednýcht 
rokoch · vyšl~: v Sovietskom sväze niekoľko 
publikácii, ktoré . význ amne obohacujú do
terajšie ruské písomníctvo o Cajk~vskom. 
o najv)·známnejšich ,z, .ruch chcéme našich 
čitateľov stručne poi.nformovať. v presved
č,erú, že im tieto publikácie budú môcť .uká,
Z!iť cestu, . ako hlbšie chápa~. skl~dj!teľ ov 
odkaz . . 

Predovšetkým treba . spomenúť . -obsiahlu 
monografiu V. Protopopov-a 'á .N . . Tumaillny 
o Cajkovského -ópero~j tvorbe (Opernoje 
tvorčestvo Cajkovs.kogo.' lzd. Aklld4fmiÍ nauk 
SSSR, Moskva 1957). Po knihe B. Jaru~tov
ského "Opernaja dramaturgia ·Cajlwvskogo" 
(1947) je to po 2. svetóvej vojne najvý
zp.ammijsí prínos sovietskej hudobnej vedy 
k poznaruu Cajkovského opernej tvorby. No
vá práca sa. sústreďuje na konkrétne ana
lýzy jednotliv)rch opier, · ktorým sú spra
vidla venované -sam ostatné kapitoly (najob
siahlejšie; pochopiteľne, "Eugenovi Onegi
n0vi" a "Pikovej dáme"). Cenné je najmä 
to, že ša pritom venuje veľká · pozornosť 
nielen histórii vznilm a popremiérovým o· 
sudom opery, jeho dramaturgickej výstavbe 
a v1astnostiam Cajkovského hudobného slo
hu v spomínanom iliele, ale tiež súvisu Caj
kovského opernej tvorby s dobovou tvorbou 
ruskou i svetovou, ako aj vývoju jeho 
opernej estetiky . Autori podrobne skúmajú 
tiež súvis Cajkovského hudobnodramatic-
1.-ých a syrnioruckých zásad a jeho syntézu 
prvkov výlučne operných a synúoruckých 
v opere. 

.V roku 1958 vydal Muzgiz dve menšie 
Eráce o ďalšieh významných odvetviach 
Cajkovského tvorby. Obom napriek tomu, 
že majú slúžiť širokému okruhu publilta, 
nemožno uprieť isté bádateľské prínosy. 
Platí to najmä o druhom, prepracovanom 
vydaní kruhy známeho sovietskeho znalca 
klavírnej hudby A. A. Nikola jeva, venova
nej Cajkovského klavírnej hudbe (Fortepjan
noje nasledije Cajkovskogo). Okrem rozbo
rov všetkých Cajkovského sklailieh pre kla
vír sú tu cenné kapitoly o mieste týchto 
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diel vo vývoji .ruskej -klavírnej tvorby
1 

·O 
vzťahu Cajkovského klavírnej hudby k tvor
be Liszta, Schumanna a iných romantických 
majstrov klavíra ;i o jej vplyve na tvorbu 
na sklonku 19. a ~ačiatku 20. storočia. Našim 
pianistom treba zvlášť odporúčať stať o Caj-, 
kovského klavírnom slohu. .. 
. N . S. Nikolajeva ve.novala svoju kiúhu 

Cajkovského ;symfóniám. J e to doteraz naj
ob siahlejšia roz:f>rava o· tejto téme. Autorka. 
vychádza zo stanoviska, že "u Cajkovského 
ruet nezrelých symfónií", no jednako ve11uje 
podstatnú časť práce (druhú časť) "repcrto
árov)rm" symfóruám, IV., V. a VI.,. "Pate
tickej". Osobitne sa tiež zaoberá zovšeobcc
ň,ujúcimi poznatkami o hudobnej dramatur
gii týchto troch symfqnií. 

V minulom roku tiež vyšli dve publikácie : 
dokUIÍlentárnej povahy, k toré sa čiastočne 
obsahove kry jú. Tvorčestvo P. I . CajkoYSko
go (Muzgiz :VIos kva). Prvú z ruch zostavil 
G. S. Dornhajev. Na vyše 600 stranách pri
náša dok,umenty a materiály o Cajkovského 
skladbách, roztriedený ch podľa žánrov, Sú 
tu veľmi detailné podrobnosti o každej , 
skladbe (u piesní napr. udaný aj rozsah, u 
opier okrem obsahu a j detailný rozpis scén, 
miesto uloženia všetkých rulwpisov atď.), 
citáty z Cajkovského korešpondencie, kritík 
a referátov, uverejnených do Cajkovského 
smrti a pod. Niet pochýb o tom, že táto 
kniha dobre poslúži t)rm, ktorí budú hľa
dať presné informácie o vzniku a osudoch 
Cajkovského skladieb. - Podobn)' účel mô
že splruť rue menej rozsiahla práca "Muzy
kaľnoje nasleilije Cajkovskogo. lz istorii ego 
proizvedenij" (lzd. A.kadernň naul{ SSSR, 
Moskva), ktorú zostavili K. J . Davydová, 
V . • v. Protopopov a N. V. Tumanina. Na 
rozdiel od Dombajevovej killhy, ktorá ob
sahuje aj niekoľkoraké indexy a súpisy, je 
táto práca síce o niečo menej bohatá na 
podrobnosti, no dokumenty o histórii jed· 
notlivých sklailieh podáva spracované a kri
ticky preverené. V súvislosti s posledn)'llli 
dvoma prácami nemožno však nevysloviť 
p'očudovanie, že sa sovietski muzikológovia · 
dote1·az nepostarali o nové, prepracované 
vydarue Jurgensonovho tematického kataló
gu z r. 1897. 

Poslednou publikáciou o Cajkovskom, na 
ktorú chceme upozorniť na tomto mieste, 
je nedávno vydaná kritická monografia A. 
A. Alšvanga, z pera k torého pochádzajú 
viaceré veľmi pozoruhodné väčšie štúilie o
Cajkovskorn. K tejto publikácii sa vrátin1e 
v samostatnej recenzU, len čo príde na náš 
b h, lebo - súdiac podľa povesti, kt orá ju 
predchádza - ide o cennú prácu. 

· ·· Dbdáfme · tiež, . ~že ' pred ruekoľl.'Ými me
siacmi Vyšiel aj I. zväzok súborného vvda
ni~ Caj!':ovského . . korešpondencie, : vydan)· 
v r ámci kornpl~tne~o vydarua celej . Cájkov
skéh~ skladateľ ske), publicistickej i epistn
lárJle] pozostalosti. 

ZDENEK NEJEDĽY: GUSTA V MAHLER 

. . v minulom . r.oku . vyšlo po druhý raz 
iliel.o Zdenka NeJedlého o Gustavovi Mahle
ro'Vl: Mahler, tento najspornejší zjav v hu
dobnom svete z konca minulého storočia . 
stal . sa · p:,edmeto~ ·širokého záujmu, ktor~ 
~a Jeho :avota VIedol k ostrým p olemikám 
Jeho zástancov' a · odporcov; tých druhých 
h?lo spr_vu omno~o viac, no po smrti -pri" 
budalo Jeho obdivovateľov. Do ich radov 
P!ltril už. od počiatku Z~enek Nejedlý, k to-

PRO!<: .. EUGEN SÚCHQN, ľv!IROSLAV 
FILIP: NÁUKA O JL~R\·10NII II, CHRO
MATIKA. Slovenské pedagogické naklada· 
teľstvo, Bratislava 1959. · 

l 

c~. do r<?zsahu pomerne skromná 68-strán
ková publikácia, určená ako učebný text 'pre 
posluch~č?v Kated.ry .hudobnej vý~;hovy na 
Vysolte) skole ped~gogickej v ' Bratislave, 
~hodne obohacuJe našu hudobnoteoretickú 
liter!ltúru. Látka j~ rozvrhnutá do šiestirh 
hpltol (1. Mimotonálne, 2. l"rygický, 3. Al
terované akordy, Li. Chromatické 5. Enhar
mo~~é mod~ácie, 6. Chromatické rneloilic
ké tony) .veľnu prehľadne. Autori _pri zosta
vovani dielka p oužili ruektoré moderné di
da~tické metódy, k toré sú obzvlášť veľkým 
prmosom. J e to predovšetkým snaha nena
pcháv~ť stránky textom. kt~rý v tomto .od
bore sám mp.oho nevysvetlí. Slovná časť 
skrípt o~sahuje .le~ to , najpotTI~bnejšie a je 
dopln~n~ nu1ohymi PI1kladmi (162) z hu
dobneJ literatúry (od Mozarta po DebussY
ho), .~toré J?osluc~áčovi, umožnia nielen p~
ch?pit dany ~:~vany harmorucký feno
?len, _ale .ho 1 nuua chápať každý takvto 
Jav lustor1ck y, ako niečo typicl•é pre sv~ju 
dobu a relatívne pre ňu platné. Je to veľké 
plus op:oti väčšine konvenčných učebníc 
harmóru~, kde sa na rnítvych vzCahových 
abst~akcrách podávali prvky procesov Ilar
móme tonálneho systému ako strnulé do"
my, neschopné mechanického a kvalitatí~
neho pohybu. 

J e nzda na škodu, že ešte nemáme ustá
lenú slovenskú terminclógiu o. i. ani v har
mónii Napr. b~žne zaužívané pojmy " mi
motonálna dommanta a mimotonálna sub
dominanta" (v Cechách rnedzidominantv a 
medzisubdomiuanta alebo mimodomin; ntv 
a rnimosubd.) sú v skriptách označované le~ 
ako "mimotonálne a kordy'', čo nevystihuje 
význam týchto akordov. 

Bol? by žiadúce, aby ako III. diel tejto 
učebruce mohla vyjsť náuka o harmónii 
~- storočia, tak isto ako n{tuka o hal'luó
nn predtonálnych harmonických systémov. 

Ladislav Kupkovit 

reho kniha o Malilerovt patri· medzi vý
znamné 'dokumenty boja <~a nové hodnoty 
v umeni. 

. Pr~ca vz.nikla_ v r. 1912, rok po sklad~te
ľoveJ smrti. JeJ vydanie bolo vyznamnv m 
k~tú:ny~ .. činom, pretože konečne vy~lo
VIl~ uplneJSl a zodpovednejšl .súd nad umel
~om, poznávame ktorého šlo cez mnoho 
uskalí. · · 

. .Spisovateľ v pr~dhovo~e objasnil cieľ svo· 
J~J ·pr~ce - dať L~chám monografiu ktorá 
h~ prisp~a , k · zblí~eniu veľl,ých z ja v' ov no
vych prudov .europskeho . umenia. Tento 
cieľ ur.čjl a j . to, že kniha niP, je monografiou 
v tradtcnom zmysle slova, pretože nepodá
va rozbor skladateľovho života a di!lla ale 
snaž! sa vykresliť skladatel'ovu osobnosť 
a~o _celok. J ; účinn~jšia o to viac, že nejde 
o. púl~e konstatovame faktov, ale jej poza
dím Je autorovo vnútro, kt01·é sa otvá~a 
pred Ci ta teľ om ~o priam~ ozvena na . doj
my z MahleroveJ osobnosti a diela! z tohto 
dô:-rodu s~ ži_votné dáta obmed?.ujú len na 
kra~kJ>: vyp.ocet .P? . predchádzajúcom uve
dem literatury a JeJ stručného hodnotenia. 

Vlastné jadro lmihy má štyri kapitoly. 
" Rasa, národnost, konfese" , "Prostota živo
ta", !,Kultúra", " Mahler der Unze.itgemässe". 
Y· mch .. sa postupne rozoberajú jednotlivé 
m:ty maJstrovho p_ortrétu. Ide tu predovšet
kym o vykresleme umelcovej osobnosti 
zhodnotením jeho ľudských a umeleckvcb 
'Y'las~osti. U génia, ako bol Mahler (Ne
J~~ly ho nazýva. " fanatikom umenia", k torý 
m c okrem umema nebral bližšie na vedomie 
no . ~a to v ~orn sa jeho život naph'í.al preky~ 
PUJUCOU mierou), nehrajú životné udalosti 
veľkú ?loh~~· No pre vruknutie do jeho u
mele~keho ziv?ta, pre pochopenie jeho ume- . 
l~cl<eJ veľko_sti tr~ba vedľa hudobnej a,;_ta· 
lyzy, ~torá Je, .Pr~odzene, podstatou aj pre 
z:ekonstruovame Jeho ľudského proíilu. z 
~ychto dvoch aspektov vychádzal Z. Ne
Jedlý v svojej monografii. Zameral sa hlav
ne na vystopovanie dobových, osobnost
ných, psyc~ologických a iný ch predpokla
dov, ktoré tch podmieňovali. Podarilo sa mu 
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vystihnúť v podstate Mahlerovho diela le
žiace splynutie nemeckých prvkov so slo
vanskými vplyvmi. Prenikol do pod_staty 
jeho naivity, ľudovosti, jeho ponorerua sa 
do prírody, lásky k člove~u a z. tohto no
vého hodnotenia všednosti plynuceho hu· 
moru. Poukázal, ako to všetko dokonale 
harmonizuje u Mahlera s jeho druhým pó
lom - ku1túrou. Vystihol konflikt sklada
teľa s jeho dobou, vypl)-vajúci priamo z 
povahy Mahlerovho umenia. . 

Nejedlý - bojovník za no~é v umeru! 
našiel v Mahlerovi vďačný obJekt pre SVOJ 
zápas, a preto v skladat_eľovom diele zdô
razňuje najn~ä tie črty Jeho .mo~álno-~e
leckého profilu, ktoré mu davali moznosť 
vytýčiť to najlepšie, čo v Mahlerovom u· 
mení otvára nové obzory hudobného vývoja. 
Preto sa Nejedlý snažil ukázať aj spojitosti, 
vedúce od Mahlera k českej hudbe, aby tak· 
to doma prebojovával cestu k svojmu kra
janovi. Vrelý vzťah Nejedléh? ku -~~lada
tefovmu géniu, láska a obdiv urmli tón 
knihy a spôsobili že napriek vedeckému 
zameraniu je verX:U pôsobivá a živá .. Bolo 
by azda ešte presvedčivejšie, keby čítate.~ 
mal možnosť lepšie sledovať v mon?grafii 
opísané znaky jeho umeleckého maJsh·ov
stva na samých Mahlerových skladbách. 
Nej de tu o formový a obsaho'7 f?Zbor 
jednotlivých skladieb, ale o pouk~ame .na 
zistené črty širším opretím sa o Jednotlivé 
diela, lebo v nich je napísaná celá Mablerova 
duševná história. . 

Hodnota Nejedlého diela zaručuj~, ~e _Je· 
ho druhé vydanie má aj po štyndsiatlch 
piatich rokoch sv~j význ!lm a má čo po· 
vedať dnešnému č1tateľov1 . 

N. Maiershá 

JAN R ACEK : NEZNAMÁ MOZARTOVA 
AUTOGRAFNl TOHSA 

Krajské nakladatelství v Ostrave vydal? 
v 300 číslovaných výtlačkoch 29~stran~vu 
š túdiu profesora Jana Racka o mektorych 
autoarafných notových torzárh Wolfganga 
Amadea Mozarta. Racek podrobil rozboru 
4 notové fragmen ty, a to 1. torzo vok~l~c
ho dul'ta e·mol, 2. fragmentárnu partlturu 
inštru.."'lentálnej skladby A dur, 3. autog_raf 
hudobno-didaktických pomôcok a 4. slncu 
prvej vety klavírnej skladby G d_~-

z nich p rvé tri sa nachádzaJU u p rof. 
Racka, kým štvrté je uložené v Archíve 
mesta Bratislavy. Na fragmerttoch č. 1., 3. 
a 4. sú expertízy J ozefíny Baroni Cavalc~: 
hó-Castiglioni, potvrdzujúce, že pochádzaJ~ 
z pozostalosti Mozartovho syna a že sú Ol'!· 
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-ginálne rukopisy W. /'•-· Mozarta. Na t<;>~~ 
·Č. 2. je poznámka " Mozarts Handschrilt , 
napísaná zrejme rukou Mozartovho. sy~a. 
Racek uvádza súčasne názory zahran1čnych 
odborníkov o pravosti týchto torz. Podľl! 
nich vznikli vážne pochybnosti o pravosti 
fragmentu č. 1. 
· Hoci p rívlastok "neznáme", uvedený v 
titule štúdie, sa u všetkých spracovaných 
torz nekryje úplne so skutočnosťou, nakoľ· 
ko napr. bratislavské torzo je v literatúre 
už dávnejšie známe, Rackove podrobné ve
decké rozbory prinášajú mnoho n~vého. 
Stúdia je skutočne priekopníckym dtelkom 
pre poznávanie neznámych momentov Mo
zartovho pisma a jeho pracovných proce· 
sov. 

V zorná typografická úprava, najmä . b~
haté a výstižné notové príklady a fakslml
liá originálov, umožňujúpodrohne sledov~ť 
Iniestami veľmi detailné výklady a rob1a 
štúdiu prehľadnou. Práca sa zaiste stane 
užitočnou pomôckou nielen pre našich, alt> 
a j zahraničných mozartovských hádateľoY, 
ktorým dobre poslúži aj obšírne nemecké 
resumé. 

Z. II. 

ADOLF CM!RAL: HUDEBNl DIDAKTI
KA. V DUCHU ZASAD JANA AMOSE 
KO.MENSKEHO 

Poprednému českému hudobnému peda· 
góaovi A. Cmíralovi k lasici pedagogiky holi, 
sú" a· budú učiteľmi učiteľov; podobajú sa 
veľtokom do ktorých ústi veľa riek, pripo
mínajú ~u pomníky ria rázcestí, odkiaľ ~a 
možno rozísť na všetky strany,. Taký JC 
Cmíralovi predovšetkým Jan Amos Komen
ský, ktorého názory stále zapa~ujú a P?.d· 
necujú. Hoci v mnohých detailoch vys1el 
z mystických zdrojov, poníma výchovu :e
úlne ako prostriedok osobného povzncseru~, 
kultúrneho vzostupu, výrazne proklamuJe 
záujmy národné a chápe výc~ovu ak~ pros
triedok hospodárskeho rOZVOJa. Ulllr~ Sa 
pokúsil aplikovať Komenského myšlienl.-y 
na súčasnú hudobnovýchovnú prax v ob· 
siahlej príručke, určenej poslucháčom vy
sokých pedagogických š~ô~, ui'.ite!om hud
by, študentom konzervatona a Illllovn~om 
hudby, aby dokázal, že myšlienky "~č1te_ľa 
národov" nie sú dnes iha objektom histonc
kého skúmania, ale prameňom vody živej, 
tradície, na k torú stále nadväzuje pedago· 
gika celého sveta. . 

Prečo si staviame za vzor klas1kov ped~
gogiky? Rozhodne nie preto, ll;~Y sme. pn· 
jali za záväzné všetko, čo. ~vrdil1 a k c?mu 
nabádali, aby sme bez kr1t1ky, mechamcl<y 

prijímali hotové poučenie. Cmíralovi je jas
né, že vo výchove sa rozhodujeme podľa 
s tavu prítomnosti a podľa predpokladaných 
potrieb budúcnosti, že treba otvoriť knihy 
klasika preto, aby sme vlastnou prácou 
využili jeho múdrosť a rozsvietili na jel10 
svetle svoje svetlo. Odkaz Jana Amosa Ko· 
menského obsahuje také bohatstvo myšlie
nok, že aj dnešná doba môže z nich čerpať 
podľa svojich potrieb, t)•m skôr, že pedago· 
gika Komenského je pedagogika sociálna 
svojím rozsahom (žiada vzdelanie pre kaž
dého, bez rozdielu stavu a pohlavia) i obsa
hom a má v rúcny vzťah k hudobnému u
meniu. A tak autor, len čo stručne zoznáini 
čitateľa s osobnosťou génia a s jeho pome
rom k hudbe, v 18 kapitolách, ktoré tvoria 
jadro knihy, uvádza citáty Komenského a 
nastoľuje ich ako námety k jednotlivým de
tailom hudobnej didaktiky. Citujeme jed· 
notlivé kapitoly: Učitel a žák, Postup vy· 
učování, O kázni, Zásady didal,tického po
stupu, Pamét, -Metoda pracovní, O r ychlosti 
učení a pod. Ďalšia časť knihy obsahuje zá· 
klady dnešnej hudobnej didaktiky s vy
svetlením pojmov vyučovacích metód, kon· 

· centrácie učiva, stavby vyučovacej hodiny, 
vyučovacej techniky, výchovnej hodnoty 
hudobných predmetov, atď. Komenský sám 
užíva termín metóda veľmi často, stanoví 
pre ňu zlaté pravidlo, podľa ktorého sa za
čiatok poznania "musi diať vždy od zmys
lov", pretože "chceme-li tedy_ žák:úm vštípit 
pravou a jistou znalost vecí. musíme do· 
zajis ta bledét, abychom učili všemu zku· 
šeností a smyslovým názorem". Komenský 
je všeobecne uznávaným priekopníkom a 
nadšeným propagátorom názorného vyučo
vania, ktoré uľahčuje chápanie, udržiava 
pozornosť a upevňuje vedomosti .. Ale všet
ko, č~ učiteľ ·vyučuje, _"musí b)•ti tak upev
néno rozumovýini dil.vody, aby neby lo tak 
snadno místo ani pro pochybování, ani pri 
zapornínání". A tak by sme mohli do po
drobností a do šírky citovať Komenského 
názory a preverovať spráYnosť Gmíralových 
aplikácií na hudobnovýchovnú prax, keby 
to rozsah recenzie dovoľ oval. Mladý· a ne
skúsený učiteľ nájde tu nejed~n plodný 
podnet. 

Sú nám známe povinnosti a v lastnosti po
krokového učiteľa dnešných čias, tak ako 
nám ho načrtol Kairov. Aj Cmiralovi leží 
na srdci učiteľ hudobnej výcliovy, odo· 
vzdáva mu didaktické skúsenosti, pravda, 
bez hlbšej analýzy pedopsychologickej. Pre~ 
mýšľavému učiteľovi však knihu možno· od-· 
pOrúčať! 

E. Schwmdnerová 

NEZNÁMY USZT 

Bence Szabolcsi: Franz Liszt an seinem 
Lebensabend. Budapest, Verlag der Unga· 
rischen Akademie der iViss.enschuften 1959. 

Szabolcsiho najväčšia ltniha, venovaná 
posledným pätnástim rokom života a tvorby 
Franza Liszta, nie je obvyklou rnuzikologic
kou rozpravou - je čímsi iným, majstrov
skou esejou, ktorá na základe prenikavého 
muzikologického, psychologického i spom
čenského rozboru nan ovo osvetľuje a in
terpretuje Lisztove umelecke názory a dielo 
na sklonku jeho života. J e to výklad pod
statne odlišný od toho, ako Liszta (z rokov 
1871-1886) posudzovali a oceňovali jeho 
súčasníci, medzi_ nimi i- jeho najbližší pria
telia a žiaci; odlišný aj od stanoviska Lisz
tových novších hiografov (menovite Raabe
ho). Szabolcsi veľlni plasticky demonštruje 
ako sa Liszt, sklamaný umeleckým i spolo
čenským vývojom sveta, v ktorom žil, stá
val stále osamelejším v svojej snahe o ob
javenie nových obzorov v hudbe. .Te 
obdivuhodné, ako vie Szabolcsi na niekoľ
kých stran<'ich načrtnúť celú zložitosť Lisz
tovho umeleckého postavenia v 70. a 80. 
rokoch, protirečivosť jeho vzťahu k cirkvi 
alebo k Wagnerovi (Szabolcsiho charakte
ristika Wagnera je z najvýstižnejších, aké 
poznám) alebo zase jasne formu1ovať zložitú 
otázku Lisztovho maďarského vlasteneckého 
cítenia. Osobitnú váhu treba prikladať úse
kom, kde sa rozoberá Lisztov vzťah k novo· 
ruskej skladateľskej škole, ktorá - ako to 
Szabolcs'i názorne dokazuje - mala na ne
skorú Lisztovu tvorbu nemalý vplyv. 

Touto tvorbou sa zaoberá Szabolcsi v dru
hej kapitole svojej eseje. Liszt v nej nastú
pil na nové, pre ďalší vývoj hudby nesmier
ne význanmé cesty. Jeho tvorba je 
nO\'átorsk<'i vo ' ')·raze, ktorý je odrazom 
nálad, prameniacich z pocitu, že spoločnosť. 
v ktorej skladateľ žije, zradila svoje histo
rické poslanie; nová i vo formách (drama
tický cyklus obrazov, tanečná fantázia, no 
najmä impresionistická krajinomaľba) a 
v prostriedkoch výrazu. Zvlášť v impresio
nistickej krajinomaľbe (Vodotrysky vo vile 
d'Este), vytvorenej súčasne s Monetovými 
prvými impresionistickými obrazlni( !), je 
Lisztov prínos pre budúcnosť najzreteľnejší. 

Tento prínos nezostal v modernej hudbe 
nevyužitý, hoci ho sprvu málokto pochopil 
a často sa zostalo iha na osvojovaní si von
kajších znakov a vlastností. Skutočne legi
tímnym dedičom Lisztovho ideového, ume
leckého a národného odkazu sa stal Béla- ' 
Bar.tól<: " Vychádzajúc z národnej krízy ako· 
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vyslanec revolúcie, ktorá už bola zrt:lá stt'et
núť sa so svetovou krízou a prekonal ich 
obe v znamení novej spoločnej pravdy: to 
bolo Lisztove historické poslanie - a ne
skôr, v nových IJOmeroch a podmienkach, 
aj Bartókove." 

Szabolcsiho lmil1a je vrcholnou ukážkou 
hlbokej vedeckej anal)•zy, duchaplného vý
kladu a brilantného štylistického stvárnenia. 
K svojmu záveru dospieva po rozbore všet
"l•)•ch podstatn)'ch súvislostí so železnou 
nutnosťou ako k jedinénm možnému vý
:Sledku. (Jeho postup mi númovoľne ptipo
=ína plaidoyer vynikajúceho právnika -
oazda preto, že práca vznilda ako nástupn:i 
-reč v Maďarskej akadémii vied.) Stanovený 
;problém mnohostranne osvetľuje a ~účasne
nabáda k jeho domysleniu a doriešeniu 
v súčasnosti. Vydavateľstvu Maďarskej aka
·démie vied mus.íme byť vďační, že ju ne
meckým prekladom spristupnilo i tým, ktorí 
Szabolcsiho práce nemôžu čítať v origináli. 

· lv 

ROMAIN ROLLAND: Beethoven III. VelJ:á 
.tvúrčť období. Nedokončená katedrála I. De
-vátá symfonie. Praha, SNKLHU 1959. 

Okrem nového, doplneného českého vy
-dania Händlovej bibliografie bola edícia 
m uzikologicl.-ých spisov Romaina Rollanda 
toho roku obohatená o III. zväzok "veľkého 
Beethovena". Máme tak možnosť oboznámiť 
·sa s doteraz najstrhujúcejším Rollandovým 
spisom o hudbe. Výnimočnosť tohto zväzku 
je bezpochyby podmienená tým, že sa tu 
dramaticky vzrušene opisuje zrod azda naj
väčšieho diela• hudobných dejín. Veľkosť 
úlohy inšpirovala Rollanda k stránkam, ktoré 
napriek svojej vecnosti majú dramatickú silu 
·a poetickú hlbku. Pri ich čítani zmocňuje sa 
nás mimovoľne vzruš·enie, lebo sa stávame 
svedkami jedni3hd z najušľachtilejších a naj
vznešenejších aktov človeka - tvorivého činu 
~ zápasu, ktorý vyúsťuje v grandiózne ne
smrteľné dielo. J e to vzrušujúce podobné 
tomu, čo pociťovali tí, ktorým bolo dopriate 
sledovať Václava Talicha pri štúdiu Deviatej, 
jeho výklad tohto diela, ktorý otváral nové 
·perspektívy a obzory. 

Rollandovu knilm o Deviatej nemožno 
recenzovať obvyklým spôsobom. Jediné, čo 
je naozaj potrebné: každému ju vrele odpo
rúčať. Aby sa však aspoň navonok zadosť 
·učinilo recenzentskej povinnosti, konštatuje
me, že preklad je znamenitý a vydavateľ 

·edicie dr,. Václav Holzkn.echt opäť veľmi 
bystro a prenikavo uvádza toto Rollandovo 
-dielo (okrem Deviatej dostáva sa tu v kapi
pitole Zlaté šípy fantázie pozornosti a j Va-

.5-50. 

riáciám na Diabellilio valčík a Bagatelám op. 
126; veľmi užitočné sú tiež Rollandove po
známky k problémom inštrumentácie Devia
tej, Beethovenovho vzťahu k ľudovej piesni, 
Schellingovej filozofii a poznámky o Beetho
venovom portréte od Waldmiillera). 

z.., 

NO Vl<: K..~IHY O HA YDNOVI 
V októbri t. r. vyšli vo vydavateľstve 

Akadémie vied v Budapešti tri knihy o 
Haydnovi. Prvá z nich "Haydnove diela v 
zbierkach Szécheniho krajinskej knižnice" je 
komentovaným kritickým vydaním všetkých 
diel, ktoré sú vo vlastníctve tejto knižnice. 
Dielo je výslédkom dll1oročnej práce kolek
tívu hudobného vedca J eno Vé cs e y ho. 

V osobitnom zväzku - s nemeckým a an
glickým úvodom - vyšla Haydn~va sym
fonia R o z l ú č k a, ktorú skomponoval v 
Ostrihome. Dielo je komentované a prináša 
početné faksimiliá z Haydnovho rukopisu. 

Napokon je to maďarsko-nemecké vyda
nie práce Mátyása I-1 o rán y ih o "Eszter
házyho veselosti", ktorá podáva prehľad o 
Haydnovej tridsaťročnej činnosti v Maďar
sku, o jeho barokovom dvornom vzdeláva· 
ní, operných a divadelných premiérach, ako 
aj iných Hay dnov)•ch nespočetných život
ných úspe~hoclí. 

(f) 

SLOVNIK SOUDOBF: HUDBY 

Nápadným zjevem v zahraniční hudobní 
literatui'e nekolika málo posledních let je 
množství nových hudehních slovníku a en
cyklopedii, od kapesnich pfuuček až po 
tak velkorysé dilo jako Musil. in Geschichte 
und Gegenwart, od . slovníku všeobecného 
charakteru až po práce specielní. Z tčchto 

, posledních zvlášte pozoruhodn)•m a zají
maVým je "Lexikon der Neuen Musik" 
(Freiburg-Miinchen 1958, Karl Alber, str. 
495) od Freda K. Prieberga, a to zejména 
z tŕí du vodu : námčtem, použit)"lll materiá
lem i jeho zpracovánim. Pokud se prvého 
týká, netreba jis tč zdurazňóvat, jak nalé· 
have treba _bylo podobné knihy, ani to, jak 
obtížné práce se její autor podjal. Psát o 
hudbe techto dnú neni: totiž práce ani snad
ná, ani vdečná. Nedostatek časového od
stupu a perspektivy, horká puda spletit~·ch 
otázek a problémľt, hodnoty nadšene há
jené i pi'íki'e odrnítané, nové, rodící se mož
nosti, k teré zítra mohou zmenit tvár hud
by k nepoznám, rtiznost estetických sudidel 
a ovšem i materiál bohatý k neprehled
nosti - tyto i jiné skutečnosti znesnadňují 
podobnou práci takrka na každém kroku. 

U málokteré jiné knihy hudební literaturv 
.mtiže autor čekat, že bude otvírána tak 
nedočkave a čtena tak kriticky i že vyvo· 
lá ne~ochybne projevy _nesouhlasu s tim. 
co v Jeho knize je, i s tím, co v nf není: 
-s to~oto hlediska j e proto Prieherrrova kni
ha ~e~ prím~ odvážným, 'y rtikopnickým, 
a prihledneme-li k rozsahu materiálu k te
.rý zpracovává, neváhAm i'íci že i úct~lwd
ným, ať. je, již_ naše. stanovi~ko k jednotli
vostem ~?keko~v. Pneberg se totiž naprosto 
n espokoJil - Jak se u lexikografických del 
to~o druhu často deje podnes - informace
_mi z druhé ruky, k teré jsou príčinou tolika 
,chyb vecných i jiných. v obšírnétn soupise 
~a začátku slovníku uvádí s dikem osobv 
. a ~nstituc:.. které mu poskytly inforrnac~, 
~ Je potesttelné, že mezi nimi nacházíme 
.l svazy skladatelti v CSR, SSSR a Polsku, 
maďarskou Kulturu, naši Artiu. J ako jeden 
_z .hlavní~h pi'íno~u .~nihy je ostatne v')•slov
.~e uvádena - cttUJt - "presná charakteris
tika sovetské h udby na podklade bioo-rafic
~ých, analytick)·ch a kulturne-politi~k<•ch 
mformací z nejnovejších oficielních prai'ne
p.ti". Ceskoslovenská hudba - u porovnání 
~ počtem hesel o. sovetských či polsl<ých 
s~ad?te~ch :- Je ve • sl~vníkti ponekud 
,,uz1.-ym profilem: krome tfí skladatelú ži
jících za Ju:anicemi (Husa, Martinu, v/ein
berger), naJdeme zde jen tri, Cikkera, A. 
Hábu a Suchoné. Nezapomínejme však že 
autor musel výher početne omezit, cht~l-li, 
aby hesla byla vice než suchý slovníkovÝ 
výčet d~t a názv-U. A ú le jsme u ti't>tího 
kladu Pnebergovy knihy. Ponecháme-li stra
n~>u h esla všeobecnú (atonalita, dodekafo
rusm~s, ;polytonali~a , !utm:i.smus a j .), pŕed
stavu/e Jeh~ slovmk galern opravdu živých 
a zaJímavych por trétu, doložených citátv 
'?'~oku umel~"': o jejich dílech a· názorech. 
vyn?tk~ z knuk, notovými pŕíkladv i foto~ 
grafiemi. J ako pi'lklad zpracování 'uveďme 
álespoň stať o A. I-lábovi: na začátku si ho 
poslechneme jako vyučujícího v letních 
kursech .v D~rmstadtu v roce 1956, pak 
P?, nekohka. vseobecných datech si blíže po
~·s1mneme Jeho opery " Matka", provázeni 
Jeho komentárem o čtvrttónové hudbe a 

CHOPINOV ROK 1960 
- Čh~pG;1ov .r~k - bude slá~~st~~ ~tvoren<· 

l;:oncom februára budúceho roku. Otvorení~ 
sa b?-~e niesť v . zname,ni koncertov poľ sk)• ch 

,kl!lVll'Istov v mekoľkych hlavných mestách 
sveta., V N_e;v Yorku vystúpi vynikajúci 
poľský klaVl.rlSta A. Ha.rasiewicz. v Stokhol
me J. E~ie,r, v Paríži a v Londine W. Mal
cuzynski, v Moskve H . Czerny-Stefaňska v 
Helsink:~ch L. Grychtolówna, v llime 'R. 
Smendz1anka, v NDR a v l'ió:tsku W. Keru·a 
vo Svajčiars,ku B.' H esse·B.\lkowska, v Ma~ 
ďarsku a Dansku T. Zmud.Zinski, v Bulhar
sk)!, Rumuns~u a v CSR Z. Szymonowicz 
a R. .?mendz~anka, v Japonsku, Indonézii 
a Indn . usporiada chopinovské koncerty H . 
Bakst. Vo Varšave bude Chopinov rok otvo
rený lconcertom Artura Rubinsteina 21 fe
_bruA:a 1960. V Londýne sa oslavy z~čnú 
21. Januára 1960. Uskutoční sa tu koncert 
~,?ro?nej filharmónie z Varšavy za spolu
ucastl ll. Czerny-Stefanskej. 

Vl. medzinárodná Chopinova súťaž sa hu
de konať v dňoch 22. februára až 13. marca 
1960. Spolu s Chopinovým rokom sa ' vo 
Y.?-rš~ve usk~toční muzikologický kongres za 
~casti teore~ov z 23 európskych a ame
~~cktch kraJ~· K ongr.es bude prebiehať v 
S1~st1ch .se,kciách: sekcia pre rozbor Cho
pmovho st~ilu, druhá sekcia sa bude zaobe
rať vzáj?mným vp~yvom .. Chopina a iných 
skladateľ ov, v treteJ sekcn sa bude hovoriť 
o klavírnej problematike, v štvrtej sekcii 
o o~ázkach vydavateľských (osudy Chopi
noVJ:c~ ~~tograf~v, chyby v chopinovských 
p_uhlil;:aoach). P1ata sekcia, všeobecne histo
rtc~á, sa bude . zapodievať spojením, ktoré 
eXIstovalo v pnebehu stároči medzi poľskou 
hud~_ou a hu?h~u):ných krajín, a v šiestej 
sekcn sa budu rwstt otázky estetické. 

Zá!·oveň ~ude v Poľsku prebiehať výstava 
chopmovskych pla.,.átov ktorá obsiahne su'-
ť • ' /, o ' 
~~ne prace z. medziná_roducj súťaže výtvar-

rukov. Z Varsavy vyst.ava _poputuje do 
SSSR, NDR, NSR, Anghcka, Svéclska a in
de. U~kutoční sa a j výstava chopinovských 
rukopisov, tlače, fotografií atď. 
. s. veľkou ~tarostli:-osfou pripravujú Po

liaci "Národne vydame všetkých diel Frede
ryka Chopina". 

,Všetky tie~o veľkolepé podujatia hudú do
zatsta dôstoJnou oslavou naj-väčšieho génia 
poľskej hudobnej kultúry. 

* • * 

v z~veru se dočteme, jak jeho tvo;bu ~el
kove hodnotí J. Pauer. úhrnem rečeno: 
sna~ se ~zvou hlasy, které budou Prieher
govl vytykat, že ve slovníku není ten či 
onen, nek~y snad i p1·ávem. K do však do
vede ocerut ?ny ti'i klady jeho. práce, k teré 
h~~ly zde z~uraznčny, b ude autorovi pfede
vstm vdečny za t o, že o "no,•é" hudbe do
vedi napsat slovník neméne "n ový". 

Zdenék Výborný 

• V r oku 1965 majú byť ukončené práce 
n~ novostavbe operného a operetného 
dtvadla v Krakove. Projekty počitajú 
s 1000 miestami pre návštevnrkov di
vadla . 



Prehľad zahraničn ý ehl časopisov 
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úvodný článok "Teoretickú diskusiu na 
úroveň požiadaviek života" dotýka sa znova 
v poslednom ča~e tak č~sto pr~triasaných ?." 
tázok súčasnosti umema, novatorstva, spa
tosti umenia so životom, aktuálnosti obsahu 
umeleckého diela . . . najmä v súvislosti s 
tvorbou mladých, kde sa tieto problémy 
najvypUklejšie prejavujú. 

Z príležitosti vyznamenania A. Chačat~a
na Leninovou cenou píše D. SostakoviC o 
.osobitosti talentu tohto skladateľa, o jeho 
schopnosti tak šťastlivo ri~šiť prob~ém syn
tézy svojráznej arménskeJ ľudoveJ hudby 
so všeobecnÝmi princípmi symf. hudby. 

V. Solovi~v Sedoj sa vo svojom článku 
Rozhovor s mladÝmi" obracia ku sklad.a

~eľskej mládeži. iunýšľa sa veľmi vážne 
nad otázkami dobrej prípravy . a výchovy 
mladých kádrov. Zo skúsenosti vlastných 
"učňovských rokov", v spomienkach na sys: 
tém a organizáciu štúdia dáva študentom I 
pedagógom cenné rady. . . 

150-temu výrociu smrtl J. Hay dna su 
venované tri články. J. Kremlev píše o ~o
rivej ceste Hay dna, podáva v skratke prte
rez jeho životom a dielom. Od B. Szabol
csiho je preložený zaujímavý článok 
Havdn a maďarská hudba" a 13. Volman 
~bo;namuje čitateľov s Haydnovou tradí
ciou v Rusku. 

O prvom predvedení Suchoľío~ej Krút
J'íavy v SSSR na scéne gruzínskeJ op~ry_ v 
Tbilisi píše G. Ordžon:ikidze. Hodnotemu m
scenácie predchádza krátky r?zbor opery; 
kde si autor článku všíma naJmä hudobne 
zobrazenie jednotlivých p ostáv ?- celkove 
charakterizu je hudobnú dramatm-g!U a kom-
poúčný štýl tejto opery. . . 

L Ryžkin rozoberá črty _komp?zlČnc_ho 
štýlu Hindemitha. Opiua sa aJ o Citaty Hln
demithoVÝch Yýpovedí z jeho článkov a 
publikáciÍ. Ryžkin charakterizuje jednotliv;, 
tvorivé obdobia llindemitha, jeho pTíklon 
k starej hudbe, najmä k Bachovi. Vším~ si 
dvnamickú reliéfnosť a zmysel pre propor
ciu a konirastnú vyváženosť. Stavia sa kri
ticky k ideovému zameraniu niektorých 
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V máji t. r. bolo štvrté plenárne zasadnu;
tie Sväzu sovietskych skladateľov. Hlavnu 
problematiku zo svojho referátu, p rednese
ného na tomto zasadnut{, zhrnul S. Aksjuk 
do článku Sedemročný plán a naše úlohy". 
Vytyčuje ~ ňom úlohy hudby : súčasnej 
epoche epoche výstavby komuruzmu. 

Pod 'titulom "Bližšie k potrebám ľudu" ~ú 
uverejnenť> výňatky z diskusie zasadnutia, 
v ktorej vystúpili delegáti z rôznych, i tých 
najodľahlejších končín Sovietskeho sväzu: 
z ich príspevkov vidieť, ako im leží f!'a srda 
rozvoj sovietskeho hudobného umema; sna
žia sa priblížiť ho čo najširším vrstvám a 
systematickou v)·chovou im pomôcť chápať 
hudbu. Preto bol jedným z ústredn)rcb 
bodov diskusie problém hudobnej výchovy 
jednak na školách, jednak jej organizácia 
inými formami. 

Clánok D. Zitomirského "Lunačarskij -
hudobný kútik" je vlastne širšou recenziou 
knihy Lunačarského "Vo svete hu.dby" -
sborníka článkov a preja vo v tohto význač
ného hudobného kritika. Táto kniha dáva 
skutočný obraz o hudobnom diai_IÍ 20-tych 
rokov a súčasne odkrýva pozic1e autora 
v zlÓžitých podmienka?h k_ryš~~ácie ~~
dej sovietskej hudby._ Zit?~rski.J •. upozornuJ_e
predovšetkým na naJzauJrmaveJsiu časť kn;
hy, zaoberajúcu sa téruou hudby a revolu
cie. 

I. V eršininová v článku "Rečová výrazo
vosť Musorgského m elodiky" si stavia ~táz
ku skúmania hudobných prvkov reČI vo 
vzťahu k melosu Musorgského doteraz ne
zvy klým spôsobom. Obyčajne sa skúmala 
recitatívno-deklamačná stránka odtrhnute od 
ľudovo-piesňového základu Musorgsk~ho
tvorby. Autorka sk~a tieto PX:' k_y v ICh 
nedeliteľnej súvislosti ; podľa neJ Je v ľu
dovom podaní piesne toľk~. emociá~ych 
odtienkov že možno hovont o osobitos
tiach ľudov<Jj "hudobnej deklamácie" , v 
ktorej sa odráža svojráz reči a jej p_rostre~
rúctvom i svojráz charakteru. VyJadrenie-
rečového" základu je v melodike Mnsorg

~kého tesne späté i s tonálnou bázou ľudo-· . 
vých piesní. 

Hindemithových skladieb. . 
L Belza pravidelne informuje soVIetskych 

čitateľov o našich hudobnovedných publiká
ciách. Vo svojom článku "Z minulosti čes
kej hudby" sa v krát.kosti zmieňuje o a~to- , 
lógii "História českej hudby v. no~ovych 
príkladoch" a o "Ceskej polyfomckeJ hud
be". 

Clánok A. Veprika "Tri orchestrálne re
dakcie Boása Godunova" je fragmentom z. 
knihy Náčrty k otázkam orchestrových 
štý lov" :• Autor hodnotí pôvodné znenie~ ďa·· 
lej redalcciu ~ského-Korsako:._:a a naJnov
šie prepracovarue D. Sostakov1ca; poro~á
va ich a poukazuje na klady a zápory Je<l-
notliv{·ch redakcií. 

Z b~sedy s francúzskym rozhlaso,rým or-
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chestrom, ktorý hosťoval v SSSR, sa čitateľ 
dozvie veľa zaujímavostí z parížsi<:eho hu
dobného života, jeho organizácie, o progra
moch koncertov, o kritike a postoji fran
cúzskeho publika k modernej hudbe. 

Vyšiel nový (druhý) zväzok Dejín soviet
skej hudby, ktorý vydala Akadéinia vied 
SSSR. Táto kniha osvetľuje zaujímavú epo
chu sovietskej hudobnej tvorby, roky 1935-
1941. Problematika je okrem úvodu rozvrh
nutá do troch kapitol: Vokálna hrrdba, Hu
dobná dráma a zvukový film a Inštrumen-
tálna hudba. . · 

MUlYKAĽt~AJA ZIZR 5, 6, 7/ 1959. Piate 
číslo sovietskeho populárno-hudobného dvoj
týždenníka prináša o. i. interview s vedúcim 
hudobno-osvetových ustanovizní :\'linis
terstva kultúry SSSR Dorofejevom o podiele 
hudby na ľudových univerzitách. Z neho 
vysvitá, že, sovietski p racujúci venujú hud-

, be mimoriadnu pozornosť a plne využivajú 
možnosti, ktoré im ľudová univerzita v tom
to odvetví posky tuje. Nestálo by za pokus 
zaviesť i v našich ľudoyých univerzitách 
podobný kurz? - V ankete o tom, či je 
sólovým spevákom prospešné spievať v sho
re, dávajú poprední umelci a pedagógovia 
(Sviešnikov, Kozlovskij, Maksakova, Soko
lov) jednoznačne kladntt odpoveď. - V rub
rike o koncertnom živote píše D. Sostakovič 
o inscenácii Prokofievovho baletu Kamenný 
kviďtok vo Veľkom divadle u E. Stoľa"r 
o prvom moldavskom balete Sestry od L 
Kogana. 

V šiestom čísle zaujme predovšetkým vý
stižný článok D. Sostakoviča o predčasne 
zomrelom A. Davidenkovi, skladateľovi 
majstrovských revolučných piesní a sborov. 
- V. Parchitko piše o robotníckych hudob
ných spoločnostiach v Japonsku. Vznikli 
sprvu zo snahy umožniť svojpomocou aspoň 
sporadickú návštevu symfonických koncer
tov, na ktoré je min10riadne vyso~é vstup
né; dnes sú však už aktívnymi propagátormi 
a organizátormi koncertov hodnotnej hud
by - najmä }lárodnej - medzi japonským 
proletariátom. Združujú okolo 10 miliónov 
členov(!) . - I. Lapickij p íše o obrovskom 
úspechu moskovského baletu v USA a G. 
Toradze vysoko hodnotí Suchoňovu Krút
ňavu a jej tbiliskú inscenáciu. 

Z redakčného článku siedmeho čísla' "Na
kladateľstvá zaostávajú za dopytom" sa do
zvedáme, že nie sme celkom osamotení v nie 
práve najúspešnejšej politike vydávania hu
dobJún a hudobnej literatúry vôbec. Pravda, 
v SSSR sú na tom omnoho lepšie - majú 
dve samostatné hudobné vydavateľstvá 

(Muzgiz a Sovietskij kompozitor), kým 
u nás niet ani jedného. - M. Beľajevskij 
informuje čitateľov o dokumentárnom fil
me, venovanom životu a dielu P. l. Caj
kovského. - Ako úvodný článok plánova
ného seriálu o histórii p opulárnych tancov 
je zaradený príspevok L. Skoľnikova o val
číklL l. v. 

MUZICA 1959/8. - Augustové číslo je ve
nov-mé slávnemu 15. výročiu oslobodenia 
bratského rumunského národa a zhodnote
niu úspecho,·, k toré runumská hudobná kul
túra v tomto ohdobí dosiahla. Vzostup ru
·mu,nske j· hudby od 23. augusta 191t4_je sku
točne 'obdi\·uhodný; vysvetliteľný iba tým, 
že sa dial v podmienkach výstavby socia
lizmu. Slávnostné čislo prináša články, ktoré 
načrtávajú vý voj jednotlivých oblasti hu
dobného umenia a hodnotia dosiahnuté úspe
chy. Okrem symfonickej, komornej, vokál
no-symfonickej (kan tátovej a oratoriálnej) 
a zábavnej hudby, masovej p iesne a hudob
nej vedy je zhodnotený a j pokrok dosiahnu
tý v oblasti hudobnej interpretácie. - V 
osobitnej časti augustového čísla spomínajú 
najvýznamnejší p redstavitelia rumunskej hu
dobnej kultúry, známi i v zahraničí (napr. 
G. Georgescu, C. Silve~tri) na svoju prácu 
po oslobodení. Viac významných mladých 
rumunských hudobných umelcov prispelo d() 
časti, nazvanej " Vyrastal som p o oslobode
ní". Cenné sú tiež pozdravné príspevky vy
nikajúcich majstrov sovietskej hudby, m . i. 
D. Sostakoviča, A. Cbačaturiana, A. Gauka, 
J. Zaka a :i. - O obrovskom rozmachu ru
munských hudobný ch inštitúcií a hudobné
ho života ná.wrne presviedča mapka a šta
tistický prehľad, zostavený V. Cosmom. -
Ako celok je slávnoshlé číslo Muziky dôstoj
ným príspevkom k oslavám významnéh() 
jubilea rumunského ľudu a jeho hudobnej 
kultúry. Podáva všestranný a vyčerpáva
júci obraz o jej t erajšom stave, a tým sa 
súčasne môže stať zdrojom informácií pre 
zahraničného záujemcu. 

RUCH MUZYCZNY (8- 13/59) 8. čísl() 
RM uvádza preklad článku C. Kondrašina 
zo Sov. muziky č. 10/59, nazvaný " Práca 
s orchestrom" , ktorý prístupnou~ formou 
zoznamuje mladých dirigentov s n iektorými 
p roblémami, vyskytujúcimi sa v praktickej. 
práci s oŕchestrom ; hovorí najmä o metó
dach práce v rôznych p rípadoch. Z teoretic
kých článkov je tu ešte rozbor "Troch so
netov pr e orchester" B. Szahelského od L
Markiewicza. 

Podrobne a s radosťou referuje J. Chwed-



-czuk o -nových organoch, ktoré postavili 
v aule Vysok ej školy hudobnej v Krakove. 
-s uznaním píše _aj Z. Mycielski o návšteve 
·u významného anglického chopinológa 
·Artura Hedleya, ktorý príde v roku 1960 
·do Poľska na chopinovskú súiaž a muziko
logický kongres. 
· úvodným clánkom 9. čísla RM je štúdia 
D. Zwolinskej o hudbe pri prár.i. Zoznamuj~ 
·čitateľov s výsledkami skúmaní a ankiet, 
'ktoré prevádzali · poľské aj zahraničné 
·ústavy, a prichádza k uzáveru, že primeraný 
·hudobný program vpl)'Va na pracujúcich, 
a teda aj na výkonnosť veľmi kladne. Vý
znamný taliansky teoretik Roman Vlad 
píše o vývoji súčasnej talianskej hudby . 
-o súčasnej hudbe a "poľskej klavírnej ško
'le" hovorí H. Czernv-Stcfmíska. - Z pre
·miér referuje J . Miodziejowski o Strawin
ského "Popoluške" vo \Vroclawi a Asafie
vovej "Bachčísarajs)l:ej fontáne" v Poznani. 
Potešiteľná je zpráva Pietkiewicza o úspe
chu " Predanej nevesLy" v Lodži. 

Oslavy tisícročia poľského štátu budú 
-okrášlené aj úspechmi historikov poľskej 
hudby . V 10. čísle RM uvádza H. F eicht 
zprávu o akcii mikrofilmovania cenn)'ch 
hudobných pamiatok. - Odlišné tematikou, 
a predsa v niečom spoločné sú články M. 

.J~;drzejewskej "z výskumov h udobného na
dania" a " Za desať dni okolo Poľska" L. 
Erhardta . J ~;drzejewska referuje o výsku
moch, ktoré holi prevádzané podľa Dra
ke'ho testov, a Erhardt píše "s ťažkým srd
com" o "kultúrnom festivale študentov" 
' ' Krakove, najmä o jeho hudobnej s tránke. 
Spoločnou črtou obidvoch článkov je sta
rostlivosť o budúcnosť v hudobnom vzdelaní 
mládeže. - Obšírnu zprávu. o Janáčkovom 
festivale v Brne napísal Ivan Poledňák. 
O vystúpení Slovenskej filharmónie v Kra
kove píše B. Rntl;owski. 

V 11. čísle RM púta pozornosť zamyslenie 
T. Wysockej nad celopoľslwn súťažou v kla

-sickom tanci. Uzáver úvahy jasne hovorí 
o potrebnosti podobných súťaží pre zvyšo
vanie úrovne výučby i praxe. - Poučne 
píše B. Pilarski pod titulom "Lekcia veľkej 
klavírnej hry" o interpretačnom štýle W. 
Malcužinského. - Zábavnou formou píše 
L. Kyd~ski o úspechoch Veľkého symfo
nického 'orchestra poľského r ozhlasu na 
Balkáne. Skoda, že sme ho (a jeho vynika
júceho skladateľa a dirigenla Jána Krenza) 

-nepočuli aj u nás - cestovali cez Bratisla vu 
ta i späť. 

Nekaždodenn -.h n zážitkom bolí vo Var
šave dva kon~erty slávneho dirigenta L. 
:Stokowského, ktorý navštívil Poľsko na 
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vrchole svojej svetovej slávy. V 12. čísle 
o ňom píše Sierpinski a Wallek-Wallewski. 

~.'Veľkú pozornosť vzbudili a j vystúpenia 
primabaleríny londýnskeho Kráľovského ba
letu Margot Fonteynovej. 

V 13. čísle RM je spomienka na Zygmun
ta Noskowského, ktor ú P. Ryte! napísal 
z priležitostí 50. v)Točia smrti tohto veľkého 
poľského skladateľa. - Jeseň je už neďale
ko, a preto je vítaný reierát L. Erhardta 
o prípravách a programe III. medzinárod
ného festivalu súčasnej hudby "Varšavská 
jeseň", kde sa predvedú diela moderných 
poľských a svetových skladateľov. Poznan
ská opera vystúpi t rikrát so Suchoňovou 
Krútňavou. - V tomto čísle je dokončenie 
pozoruhodnej štúdie Zofie Lissy "0 vývine 
hudobného vnímanía", v ktorej podáva 
množstvo cenných fatkov. - H . Schiller 
hovorí o prácach mladého poľského skla
dateľa K. Pendereckého. - O návšteve ko
mentátora džezového vysielania Music USA 
W. Conovera v Poľsku referuje L. Kydry:ó
ski. Za veľký úspech poľského džezu p o
lJadá, že Conover nahral niektoré z kon
certov a uvedie ich v svojom p rograme. 

MUSIK UND GESELLSCHAFT 1959/ 6. 
Úvodník júnového čísla je venovaný vý
znamnej udalosti v kultúrnom živote 
NDR - l. fes tivalu robotníkov. (Arbeiter
festspiele), na kt orom spolu s víťazmi EÚ
ťaži ĽU1' vystúpili najlepší hudobní, diva
delni a výtvarrú umelci pred pracujúcimi 
najväčších stredísk chemického priemyslu 
v ~DR v kraji Halle. - Pod titulom "O<,hot
nícke umenie sa stáva žriedlom sily socia
listickej kultúrnej činnosti" hodnotí vice
minister kultúry, známy cembalista prof. 
Pischer stav kultúrno-umeleckej práce v ra
doch pracujúcich. - Prof. Leo Spies hod
noti alm nové víťazstvo v kultúrnej revo
lúcii skutočnosť, že sborový pal·t jeho 
kantáty "Cervené námestie" dokonale na
študoval a so svetoznámym orchestrom 
Gewandhausu pod vedením F. Konwit
§chného predviedol sbor mladých robotníkov 
oceliarne v Riesa. - Z priležitostí 60. na
rodeniu prof. Spiesa podáva D. Brennecke 
prehľad jeho komornej tvorby, potom sa 
dostáva k slovu sám skladateľ v poznám
kach o scénickej hudbe, o hudbe pre deti 
a o jednoduchosti v hudbe. - Kantátou 
" ,Vartburg" Kurta Schwaena, druhého j u
bilanta, ktorý nedávno oslávil päťdesiatku, 
sa zaoberá L. Matthies. - :Dalšie príspevky 
júnového čísla hodnotia podujatia tohoroč
ných osláv G. F.-H ändla: predvedenia ora
tórii CH. Seeger), opier (E. Rebling, ktor)' 
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berlínske naštudovanie "Ar1odanta", s k to
rým nás súbor berlínskej Štátnej opery 
oboznámil aj na tohoročnej Pražskej jarí, 
označuje za vrchol händlovskej renesancie 
v NDR), inštr umentálne koncerty (E. Krau
se) a vedeck ú konferenciu o Händlovom 
:živote a tvorbe (K. Niemann- J . Elsner) . 
·O nadšenom prijatí Hä ndlov)·ch skladi~b 
pracujúcimi, ktorí sa tohoročného festivalu 
zúčastnili v hojnom počte, píše E. Hopilová. 

V Berline m ala premiéru "Nemecká sym
fónia" H annsa Eislera. Skladateľ pod týmto 
názvom spojil sedem svojic!). kantát na 
·slová Bertolda Br_echta, vložiac medzi ne 
-orchestrálne medzihry (dve etudy, allegro 
:a epilóg). Dielo je strhujúcou obžalobou 
nemeckého imperializmu a fašizmu. lv 

SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG 
1959/7- 8. Najzávažnejším článkom letného 
-dvojčísla je štúdia P. A. Gaillarda o úlohe 
·sboru v tvorbe Richarda Wagne1·a. R ozbo
rom Wagnerových ústredných dramatických 
skladieb a teoretických spisov dokumentuje 
Gaillard zistenie, že u W agnera spravidla 
sbor nie je včlenený do koncepcie hudobnej 
drámy. Wagner odmietal najmä masové 
sborové kompa rzy. - V r ubrike zpráv zo 
svetového hudobného života je zaujímavý 
referát šéfredaktora časopisu dr. Schuha 
o tohoročnom festivale Medzinárodnej spo
ločnosti pre súčasnú hudbu v Ríme. Schuh 
úvodom konštatuje, že tento " hudobný veľ
trh" nemožno považovať za úplný obraz 
súčasnej hudobnej tvorby, pretože na ľíom 
chýbali slJ adby väčšiny socialistických zemí 

.a vôbec "tradicionalistická" hudba súčas
nosti. Na festivale malí prevahu serialisti, 
•pričom väč.~ina skladieb bola epigónska, 
" iba niekoľko skladateľov malo čo povedať". 
Podrobujúc úplnú väčšinu odzuelých 
siJadieb ostrej kritike, netají sa dr. Schuh, 
inak známy ppvrženec hudobného moder
nizmu, svojim skepticizmom, pokiaľ ide 
o budúcnosť serializmu. Hovorí : "Malo by 
sa čoskoro ukázať, či serializmus treba po
važovať za slepú uličku alebo za (azda 
nutné) prechodné štádium." Dúfajme, že 
nielen dr. Schuh, ale aj skladatelia-serialisti 
si tú to otázku čoskoro vyjasnia. 

MUSICA 1959/7-8. Už' po treti raz venu
je Musica prázdninové dvojčíslo "hudbe 
.a hudobnému život u národov". Po Cesko
slovensku a Anglicku prišlo na rad Svaj
čiarsko, ktorého význanmá hudobná kultú
ra je tu predstavená YyniJ<:ajúcim spôsobom. 
Na rozdiel od prvých dvoch rokov tvoria 
teraz článkovú časť čísla iba štyri príspev-

ky : Historickým prehľadom hudobného 
diania a tvorby vo Svajčiarsku pozitívne od
povedá K. von Fischer na otázku, či možno 
v minulosti hovoriť nielen o hudbe, ktorá 
vznikla vo Svajčiarsku, ale aj o Svajčiar
skej hudbe. A. Miiry píše o hudobnej tvor
be nemeckej časti Svajčiarska, · P. Meylan 
o hudobnom živote a tvorbe francúzskeho 
Svajčiarska a A. Geermg o veľmi čulej 
činnosti švajčiarskej hudobnej vedy. Z uve
dených stati sú, prirodzene, najdôležitejšie 
dve stredné, zamerané hlavne na tvorbu 
súčasn)'ch švajčiarskych skladateľov, ktorá 
má v neposlednom rade vďaka priaznivej 
polohe zeme a skutočnosti, že sa včleňuje 
do veľkého ok-ruhu nemeckej alebo fran
cúzskej hudobnej kultúry, veľkú závažnosť 
v súčasnej európskej hudbe (bezpochybL 
väčšiu ako napr. anglických skladateľov . 
Oba články, vlastne rozsiahle štúdie, po
dávajú veľmi výstižný obraz o výsledkoch 
a smere vývoja švajčiarskych komponistov, 
pričom hlavne v druhej sa kladie dôraz aj 
na vykreslenie hudobného života. Z ne
meckých Svajčiarov defilujú pred nami 
mená Volkmara Andreae, Othmara Schoec
ka, Arthura H oneggera (!),Willyho Burhar
da, Conrada Becka, H enricha Sutermeistra, 
Rolfa Líebermanna - aby sme spomenuli 
len najznámejších, z francúzskych predo
všetkým Franka Martina. Hlavne pričinením 
1ýchto skladateľov je dnes Svajčiarsko h u
dobnou veľmocou, ktorá ako celok (ešte?) 
nepodľahla náporu modernizmu. - V dru
hej časti Svajčiarsku venovaného dvojčísla 
sú stručné príspevky, ktoré pod spoločným 
názvom Zrkadlo švajčiarskej hudby infor
mujú o Svajčiarsku ako o zemi, ktorá po
skytla pohostinstvo mnohým významným 
majstrom svetovej hudby, o švajčiarskych 
hudobných festivaloch, hudobných učiliš
tiach, o hudobných prameňoch švajčiarskych 
knižnic,1 o orchestrálnych telesách a inter
pretoch modernej hudby (E. Ansermet, P. 
Sacher, H . Scherchen), o hudobnom vy
sielani rozhlasových stanic, o činností Zdru
ženia švajčiarskych hudobných umelcov a 
o zakladateľovi "rytmickej gymnastiky" E. 
J acques-Dalcrozovi atď. - Celkove je to veľ
mi podarené a užitočné číslo, ktoťé určite 
splní svoj cieľ: podať všestranný obraz 
o švajčiarskej hudobnej kultúre minulosti 
aj pi"Ítomnosti. 

I Musica Schallplate, dvojmesačná prí
loha Musiky, je venovaná sčasti švajčiar
skej hudbe. G. Fierz-Bantli podáva prehľad 
nahrávok švajčiarskej hudl)y. G. Ilausswald 
podáva konkrétne rady, ako využívať gra
mofónové platne v hudobnej výchove atď. 



SÚŤAZ NA PIESNE K VII. SVETOV€MU 
FESTIVALU MLA,DEZE 

Poverenictvo školstva a kultúry, Sloven
ský ústredný výbor CSM a redakcia SMENY 
vypísali súťaž na piesne k VII. svctové:-nu 
festivalu mládeže vo Viedni. Do súťaže pnšlo 
celkom 35 prispevkov. Najcennejšou črtou 
súťaže bola veľká účasť mladých skladate
ľov a autorov textov. Pritom však treba 
spomenúť, že úroveň súťaže pozdvihla aj 
účasť skúsených a známych skladateľov. Zá
kladným poznatkom vypl)-vajúcim zo súťaže 
(a, žiaľ, už všeobecným) bolo, že úroveň 
hudby značne prevýšila úroveň textov. Je
dinou výnimkou boli texty Oldricha Blažeka 
k skladbám Jaroslava Kofroňa. Dobrou čr
tou súťaže bolo i to, že sa. v nej vyskytlo 
niekoľko žánrov, aj keď - pochopiteľ-ne -
pochodových piesní bola väčšina. 

1. ceuu za hudbu vo výške 3.000 Kčs ude
lili Jaroslavovi Kofroňovi za tri piesne "Val
čik o setkání'', ;,Piseň ptátelství" a "Podej 
mi svou dlaň", po všetkých stránkach hod
notné skladby. 2. cenu vo výške 2.500 Kčs 
dostal Gejza Dusik za sviežu pochodovú 
pieseň "Mladosť- radosť'. 3. cenu vo výške 
2.000 Kčs udelili mladému absolventovi sbo
rového dirigovania na VSMU Ivanovi Lnk
nárovi za veľmi dobre prepracoyanú, pô
sobivú a vtipnú "Studentskú". 4. cenu vo 
výške 1.500 Kčs Bohušovi Trnečkovi z'! 
pochod estrádneho charakteru " Kto s nallll 
kráčať chce s piesňou". Porota ďalej udelila 
odmeny Rudolfovi Országovi, Izidorovi Gl~
rikovi, Jánovi Baranovi Stiavnickému a Mi
kulášovi Morávkovi. 1. cenu za texty vo 
v)'ške 1..500 Kčs dostal už spomínaný. Ol· 
d:fich Blažek. 

Mnohé z t)'chto piesní by iste mohli po
užiť naše súbory. Mat<•1·iál im na požiadanie 
môže obstarať redakcia SMENY. 

B. R. 

KONCERT ZO SúCASNEJ ORGAl~OVJ<.:J 
TVORBY 

Dňa 26. októbra. bolo v rámci prehliadky 
koncertného umenia usporiadané v Dome 
umelcov :tnatiné, ktoré bolo venované na· 
šej súčasnej organovej tvorbe. . 

Okrem známej Michálkovej partlty a 
Vránovej koncertnej etudy boli na progra· 
me skladby zriedka, resp. vôbec po prvý 
raz v Prahe predvedené. Práce slovenských 
skladateľov (Jurovského, Očenáša, Kardo
ša Ferenczyho a Zimmera) zau jali poslu
cháčov nevšednou nástrojovou štylizáciou, 
rozmanitosťou i kvalitou hudobného obsa-
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}lu a príjemným koloritom starých tónirr.. 
V "Nedeľnej hudbe" osvedčil sa Peter Eben 
opäť ako vážny wnelec, ktorý vie moder
nými prostriedkami vykúzliť obrazy z dáv
nych hudobných epoch. 

Účinkujúci organisti boli všetci plne na, 
. výške. Vladimir Hawlfk pojal Michálkovn 
partitu monumentálnejšie ako b)-va obvykle
traktovaná, myslím, k prospechu skladby
Ján Valach sa osvedčil veľkou hudobnou 
citlivosťou a . registračnou vynachádzavosťou. 
Milan Slechta v obťažnej Ebenovej skladbe
poJal výkon t echnicky dokonalý a čistý. 

Úspech skladateľov i výkonných umelcov 
bol srdečný. 

Josef Kubáň-

KONCERT 
R. MACUDZI~SKF.:HO V OSTRA VE 

Ostravský symfonický orchester pod vede
ním Josefa Daniela predviedol 5. októbra t. 
r. na abonentnom koncerte Cikkerovo Con
certino pre klavír a orchester op. · 20. ICla
'irny part interpretoval Rudolf Macudzm
ski. 

Macudzinski, ako obľúbený a ostravské
mu publiku známy klavirista, sa opäť pred· 
stavil alw umelec silnej individuality. J eho
hra bola presvcdčivá a zrelá. Absolútne tech
nické zvládnutie diela mu umožnilo docie
liť taký výraz, aký Cikker pri tvorbe tohto 
vyn'ikajúceho diela cítil. Bohaté dynamické 
vypracovanie dodalo skladbe zvláštny lesk, a 
tak Macudzmski umožnil obecenstvu aj o-· 
brazne nahliadnuť do diela. 

Obecenstvo búrlivým potleslwm niekoľko
krát vyvolalo umelca, ľutujeme, že bol 
málo štedrý; pridal iba Cikkerovu Uspá
vanku. 

Orchester pod vedexúm Daniela opäť do
kázal, že ho oprávnene môžeme zaradiť 
medzi naše najlepšie orchestre. O Danielovi 
by som chcel povedať ešte toľko: jeho prf
tomnosť v orchestri je zárukou skvelých 
hudobných večerov. 

Ladislav Olšar 

SLOVENSI{Á TA ECNl PISE~ 
NA SOVETSKE DESCE 

Populární a oblibená píseň skladatele Ka
rola Elberta " Malinká slzička", nahraná na 
čs. gramofonové desce, by la nahrána a vy
lisována také v SSSR (D-005168/ 69)" v po· 
dání znamenité lotyšské estradni pevkynč 
Margarity Pcrkone za doprovodu instru
mentálního souboru. Deska je kombinována 
se skladbami sovetských aut011i S. Sajinské-
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l1o a D. Lvova-Kompanejce na málém for
mátu 20 cm na 33 obrátek. Píseň je inter
pretována velmi vroucne a pi'ednesena s 
velkou chuti. Též preklad je výrazný a dobre 
-deklamovaný. Sovetský svaz timto začal 
konečne popularisovat nejenom naše klasic
ká dila a vzácne nekterou estrádní skladbu 
("Cervená rUžička", maličkosti Trojana, J. 
F. Fišera) , nýbrž sáhl k pisním zábavným 
.a v brzké dobe (soude podle intensivního 
:zájmu hlavního reditele Všesvazového stu· 
dia gramofonového zápisu v Moskve s. Bo
rise Davydoviče Vladimirského) i masovým, 
které nahrány u našich sovetských pfátel 
nejsou wbec. J e to radostná vlaštovka tre
bas na podzim, že i v oblasti taneční a zá· 
bavné hudby sovétský posluchač se seznámí 
se sldadbami, jež zatím slyší pouze z rozhla
.gového vysílání nebo gramofonových sním
ku, které jsou tolik u sovčtské verejnosti 
oblibeny. Dopisy, jež docházejí z Poltavy, 
:Severní Osetie, Leningr~idu, ukra jinských i 

. sti'edoasijských mest a míst, jsou výrazn)'m 
-dokladem toho, jak sovetští prátelé upi'imne 
cití nutnost sblížiti se s naší celou kulturou. 
Proto vítáme tím srdečnéji krásný počin 
:sovčtských soudruhií z gramofonového prti
myslu a dékujeme jim pŕedem za každý 
~lalši! J. Brachtl 

CESKOSLOVENSKÁ 
HUDBA V AUSTRALII 

Austrálsky hudobný mesačn:ik "Australian 
Musica! News" (založený roku 1910) venu
je vo svojom septembrovom č:ísle v~ľmi po
tešiteľnú pozornosť československeJ hudbe. 
Hlavn)'m podnetom mu bol festival našej 
·hudby v Adelaide a vtedy v Austrálii oča-
1(ávaný zájazd Ceskej filharmónie. 

Zájazdu nášho prvého orchestráln~ho te-
1esa sú venované dve strany časopiSu : na · 
jednej je spolu s fotografiami obidvoch diri
,gentov zájazdu K. Ančerla a L. Slováka 
-otlačený program jednotlivých koncertov, 
nasledujúca strana prináša hlavné životo· 
pisné datá a iné informatívne údaje o me· 
novaných už dirigentoch a o sólistoch J. 
·Panenkovi a J . Sukovi. 

Takmer celú jednu stranu :r.aujíma tiež 
interview spolupracovníčky časopisu Heleny 
C Mortonovej s dr. P. Ecksteinom, ktOl'Ý 
~a zúčastnil festivalu v Adelaide a pred· 
niesol tam niekoľko prednášok. V tomto 
interview sa zapodieva dr. Eckstein svojimi 
dojmami z festivalu, informuje o hudobnom 
živote v CSR a niektorých jeho organizač· 
nvch formách a vyzd vihuje doterajšie stv
ky medzi Ceskoslo~enskom a Austráliou ·v 
odbore hudby. 

Zvlášť významný je súhrnný referát 
Johna Hornera o adelaidskom festivale, kto
rý sa uskutočnil v júli t. r . predovšetkým 
vďaka profesorovi tan1ojšej univerzity Joh
novi Bishopovi a profesorom Elderovho 
konzervatória v Adelaide Lad. Jáskovi a B.· 
Očadlovi. Kritik vyslovuje vďaku poriada
telom za uskutočnenie festivalu a označuje 
ho za "otvárač očí". Priznáva sa, že zo 
17 skladateľov, ktorých diela odzneli na 
festivale bolo mu 12 mien dosiaľ celkom 
neznám;ch. Mimoriadnu pozornosť venuje 
starým českým majstrom, stretnutie s kto
rými naiího zrejme zapôsobilo najhlbším 
dojmom. Porovnaním životopisných dát 
Bendu, Vranického a VoHška s dátami 
Haydna, Mozarta, Beethovena a Schuberta 
rieši otázku vzájomných vplyvov a dochá
dza k záveru o významnej úlohe českej. hu
dobnej emigrácie (najmä Mannheimskej 
školy, Rcjchu a Myslivečka) vo vývine sve
tovej hudby. 

Tieto zásadné články sú doplnené ešte 
obálkou časopisu, k torá prináša fotografickú 
snímku z koncertu Ceskej filharmónie ' v 
pražskom Dome u:nelcov a polstr~nkový~ 
inzerátom hudobmnového oddelema Arue 
a jej austrálskeho zástupcu firmy Boosey 
& Hawkes, Sydney . 

-vd-

Ktjevské operné divadlo uviedlo pre
miéru opery klasika ukrajinskej hudby 
Mykolu· Lysenka "Eneida". Lysenkovu 
operu, ktorá je satirou na cárske samo
deržavie, pre túto inscenáciu nanovo 
inštrumentoval skladateľ V. Nachabin. 

Solochovova poviedka "Osud človeka" 
sa stala podkladom libreta na rovno· 
mennú operu sovietskeho skladateľa l. . I 
Džeržinského. Bude to už trétia opera 
na Solochovov námet z pera tohto skla-
datera. · 

Kolégium Ministerstva kultúry SSSR 
určilo pr(pravný výbor II. medzinárodnej 
stltaže P. I. Cajkovského. Na čele výboru 
je opäť D. Sostakovič. 

Za účasti najvýznamnejších predsta
vltelov sovietskej sborovej kultúry sa 
v Moskve konal ustiJ.novujúci sjazd Vše· 
ruskej sborovej spoločnosti. Hlavný refe· 
rát predniesol Alexander Svešnikov, kto
rý sa podrobne zaoberal stavom ruskej 
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sborovej · kultúry a zhodnotenún dosi.llh
nutých úspechov. 

. . 
· Nedávno bol v Mos·kvo založ.ený Mos
kovský sväz skladateľov, ' združuJťici 

'komponistov a muzikológov hlavného 
mesta SSSR. Za predsedu novej tvorivej 
organizácie bol zvolený Vano Muradeli. 

V Smolensku sa už po druhý raz ko
nali Gllnkove dni; zamerané na čo naj'
šltšiu :propagáciu diel geniálneho .rus. 
kého majstra v jeho rodnom kraji. Zá· 
verecný koncert bol v Novospasl<l>m, 
v skladateiovom rodisku. 

* • * 
A. B. Gofdenvejzer., národný umelec 

SSSR, vynikajúci sovietsky pianista a 
pedagóg, venoval štátu svoju zbierku 
rukopisov, nôt a kn1h. Drahocenná zbler-' 
ka, obsahujúca okrem hudobnín aj vzác
ne rukopisy ruských vedcov a spisovate
ľov (Leva Nikolajeviča l Alexeja Tol
stého, L. Mečnikova a pod.), bude tvoriť 
súčasť · Glinkovho ústredného múzea lnt
dobnej kultúry. 

• • * 

Pätnásťročného Aľošn Nasedkina možno 
právom nazvať zázračným dieťaťom. Už ako 
deväťročný zložil svoju pt·vú operu Rvbár 
á ryby" na Puškinov námet, nesk Ô;. bal~ť 
"Olovený vojak" a symfóniu pre veľký O!'

chester, nazvanú "Svet". Aľoša, k torý má 
teraz pätnásť rokov, nedávno s veľkým 

úspechom vystúpil v Moskve ako sólista 
v Griegovom koncerte pre klavír a orches
ter. 

• * * 

V lipskom divadielku Rokoko bude 
mať nemeckťi premiéru jednodejstvová 
opera Jozefa Haydna "La Canterina" 
prvý raz predvédená pod taktovkou skla~ 
dateľa roku 1768 v Brat islave. 

Svajčiarskeho spisovateľa Friedricha Dii.r
rematta považujú na Západe za jedné}w 
z najvynikajúcejších súčasných dramatikov. 
Nie preto div , že nedávna zii.rišská premiéra 
jeho najnovšieho diela, napísaná z príle
žitosti 30. výročia založenia t amojšej di
vadelnej spoločnosti, sa očakávala s veikým 
záujmom - tým viac; že sám autor pred
pokladal, že jeho novinka vzbudí podobn)
rozruch ako svojho času Schillerovi "Zboj-
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nki". Tentoraz ·prišiel Diirrematf s 'opcrotÍI 
,;Frank V. ~·opera ·súln-orrinej banky". Huw 
bu zložil známy švajčiarsky operetný skln• 
dafeľ Paul · Burkhnrd (s ' jeho operetou 
"Ohňostroj'1 s populárnym šlágrom "0 mcih 
Papa" sa v sfihnovanej- podobe oboznámilo· 
aj naše publikum).' 'Výsledok spolupráce 
týchto dosť serióznych autorov nie je, prav
da; taký revolučný, ako sami očakávali 
(zreteľne cítiť nadviizovame- na Brechta a 
'Veilla) - pokrokoví kritici upozornili hneď 
po premiére; "že zamýšľané revolučné pro·· 
timeštiacke di!'lo nemôže vystačiť s kritikou 
súčasného kapitalizmu, vychádzajúcou s ab
strahných morálnych téz a v ·podstate sto
jacou na meštiackej ideovej . platforme. 

S':'et?známa firma August Ftirster, známa· 
SVOJI:nt hudobnými nástrojmi (najmä kla~ 
vírnu) na všetkých kontinentoch, oslavuj~· 
sté výročie založema. I dnes sa činnosť 
firmJ:", k torú má sídlo v · Lobau .(NDR), obo
hacuJe o nové poznatky, spájané s dlho
ročnou tradíciou. 

* * • 

Archiv rumunského Folklori~tického ústa~ 
vu v Bukurešti vlastni najväčšiu zh;erku 
národného folklóru na svete. Zbierku asi 
70.000 ľudových piesní tvorí okolo 51.600· 
nahrávok a~17.80Q piesňových zápisov. 

Známa poľská skladateľka Grazyna 
Baczewiczówna napísala komickú operu 
"Príhody krála Artura" na libreto podla 
balady E. Fiszera. Operu v tomto roktu 
uvedie poľský rozhlas. 

* * • 

Londýnska kráľovská opera Covent 
Garden sa v tejto sezóne zväčša obmedz( 
na obnovené premiéry svojich repertoú
rových opier. K najvýznamnejším bude
bezpochyby patriť "Boris Godunov" s. 
najväčším súčasným basistom Borisom 
Christoffom v titulneJ úlohe. Dirigovať 
bude šéfdirigent pražského Národného· 
divadla Jaroslav Krombholc. Nanovo bu
dú naštudované Cavalleria rusticana, Ko
medianti, Barbier zo Sevilly, Macbeth a 
Gavalier s ružou. 

• * * 

Známy anglický pokrokový skladateľ 
Alan Bush napísal novú kantátu "Celý 
svet - jeho pieseň" (text Nancy Bush),. 
venovanú Paulovi RobesonovL Kantátu. 
určenú ochotnlckym hudobným združe-

niam, s veľkým úspechom uviedli v Glas
gowe a v Londýne na koncerte na po
č.esť nedávneho XXVI. sjazdu Komunis- · 
tickej strany ·Anglicka 

• • * 

. V New Yorku slávnostne začali vý
stavbu Lincolnovho strediska umema. 
V stredisku bude mat nové sídlo- Me
tropolitná opera, ďalej tu bude koncert
ná . sieň, tanečné a činoherné dfvadlo', · 
knižnica, múzeum, ·a~~:o aj komplex učeb- · 
ní .a zariadení najväčšieho amerického · 
hudobného učilišťa, Jui!Uardovej školy, 
Nová budova Metropolitnej opery, ktorá 
poskytne miesto 3.800 návšteVníkom, má · 
byt dohotovená v roku ľ9.62. 

Etiópska vláďa sa rozhodla , vytvoriť 
v h lavnom meste krajiny Addis Abebe 
operné divadlo. Zorganizovaním t ejto 
ustanovizne, ako aj novej hudobnej ško
ly a symfonického orchestra, poverili 
rakúskeho muzikológa "Richarda Hagena. 

Vo vydavateľstve Oxfordskej univerzity 
v Londýne vyšiel sborník štúdií o tvorbe 
Henryho Purcella. Medzi autormi nájdeme 
mená skladateľov Benjamina Brittena a Mi
chaela Tippetta i známeho tenoristu Petra 
Pearsa. 

Rakúsky skladateľ Gotth·ied von Einem, 
ktorý sa v poslednom čase stal známym 
konvenčným a epigónskym spracovaním 
viacerých literárnych predlôh, zhudol>ml 
najnovšie "Pieseťí po'ľného kazateľa" z 
Brechtovej "Matky CoUt·age a jej detí" , 
ktorú preň Brecht rozšíril o niekoľko st.rpf 
a refrén. ová skladba, svojím poilatím 
cudzia Brechtovmu textu., mala nedávno 
premiéru v Hamburgu. . . . 

Nemecká hudobná veda stratila v let
ných mesiacoch dvoch svojich význam
ných predstavitelov, v Lipsku pôsobia
cích univerzitných profesorov: dr. Euge
na Schmltza a Waltra Seraukyho. Serau
ky, ktorý bol ordinárlom hudobnej vedy 
na lipskej univerzite, pracoval v posled
ných rokoch na obsiahlom päťzväzkovom 
diele o G. F. Händlovi, z ktorého doteraz 
vyšli 3.-5. sväzok, venované Händlo
vým oratóriám. 

Podľa informácií · it~astníka . Prehliadky 
&účasnej opernej tvorh.y v Prahe,' .dr. F: 
Oesera, chystá sa premiéra· Cikkerovej· ope~:y, 
Juro J ánošík v 1-Iamburg'\1· a. v Norimbe!'ku., 

svetoznáma čembalistiťä pofského pd
vodu wa_nda Landôwsk·ä: ~_oni.ťelá v. au~· 
guste ktátko po dovŕšerri"i8U':' róku žívoc• 
ta. Landowska má ~ajväčšie zásluhy na 
oživenf záujmu o čembalovťi hudbu, kto
r)l propagovala na _ nespočetných k()ll· 
éertdch v Európe_ i ·zámorí ako pedagó~. 
i· publ!cisticj{y. Mnobf moderní skladate ... 
fia, medzi nimi· Manuel de Falla a Fran-
éis Poulenc, napisall na jej popud kon, ' 
certné skladby pre čembalo. .. . 
. Háns Werner H enze, ktorý patrí bezpo
chyby k najčulejším a najúspešnejším 'hu-· 
dobnodramatickým autorom súčasnosti, napi
sal krátky balet ".Cisárov slávik" (podľa 
Andersenovej rozprávky). Dielo po prvý raz 
predviedol súbor milánskej Scaly na Bien· 
nale v Benátkach. Biennale predchádzal 
medzinárodný kongres o filmovej .hudbe. . . . 

P osledná opera Manuela de Fallu " i\.tlan
tida", ktorú . dokončiť zabráľl.ila skladateľ ovi 
smrť, bude mať v budúcom roku premiéru 
v p odobe oratória i opet·y. Pričinil sa o to 
španielsky, v emigrácii žijúci skladateľ Er
nesto Halffter. V jeho úprave uvedie túto 
operu, lttorej námetom je zánik Atlantídy , 
milánska Scala. 

* * * 

Po švajčiarskom skladateiovi Rolfovl 
I iebermannovi siahol po MoliE!rovej ko-· 
médii "Skola žien" ako predlohe pre 
operu aj Talian Virg1lio Mortari. Jeho· 
komick\1 operu na skklnku minulej se
zóny premiérove uviedla Piccola Scala 
v M1láne. 

Operné scény demokratického Berlína, Ko
mická Státna opera, zísltali spoločné prá
vo na európsku premiéru opery "Dobrý 
vojak Svejk". Au torm opery je, ako sme 
už v našom časopise b oli písali, americký 
Cech Robert Kúrka, predčasne zosnulý pred 
mekoľkými rokmi, Kúrkovho. Svejka vlani 
s veľkým úspechom uviedli na festivale 
amerických opier, ktorý každoročne uspo
riada New York City opera. 



Ravelov balet "Dafnis a Chloe" bol po 
47 rokoch od svojej premiéry znovu naštu
dovaný baletným súborom parížskej opery. 
Inscenácia vzbudila veľký záujem, no sú
hlasne sa konštatovalo, že výprava sveto
známeho maliara ruského pôvodu Marca 
Chagala príliš pútala na seba pozornosť 
a nedostatočne korešpondovala s duchom 
Ravelovho . antikizujúceho pastorale. 

V Karlových Varoch . zakladajti novú 
tradfclu Dvoi'ákových koncertov. Od 4. 
septembra do 5. októbra 1959 sa tu 
uskutočnila prvá Dvoi'áková karlovarská 
jeseň. V sérii šiestich symfonických a 
komorných koncertov odzneli diela Dvo· 
i'áka, Fibicha, Suka v predvedenf FOK 
s dr. v. Smetáčkom, KSO Karlove Vary 
s V. Matl!jom a zahraničným hosťom, so 
sólistami dr. A. Plockom a členmi Ná· 
rodného divadla v Prahe, dalej Dvofá
kovho ltvarteta a Pražského tria. 

OZNA ... \1 

V dňoch 15.-29. februára 1960 sa preve
die vÝher záujemcov o štúdium na Vojen
t;kej hudobnej škole Vit?; ~ ejedlého. v Roud
nici nad Labem. O pnJahe do teJtO školy 
t;a môžu uchád:.ať všetci. žiaci, ktorí úspeš
ne dokončili štúdium 8-9 ročnika strednej 
iikoly a čiastočne ov ládajú hru na niekto
rom hudobnom nástroji. Vojenská hudobná 
.škola Vita Nejedlého je trojročná s inter
nátnym ubytovaním a jej hlavnoll: úlo~ou 
je vychovae kádr~ pre po:reby VOJ~nskych 
hudieb . Podrobné mformáCie o podiillenkach 
prijatia a štúdia podá záujemcom každá 
-okresná vojenská správa v meste uchádza
čovho by dliska. 

V ojenská hudobná škola Vita Neiecllého 
v Rou.d':"ici nad Labem 
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Gramofonové závody, n. p. #~· 
Pfinášime výher nove vydaných dlouhohrajicich desek: 

Ko m o rní hu d b a : 
A nton ín D•·oi'ák: Smyčcový hvnrLet F-dur 

" Americký". op. 96. Xejp op ulárnejší Dvo
rákuv kv nrlel z do by jeho amE'rického po
bytu , tcrn!)Crtunentní a melodicky úch va tný . 
-Jan Kap•·: Smyčcm>(t /n>artet é. 3. Rep f'l·
zenta tivni dílo soudobl\ čes ké hudby , hudba 
mt,~né, nove d tcné lyriky . Ohe skladby nn
hrálo Smctunovo k val'lelo (Jii'í Novák -
Lubomír Kosteck~·, ~filan Skampa - .\.n to
nín Kohout) . (i velká dlou holtrající deska 
č. DY 5536.) 

.'inton ín D voi'úh : Sonáta F-clur pro hoasle 
a l·davír, op. 57. Sonatína G-dur pro 
lwusle a k lcn>ír op" 100. Dve houslová díln 
Dvofálwva, p rv,; z doby jeho wnéleck(•ho 
rozletu, jeste h •·ah rnsovsk y roman tické, dru
hé z posled n! n dwlné epochy jPho tvorby, 
klasick y čisté a p ros té. Obč s!dadlw nah rá! 
Dvoťákuv pravnuk J osef Suk s Ja;u~m Pa
nenkou. ( l velká d louhohrající deska č. 
DY 5516.) 

.Ale.mndr .\foyzes: Dechm>ý kvintet B -dur, 
op. 17. \"ýmammi kompoú ce prcdního pľed
stavitcle slovenské ná.rodni h udbv z doby 
jeho tvô.rči ho dozráv:íni. - Fik to;. Kalabi; : 
DÍ'<'Nt imento pro dechový k vintct. Sveží 
prúcc mladého p ražského skladatele V\"Zna
menoná cenou v soutč7.i Y[ezinárod~~ {O;ls
tivalu mládeže. Obe díla nabrálo Decho,•é 
k vinteto česk)>ch filharmonik~"• (Gejza No
vák, J osef Shejbal, ?lfiloš Kopeck~· , ::\firo
sla v Stefek , Karel Yacek). ( t velká dlou ho
hra jíci desk n. č. DV 548t, .) 

Op erní hu dba: 
\Volfgang rbnadeus M o::arL : Scény z ope

ry Don Juan, K. 527. Geni álni dilo, ''Ytvo
J-cné pro Prahu a P ražany, ožívá na této 
desce sv~·mi nejzávažnéjšfmi a hudcbnč nej
krúsn!ijší mi scénami: P.fedchra - ?ll adarni
no, tent·o zábavný seznam. - Tam v objetí 
jen v i·cU•m - Láska tvá mi v rúti silv - ::\fír 
je jž si Ž>icl<i - Až rudé víno :n·;1ate jirr: 
!J an· - · P okladu ,.,·oucí to nhv - Snll't 
Dom~ J uana. Zpívají : ~ [ilada S~b t·tová, -
donnu Annu, ľlfiroslant Fidlcrová - Zerli.
n u, Pi'em.ysl Koči - Dona J uana, Rudolf 
Asmus - Leporel! a, I vo Zídek - dona 
Ottavia a Eduard H aken - Komtura. Or
ťhestr Xárodniho divadla v Praze ŕidí ná
rodní umelec Zdenek Chalabala. ( 1 velká 
dlouholu·a jicí d eska č . DV 5486, expedovaná 
n y ní člcruim Gramofono~·ého ]J uhu.) 

Opemí recital .tlle:randra $;.éda. Yynika
jíd ma<[ arsk)- p<~vec, sólista mno ha. sveto
''i'ch ·opcrn\ch scén, zpívá na t élo desce 
'-ybrané ukázky reper toáru : Hichard \Vag
ner, Td ram u.ndova scéna 7 2. dej. opery 
Lohengt·in (Erhebe dicll, Genossin meiner 
Schmach) · - J iž povstaň prec, ó družko 
bídy mé! Charles Gounod: ~\[efistova písei'í 
z 2. dčj . ope<-y Faust a ~Inrkétka (Lc veau 
ďor - Svčtem vládne zlata lesk) - Hichaxd 
Wagner : Tí-i Saťhsovy scén y z opery ~Iistr·i 
pčvci nor imberští (\Yns d uftet doch der 
Flieder - - J ak vi'mč ta me ·ví tá, \Vahn, 
\Vahn, iiberall \Vuhn - Kla on, kla m, šálivý 
klam, Verach tct mir die ?IIeister n icht! -
O nezlehčujte mistry nám') Leo Delibes: 
Árie Nilakanthy z 2. dej. opl'''Y Lakrn6 
(Lakmé, ton d oux regard se voile) Lakmé, 
kalí se tn i j zl'ak sladk~r. Part Ot·trudy zpí
vá J aroslava Dobrá. Orchest e ~árodniho 
di vadia v Pra ze ríclí J aro~laY Vogel. (1 vel· 
ká dlouhohrající deska č. DV 5270.) 

I n s tr u me n tá l ní só l a: 

Evarcl Grieg : Koncert a-moll pro lda.r·ír 
a orchestr, op. 16. J eden z nejmilovant\jšich 
Jdavírrúch koncet·tu celé svčtoYé literatury, 
romantická hudebni hásel'í o skladateloYe 
norském domovu. H raje sólista Ccské Iii
harmonie Jan Panenka a Svmfonick\r or 
chcst.•· hl. mesta Pl'ahy (FOT~) , Yídí \ 1áclav 
Neumann. Snímek je doplnén ti'emi čísly 
z Griegových ldaví rních Lyr·ich!)ch shladeb 
P ochod sk rítku, op. 51, č. :;. - C kolébavka 
op . 38, č. 1. - s ,-atební den na Troldhau· 
genu, op . 65, č. 6. v podáoí Jana Panenky 
a <h·čma Griegov)·nli .Yorskými tanci č. 1, 
d -moll a č. 2, A -clur, op. 35, k teré h raje 
Ccská filha T:mon ic, Hzen6. Aloisem Klímou. 
( 1 velká dlouhoh rající desk::t č. DV 5504. 
C..'tpedo vaná n yni čl<:nu rn Gramofonového 
l<! uhu.) 

Ludwig wm Beethot•en: Sonáta its-dur 
,.Se smutečnim pochodem" op. 26. Slávné 
dílo z ok ruhu hrdinsk ých inspi:rací Eroicy . 
Hraje prední slovensk)' klavírista :\fichal 
Karin. - Sonáta č. 17, cl-moll, op . .) l, č. 2. 
.Jiná Beethovenova kla vírní sonata, inspi· 
J'ovaná - podle . skladatelov~·ch vlastních 
slo,- - Shakespearovou ,.Boui·í"'. Hraje so
vetská kla,·iristka ::\largru·pta Fjodorova. (1 
velká dlouhohrající cleska i'. DY 5196.) 



~ Knižní publikace o hudbe 
Jarmil Burghauser: Orchestrace Dvorákov)rch Slovanských tancu 

Studie, která s použitím statistické metody rozebľrá pľcdevším instrumE>ntálni stránku 
Slovanských tancu A. Dvoi'áka a srovnáním s tanci v op'erách B. Smetany dochází 
k poučn)'Ill a zajímavým závčriim. Edice Hudebni rozpravy, sv. 5. Cena 8,10 Kčs. 

Karel J alovec: Ceští,houslah 
Nové dilo svetove proslulého autora italských hottslao-ii uvádí v abecedrúm seznanm 
jména a základní bibliografickč údaje o houslaľích žijících od nejgtarších dob až do
dnes na územi Ceskoslovenska. Významnou součásti knihy je Hekolik set reprodukcí 
nástroju českých mistn\. Cena 100 Kčs. 

Ernst Krause: Richard Strauss 
Pfeklad ,ynil~jici bibliografie nemeckého hudebního kritika a vooce o R. Straussov:i, 
která zasvč~Me líči životrú osudy jednoho z nejvčtšich mistru nemecké hudby 20. sto
letf. Cena 43 Kčs. 

Antonín Sychra: Estetika Dvoi'ákovy symfonické tvorby 
Ostfedrúm historick)'m a estetick ;{m problémem, který reší práce prof. dr. A. Sychry, 
je vyložit ideový smysl a hi~torické poslání Dvoi'ákova díla. Je to první, nová, hluboce 
materiálove založená práce estetická, reší~i otázku obsahovosti v absolutní hudhč. 

Dvoťákovo dilo je zde v tomto smeru podrobeno všestrannému rozboru, p l·i čemž je 
využito v této úplnosti poprvé D,·oi'ákových náčrtu a skizz. Cena 77 Kčs. 

MiroslaY Sulc: Oskar Nedbal 
Pi'ekotný vír událm,tí, wneleck)•ch úspechu i proher, to byl ve zkratce život O. Nedbala, 
dirigenta, .violisty, propa~átora české hudby a skladatele. Sulcova monografie je do
plnena bohatou obrazovou prílohou. Cena 37 Kčs. 

Josef Teichman: Z česk),ch luhu do sveta (Priikopníci české hu<,lhy) 
Kniha známého hudebního spisovatele seznamuj.ící v uti'ídeném pi'ehledu . s význam
nými českými skladateli, s jejieh osudy a díly. Publikace je doplnena radou dobovýcl1 
rytín a portrétu. Cena 23,20 Kčs. 

Vzpomínky hudebníka XVIII. století (Svému synu diktoval Karel Ditters 
z Dittersdorfu) 

Vzpomínky Mozartova současnika, k terý dlouhou dobu žil nn našem území a stýkal 
se s mnohými českými hudebniky. Jeho pamč ti .jsou velmi živ)·m svedectvím o živote 
muzikantti na šlechtiekých dvorech. Cena 14,40 Kčs. 

Jaroslav Zich: Prosti'edky výkonného hudebního u_mení 
Studie, která pojednává o specifických zákoncch výkonného umení, o prostredcích, 
kterými pracuje a jak výkon interpreta dotváH umčlecké dílo. Doplneno mnoha 
notovými pl'íklady a grafy v textu. Edice Hudehní TOzpravy, sv. 4. Cena 9,70 Kčs. 

Uv edené publikace zakoupíte v hudebních prodejnách n. p. Kniha -
Státní nakladatelství k,.ásné literatu,.y, hudby a umení, n. p. p,.aha 2 - No'Pé 
Mesto - Národní t ľída 36. 


	Obsah III. ročníka
	1. Január
	2. Február
	3. Marec
	4. Apríl
	5. Máj
	6. Jún
	7.-8. Júl-August
	9. September
	10. Október
	11.-12. November-December

