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č. 3/165 
č. 3/154 
č .. 8/410 
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Rozličné vyobrazenia 

Dčastrúci koncertu slo.-ensk)·ch tanečných skladieb v PKO v Bratislave č. 1-2/48, 49 
Pandit Néhrú na recepcň Cs. veľvyslanectva s Ceskou filharmóniou č. 1-2/55 
Palác v Sinai . . . . . . . . . č. 1-2/89 
Dušan Ruppeldt víla členov Ceskej filharmónie na letišti v Dillí č. 1-2/101 
Záber . zo skúšky opetjr Svätopluk . . č. 3/136, 137 
E. Zimmerová-Grešáková: Milena a :Mojmír . č. 4/201 
E. Zimmerová-Grešáková: Ľutorrúra . . . č. 4/202 
:\Iilan Novák predhráva operetu Nie je všedný· deň členom bratislavskej 

Novej scény č. 4/203 
Stefan Winkler: Spomienka na oslobodenie č. 4/204 
Jarmila Cihánková: Rodina č. 5/229 
Pamätník padlých sovietskych hl'dinov na Slavíne v Bratislave č. 5/240, 241 
Rudolf Pribiš: Bronzové dve•·e obradnej siene Sla".ina . č. 5/ 240, 241 
Chopinova rukopisná · skica č. 5/254 
Rodná izba Chopina č. 5/256 
Jozef Kostka: Oslobodenie Bratislavy č. 5/256, 257 
Tibor Dártfay: Víťazstvo . č. 5/ 256, 257 
Tibor Bártfay: Marina . č. 6/280, 281 
Schubertov kongres v Berlíne č. 6/ 288 
Pracovrúci Dstavu hudobnej vedy SAV č. 6/289 
Jozef Kostka : Radosť č. 6/ 328, 32~ 
II. celoštátna spartakiáda . č. 7/ 339 
Il. celoštátna spartakiáda . č. 7/ 341, 343 
II. celoštátna spartakiáda . . č. 7/352, 353 
Z koncertu Sväzu slovenských skladateľov v Banskej Bystrici č. 8/387 
Opera SND na zájazde v českých krajoch . č. 8i420, 421 
Varšavská radnica . . . č. 9/449 
Výstava o diele F. Chopina v Piešťanoch . č. 9/ 456, 457 
Asýrska pamiatka z Nirúve (k článku J. Kresánek, Vzťah teórie a praxe 

v hudbe) . . č. 10/488, 489 
Založenie odbočkv Sväzu slovenských skladateľov pre Západoslovenský 

kraj • č. 10/496 
Založenie odbočky Sväzu slovenských skladateľov pre Západoslovensk)· 

kraj . . . . , . . . . - . . . . . . . č. 10/ 497 
Obrazec pre vysvetľovanie základov hudby z r. 1498 (k článku J. Kresánek, 

Vzťah teórie a praxe v hudbe) . č. 10/504, 505 
Panchatantra . . . . . . . . č. 10/511 
Delegáti Sväzu československých skladateľov nad hrobom S. Prokofieva 

v Moskve . . . . . . . . . . . . . . č. 11/528, 529 
Stretnutie sovietskych a slovensk)rch skladateľov a hudobných vedcov 

v Bratislave . . . . . . č. 
Zo stretnutia československých umelcov a sovietskych kultúrnych pra-

covníkov č. 
Pohľad na Kremeľ . . . č. 
Slovenskí skladatelia a hudobrú · vedci na návšteve vo S väze sov-ietskych 

skladateľov roku 1960 č. 
Z Výstavy hospodársky ch úspechov SSSR v Moskve . č. 
Botanická záhrada , "Dendraria" v Soči . . . . č. 
Prezident Republiky Antorún Novotný pri preberaní pamätnej knihy 

Státneho divadla v Košiciach . . . . . . . . . č. 
Beseda pred premiérou Svätopluka na Státnom konzervatóriu v Košiciach č. 
Oto Ferenczy a Tibor Frešo na prehliadke v Košiciach č. 
Východoslovenské motívy v tvorbe Júliusa Nemčíka č. 
Hľadisko_ novej opery v Lipsku . č. 
Budova Státneho divadla v Košiciach . č. 
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11/528, 

11/537 
11/541 

11/542 
11/545 
11/548 

529 

12/ 573 
12/ 575 
12/577 
12/583, 621 
12/ 609 
12/ 580, 581 

Gr~lmofonové závody~ n. p. 
Prinášime výher nove vydaných dlouhohrajících desek: 

OPERY: 

Leoš Janáček (libreto skladatelovo podle 
Ostrovského dramatu Bou i'e (prel. V. Cer· 
vinka); Káťa Kabanová. Hudebrú drama, 
realisticky zobrazujívcí dusné prostredí ži· 
vota v carském Rusku, jehož tíhu nerú 
schopna nést Káťa, toužící po lásce a štestí. 
Premiéra této opery byla r. 1921 v Národ
ním divadle v Brne. Zpívají Drahomíra Ti
kalová - Katerina, I vana Mixov á - Var
va,·a, Marcela Lemariová - Fekluša, Eva 
Hlobilová - Glaša, Bohumír Vích - Ti
chon Ivanič Kahanov, Ludmila Komancová 
- María Ignatevna Kabanová, Zdenek 
Kroupa - Savel Prokofjevič Dikoj, Viktor 
Koči - Váňa Kudrjáš, Beno Blachut -
Boris Grigorjevič, Rudolf Jedlička - Ku
ligin, Libuše · Kol'ímská - žena z lidu, Mi
roslav Mach - pozdrú chodec. Sbor a or· 
chestr Národrúho divadla v Praze, sbormistr 
Milan Malý, l'ídi Jaroslav Krombholc. (Dve 
velké dlouhohrající desky DV 5571 a DV 
5572). Vychází pro členy Gramofonového 
klubu. 

Leoš Janáček (podle F. M. Dostojevské
ho) Z mrtvého domu. Posledrú J anáčkovo 
dramatické dílo komponované v r. 1927-8 
na námet "Zápisku z mrtvého domu" F. 
M. Dostojevského je pi'ímou obhajobou lid
ství. Nekolik scén ve dvou riizných na· 
hrávkach. Dvod. Vypráverú Skuratova 
"Když povidat, tak povidat" a divadlo z 2. 
dej. Záver opery "Svoboda, svobodička". 
Zpívají Jaroslav Ulrych - Skuratov, Zdenek 
Soušek - opilý vezeň, Eduard Hrubeš -
Don Juan, Jaroslav Jaroš - Sapkin, Oldrich 
Jakubík - kovái' a kuchar, Josef Placar -
Luka, František Mikulica - Cekunov, Bohu
rrúr Kurfist - velký vezeň, Marie Steinero· 
vá- Aljeja, Václav Halil'- placmajor, Vla
dimír Sauer - Petrovič. Sbor Janáčkovy 
opery, sbormistr Vilibald Rubínek, Státrú 
falharmonie Brno, l'ídí Bretislav Bakala. Vy
právení Siškova z 3. dej. Zpívají Vladinúr 
Bauer - Aljeja, Antorún Jurečka - Luka. 
Shor Janáčkovy opery, sbormistr Vilibald 
Rubínek. Státrú filharmonie Brno, l'ídí Jaro· 
slav Vo5el. (Jedna velká drouhohrajicí deska 
DV 5641.) Vychází pro členy Gramofonové
ho klubu. 

ORCHESTRÁLNI HUDBA : 

Antonín Dvoŕák: Slovanské tance op, 46 
a 72. Cyklus formálne i obsahove stylizova· 
ných, prevážne českých táncú z roku 1878 
a 1887, které zahájily Dvo:ľákovu svetovú 
popularitu: č. 1 C-dur (furiant) , č. 2 e-mo ll 
(ukrajinský tanec) , č. 3 As-dur (polka), 
č. 4 F-dur (sousedská) , č. 5 A-dur (skočná) , 

' č. 6 D-dur (sousedská), č. 7 c-moll (skočná) , 
č. 8 g·moll (furiant), č. 9 H-dur (odzemek), 
č. 10 e-moll (mazurek), č. 11 F-dur (skoč
ná), č. 12 Des-dur (dumka). Hraje česká 
filharmonie l'ídí Karej Sejna. (Dve dlouho· 
hrající desky DV 5632 a DV 5633.) Vychá
zeji ve výberové rade Gramofonového klu
bu. 

Franz Schubert: Pet nemeckých tancti s 
kodou a sedmi trii pro smyčcový orchestr 
v instrumentaci Johanna Herbecka. Josef 
Strauss: Srdce ženy. op. 166 valčík - ma
zurka. Johann Strauss: Pov ídky z vííleňské
ho lesa op. 325 valčík, Trič-trič op. 21 
rychlá polka, V ý letní v la/i - rychlá p ollw. 
Populárrú tanečrú skladby nemeckých 
mistrii v provederú Ceské filharmonie za 
i'ízerú Hanse Swarowského. (J edna velká 
dloubohrající deska DV 5657.) 

. KONCERTY' : 

FrantišeT~ Xaver Brixi: Koncert č. 2 D-dur 
pro v arhany a orchestr. I. Allegro moderato. 
II. Andante. III. Allegro molto. Druhý ze 
dvou varhanních koncertú významného pred
stavitele českého hudebního klasicizmu. Mi· 
roslav Kampelsheimer - varhany, Synúo· 
nický orchestr hl. m. Prahy (FOK) Hdi Bo· 
humír Liška. Jan Ki'titel Krumpholz: Kon· 
cert č. 5 B-dur pro harfu a orchestr. l. Al
legro moderato. Il. Andante con variazioni. 
III. Rondo. Allegro. Významné, avšak málo 
známé dílo jednoho z prvních reprezentantíi 
našeho harfového umení v cizine s kadencí 
Bedficha Dobrodinského. Bedi'ich Dobrodin
ský - harfa, Symfonický orchestr hl. m. 
Prahy (FOK) fídí J an Maria Dobrodinský. 
(Jedna velká dlouhohrající deska DV 5684.) 
Vychází pro členy Gramofonového k lubu. 
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KG:.\I0Ri'l'1 HUDBA: 

. tuwnítt Droŕák: Smyčcový kvartet G-dur 
op. 106. I . Allegro moderato. II. Adagio ma 
non troppo. III. Molto vivace. IV. Finale. 
Andante sostenuto. Pľedposlední komorní di
lo sk ladateloYo, komponované koncem roku 
1895 po návratu z :-<ew Yorku, plné invenč
ní svčžesti a skladebného nristrovství. Hraje 
Vlachovo k varteto (J. Vlach, V. Snítil, J . 
Koclousek, V. l\Ioučka.) (Jedna velká dlou
hohrající dcska DV 5695.) 

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta č. 16 
B-dur K. 570. I. Allegro. IL Adagio. III. Al
legretto. 'Wolfgang Amadeus Mo.:;art: Sonáta 
č. 17 D-dur K. 576 (La Chasse - Lov) I: 
Allegt·o. Il. Adagio. III. Allegretto. Poslední 
klavírni sonáty z r. 1789, t echnicky stredné 
obtižné. Hrají Emil Gilels - klavír (1), Ger
maine LerOU.'t: - klavír (2) . (Jedna malá 
dlouhohrající deska DM 5471.) 

MLUVENE SLOVO: . 

J án Botto: Smrť Jánošíkova (vý-ňatok z 
básne), Andrej Sládlwvič: Marína (ukážky 
z básne), Iv an Krasko : Otrok zo zbierky 
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"!\loje pie'ine", Pavol Horov: K ysuca zo 
zbierky "Slnce nad nami", Vojtech Mihálik: 
Spev nad holís/;.ou zo zbierky " Ozbrojená 
láska", Pavol Országh H viezdoslav: K ludu 
zo zbierky "Stesky", Samo Chalupka: Mor 
ho! (výňatok z básne), Janko Král: Jarná 
pieseií zo súborného diela, Pav ol Ors.:;ágh 
H -viezdoslav : H ájnikova žena (výňatok z 
básne). Výber slovenské poezie určený jako 
pomucka k vyučování v základních školách. 
Recituji pl'ední slovenští umelci: :.\fikuláš 
Huba, Mária Král'ovičová, Anton Mrvečka, 
Viliam Záhorský, Karol Machata, Eva Kris
tínová. (Jedna vell<á dlouhohrající deska DV 
15092.) Vychúzí ve školní :fadé Gramofono- . 
vého klubu. 

William Shakespeare: Hamlet. · Výňatky z 
klasické tragedie (z 1., 2. a 3. déj.) Hamlet 
- Miloš Nedbal. William Shakespeare: 
Othello. l\fonology z 1., 3., 4., 5. a 7. obrazu 
tragedie. Jago - Jan Pivec. Edmond Ro
stand: Orlík. Výňatky z dramatu. Anna Sed
láčková - vévoda, Zdenčk Stčpánek - :VIet
ternich. Fridrich Schiller: Marie Stuartovna. 
Výňatky z dramatu v podání Anny Sedláč
kové - Alžbeta a Marie Glázrové - Marie 
Stuartovna. (Jedna velká dlouhohrající des
ka DV 150/89.) 
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Súťaž na televízne libreto 
Slovenský hudobný fond a Ceskoslovenská televízia v Bratislave 

vypisuje súťaž na televízne op~rné libreto. Libretá majú čerpať ná
mety z n ajrôznejších oblastí n4šho súčasného života alebo z revoluč
ných tradícií našich národov. 

Podmienky súťaže: 

1. Súťaž je anonymná. Jeden autot· môže sa zúčastniť na súťaži 
aj viacerými prácami. 

2. Rukopisy treba poslať do 31. augusta 1960 v troch exemplá
roch na adresu: Slovenský hudobný fond, ilratisiavu, Gorkého ul. 19. 

3. Práce posúdi porota a môže udeliť eeny: 
1. Kčs 8000.-
2. Kčs 6000.-
3. Kčs 4000.- . 

4. Libretá, ktoré získajú ceny, sa odovzda jú hudobným skladate
ľom na zhudobnenie. Libretá majú mať taký roz~ah, aby (zhudob
nené) netrvali dlhšie ako hodinu. 

5. Porota má právo ceny neudeliť a deliť. Aj hudobné libretá, 
ktoré nezískajú ceny, môžu byť odmenené a navrhnuté na zhudob
nenie. 

Knižné a hudobné novinky SVKL 
Album pre mládež (klavír), revidovala 

a zostavila A. Pappová 
Cena Kčs 7,20 

Heller: 40 klavírnych etud, zostavil a 
spracoval ~- Strausz 
Cena Kčs 12,30 

Janko ~atuška : Klavírne skladby, revi
doval ~- Váňa · 
Cena Kčs 16,80 

W. ~- ~ozart: Turecký pochod 
Cena Kčs 1,80 

Siovenská klavírna tvorba 1958 
Cena Kčs 18,20 

Ján Ondruš: Harmonika pre pokročilých 
Cena Kčs 11,20 

Populárne skladby pre harmoniku, zo
stavil A. Lieskovský 
Cena Kčs 12,60 

Piesne našich dní (Červená zástava, Pie
seň komúny) 
Cena Kčs 0,60 

Piesne našich dni ( Pieseň proletára, 
Pochodová). Cena Kčs 0,60 

Operetné melódie pre s pev a klavír. 
Zošit IL Cena Kčs 11,20 

~elódie a rytmus. Cena Kčs 12,60 
Tanečné melódie pre spev a klavír 

Cena Kčs 14,-
Tanečné melódie 1959 pre spev a klavír 

Cena Kčs 1.9,60 
Tanečné piesne pre spev so sprievodom 

gitary. Cena Kčs 12,90 
Ján Fišer : Hudobná teória 

Cena Kčs 32, -
I. I. Sollertinskij: ~aj stri a diela -

hudobné kapitoly. Cena Kčs 34,50. 

Slovenská hudba - šéfredaktor Eugen Simúnek, reduktor Jozef Samko 
Redakčná rada: Ladislav Burlas, Teodor Hirner, Ivan Hrušovský, Simon Jurovský, J ozef 

Kresánek, .Zdenko Nováček, Andrej Očenáš, Roman H.ychlo 
Obálku navrhol Stefan Winkler 
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ROČN[K IV č(SLO 1-2 

RE20LUCIA 

Sjazdu Sväzu slovenských skladateľov 
Sjazd Sväzu slovenských skladateľov sa zišiel v čase, keď nas pracUJUCl 

ľud stojí pred významnými úlohami, ktoré vyplývajú z dovŕšenia socialistic· 
kej výstavby našej vlasti, a keď celý kultúrny front je postavený pred via
-cero nových, ďalekosiahlych úloh. Hudobné ·umenie musí svojím podielom 
významne zasiahnuť do tohto obrovského budovateľského procesu, ktorého 
výsledky načrtáva III. päťročný plán hospodárskeho a kultúrneho rozvoja 
našej vlasti. 

V tomto znamení bol sjazd priptavovaný a v tomto duchu aj prebiehal. 
Skladatelia, hudobní vedci a výkonní umelci sú rozhodnutí dať svoje naj
lepšie sily a vedomosti v prospech veľkých úloh, ktoré nám naša strana 
vytyčuje. Bilancovanie činnosti od oslobodenia, ale najmä od Víťazného 
februára, ukázalo sústavný rast pokrokových a socialistický ch čŕt celej našej 
hudobnej kultúry. V tomto období vznikli cenné diela, ktoré dôstojne repre
zentujú našu socialistickú kultúru doma i za hranicami. 

Je nespornirm úspechom nášho sväzu, že na týchto v)'sledkoch sa podieľali 
mnohí členovia nášho sväzu, ktorí riešili úlohy svojou vlastnou tvorivou 
cestou, vychádzajúc z jednotnej ideovej základne. 

Zdravý rozvoj talentov bol a je podmienený tým, že členovia sväzu boli 
úzko spätí s rozvíjajúcim sa životom nášho ľudu a bojom našej strany o so· 
cialistickú budúcnosť našej vlasti. 

Olohy III. päťročnice nás však vedú k tomu, aby sme sa ešte hlbšie za· 
mysleli nad úlohami našej hudby, ale hlavne nad tými hudobnými žánrami, 
ktorých dosah je na zmýšľanie nášho ľudu najbezprostrednejší a každo
denný . V oblasti tzv. malých foriem a programových žánrov, ako sú opera, 
balet, opereta, kantáta a symfonická báseň, dosiahli sme síce úspechy , ne· 
udržali sme však krok s pulzom a potrebami nášho súčasného života. 

Sjazd sa preto obracia na všetkých členov sväzu s v)rzvou, aby vynaložili 
čo najväčšie úsilie vyrovnať túto oblasť kvantitatívne i kvalitatívne s oblasťou 
hudby symfonickej. 

Mimoriadnu pozornosť treba venováť ďalšiemu rozvoju kladných prvkov 
tanečnej a zábavnej hudby a vynaložiť rozhodné úsilie na vyničenie hudob
ného braku a gýču. 

Aby spoločenský dosah novej socialistickej hudby pocítila celá naša spo· 
Iočnosť, treba zamerať všetky sily na zlepšenie doterajších foriem v)·chovnej 



práce medzi naším ľudom ·.a .na zjntenzívnenie rozvoja jeho tvorivosti. Sväz 
slovenských skladateľov nill:s{ p~dn'etne OVI:ilY~iíQ''ať. prác~ · Yšetky-cfi: prí-
slušných inštitúcií v tomto smere. . ·. ; 

Tu sa počíta so zväčšeným podielom našich hudobných ved~ov: i1a mtfln
zívnej pr~c~ v_ýc~ovno-osvel~vej , s hla_vnfin ·~~meraním _na sÓ.časné pfoblémy 
rastu soc1ah st1Ckeho hudobneho urnema.. . · ·· · . · . . -

V tomto procese čakáme riež._.od· n~šich konc~rtných'" ~~eÍ~ov, Že ~a - budú 
ešte bohatšie podieľať na šírení našej hudby a hudby socialistického tábora. 

V súvislosti s hospodárskym rozvojom Slovenska a novými kultúrnymi 
potrebami východného a stredného Slovenska treba prenášať prostredníctvom 
odbočiek našu líniu do kultúrneho života týchto oblastí. 

V pro.cese dovršovania socialistickej výstavby vyplynú pre všetk),ch členov 
~- v~~eme. Sväzu s}ovenských skla?ateľov nové povinnosti. Jednou z najdôle
zileJsich Je upevnovať hudbou Jednotu oboch našich bratských národov, 
Cechov a Slovákov. · 

Sjazd vysoko vyzdvihuje v)rznam sovietskej hudby i pre rozvoj nášho
hudobného umen_ia _a vyjadruje presvedčenie, že hlboká znalosť sovietskej 
hud~y bohato .pnsp1eva k rozvoju nášho socialistického hudobného umenia. 

SJazd vyzýva všetkých skladateľov, hudobných vedcov, koncertných umel
cov, pedagógov a pracovníkov všetkých hudobných inštitúcií, aby domýšľali 
uz~v~ry siazdu, uplatňovali ich tvorivo vo svojej každodennej práci, a tým 
pns~:nevah k všestrannému rozvoju človelta socialistickej epochv. 

SJazd verí, že všetci členovia Sväzu slovenskvch skladateľ~v stanú sa 
svojou tvorivou prácou aktívnymi bojovníkmi ~a najvznešenejšie ideály 
celého pokrokového ľudstva a za trvalý mier na celom svete. 

Bratislava 6. decembra 1959 
účastníci Sjazdu Sväzu slovenských skladateľov 
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List Ustredného výboru 

Komunistickej strany Slovenska 

Sjazdu Sväzu slovenských 

skladateľov 

Vážení súdruhov ia! 

Prežívame radostné obdobie, naplnené obetavou prácou československého 
ľudu na dovŕšení socialistickej výstavby našej vlastí. !Vlarxistické idey čoraz 
v iac ožarujú budovateľské úsilie pracujúcich. Na kultúrnej revolúcii, vedenej 
lwmunistickou stranou, významne sa podieľa naše socialistické umenie, teda 
aj Vy, naši skladatelia, hudobní teoretici a koncertní wnelci. 

Slovenská hudobná tvorba v ľudovodemokratickom, Ceslwslovensku vďaka 
slávnym hudobným tradíciám českého národa a obrodnému vplyvu veľkého 
sovietskeho umenia dosiahla významné úspechy~ Hudobná t'l-'orba sa najmä 
v poslednom desaťročí zapísala do dejín viacerými vynikajúcimi dielami, 
ktoré si zíslroli srdcia tisícov poslucháčov. Diela slovenských skladateľov -
predovšetkým opera a symfonická skladba - zasvätené pokrokovým ideáni 
ľudskosti a mieru, sú plodom socialistickej kultúry a uzná'l-•ajú sa aj široko 
za našimi hranicami. 

I. sjazd slovenských skladateľov stáva sa bohatou bilanciou úspechov slo
venskej socialistickej hudobnej tvorby, Naša nová spoločnosť a lwmunistichá 
strana očakávajú, že sa sjazd stane aj ďalším mohutným podnetom a mobili
záciou všetkých skutočných tvor·ivých síl slovenských hudobníkov za ďalší 
prudký roz·voj hudobného umenia. 

Slovenskí skladatelia už dotera:t. ukázali, že sú majstrami v svojej ušľach~ 
tilej práci. Veríme, že aj v budúcnosti budú vedieť ~· hrásnych melódiách 
a príťažlivých tónoch vyjadriť celú veľkú pravdu, uchvacujúcu hrásu, zloži
. tosť i optimistické perspektívy nášho súčasného života. Náš ľud Vám bude 
povďačný za nové radostné piesne o jeho práci a boji, za nové opery a ope
rety, vyjadrujúce zmysel jeho budovateľského' úsilia. 

Vážení súdruhO'Pia, sme úprimne presvedčení, že verní t vorivei metóde 
socialistického realizmu, ktorá dáva možnosť bohatého rozvoja všetkých 
žánrov a foriem, budete svojím umením pomáhať prebojovávať myšlienky 
rodiaceho sa komunizmu. 

V úsilí o výchovu nO'Pého socialistického človelro a o ďalšie víťazstvá našej 
socialistickej hudobnej kultúry želáme úspech roko'l-·aniu Vá.~ho I. sjazdtt, ako 
aj veľa tvorivých úspechov i mnoho síl '1-'0 Vašej práci. 

Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska 
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2práva o priebehu Sja:zdu Svä:zu slovenských 
skladateľov 

V ~ňoch 4. - 6. decembra sa v Bratislave uskutočnil Sjazd Sväzu slo
. ve~skych skladatefo':· Bola to významná bilancia i prehliadka novej hudob
neJ tvor~y, hu,dobneJ vedy, ko~cer.tného umei?-ia a vôbec ro.zvoja celej našej 
hudobneJ kultury od ustanoVUJUCeJ konferencie Sväzu slovenských skladate
ľov v ?któbri 1955. No hlavné referáty, práve tak ako aj diskusné príspevky, 
odzneh v -duchu uznesení XI. sjazdu KSC, II. sjazdu Sväzu československých 
sklad~t~ľov a najmä Sjazdu socialistickej kultúry. Naši skladatelia, hudobní 
teoretiCI a koncertní umelci si v terajšom významnom obdobi dovršovania 
social~zmu v našej vlasti vytýčili smernice ďalšieho rozvoja nášho hudobného 
um ema. 
p~a .4. dec~II_tbr.a 1959 v D~va~elnom štúdiu VSMU búrlivým potleskom 

pnVItali delegat1 SJazdu a hostia clenov pracovného predsedníctva stranícku 
d~legáciu a členov Ústredného výboru Sväzu československých skladateľov. 
S_Jazd s~ávnostne ot':oril ná~odný umelec Eugen Suchoň. Ešte pred začiatkom 
SJaz?oveho rokovama zaspieval Spevácky sbor Slovenskej filharmónie sbor 
Deztdera Kardoša Zem moja rodná. 

Eugen Suchoň prečítal návrh na pracovné predsedníctvo Sjazdu Sväzu 
slovenských skladateľov. Do predsedníctva boli zvolení títo súdruhovia: 
V .. Dobiáš, T. Hirner, A. Horejš, S. Jurovský, D. Kardoš, J. Kresánek, Zd. 
l\th~ula, A. Očenáš, J. Strelec a E. Suchoň. Za č.lenov návrhovej komisie 
hoh zvolení: O. Ferenczy, J. Haluzický a Zd. Nováček, do volebnej komisie: 
E. S~choň, M. Vilec, B. Urbanec, M. J elínek, E. Simúnek a do organizačnej: 
T. Htrner, G. Dusík a I. Hrušovský. 

Eugen SucJ10ň prečítal listy a pozdravné telegramy, ktoré Sjazdu Sväzu 
slovenských skladateľov poslal prvý tajomník ÚV KSS Karol Bacilek, pod
predseda vlády Václav Kopecký, akademik Zdenek Nejedlý a nositeľ Radu 
práce Frico Kafenda. 

Hlavný referát o súčasnom stave slovenskej hudobnej tvorby a jej úlohách 
v dovršovaní socialistickej kultúrnej revolúcie predniesol predseda Sväzu 
slovens~ých skladateľov Dezider Kardoš, laureát štátnej ceny a nositeľ Cs. 
ceny mieru. V referáte zhodnotil celé slovenské hudobné dianie od ustano
vujúcej konferencie SSS a vytýčil hlavné úlohy v nastávajúcom období. 
_ Po hlavnom referáte prehovoril k účastníkom sjazdu člen politického byra 

l!V KSC a byra OV KSS Pavol David. Na záver svojho prejavu prečítal list 
~KSS, a.dresovaný Sjazdu Sväzu slovenských skladateľov. Bratský pozdrav 
Sva~u sovretskych skladateľov odovzdal sjazdu gruzínsky skladateľ Revaz 
Lagr.dze a pozdrav Sväzu československých skladateľov jeho predseda Václav 
Dobtáš, laureát štátnej ceny. Za Slovenskú filharmóniu prehovoril s. Maťa
šovský a za Gramofónové závody, n. p., s. 'N ezhyba. 

!l-efer~t o ~ta~e. a ~ohách h~dobnej vedy, kritiky a výchovy v etape do
vrsovama soctahstiCkeJ kultúrneJ revolúcie predniesol doc. dr. Jozef Kresánek 
za h~~ohn~vedec~ú sekciu SSS. Obidva refe:ŕáty sa stretli s búrlivým ohla
som ucastmkov SJazdu. A tak ešte v prvý deň sjazdového rokovania odzneli 
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veľmi cenné diskusné príspevky, ktoré dosť často reagovali na referáty 
a mnohé ich aj konkrétne doplnili. Diskutovali ss. Alexander Moyzes, dr. 
Cenek Gardavský (zástupca Ministerstva školstva a kultúry), Michal Vilec, 
dr. Oto· Ferenczy a dr. Viliam Fedor. Do programu prispelo aj Bratislavské 
kvarteto, ktoré predviedlo Bagately Dezidera Kardoša v úprave Aladára 
Móžiho pre sláčikové kvarteto . 

Na začiatku druhého dňa sjazdového rokovania sa prečítali pozdravné listy 
a telegramy podpredsedu Sboru povereníkov súdruha Marka, Sväzu sloven
ských architektov, Sväzu slovenských výtvarných umelcov, Ceskoslovenského 
rozhlasu v Prahe a Pavla Simaiho z Berlína. V tento deň došli ešte pozdravy 
od Speváckeho sboru bratislavských učiteliek a Vysšej hudobnej školy zo 
Žiliny . 

Prof. Ján Strelec predniesol referát Sekcie koncertných umelcov. Potom 
odzneli diskusné príspevky ss. Eugena Suchoňa, dr. Eugena Simúnka, Zdenka 
Mikulu, dr. Ernesta Zavarského, l\Jarty Országovej-Geeringerovej, dr. Jána 
Fischera, dr. Zdenka Nováčka, prof. Josefa Stanislava, .Jána Poničana, prof. 
Karla Pravoslava Sádlu, Rudolfa Skukálka. Zprávu revíznej komisie pred
niesol inž. Július Letňan. Program spestrili bratia Novákovci, ktorí predviedli 
2 časti zo Sonatíny pre klarinet a klavír od · Milana Nováka. 

Tretí deň sjazdu pokračoval diskusnými príspevkami Ľubomíra Cižka, 
MikUláša Jelínka a dr. Víta Dama. Pre nedostatok času mnohé príspevky 
neodzneli. Množstvo diskusných príspevkov, ktoré sa dotýkali takmer všet
kých oblastí nášho hudobného života, zhrnul Zclenko Mikula. Zprávu orga· 
nizačnej komisie o priebehu sjazdu podal dr. Teodor Hirner. 

Eugen Suchoľí. predniesol návrh volebnej komisie na členov a náhradní· 
kov výboru a revíznej komisie Sväzu slovenských skladateľov . Za členov 
výboru Sväzu slovenských skladateľov boli zvolení títo súdruhovia: Tibor 
Andrašovan, Ladislav Burlas, Gejza Dusík, Oto Ferenczy, Tibor Gašparek, 
Teodor Hirner, Ladislav Holoubek; Simon Jurovsk)', Dezider Kardoš, Jozef 
Kresánek, Zdenko Mikula, Alexander Moyzes, Zdenko Nováček, Andrej 
Očenáš, Ladislav Slovák, Radovan Spišiak, Ján Strelec, Eugen Suchoň, Eugen 
Simúnek a Bartolomej Urbanec. Za náhradníkov výboru Sväzu slovenských 
skladateľov boli zvolení títo súdruhovia: Karol Elbert, Eva Fišerová-:\Jartvo
ňová Ivan Hrušovský, Mikuláš J elínek, Elena Smidžárová-Simáková a J án 
Zim~er. Za členov revíznej komisie : Július Letnaň, Teodor Sebo-~'lartinský 
a Jozef Grešák. 

Predseda návrhovej komisie Oto Fcrenr_zy prečítal návrh na r ezolúciu 
Sjazdu Sväzu slovenských skladateľov, ktorý bol jednohlasne prijatý. Po 
skončení sjazdu sa novozvolený výbor odobral na svoje prvé zasadnutie, kde 
za nového predsedu Sväzu slovenských skladateľov zvolili opäť Dezidera 
Kardoša. 

Zo sjazdu sa odoslali pozdravné telegramy prvému tajomníkovi ÚV KSS 
- súdruhovi Karolovi Bacílkovi, prvému tajomníkovi KSC a prezidentovi Re

publiky československej súdruhovi Antonínovi Novotnému, podpredsedovi 
vlády Václavovi Kopeckému, akademikovi · zdeňkovi l\ejedlému, Cstrednému 
výboru SCS a nestorovi slovenských skladateiov, nositeľovi Radu práce 
Fricovi Kafendovi. 
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s· Jednotliv)•m ~jaz~ovým zas~daniam predsedali: Eugen Suchor'i, Ján Strelec 
Im~n Jurovsky a Zdenko Mikula. Na sjazde bolo prítomn{rch 130 del 't ' 
S d S .. l k, J ega ov. 

. J~z . va~u s ovens ych skladateľov prišli pozdraviť zástupcovia bra-
ti~la~s~eho zavodu Kablo, n. p., Chemických závodov Jura ·a Dimitrova 
P,IOme_n . JSS, Detský sbor bratislavského rozhlasu s dirigent~m 0 dr · ' 
Franciscim, delegácia SĽUKu a Spevácky ki'úž k D . . . n _eJo~ 
Klementa Gottwalda. o omu pwmerov a mladeze 

V rámci SJ·a d k ·· v ·1· · · 
tvorb a d ~ u sa us utoc~r, I .tn. konc?rty z naJTIOvšej slovenskej hudobnej 

Y ve esedy s pracuJucimi bratis]avsk)•ch závodov. 

Pozdravné telegramy účastníkom sjazdu 

Vážení súdruhovia, 

dovoľte, aby som Vám poďalwval· ~a · 
- pozvmw~ na Sjazcl sloPenských sldadateľov. 

~účasne Vás. prosim, a_by ste ospravedlnili moju neúčast" na ~-flšom s jazde, pretože v tom 
case odcestutem na S]azd lYlaďarskeJ· socialistiche1· b. • 1 · 

~o ot.mc cel strany do Budapešti. 
Pozdravujeni účastníkov st'azdu a žela'n• ••s'etl,y'n• [ · 1 • • • • ve ·(t us pec w~·. 
So scíclružshým pozdravom 

j.\:lilí soudruzi, 

velmi se omlouvám, že mi neni možno 
ač bych i inak velmi rád poby l mezi V ámi 
prání nejlepšího zdaru. 

Karol Bacílek, pr·vý tamojník KSS 

ttžit Vašeho pozvání a dosta'>·iti se na s· ·d 
• • J8A.> ' 
l promlwnl bych rád h Vám a osobné profevil 

• M_oh~ se :"šak odvolat na s;•uj jm·ni projev na Sjezdu čs. shladatelú a v ném i na 
spectelm zmmhu o Slovensl.tt ,·aho velké re,Prve· rr•laJ • T ·z lk · l ~ ' • · ayc 1 sl. ~· ce o''em úsilí o novou 
m adou hudbu nového socialistického Ceskoslovenska .. 1-ako vždl,f .. bttdu z' 
duší s V ámi . tentohrát s celou 

Váš Zdenek Nejedlý 

Vážení soudruzi, 

soudruh náméstek predsedyr v lády V K k ' z l • • 1 · opec y o n ržel Vaše milé pozvání. ' 'elmr· z;1,11·e. ze n-m pracovn; ú wly nedovolí 1·e k • • • 
laskavé omluvUi. a ·ceptovat a prosí Vás, aby ste ' jeho nepŕítomnosÍ: 

Ve Vaší činnosti Vám • · J d -preJe mno W z aru a ttpŕímné soudružsky Vás pozdravuje. 

Libor K.osaŕ 
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Súčasný stav slovenskej hudobnej tvorby 
a jej úlohy v dovršovaní socialistickej 

kultúrnej revolúcie 
(Referát predsedu Sväzu slovenských skladateľov Dezidera K ar do š a, 
laureáta štátne; ceny, prednesený na Siazde Sväzu elo'l-·enshých skladateľov 

dňa 4. decembra .1959) 

Súdružky, súdruhovia, 
milí naši hostia, 
vážené sfazdov é zhromaždenie! 

Od poslednej konferencie Sväzu sloven
ských skladateľov uplynulo päťročné obdo
bie, v ktorom slovenská hudba dosiahla 
mnohé úspechy v jedno tlivých oblastiach 
.a vo svojom celkovom vývoji pokroeila 
.znateľne dopredu. Za radostnú skutoenosf, 
že slovenská hudba je dnes v takom m o· 
hutnom rozkvete, môžeme ďakovať histo• 
rickému víťazstvu československej robotníc
kej triedy. Tradičná kultúrnosť českého ná
roda, obohacovaná v podmienkach socializ
mu, sústavne ovplyvňuje našu mladú kul
túru, čo sa zvlášť šťastne prejavuje v našom 
'hudobnom umení. Vzájomné ovplyvľíovanie 
~eskej a slovenskej hudby prináša stále 
väčši a väčší osoh našej jednotnej česko· 
:slovenskej kultúre. Uspešný rozvoj našej 
hudby bol podmienený aj tým, ~e hol a je 
.spätý s potrebami a požiadavkami súčas
ného života našej spoločnosti, že hudba sa 
:stáva eoraz dôležitej~ou kultúrnou potre
bou všetkých zložiek pracujúceho ľudu. 
Diskusie pred Sjazdom socialistickej kui
{Úry, ako i doteraz všetky nadobudnuté 
sldosenosti v priamom styku s našimi pra· 
~ujúcimi, svedčia o nevšednom záujme po
·spolitosti podieľať sa na bohatstve hudob
ného umenia. Tento stále sa prehlbujúci 
kontakt medzi umeleckou tvorbou a spolo
-čenským významom hudby bude sa v pro
·cese dovršovania socializmu celkom záko
nite prehlbovať i naďalej. No táto príznačná 
·Črta súčasného. stavu našej hudby by ne
bola taká výrazná, keby jej všetko tvo
rivé úsilie nevychádzalo z veľkých myšlie
nok marxizmu-leninizmu, z veľkých úspe
-chov sovietskeho hudobného umenia a ue· 
nadväzovalo na naše najpokrokovejšie tm· 
-dície a nebolo živené veľkými myšlienka
mi budovania socializmu i boja za mier. 

Cesta našej hudby, jej tvorivé úsilie a 

rast; jej triedny postoj, jednota v názoroch 
na jej úlohy a poslanie sú odrazom ideí, 
ktoré napomáhajú formovať našu socialis
tickú · spoloenosť. K jej formovaniu dospie
vame cestou širokého zainteresovania sa na 
kuitúrnej revolúcň, na aktívnom spolupô
sobení hudobného umenia s ceh'•m životom. 
Uvedomujúc si prednosti našej. hudby, vy
tváranej v podmienkach socialistickej spo
ločnosti, vyhranili sme si jasné estetické 
stanovisko, ktoré n <\s vedie vždy b ližšie 
k cieľu a k najvyššiemu súladu nášho ume
nia so spoločnosťou. 

Celková súčasná politická situácia je d nes 
charakte1~zovaná bojom dvoch svetov: sveta 
pokroku a mieru, ľudského blahobytu i 
šťastia, a sveta reakeie, imperializmu, kto
rý napriek stálemu oslabovaniu svojich po
zícií ešte živi ohniská vojnového nebe:q>e
čenstva a prenáša svoju h lbokú rozpornosť 
i na pole umenia. V službá<:h imperialistic
kej politiky vojnových hrozieb stojí aj časť 
umeleckej tvorby. Vykladači a teoretici 
najC'Xtrémnejších smerov vyhlasujú pred 
svetovou verejnosťou, že hudobné umenie 
vôbec, tým v iac však ich "nové umenie", 
je umením nadtriednym, l' toré neslúži žiad
nej. spoločnosti. No zatiaľ je p ravdou, že 
propagovanie takéhoto umenia rúden široké 
masy, ale často a j wnelcov samých odvá
dza od zmyslu života, čím priamo slúžia 

' kapitalizmu a často nevedomky predlžujú 
životnosť tohto odumierajúceho spoločen
ského systému. 

V podstate, či sa nazýva jú dodekafonis
tami, serialistami, punktualistami, elek tro
forústami alebo inak, ich základné v)•cho
disko je podmienené kapitalistickou spolol
nosťou a celým množstvom nových varian· 
tov filozofického idealizmu. Niek torí vyhla
sujú priamo, že ich hudba nie je hudbou 
minulosti arú budúcnosti, ale pravou hud
bou našich dní. Nie sú ochotní s uikým 
diskutovať, ich hudbe musíš vraj veriť, aby 
si mohol pochopiť jej veľkosť, jej mesia
nistické poslarúe, nezávislé od nikoho a od 
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Predseda Sväzu s lovenských skladaterov Dezider 
Kardoš pri prednese h lavného referátu 

ničoho. Iru zase tvrrna, že chcú svojou 
hudbou pôsobiť n a svoje okolie, na svojich 
poslucháčov, a pripúšťajú, že ich hudba je 
funkčná, teda niekomu určená, i keď len 
malému krúžku zasvätencov. Falošnosť 
týchto a podobných teórií je zrejm;í už 
zo samého faktu, že táto tvorba n astúpila 
cest~t absolútneho negovania vlastného p o
sla~a hudby - šľaohetn)•mi emóciami pô
sohlť na človeka, obohacovať jeho citovii 
sféru - pretože krok za krokom prešla do 
oblasti výslovne rozumovej špekulácie, zdô
raziíuj·úc konštrukciu, schému a matema
tick é vzorce. Z výsledku tohto nezdravého 
pokusníctva vznikajú síce nové zvukv. vše
možné kombinácie, ktoré, pravda, "n'ie je 
mozne považovať za hudobné umenie, Jeho 
pôsobia odpudivo, vytvárajú často atmo
sfér~ hrôzy, da:':ového šialenstva, beznádej
nosb, pod~oru.Juc tak nepriamo vojno'lo-lt 
p~ychózu. Sfachetné ideály ľudstva sú IJO· 

šliapané tým, že touto teóriou a pra.'Xou 
sm<>rujú k úplnej dehumanizácii hudobné
ho umeniu. 

Cesta n ášho umeniu, ktorú sme nastúpili 
po víťa.zstve robotníckej trit>dy, je "cestou, 
!'-de naJvyššie a na jposvätnejšie humanitu{, 
1delily ľudstva sú v p)nr,j miere rešpekto
vané u chránené. J edine marxisticko-lenin
ské učenie, ideológiu našej robotníckej trie
dy, nám dáva možnosť správne chápať u-
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me~e, dať mu jeho konkrétnu náplň i po
slame a napokon správne vidieť aj jeho· 
veľké perspektívy. Naša hudba, opre tá o 
toto učenie, je ú zko sp ätá so životom svo:
ho_ ľudu, budujúeeho socializmus, a dosiah('l 
n eJeden radostn ý úspech. Pomáhať svojmu 
národu, nadchýnať ho k hrdimký m budo
vateľským činom, učiť ho milovať svoju 
vl~sť - to je najkrajšie jej poslanie. Srn<>· 
zaJedno v tom, že len cesta socialistickéh o 
h~dobného umeniu je správna a m ôže pr.i· 
V!Csť našu hudbu k najvvšším métam. 
Sjazd socialistickej kultúry ukázal, že pro
ces doví-šenia socialistickej kultúrnej t·evo
lúcie v é? ítdza do kvalitatívne nowj etapy, 
v ktoreJ - poznajúr. zákonitosť rozvoja 
lmltúry v podmienkaeh socializmu - mô
žeme celkom cieľavedome ďal<:>j rozvíjať 
všetky kla dné prvky rodiacej sa n ovej Imi
túry. Pomáhajú nám i cenné skúsen osti,. 
poznatky a pr.ipomit>nky našich pracujúeich 
z mnohých b esied po závodoch, školách a, 
na virneku , ako nj z diskusií pred Sjazdom 
s?ci~listickej kultúry. Náš styk s pracujú
euru budeme i naďalej prehlbovaf, priro
d zene, s nov)•mi u vyššími kvalitami. N!iš 
sväz bude dbať, aby sa táto šľachetná úlo
ha plnila na všetk)•ch úsekoch nášho hu· 
dobného života. 

II 

Možn o právom povedať, že v presneJsOm 
a dôslednejšom teoretickom poznaní p,·ohle
mutiky socialistick ého realizmu dospeli sme 
v terajšej fáze nášho vývoja k hlbšiem u 
poznaniu esteti.ckých otázok, spojených s 
našou tvorbou 1 celý m hudobným umením. 
Napomíthala to tá skutočnosť. že j~dnotlivé. 
teoretick é otázk y v priebehu posledného
vývoja našej hudby o,·e rovala sama m·ax 
a život vôbec, ako i to, že sme b oli v 
posledn)·ch rokoch S\•edknmi samostatného 
t~:orivého domýšľania tejto problematiky . 
1Ie to poznatky su, pravda, neraz vykryšta· 
lizovali v zápasoch proti n esprávn ym v"S·
kladom a ch ybnému poňatiu hudby , v~e
obecnej estetiky, ako i estetiky jednotlivých 
umeni. 

Tenden cie stotožľí.o\'ať socialistick Ý re:W?
mus s renlizmom všeobecne v tom-zmvslt>, 
že tu ide ibn o n aplnenie realistickej z~b!·a
zovacej metódy novými obsahmi socialis
tickej skutočnosti, ukázali su v tvchto n{t
zoroch ako nesprávne, pretože m"etóda so
cialistického realizmu vpl)·va i na tvorivý 
p~oces, a teda i n a výber tvárnych pfOS·· 
tnedkov. J e to teda nová k~•alita v realis
tickej metóde, w·čená postavením a fuul.:-

ciou hudbv v socialis.tick ej spoločno~; ti, :r. 
ktorej vypl)•va nov)·, kladný posto) k ž~: 
votu a snahu o čo najväčšiu "zd1elnosť"· 
umeleckého prejavu. 

Perspektívny p rvok v umení socialis~ic
kého realizmu taktiež nemožno chápať iba 
ako črtu romantického rojčenia, pretože 
vychádza z reáln ej skutočnos_ti a záp~sí ~ 
konkrétne a dosiahnuteľné ctele. SubJekti
vistiek )• prvok romantick ého individualizmu 
je nezlučiteľný s postojom umelca, UYe· 
domujúeeho si svoju príslušnosť k spoloč· 
nosti, s ktorou spoločne dosahuje vytýčené 
ciele. 

Vy jasnili sme si aj niektoré nedomyslen é: 
výkladv socialistického realizmu, ktoré vied· 
Iľ niektor\·ch našich autorov k zjednodu
šovaniu problematiky, čo mohlo mať Zf.l 

následok schematické v idenie a l'iešcnie 
konfliktov. Konkrétne v hudobnom u mení 
tieto prechodne nesprávn e tendenci~ vzni· 
kali z nedostat{)Čného oddiferencovan'la Šp <l· 
cifičnosti jednotlivých zanrov, n apríklad 
masovej piesne od .útvarov komorných ule
bo symfonický ch. XX. s jazd KSSS, ako aj 
XI. sjazd KSC, otvorili cestu k odstraňo
vaniu dogmatických výklado,· metódy so
cialistického realizmu. Ze soci:tlislický t·e
alizmus je metóda, a nie u zavretý a kon: 
štantný štýl, potvrdil aj najnovší vývoJ 
slovenskej hudby, v ktoJ"Om sa zreteľne 
vykryštalizovali a . preblhili individuálne 
skladateľské profily, a tým aj svojské P.rí· 
nosy, obohucuj(tce mnohotvárnosť a štýlo
vú rozmanitosť súčasnej tvorby . Toto sa 
mohlo uskutočniť iba prostredníctvom vlast
n ého tvorivého hľadania a individuálnym 
prístupom k riešeniu tvorivých problémov. 
Nie ináč sa prejavuje aj skutočná sloboda 
umeleckého tvorenia v metóde socinlistic· 
kého realizmu, založenú na vysoke j u vedo· 
melosti jednotlivého tvorcu, teda sloboda na 
jasnej ideovej a politickej platforme. Ak 
b y si niekto chcel vysvetľovať tvol"Í~ú slo
bodu inak, napríklad v malomeštiacko~ 
individualizme a anarchii, sme zásadne proll 
takémuto poňatiu slobody umeleckej tvor· 

hy. . . lnš" -'- .•. Dospeli sme UJ k p temu a sp.-.,,vneJsle· 
mu videniu otázok, spojených s u mt!lec
ký m majstrovstvom, v ktorom sa spája 
schopnosť správne odhaľovať naším ume
ním nové životné pravdy a zážitky s tech· 
niekým majstrovstvom. Odz~·onili sme _uY.,. 
myslím, d efinitívne schema~u:mu, nadp~s~
vosti, falošnej progrumovostl a šablónovlte· 
mu riešeniu našich mel v tom, že takéto 
diela si nemôžu dnes činiť nárok na naše 
uznarue. 

V období, keď sa v hudbe ukázala po-

treba smelého n ovátorstva, vznikali pocl 
týmto titulom aj tendencie vnášať do našej 
hudby dekadentné prvky niektorých zá
padných skladateľov. Tieto /~lošné sn~hy 
s tr-ácali z asp ektu skutočnost, že poJmy 
súčasnosti a modernosti nemožn o ch!lpa l' 
beztriedn e. Oproti tzv. m odernému a s ú
časnému umeniu západných extrémistov, 
vnášajúcich do hudby prvky špekulati~nt> 
a dehumarrizačné, vidíme v modernosti a 
súčasnosti také umelecké riE'šenia, ktoú 
sú v súlade so snahami a túžbami n t"d;ho 
pracujúceho ľudu, bojujúreh o za nový so· 
cialistický spoločenský p oriadok. Tý m sn 
súčasne automaticky vylučuje b ezduch á 
honba po nov)•ch výrazových prostried
koch sve lonázorovÝ nihiJizmus tvorcov, n e
vier; v človeka. "vvhľadávanie patologic .. 
k),ch námetov, paušálna grim asa a grotes
ka. Treba prito111 poznamenať, že tvorbu 
niektor)·ch pokrokových umelcov na záp n· 
de, vyrastajúca z rozpornosti kapitalistické
ho spoločenského poriadku, n emôže nám 
bvť meradlom pri posudzovaní otázok m o
d;rnos ti a súčasnosti, pretože v dielach 
tvchto skladateľov vidíme hlboký rozpor 
,ňedzi politick)·m stanoviskom umelca <t 

vlastnou obsahovou náplňou ich tvorby. 
SocialistickÝ realizmus nie je štýlom, ale 
umeleckou · metódou, v znameni ktorej sa 
v našej tv orbe posledných rokov objavujú 
znak y nového štýlu, zodpovedajúce n ašej 
epoche, ktoré sú umelecký"lll odrazom náš
ho noYého životrr v sociulisti.ckých podmi en
kach. Vlastnosti tohto rornaceho sa š týl u 
možno charakterizovať predbežne len v zun· 
koch dosť všeobecných, ako je snaha o hl
boké humanistické chápanie problémov 
n ašej doby, perspektivizmus a demokratič
nosť vedno s národn)·m charakterom hud· 
hy monurnentalizácia kladných či-t nášho 
žh;ota, pričom tieto obsahové zretele si uz 
podmieimjú pre dnešok ty pické formov{' 
postupy . Uvedené znaky prejav ujú sa v 
našich najlepších hudobných dielach, o kto
rých právom môžeme povedať, že sú nov~ 
a moderné vo svojich tvárnych postupoch 
a súča sne aj vo svojej obsahovej n áplni. 
Nie sú ani modernistick ými výstrelkami, 
pre tože vychádzajil z nvjlepších tradí~if 
domáceho a svetového hudobnéh o umema 
a ich v )Tazové prostriedky a lván\e po
stupy sú v súlade s ich obsahovou náplňou ; 
no n ie sú ani epigónske, lebo pasívne n;:
napodobňujú ani jeden z doterajšieh ume
leckých smerov. Aj nimi možno dokázať, 
aké kladné výsledky p rináša zdravé expe
rimentovanie a hľadanie v súčasnej hudbe. 

V poslednom období su prehlbilo i naze
ranie na otázky národného charakteru n a-
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šej hudby. Ukázalo sa, že o folklorizme 
alebo o inom n ásilnom vnášam ľudových 
prvkov do umelej kompozície možno hovo
riť iba tam, kde došlo a lebo ide o neschop· 
nosť ďalej rozvíjať dedičstvo klasického 
folklóru alebo o nedostatok umeleckosti vo 
vyuzlVaní príznačných p n ·kov ľudového 
hudobného umenia. Oproti týmto zjavom 
stoja naše početné a v)•znamn é diela, kto
rých očividná národná príslušnosť sa spája 
s vysokou umeleckosťou v aktívnom roz· 
víjani národných prvkov našej hudby . Ne· 
jedno zo spomenutých diel svojim dosahom 
a v)•znamom prekračuje h ranice našej ná· 
rodnej kultúry. V tomto smere je dnes jas· 
n é, akými cestami sa má slovenská hudha 
naďalej uberať. 

III 

Ako sa už v úvode naznačilo, naša hu
dobná tvorba v rokoch 1955 -.1.959 úspešne 
nadväzovala na predchádzajúci vývoj a 
m ožno povedať, že docielila v niektorých 
odvetviach ďalšie cenné úspechy. Charak· 
terizuje ich rozvijanie hudobných foriem a 
druhov ako odraz súčasného života a jeho 
potrieb, čo znamená . nové obohacovanie 
tv orivej metódy social:istického realizmu. 
Možno t eda otvorene konštatovať, že vývo· 
jová krivka v slovenskej hudob nej tvorb e 
ako celku mala stúpajúcu ten denciu, ktorit 
sa jasne prejavila najmä v žánroch sym· 
fonických a hudobno-dramatických. XX. 
sjazd KSSS vniesol konečne jasno do spleti 
malicherných sporov, či tvoriv á metóda 
socialistickorealistick á môže verne zobraziť 
život v celej jeho šírke, bohatosti i rozpor· 
nosti, či každá tvorivá individualita m á 
právo na svojské zobrazovanie pri rešpek· 
tovaní vlastných tvorivých J>Ostupov a št)·· 
lu. Ukázalo sa , že táto tvorivá metóda nic 
je šablónou alebo n ávodom k tvorbe, ale 
naopak, pripúšťa, ba vyžaduje čo najširší. 
register využitia schopností, prostriedkov 
a individuálnych pristu.pov k umeleckému 
stvárňovaniu súčasnosti pri zachovaní zá· 
kladných princípov demokratičnosti hudoh· 
n ej reči, ktorá nutne slúži k [ormovani\l 
socialistického človeka. Preto sa niektoré 
n erozvážne hlasy po akomsi uvoľnení a 
zdanliv ej, subjektivistickej koncepcii slob o
dy pri výbere námetu a fmiem, po poku· 
soch konštatovať fiktívnu stagnáciu našej 
hudby, ktoré tak nápadne koketovali s re· 
vizionistickými náladami, stali celkom bez
v)•znamnými a nereálnymi. Naši skladatelia 
prešli do vyššej fázy svojho v)rvoja, oho· 
hatili svoju hudobnú reč o nové výrazové 
prostriedky, hlbšie načreli do zložitosti náš· 
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ho súčasného života a tematicky obohatili 
našu hudbu o ďalšie námety a obsahovú 
náplií. Možno konštatovať, že umelecké 
majs trontvo nášho skladateľského kolel.tí
vu sa neustále zdokonaľuje a speje k zre· 
l)•m indivudálnym prejavom, ktoré najmä 
v skladbách p opredných autorov významne 
obohatili n ašu socia listickú hudobnú kultú
ru. 
Dovoľte teraz pristúpiť k ohodnoteniu 

našej tvorby od poslednej konferencie. 
Musíme znovu zdôrazniť, že na tvorbe 

hudobnodramatických diel n ám v uply n u
lej fáze výv{)ja najviac záležalo, pretože 
ieh " zdielnosf" a demokra tická forma môžu 
podchytiť najširšie vrstvy národa, vedia 
účinne pomáhať v n ašom boji o dokona
lejšieho človeka rl nie na poslednom mieste 
obohacovať jeho citový život a povzbu· 
dzovať ho v budovateľskom úsili. Pri n a
šej bilancii treba otvorene povedať, že Sväz 
slovensk)·ch skladateľov mohol o tvorbu 
hudobnodramatický ch did zainteresov a ( 
širší okruh skladateľ ov a najmä libretista,-. 
Naše priateľské v ýzvy na Sväz slovensk)-ch 
8pisovaterov, aby sa niektorí autori zame
rali na štúdium a tvorbu libriet, nenašli 
zatiaľ dostatočn)• ohlas. Len osobná inicia
tíva a kontakt skladateľov so spisovateľmi 
mali žÍadúci výsledok . Za nesporný úspech 
v našej opernej tvorbe možno pokladať 
Cikkerovu operu Beg Baiazid, na jmä v hu· 
dobnom stvárnení, čo nie je možné vy· 
zdvihnúť u t extovej predlohy, ktorej chý
ba skoncentrovanejší dramatický spád. Cik.
kerova hudobná reč v tomto diele sa oho· 
hatila o n ové hudobné obsahy a výrazové 
riešenia najmä masových scén. S radosťou 
treba vyzdvihnúť i l>Očiatočné medzinárod
né úspechy tejto našej opery. Naproti to· 
mu málo presvedčivo vyznel pokus o v y
tvorerúe slovenskej komickej opery Tibora 
.4n<lrasovana " Figliar Geio". Komicko-sati· 
rický námet, šľahajúci meštiacke maniery 
XL'IC. storočia, skladateľ dostatočne umelec
ky n eumocnil, čo v yplýva z nedostatku 
skúsenosti v oblasti opernej tvorby. Pri 
tejto príležitosti musíme vyzdvihnúť tú sku
točnosť, že naša prvá národná opera J(J·út· 
ňava od národného umelca Eugena Suchoňa 
si dobýva svetové opet·né scén y a je do· 
teraz najúspešnejšou operou, ktorá šíri slá
vu Ceskoslovenskej republiky v zahraničí. 
S radosťou vyzdvihujeme, čo je nášmu 
členstvu. a n ašej vere jnosti už známe, že 
v dohľadnom čase budú uvedené ďalšie 
operné n ovinky skladateľov: národného 
umelca Eugena Suchm'ía "Svätopluk" podľa 
Stodolovej predlohy a opera Ladislava Ho
loubka " Rodina" s námetom z našich dní, 

lh 6 . s dirigentom J . M. Oobrodínským 
ot voren! s jazdu Spevaci<y s bor S lo ve ns kej fi a~ dme Kardoša 

Prí slávnostnom zaspieval sbor z em moja rodná od oez1 era 

1<to1·{l sa prv á pok úša h~dobne. r il~š.i ť p•·ob· 
lematiku našej súčasno~t-t. Trella ~t~kero~a 
()pera Tiene", usudzuJUC z parhtu~:r d•e
la. v~b~dzovala v n~•s veľké, n ádeJe, do· 
k~nca v niektorých hudobnych ohrazoc.h 
Yidíme novú kryštalizáciu ~ preh.lhova~ne 
Cikkerovho dramatického štyla ~taľ. tato 
hudba výrazne umocňuje práve t•e obra~y 
námetu, ktoré sú ideove v ro:r._rore s naštm 
svetonázorom. Verime, že s. Cikke; .. vo svo· 
jich ďaHích operných dic!ach vyuztJ~_.vho~
n ejšie a našej spoločnosti prospešneJSle ~?-
!iwtv kde bude môcť oveľa výraznc jsle 
upl~t~iť svoj dramaticltý talent. , , 

V hudobnodramatických žánroch hra '-'Y_" 
:znamnú úlohu aj baletná ~vorba. V ~b~obt, 
ktoré vyhodnocujeme, b oh v repe.rtoart ~w
:šickej scény Státneh o divadla d ve dte~a 
tohoto druhu, a to Grešálw•' balet "~aduz 
a Mahuliena" a Spi.~iakova ,,Karpats~'! rap· 
sódia" . Ohe tieto diela môžeme oznae1~ a~o 
prvé kroky lokilneho vý znamu, ktore este 
nepriniesli trvalejšiu umeleckú hodnotu. 

T vorivú od vahu oboch autorov t reb_a n~
pochyb ne podporovať a viesť k vytvararnu 
čoraz hodnotnejších diel: Další ~~let "Vr~ 
chársk{L pieseň'· Andre1a Očenasa; ktory 
čerpá námet zo Slovenskéh? národného po· 
vstania_ teda zo súča~nostJ, neb.o~ do teraz 
scénicky p redveden ý , i keď parttt~ra tohto 
diela leží už t emer tri roky v bratislavskom 
SND. A právom sa možno pýtať; prečo to.to 
dielo n ebolo dosiaľ in scenovane ~ Do~e
vame sa že taká to nerozhodnost voč1 n o· 
vému dielu, ak o je ~elovečerný balet zo 
súča snosti , nie je n am1este. , 

Naša nová operetná tvorba, kto~a .dlhší 
čas bola bezradná, vyšla .už z tvoriveJ pa_· 
sivity poslednými p ráeamt skladateľov Ge]· 
zu Dtrsíka, Milana Nováha ~ Ka~ola Elber~a .. 
Úspešn e sa začína vyn~anovat. z marué~ 
buržoáznej operety . Darta . ~~~ ~ pokusy 
progresívnu námetovos(, kriticky po~a_d ~ 
chyby súčasnosti, pomaly sa UJasnu)e aJ 
hudobný štý l. Aut.ori ~~~ajú ~ové cesty a 
kladú si stále vyššie k t1ten á a Clele. Operety 
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"Hrnčiarsky bál" a ,, Plná poľnú lásky", 
ktoré zakotvujú na našich scénach, prijí· 
majú naši pracujúci so sympatiami a s 
uznaním kvitujú snahy autorov tejt_o t vor· 
by o novú, socialistickú operetu. Ľspešné 
napredovanie našej novej operety čiastočne 
hamuje aj skutočnosť, že nemáme dosiaľ 
reprezentatívnu operetnú scénu, priinerane 
vybavenú personálne a technicky, ako sme 
o tom už hovorili na našej konferencii roku 
1955. Z televíznej ·inscenácie Elbertovej ope
rety "Z prísta·vu do prístavu" nemožno 
usúdiť na jej scénick~· účinok, ale i tak 
bolo m ožné zistiť niektor·é retardačné mo· 
menty v námete i 1mdhe, čiastočne ovplyv
nené dnes už opotrebovanými operetnými 
šablónami. S väčším uznaním môžeme ho
voriť najmä o hudobnej časti jeho operety 
"Do videnia, láska", kde, pravda, vinou 
libreta vystupujú do popredia negatívne 
momenty deja {napr. scéna v prístavnej 
krčme), čím sa, prirodzene, dosiahol opačný 
v)-chovn)• účin. I tu sme toho názoru, že 
náš súčasný život dáva veľa námetov, ktoré 
možno úspešne použiť v našich nových ope· 
retách. Tomuto najdemokratickejšiemu hu· 
dobnodramatickému prejavu treba venovať 
čo najväčšiu pozornosť a starostlivosť. Sväz 
bude mať možnosť sledovať a Prí!Jadne po· 
radiť pri tvorbe nových operiet, vznika jú
cich na niekoľko dobrých libriet, ktoré VÍ· 
ťázne vyšli zo súťaže Novej scény a Slo· 
venského hudobného foridu. 

Nesporne musíme vyjadriť veľkú radosť 
nad úspechmi, ktoré docielila naša sym
fonická tvorba. V posledný ch piatich rokoch 
vzniklo skoro 100 symfonických diel a tak· 
mer všetci skladatelia pracujú na dielach, 
ktorými sa usilujú dôstojne osláviť blížiace 
sa 15. výročie oslobodenia našej republiky. 
Je to úspech, na ktorý musíme poukázať 
na prvom mieste. Tento ve)'ký "t-t?zmach 
tvorivých síl našich skladateľov vy,chádza 
z nových ideových podnetov a priaznivých 
podmienok, ktoré dáva naše zriadenie skla
c:Lateľom. Z uvedeného počtu treba vyzdvih
núť najmä tie diela, ktoré obohatili sloven
ský symfonizmus o nový obsah pri sú
časnom rozvinutí jeho výrazových p rostried
kov. Už v prvých di'ioch Konferencie ,Svä· 
zu slovenských skladateľov sa ukázalo, že 
práve odznelá "VII. sym fónia" .'\lexandra 
Moyzesa znamen<J.Ia v s(tčasnej hudobnej 
tvorbe v)•znamn)• prínos. Skladateľovi sa 
podarilo v tomto diele zachytiť 'individuálnu 
problematiku tak, že nadobudla charakter 
všeľudský a stále živ)•. Orientáciou, zame· 
ranou na riešenie hlboko ľudských problé
mov, prispel umeleckým spôsobom dq cel· 
kového procl)su rastu našej tvorby. K naj-
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náročnejšej .symfonicskej forme, k symfónii, 
siahli viacE',ri naši skladatelia, ako Eugen· · 
Suchol"t v úspešnej " Symfoniette" a Ján. 
Zimmer v " I. a ll. symfónií" . Významné
udalosti našich najnovších dejín sa stali 
už v nejednom prípade vďačným námeto· 
vým žriedlom novšej umeleckej tvorby .. 
Zo skladateľov hol to Tibor Frešo, ktorý· 
sa k nemu vrá til v symfonickej predoJ1re 
"Oslobodenie". Priamy i nepriamy ohlas. 
našla táto tematika i v ďalších význam· 
ných dielach iných autorov. Hoci z javntt 
programovosť, vyjadrená obyčajne v nad
pisoch, v poslednom čase ustúpila, úsilie 
našich skladateľov sa zameralo na nové· 
videnie skutočnosti, a t)'Dl aj na zaujatie 
nového a hlbšieho umeleckého postoja It 
životnej problematike. A preto v početn)·ch 
skladb.ách, ·ktoré v svojom názve nesú ozna-· 
čenie príslušného .žánru a formy, odráža sa 
vkus našej životnej prílomnost:i, zápas o vy·· 
jadre1úe umeleckej pnw(livosti a bohatšie· 
naplnenie citovej sféry človeka. Značný po
diel na tvorbe tohto obdobia má koncertná 
literatúra. Spomeniem aspoň niektoré diela: 
" Koncert pre husle a orchester" A.lexartdra 
Moyzesa, bohato vy\1Žívajúci náš národný 
melos, invenčne svieži "Koncert pre orga/1.' 
a orcl~ester" Júna Zirn.mera, "Koncert pre 
klav ír a orchester" Stefana Németha-Samo
r·ínskeho-, Do tejto oblasti koncertnej liíera· · 
túry patrí aj " Capricio pre kla~'Ír a orches
ter" Ota Ferenczyho, kde skladateľ rieši 
obsahové Í formové problémy kompozície, 
ktoré sa predtým v jeho tvorbe nevyskydi .. 
Snaha o využitie dramatických prvkov v 
symfonickej tvorbe uplatňuje sa v "Drama
ticl<ei fantáz ii" Jána Cikkera, v ktorej skla
dateľ stavia všetky prostriedky na zvý
raznenie konfliktov, ostro kontrastujúcich s 
lyrickými úsekmi- diela. Rovnako i " Dra·· 
matickú pr:~d;.ohru" lliu Zeljenlw m ožno
charakterizovať sriahou o dramaticky v y
pätý výraz, No naša súčasná tvorba nie
je ani bez úspešného hľadania n ovej hu
dobnej lyriky, ako ju nachádzame v II. 
orchestrálnej suite Jozefa Kresánk a a "Se
renáde" Ota Fercnczyho. Z iných symfo
nických foriem si zasluhuje pozornosť suitn 
Andreja Očenáša "Ruralia slo~'aca", nie·· 
koľko v~·stižných hudobných obrazov zo 
života horehronského ľudu, "Symfonick{r 
triptych" Ladislava Burlasa a " K omorná 
symfónia" Júliusa Kowalského. 

Napriek uvedeným, úspechom nemožno
však obísť niektoré nedostatky, ktoré sa 
prejavujú v jednostrannosťi. Preferujú sa
veľké formv a veľké reprodukčné telesá 
čím sa dosÍáva do úzadia tvorba menších 
útvat0\0 .a skladieb s me,!lším orchestrálnym 

b d ~ . kto~ch j"' dokonca v kqncert· 
() ~a perevÚ~ke nedostatok. Neb~?lo .by od 
neJ· uvažovať 0 nových nástroJovych zo· 
:~~peniach v našich partit~rach, ~by sa do· 

dať Z·e účinne riešili novú obsahovosť v e , ; , .... 
svojich diel k tomuto slavnemu vyr?tl?,· 
Ferenczyho " Finále", Zimmerovo "St~ecno ' · 
Burlasov .Epitaf" Vilecovo "Preludw ero· 

. lila nová zvuková farbitosť, č1m by ~a 
.cJe hl . lepšeJ· p ropagácii t:<•chto dlel 
pomo o aJ . · • h . 
<lorna i za h ranicam1• Jednostrannosť ~-
dobnej tvorby sa prejavuje aj v tom, '!-e 

di l od predchádzajúceho obdobm, 
na roz e ' k . b 
keď takmer nebolo sl!l adatel a, tory Y sa 
nebol pokúsil o zvládnutie tvorby vokál~o
symfonickej, upadlo .sa do nepo.zornos~' a 
7Al prvé roky obdobm, na ktore S<_t _vzta
lmje toto hodnotenie, nevzniklo a~ Jedno 
závažnejšie dielo takéhoto zame~arua. . 

Až príležitosť osláv 15. v)·r~Čla , SN_J? .m· 
špirovala skladateľov k napísaruu _zavaznych 
diel tohto žánru. Opäť sa potvrdila p~avda; 
.že významné spoločenské úlohy, hrd!IlSt~a 
b . a práce nášho ľudu vedia nadchnuť 

OJU . •• . • '- h •J 
skladateľov k vypätiu SVOJich tvo.mryc _5.1· 
Dovoľte teraz vyhodnotiť práve. toto úsihe, 
'ktoré sa svojím rozsahom i kvahtou de~non· 
štratívne ul'ázalo práve pri tvorbe d1el . k 
15. výročiu SNP. Ešte pred . ho~?'ot~rum 
konkrétnych diel treb:' vyzdv!hnut1 •• ze ~ 
te jto novej tvorbe kazdý z nas moze vy· 
.cftií úzke spojenie skladateľov so. vzneše· 
n )TffiÍ myšlienkami a ideálmi naŠ~J s!rany~ 
5 revolučnou históriou robotní;~~~ trJe.dy . l 
n ajvznešenejšimi citmi, ktorý~1 ziJe nás na
.rod pri spomienkach na herOizmus ľudu .v 
boji za svoju slobodu a P.okrok. Sldad~t~lia 
·pristupovali k tejto tematike z rozmamtyc~ 
·osobných pohľadov •. a precíten~a. Sc~opn~stt 
.našich tvorcov vyuz1ť spevnost kant?-tovy?h 
.a sborovvch foriem sa opäť z.•7'kve_li . v m~
koľkých :dielach. Obsahove m~mortadne u
~inne na nás pôsobi kant~ta S vn? na _Jurov; 
.ského ,.Sumť hora rodná , k toreJ vyra~.o':~ 
-ekonomičnosť a bohatú invenčnosť roz~'JJaJU 
b ásnické obrazy Pavla H orova. Lyr1čno~~ 
.kantáty Tibora Frešu "Hymnus o vlastt 
nás zase uvádza do hlbky citov lá~~y k 
v lasti. Hirnerov " Pozdrav do Mos/wy , ?-ko 
.aj Očenášova hymnická piese~ ;'M.ôl'n!' 
pokoleniu", dosahujú demokratt~kym1 VJ': 
razovými prostried~ami ~recíterue h:~tsk~J 
lásky a internaciOnálneJ spolup!l~Čru>Stl; 
Kantáta Jozefa Grešálw " Pov sta_me hľ~da 
cnovú dramatičnosť neobvyklýrn1 prostned· 

· " ~'e-'r;lethove' Brezy" i Hosŕnského 
!.CO , l l " "' , " , 
.Povstanie v kraii Ľudovíta Stura su pro· 
~ramové obrazy, často ~ precízne r_ozpraco· . 
vanou tematikou a 5 (1 1 z hudobneho. hľa
diska umeleck)rrn prínosom v .obl;tstl ")'" 
tvárania našich nov~·ch symfomckych bas· 

ni.S ··. musí bilancovať tento výsledok náš· vaz . ..••. 
ho skladateľského kolektívu s naJvac~trn 

. Toto naše uznanie treba pt·evlE'Sť uznamm. . . . . .• k . b 
do všetkých kultúrnych mšutucu, tore . Y 
mali použiť všetky pro~triedky, a~y sa u,eto 
diela dostali do vedorma slovenskeho a ~es· 
kého ľudu. Táto úspešná žatva hud~bny.c? 
diel určite skoncentruje sily hudob:.;teJ kritl· 
ky a vedy, aby vedela zovšeobecn~ť správ· 
ne estetické uzávery a vyhodn~?ttť spolo· 
čenskú závažnosť spomenutých dtel prl . do· 
vršovaní socializmu u nás. Pevne verun~, 
že naši skladatelia obdobne zodpovedne P~1-
kročia aj k o slave 15. výročia oslobodema 
našej vlasti. . d 

Na poli komornej tvorby, odhli~dnuc o 
nedostatkov stojacich númo oblast_'i ~orby, 
ako je nedostatok stálych profesiO:'alnyc~ 
i ámatérskych telies, musíme k~ru;tatov~t 
vzrast tvorby v tomto žúnri oprotl o~do~lU 

\ minulému. Prejavuje sa to predovs~tkym 
vo väč.~om počte nových, zväčša .cykl~cl~ýcl~ 
diel a v niektorých prip~docJ: . l sóh~tlcky 
zameraných. v dnešnej sttuácn našeJ krr!· 
túrnej revolúcie má komorná ~udb~ . zvlá~ť 
významné postavenie preto, ze moz~ po
sobiť ako účinný demokratický prostnedo~ 

ri šírení hudobnej osvety. Takú to adresnost 
p . ··klad Sláčikové kvarteto" Teodora 
ma napn " , l db · 
Himera. Okrem toho je komorna ~u a naJ: 
vhodnejši žáner na koncentroval'l:e hud..obn~ 
myslenie a skladateľovi poskytuJ~ moznost 
zdokonaľovať svoje umelecké maJstrov.stv?: 
Ako zrelé diela sa v tomto smere p t'cJa';h 

k rné skladbv Stefana Németha-Samorm· 
omo · . " S 't kla skeho " Klav írny l>vmtet a " o.n~ a ~re • 
. " Vart·a·c1·e a fú"'a pre klavtr Fnca Ka· 

vtr ' " o . kl , u 
fendu, " Zbojnícka raps6dul p~e a~tr" 
Alexanclra Moyzesa, "Dve klavt~ne swty" 
Anclreia Očenáša, "K oncert pre solo klav~r" 

kami. . 
1
. 

1 
. . z viacerých sborov, ktoré vznik t ~ teJtO 

Jána Zimmera, "Sonáta pre ,hu_~le a· klavtr. 
lludolfa M.acudziŕukého a d al~1e. Komo~a 
hudba je vhodným útvarom aj na ~adam~ 

priležitostí, kde sklada~clia, ako .. ~~s che~' 
'Frešo, Hrk, Letrí.an a m~, uplatmh SV?Je 
·rôzne umelecké skúsenos.tt, treba vyzd~
núť sbor Alexandra Moyzesa "TY. kr.asna 
zem . .. " pre jeho sugestívnu posobtvos~ 
a hymnickú účinnosť .. Viacerí sa ~ozbodh 
pre orchestrálne prostr1edky a mozno po· 

• ch v'rbojov. Takú povahu ma napn· 
~:J " Sondta pre hlavir" Ili u Zelie.nk~, a~o 
i niektoré komorné. skladby Pavla Stmaw, 
Juraia Pospíšila a =ých. 
Veľkým nedostatkom . naseJ hudobnej 

tvorbv za uplynulé ohdob'ie bolo vážne za· 
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Zo slávnostného otvorenia Sjazdu sväzu s!evensky"ch kl d t r 
s ·a a e ov v Divadelnom štúdiu VSMU dňa 4.12. 1959· 

~-ed~á~·~~ tvorby sborove; a capela a hlb
Sle usihe po novom stvárňovaní sborového 
z-:uku, čí~ sa nepriamo spomaľoval celko
vy rozvoJ sborovej kultúry na Slovensku 
s ktorého stavom ešte ani dnes nemôžem~ 
byť spokojní. V poslednom čase okre~ už 
~pomenutých sborov k oslave SNP, Očená
sovho cyklu "Marína" na Sládkovičov text 
"Dt•och mužsl>ých sborov" Frica Kafendu ~ 
.;f!alady pr~ mužský :sbor·" od Jozefa Gre
saka nenruklo ~ac . pozoruhodných prác 
tohto _druhu: P~lna~ rde o sborové úpravy 
ľ~~?.vych 'ľ~esru, bilancia je kvantitativne 
vacsra, narazame tu ~šak v niektorých prí
I_>adoch na I?roblem.ahku umeleckej úrovne 
uprav, ako 1 techruckej úrovne niektorÝch 
amatérskych sborových telies a ich sbor
majstrov. Vzorom v tomto smere môžu bvť 
vydare~é sborové úpra;.·y .A.le:z·andra Moy
ze~a, S~m1ona_ Juro~·ského, Zdenka Mikulu, 
Mllana 1\ovaka pre pt·ofesion á lne a ama
térske s~bory _ĽUT. K zmienenej oblasti 
s~ o~am?k! pruL·u~ujÍI i úpravy ľudových 
pre sm s mstrumentalnym sprievodom. I tu 
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treba zásadne podčiarlnmť, že je 11otrebné 
od_ upravovate!o_v žiadať čo najumeleckejší 
pr1stu}J k našeJ ludovej piesni. To znamená 
z~ akýkoľv;k s~ôsob_ upravovania ľudovej 
l?~esne mns1. ~yt naJ_náročnejšírn tvorivým 
cmom. Opacny postOJ upravovateľov práve
v poslednom čase vyvolal odpor a viedol 
k pau~á~nem~ ~dsu~~z~var~iu ľudovej pies
ne, .n~seJ ~aJvzacneJSeJ 11arodnej hudobnej 
tradJCie. Pntom tr-cha tiež poznamenať že· 
v P?S!e~ných ro_koch vzniklo viacero v-;,da-. 
renych uprav Ttbora AndrašM·ana. Ladisla
Y~ Burlasa, Simona J1Lrovského, · Teodora· 
Hzrn_,era, Alexandra. Moyzesa, Zdenha Afiku
lu, S~efana Németha-Samorínsheho a Barto
lorn_efa Urbanca. Neuspokojivý je stav na
poh tvo~by ~melých piesní, pr·ičom máme
n~ mysh ~a~mä širolcý ,rel?ister piesňovej 
h_or~y,. pocnu_c lwncertnym1 a končiac ta-
kynu ~Hesňanu,. ktoré hy _ zľudoveli. Toto je·
boľaY)m -prohlemom aJ masoveJ· p' 
k 

. Iesne, 
t~:a sa stáv?" ma~~vou v tedy, ak je v nej 

tak? ume~~cka myslienka, čo skutočne získa 
akttvny s1roký ohlas a konzum. Na to,., 

l 

prav?:' nemoze daf r·ecept ani SSS a ne
pomoze ani podpora Slovenského hudob
ného fondu. Vzhľadom na vážnu situáciu 
v tejto oblasti a mimoriadne úlohy, ktoré 
nám v terajšej fáze kultút-nej revolúcie pri
padajú, očakávame od všetkých našich skla
dateľov, že venujú zvýšenú pozornosť tejto 
tvorbe. 

V tvorbe umelých piesní, i kecľ nám v 
poslednom čase vznikli vydarené diela, ako 
sú "Tri piesne" F~ica _Kafe'}_du .na. t ex!, Jána 
Smrelw, cyklus presm "l\1(qova laska Bar
tolomeia Urbanca na slová Kristy Bendo·ve;, 
cyklus p ie.mí na poéziu štúrovcov ·Júliu sa 
Kowalshého, jednako musíme kon.~tatovať, 
že nám ch)•bajú väčšie piesňové cykly roz
mero!11 i umeleckou závažnosťou. Nevytvá
ra sa teda nová koncertná literatúra pies· 
!lového žánru 'a nemáme .fakti.ckv možnosť 
i;iršieho výberu piesrú so súčas"n.ou tema· 
tik ou. 

Na ši skladatelia si zohrali k srdcu potre
bu tv orby pre n ašu najmladšiu generáciu, 
ktorej treba dať primeranú hudobno-pred
neso,,ú literatúru, čo by ju viedla v prvých 
krokoch pri zoznamovaní sa s hudbou. Tu 
môžeme spomenúť viacero skladateľa''• k to
rí v poslednom čase napísali inštruhttvno
pedogogíché skladby, ako Suchm'í, Vilec, 
Cikker, Koŕínek, Himer, Francisci, Kowal
slú, Nlóži a iní. Vy~oko treba vyzdvihnúť 
Suchm'ím' cyldus "Obrázky zo Slo,,enska", 
ktorý sa b ezpochyby priraďuje k najvyda-
1·enejšírn dielam tohto druhu. I keď celková 
bilancia je tu radostná, čaká nás v budúc
nosti spolu s našimi hudobnými pedagógmi 
úloha skoordinovať tvorbu tak, aby obsiahla 
všetky stupne technickej ťažkosti a všetky 
druhy nástrojov. Zároveň b y b olo želateľné, 
aby sa táto vznikajúca in štruktívna litera· 
túra stala základom osnov hudobnej vý
chovy. 

S novým rozmachom nášho kultúrnopo
litického života rozvíja sa aj výroba ume
lecltých filmo v. Preto nebude od veci, keď 
aspoň stručne ohodnotime prácu našich 
skladateľov v tejto oblasti, ktorá zaujíma v 
rámci d emokracie n ášho umenia a popula
rizácie hudby význačné miesto. Na úspe- . 
choch niektorých slovenských filmov sa v 
závažnej miere podieľa i naša hudobná 
tvorba. Treba vyzdvihnúť niektoré práce 
Simona Juro,•ského, napríklad vo filmoch 
Pole neorané, Previerka lásky, Posledná bo· 
sorha; Milana Nováha vo filmoch Styrid~ať· 
štyri, Cert nespí, Kapitán Dabač; Jána Zim
mera vo filme V hodine dvanáste;, ďalej 
niektoré práce Tibora Andrašovana a iný ch. 
Do budúcnosti b y sme si želali, aby sklada
telia filmovej hudby neupadli do ilustra-

th'llosti, ale ab y sa ponorili hlb šie do pod
staty dramatičnosti · scenára a vyu žili film 
vzhľadom na j eho veľk)• masový dosah na 
výchovu zdravého vkusu a hudobnosti náš
ho ľudu. Pri tejto príležitosti si dovoľujeme 
upozorniť .i autorov filmov)·ch scená rov, aby 
do n ajbližšej budúcnosti rátali s námetmi, 
litor)·ch hlavnou osou by bola h udba a pie
seľí. 

Ak sa máme n apokon zaoberať stav om 
našej zábavne; hudb y, k torá už sama osebe 
má t ak ý veľký spoločenský dosah , je p o
tešiteľné konštatovať, že v tomto odbore 
sa zjav'ili viaceré n ámetove hodnotné sklad
by suitnej fotmy typu charakteristických 
skladieb, tancov n a počúvanie, inštruktív
n ych sól a pod. Tento typ záb avnej hudby 
je potrebné cieľavedome rozvíjať a nedo
pustiť, aby ju nahrád zala iba hudba taneč· 
ná. Treba tiež pripomenúf, že od tohto 
druhu hudby očakávame ú loh u spojujúceho 
medzičlánku k náročnejším umeleckým for
mám. Musí byť preto popri svojom užit
kovom charaktere vkusná a umelecky pre
svedčivá. Iba t ak môže zohrať svoju vý
chovnú úlohu. Na~a hudba má v tomto 
smere dobré sk'l.ršie vzor y , na ktoré sa po
darilo šťastne nadviazať, žiaľ, zatiaľ iba 
malému počtu skladateľov. Sväz sloven· 
ských skladateľov očakáva, že skladattJlia , 
ako Geiza Dusíh, Elbert, . Alvin, Hirner, Mi
lan Nováh, Prášil, Mikula, Aladár a Július 
Móži, Bartolmnei Urbanec, uplatnia ešte 
viac iniciatívy, smelšieho tvorivého hľada
nia, viac zdravého inštinktu pri rozoznáv a
ní nového a kvalitného od toho, čo nás VJ:> 
vývoji brzdí. Treba zdôrazniť, že na ša trva
lá úloha uplatniť i v t omto druhu h udby 
vÝrazné národné elementy n ebola ešte do
t~raz úspešne na celom. tvorivom úseku 
vyriešená. Nové podnety a vzory nám opäť 
poskytuje umenie soviHskych skladateľov, 
ako n apr. prístup Dimitrija Sostakoviča k 
takému žánru, ako je opereta. 

V tejto kapitole chceli by sme sa zmieniť 
o hudbe pre súbory, o tvorbe, ktorá nie je 
úpravou ľudových p iesní, al t' samostatnou 
kompozíciou. Niet vari ani v jednej oblasti 
toľko p rotichodných tendencií ako práve tu. 
Na jednej strane môžeme zaregistrovať mi
moriadne vydarené práce, vlastnými p ros
triedkami i myšlienkou p riam ideálne vy· 
stihujúce žáner ľudového tanečného prejavu. 
V tomto ostávajú trvalým vzorom najmä 
posledné práce Alexandra Moyzesa p re 
Lúčnicu, ktoré citlivo vystihujú ch oreogra
fickú ideu a vytvárajú z celého tanca m oti
vicky a gradačne jednotný celok vždy v 
duchu ľudového hudobného u menia. R ov
nako možno pochváliť i niekto1·é p1·áce Ti-
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bor·a Andrašovana, napr. "Povest o Jáno
šíkovi", a práce Bartolomeja Urbanca. Ze je 
to nie práca jednoduchá, ukazuje sa na 
iných dielach, v ktorých sa skladateľom, ak 
ide o zložitejšie choreografické alebo nov
šie námetové predlohy, nepodarilo vždy 
presne vymedziť, pokiaľ možno vnášaf u
melé prvky do útvarov, čo chcú byť ešte 
štylizáciou fudm·ého prejavu. l v tomto 
jestvuje miera, ktorú ťažko prekročíť bez 
rizika, že vznikne dielo, vymykajúce sa 
z repertoáru a charakteru príslušných sú
borov. Určitá repertoá•·ová kríza našich ľu
dových súborov vznikla aj tý m, že o túto 
tvorbu n eboli zainteresovaní viacerí skla
datelia, na čom nesú vinu aj umeleckí ve
dúci súborov. 

Posledný vývoj slo·r,.oenskej tanečnej hud
by je charal,terizovaný vznikom veľkého 
tanečného orchestra Ceskoslovenského roz
hlasu, ktorého pričinením získala tanečná 
hudba kvalitnú reprodukciu a relatívne no
vý spôsob úprav. Aby sa i tento spôsob 
nezautomatizoval a nestal šablónou, začí
najú sa uplati'íovať nové varianty v obsa
dení reprodukčných telies, a tým aj určité 
nové osvieženie interpretačné. Je chybou, 
že medzi autormi tanečných skladieb vy
stupujú čoraz častejšie tie 'isté mená, cbýba 
príliv nových autcrov, ktorí by zásadne 
zasiahli do ďalšieho kryštalizačného pro
cesu našej novej tanečnej hudby . Stálou 
chronickou chorobou je otázka tanečných 
textov, v ktorých nám často chýba dobr)' 
vkus a sv-ieža myšlienka. Každú dobrú no
vinku, v ktorej sa podarí vybočiť z me
chanickej šablóny textovej, melodickej a 
inštrumentačnej, prijíma naša verejnosť s 
uznaním. Stále aktuálna ostáva úloha pri
nášať do slovenskej tanečnej hudby príno
sy svojské, originálne, pretože viacnásobné 
použitie novej myšlienky alebo nového in
terpretačného spôsobu stáva sa nežiadúcou 
šablónou, hoci by ~j boli kvalitné. Nesta
číme dosť zdórazňovaf. že skladatelia tejto 
hudby musia venovať zvláštnu pozornosť 
invenčnej kvalite a technickému zvládnutiu 
skladby, od ktorých závisí celkový úspech. 
Ukázalo sa napríklad, že je lepšie, ak skla
dateľ tvori menej, ale tým kvalitnejšie 
skladby, a pritom zvýši voči sebe kritériá. 
Prílivu braku a gýču možno čeliť sústav
nou ideovou a estetickou ostražitosťou a ta
kými dobrými skladbami, ako sa podarilo 
vytvoriť v niektorých dielach Gejzovi Dusí
koví, Karolovi Elberto~·i, Gejzovi Toperce
rovi, Andrejovi Lieskovskému, Voitechovi 
Wickovi a Pavlovi Zelenayovi. 
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IV 

Po zhodnotení našej tvorby dovoľte pri
stúpiť teraz k ďalšiemu dôležitému úseku 
referátu, ktorý sa týka propagácie a distri
búcie našej tvorby, ako aj styku s našimi 
umeleckými inštitúciami. 

Ak sa má naša tvorba dostať do vedomia 
ľudu, je nevyhnutná efektívna činnosť naj
mä prv.}·ch dv och zložiek. Bez správnej a 
uvedomelej propagácie zostáva naša tvor
ha mí·tva a obmedzená na malý okruh od
borníkov. Bez správnej distribúcie sa zase 
nedostane k tomuto konzumentovi, ktorý 
ju potrebuje a čaká na z'íu. Od p~sledn~j 
konferencie roku 1fl55 sa popularizáciu na
šej tvorby znateľne zlepšila, ale ani s dneš
ným stavom nemôžeme byť ítplne spokoj
ní. 

Pomerne najväčší kontakt medzi našou 
tvorbou a širokým publikom sprostredkujú 
naše orchestre. Prirodzene, najčastejšie mies
to v tejto službe zaujíma symfonický or
chester bratislavského rozhlasu, ktorý už 
po dlhé roky n eúnavne reprodukuje našu 
hudbu a vytvoril z nej veľa krásnych sní
mok na vysielanie. Treba vyzdvihnúť i to, 
že tento orchester sa po dlhý čas venoval 
všetkým žánrom našej tvorby, no p otreba 
kvalitne nahrávať st~'tle pribúdajúce sym
fonické .a kantátové 8kladby vynútila si 
špecializáciu tohto telesa, pričom stále ostá
va nevyriešené, aké teleso bude reproduko· 
vať a nahrávať našu zábavnú hudbu. Další 
orchester - orchester košického rozhlasu. 
ktor)· dnes dostáva už charakter špecializo~ 
vaného orchestra, len bojazlivo siaha po na
š.ich novinkách. Bolo hy dobré a užitočné, 
keby si tento orchester sim iniciatívne získa
val skladateľov, najmä z východného Slo
venska, a dával popudy k vzniku skladieb, 
ktoré hy mu zodpovedali a repro;>zentovali 
tvorivosť východnej oblasti našej republi
ky. 

Závažnú propagačnú úlohu p1·e slovenskú 
hudobnú tvorbu má orchester a sbor Slo•. 
••enlikej filharmónie. Vieme, že úlohy tohto 
orchestra a sboru sú zamerané na dvíhanie 
celkovej hudobno-kultúrnej úrovne, a nie · 
len na propagáciu našich diel, no myslíme, 
že častejšie a plánovitejšie predvádzanie 
našej novšej i staršej tvorby by pomohlo 
aj filharmónii vytvoriť si osobitný národný 
profil. Veď si treba uvedomiť, že i celkový 
náš hudobno-kultúrny profil dostáva už 
dnes svoj špecifický charakter a v hudúc
nosti ho bude potrebné ešte viac vyhraniť. 
Tak)•to svojsk)• profil má mať každé po
predné teleso - pripc.menuli hy sme napri
klad Ceskú filharmóniu a jej reprodukciu 

Zäber zo zasadnutia ústredné ho výboru Sväzu českoslovens!<ých skladateľov dňa 3. 
v Divadle hudby v Brat islave 

1959 

Smetanovej "Mé vlasti". Na adres?- všet: 
kých orchestrálnych telies . dovo~UJ~~e s~ 
teraz v období dovršovama socialistickeJ 
kult~rnej r evolúcie, apel, aby neza~ú~ali 
na našu mládež, na naše deťi, na náš VIdiek. 
Tu vidíme kus záslužnej p ráce, tu si chceme 
pripraviť naše budúce k oncertné pnhliku:U. 
a dvíhať celkovú úroveľí poslucháčov naseJ 

hudby. . .. v • tv b 
Najširší dosah v propaga?n naseJ or)' 

má nesporne rozhlas. N em.ozno povedať, ze 
b y sa vysielalo m~lo n~ŠeJ hudby, ale dra· 
maturgia a proporCionalita celkoveho pr<Jgra
mu sa nám nezdá najlepšou. Rozhlas ne
v edel zatiaľ pútavo a pohotove zaintereso
vať poslucháčov o závažnejšie_ progra~y, 
:zložené z diel n ašich autorov. AJ k omentare 
k týmto skladbám n~e sú ešte_ dovsť pútavé 
a na výške. Treba ~~ uvcdorruť, ze rozhlas 
má vcľ';ui široký okruh poslucháča-:_. a po
n ajviac takých, ktorých treba poucrť, za
interesovať a upútať ich pozornosť natoľko, 
a bv si obľúbili n ašu hudbu. Rozhlas už ta
kúio pohotovú ' a iniciatívnu pr·opa.gacm 
urobil - ' Spomeňme .. si len na p rehhadku 
nášej n úvej tvorby v rokoch 1957. a v~958. 
Dohre b y bolo pouvažovať_ o tom, CI hy 
relácie z našej aj inej ·umeleckej htidhý ne· 

mohli byť umiestené vo :'hodnejší~h a. po
čúvanejších hodinách. Veľ a vysrelacreh~ 
času venuje rozhlas i r eláciám t~v. ~ ttdoveJ 
hudby a úpravám ľudových pre~ru . J , tli 
treba jasne povedať, že ná~or mekto~ch 
pracovníkov redakcie. ľudoveJ hu?by n ásho 
rozhlasu na tieto otazky nepovazuJeme za 
správny. Nie ~me z~ fotografie, a ne_tvo~vé 
napodobľíovame. našrch ľu~_ov~ch ptesrn a 
tancov chceme 1 v tomto zann pocuť u me
lecké Činy. Pokiaľ vieme, rozhlas má vo 
svojich archívoch i u melecky cenné a .nas1m 
p red stavám zodpovedajúce s~racovaru.a al~; 
bo aj h otové skladby, k tore sa obJaYUJU 
v p rogram e len veľmi sporadick~.. • . 
Veľmi cenné služby p re propagacm naseJ 

hudby by mohla preukáza~ i _naša televí; 
zia. Tu, žiaľ, už len ~eľm1 ~r1edka, poč~t 
hudbu n ašich skladateľ ov. Zda sa nam, ze 
bv sa častejšími pren osmi z našich k on 
c~rtov a opemých l ' redstaveni - aj keď 
si uvedomujeme tech nické ťažkosti - čas
tý m a sústavným propagovaním n ašich m a
sových piesní, kantát a iných mal)·c~ I?
riem dalo veľa vykonať v u meleckeJ vy
chove ľudu. Našá hudba h y sa d ala dobre 
využiť aj pri zvukovom sprev~dzaD! záhe: 
rov, hoci aj zpravodajského vys1elarua. Veď 
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ako to vyzerá, keď sa ukazujú zábery z 
našej krajiny a k tomu znie hudba západ
ného džezu. Televízia sa už dnes vyvíja 
v kultúrnu veľmoc, ktorá tiež bude musieť 
11platif svoju morálnu povinnosť_ a dlh . v .. 
!'ámci dovršovar$ socialistickej kultúrnef ' 
revolúcie . . Do tohto p~~ p_odľa nás i dví
p.anie všeobecnej 'kultúrnej úrovne i spoje
ille národa v Jeden celok za pomoci vlast-
~ej kultúry. . : 
; V Gramofónových závodoc~ sa na naše 
pomery najmä v . posledných dvoch-troch 
rokoch nahráva dosť slovenskej symfonickej 
~ opernej .hudby. No· jej lisovanie a uvádza
nie do distribúcie sa . značne oneskoruje. 
Málo sa nahralo z našej ľudovej hudby, 
9riginálrieho folklóru, o ktorý hy bol iste 
yeľký záujem aj v zahraničí. Je najvyšší 
.čas, aby sa aj v Gramofónových závodoch 
prikročilo k založeniu antológie slovenskej 
ľudovej hudby, prípadne i za použitia 
niektorých snímok·' .Slovenskej akadémie 
yied. V tanečnej a zábavnej hudbe nemožno 
s nahrávaním čakať tak dlho, kým sa po
~ularita piesne už skončí. Správne- by bolo 
popularitu dobrých tanečných skladieb a 
piesní, ktoré vyhovujú aj nášmu životné
tnu štýlu, rýchle podchytiť, nahrať, rozšú~ť, 
a tak vychovávať vkus. Potrebné je to 
näjinä' téraz, 'ke'ď márr.a za úlohu. Čeliť .gýču, 
prenik:a júcemu zo zahraničných rozhlaso
vých stanic, prípadne aj z iných zdrojov. 
Radi hy sme upozornili naše Gramofónové 
závody, že i distribuční pracovnici sú dô
ležitým ohnivkom v propagácii, a tým aj 
vo výchove hudobnosti a vkusu. Najmä 
títo pracovnici hy mali byť zapálení za 
našu hudbu a mali by mať pocit pracov
níkov na kultúrnom poli. No i pri týchto 
niekoľkých výhradách treba vyzdvihnúť, že 
spolupráca s Gramofónovými závodmi je 
najmä v posledných rokoch veľmi dohrá 
a pre naše hudobné wnenie užitočná. 

Slovenské vydavatel~tvo k-rásnej litera
túry je u nás jediným vydavateľstvom, 
ktoré vydáva hudobniny. Pokiaľ ide o vy
dávanie umeleckej hudby, bolo hy našou 
žiadosťou zvýšiť poč~t titulov i nákladu 
malých partitúr, čo sa rovnako týka aj li
teratúry o hudbe. K vydávaniu zábavnej 
a tanečnej hudby hy sme mali rovnakú 
poznámku ako na adresu Gramofónových 
závodov, aby sa totiž tieto hudobniny vy
dávali pružnejšie a najmä, ak ide o albu
my, vo viať-erých zošitoch. Odporúčame si
multánnu súhru s rozhlasom a Gramofóno
vými závodmi. Vydavateľstvo krásnej lite
ratúry počtom titulov a kapacitou nákladn, 
prirodzene, nemôže uspokojiť naše vydava· 
te?ské. potreby, a preto sa musíme snažiť, 
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aby sa už v budúcom roku založilo ďalšie 
vydavateľstvo pri Sväze slovenských skla
dateľ ov, ktoré hy sa v prvej fáze svojh~ 
vývoja orientovalo na vydávanie zábavnej, 
pi~ňovej a tanečnej hudby: 
· ""\lýdávanie' hú<fo'hnín a'litéŕatúŕy o li'udbe, 
pokiaľ vieme, nwáža na ťažkosti zo strany 
Slovenskej knihy, ktorá údajne nemieni 
preberať do distribúcie viac •titulov . a väčšie 

_11áklady. Pri vyäávaní partitúr a kníh o
hudbe nemožno predpokladať, ;?.e sa vy
predajú v krátkom . čase; tieto diela totiž 
nestrácajú platnosť . _aJ;Ú __ po dlhšom čase, a 
preto s ich dlhodobý.!,!l uskladnením trebao 
počítať. Ak Slovensk\\!5;kniha tvrdí, že sa 
niektoré hudobniny zle predávajú, pokia- -
dáme za potrebné; podobne ako sme to
zdôrazňovali pri distribúcii gram<;~fónov)·ch 
platní, školiť ·· .Personál v predajni~ch. Dalej 
zisťujeme, že -naša stará požiada'vk.a, aby
aspoň v každon;t krajskom meste bola jedna
samostatná pre'dajňa hudobnín, nebola za
tiaľ realizovaná - prirodzene, na škodu na

·Šej hudby i na škodu dvíhania kultúrnosti. 
nášho národa. 

Výrazným propagátorom a distributérom 
našej hudby je aj Koncertná a divadelná' 
kancelária, ako i krajské alebo mestsM kan
celárie. Naša tvorba i naši Ul:Qelci !!a v 
programoc_h podujatí "šprávovaD.ých. týmito
ustanovizňami uplatňujú v nedostatočnej 
miere. Vedúci pracovníci týchto kancelárif 
nie sú často dosť zanietení za domácu tvor· 
bu, podceňujú niekedy domácich umelcov 
a väčšmi ich zvádzajú otázky zisku než 
hodnota programu. Domnievame sa, že Po
vereníctvo školstva a kultúry urobí v kul· 
túrnej poliťike týchto inštitúcií pocl,ľa mož
nosti rýchlu nápravu. 

Úspešný rozvoj našej socialistickej hudob
nej kultúry často závisí aj od dobrého sty
ku a spolupráce s inštitúciami, ktoré ju 
vedú alebo spolu s nami vytvárajú. Náš
styk s úsekom kultúry i s hudobným od
delením Poverenictva školstva a kultúry je
často, priznajme si to, iba formálny a ne·· 
zriedka náhodnv. Na tento stav sme už na 
konferencii rok~ 1955 upozorňovali. Znova 
zdôrazňujeme, že sme za najužšiu spolu
prácu najmä tam, kde Sväz slovenských 
skladateľov môže čo najúčinnejšie radiť a 
pomáhať. 

Spolupráca s naším odborným hJ.Idobným 
školstvom, konzervatóriami a VSMU a s 
ich vedúcimi orgánmi je nedostatočná. Re
organizácia štruktúry nášho odborného hu· 
dobného školstva, jeho nové usporiadanie, 
práca na nových osnovách učiva sa zatiar 
robí bez našej pomoci. Casto. dobré výsled
ky nášho hudobného školstva, naj:mä po-

kiaľ ide o odbornosť, nie sú v dostatočnej 
miere vyvážené presvedčivou estetickou i 
občianskou výchovou, ktorá by vieii.Ia na
šich mladých umelcov k jasnému a vyhra
nenému postoju k našej spoločnosti a jej 
potrebám. Sme ochotní, ba považujeme si 
za svoju povinnosť pomáhať, radiť, a to 
tak vedúcim zložkám, ako i jednotlivým 
školám, ak sa na nás s dôverou obrátia:. 
Na správnej výchove našej nastupujúcej u
meleckej generácie nám nesmierne záleží, 
pretože len politicky uvedomelá a · odborne 
pripravená môže platne zasiahnuť do nášho 
života, vytvárať hodnoty, ktoré prispejú k 
urýchleniu dovŕšenia socialistickej kultúr
nej revolúcie. 

Sväz slovenských skladateľ ov vždy pri
kladal význam styku a spolupráci s našimi 
-profesionálnymi súbormi ľudovej umelec· 
kej tvorivosti, so SĽUKom, s\!horom VUS, 
Lúčnicou i s ostatnými mestskými, závod
nými i dedinskými súbormi Ľl:JT. Ziaľ, dnes 
musíme konštatovať, že spolupráca je ne· 
organizovaná, sporadická, často náhodná aj 
našou vinou. Je pravda, že sme sa nedoža· 
dovalí .prehrávok, diskusií o nových progra· 
moch a ich línií, najmä vedúcich súborov, 
ktoré mohli podstatne ovplyvniť ďalší 
úspešný vývoj. Treba však rovnako po
znamenať, že ani zo strany súborov nevyšla 
iniciatíva. Zdôrazňujeme, že rozvoj umelec
kej tvorivosti našich súborov už niekoľko 
rokov prešľapuje na· mieste, nepostihuje v 
dostatočnej . miere všetko to ·nové, krásne, 
čo sa zo dňa na deň rodí v našej spola<!· 
nosti. I keď sa vyskytuje nová námeto
vosť v dramaturgii programov, často je 
zvýrazňovaná starými prostriedkami, či: u~ 

Na sjazde bol Rrltomn)l aj. 
gruzínsky skladatel Revas 
Lag idze (v!avo). ktprý spolu 
so skladatelom Tiborom. An
drašovanom (vpravo). kom
ponuje hudbu ku gruztnsko
slovenskému koprodukčnému 

filmu "Prerušená pieseň .. 

v tanečnej alebo hudobnej zložke. Tu vidí·· 
me zásadnú prekážku v umeleckom napre
dovaní. Sväz sletven5kých skladateľov hudn 
najmä svojich mladých i najmladších čle· 
nov viesť k čo najužšej spolupráci pri vy
tváraní nových programov a novej drama
turgickej línie súborov ľudovej umeleckej 
tvorivosti, nabádať ich k prebel'aniu ne
formálnych patronátov, od ktorých si sľu• 
hujeme ďalší rast súboro~ i spojenie umel
cov so životom. 

V posl'ednom období, najmä po Sjazde 
socialistickej kultúry, sa spolupráca medzi 
umeleckými sväzmi značne zlepšila, ba mô
žeme povedať, že sa už úspešne rozvíja. 
Nové úlohy, pred ktoré nás postavila v ob
dobí dovršovania socialistickej kultúrnej 
revolúcie naša strana, zaväzujú všetkých u· 
melcov a ich sväzy, že budú úzko spolu
pracovať. Túto spoluprácu je však potrebné 
prehlbiť nielen spoločnými verejnými vy· 
st(tpeniami, ale aj v tvorivom procese pri 
vzniku nových umelec1'1ch diel. 

Súdružky, súdruhovia, 
propagáoii, distribúcii a stykom nášho 

sväzu s umeleckými inštitúciami sme veno· 
valí pomerne obsiahlu kapitolu. Od týchto 
dôležitých činiteľov totiž závisí, ako h\lde 
prenikať naša nová tvorba do vedomia náš
ho ľudu, ako ju ľud bude prijúnať a ako 
táto tvorba čo najskôr pomôže pretvoriť 
myslenie a cítenie nášho človeka. 

Skladatelia píšu · svoju hudbu s l áskou 
a nadšením, snažia sa pomáhať každý po
dľa svojich síl a talentu našej socialistickej 
súčasnosti, preto by holo veľkým nedostat
kom, keby spomínané inštitúcie a po'diJ!ky 
nerozširovali naše hudobné umenie s rovna-
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ftým · poroztunerum a zápa~pm. Pomoc a 
spoluprácu, ktorú ponúka Sväz slovenských 
skladateľov, myslime úprimne, treba ju pre
to prijať a využiť v prospech našej hudby 
a celej kultfu·y. 

v 

Doterajšia bilancia stavu hu.dobnej tvor
by, jej propagácie a distribúcie zreteľne 
poukázala na všetky klady a nedostatky, 
ktoré nám načrtávnjú ďal~ie úlohy pre prá
cu S>äzu slovenských skladateľov. V čase, 
keď môžeme hovoriť o bohato diferencova
nej národnej hudobnej kultúre, ide o to, 
nby sa táto kultúra stala majetkom čo naj
väčšieho počtu pracujúcich. Ak máme úspeš
ne plniť úlohy vy plý vajúce z uznesení XI. 
sjazdu KSC a Sjazdu socialistickej kultfu;-y : 
dovi-šiť socialistickú kultúrnu revolúciu pri
blížením kultúry ľudu i prostriedkami hu
dobného umenia a takto dvíhať v~eobecitú . 
kulttírnu tírove1'i, nebude to možné bez ši
r <!ko orj:(an.izovanej hudobnej výchovy a o
svety. Toto dosiah.neme ďalšim rozšírením 
a najmä shvalitnením hudobne; výcho~·y 
nn ·· školáéh, počnúc všeobecnovzdelávacími 
a kónčiac vysokými odbornými školami. 
Konkrétne to znamená oboznamovať našu 
mlád~.l s podstatou hudby ako umenia. 
Okrem toho treba hlada( nové formy ht'· 
dobnei' osvety , pQdchytiť pracujúcich, pre
<lovšetk)'I11 mládež, organizovaním hudob
úoo svetov")' l'h združeni, v ktorých by sa 
uskutočňovala cieľavedomá výchova a spo· 
zná vanie "kvalitného hudobného umenia, pri
čom by pokračoval boj proti gýču a odvá
dzal sa záujem od jednostranného vplyvu 
e.xtrémnych, výstrelkov súčasnej tanečnej 
hudby. Hnutie známe pod menom " Hudob
ná m ládež." dosiahlo úspechy v Cechách, 
domnievame sa, že i u nás na Slovensku 
hy. ju bolo treba organizovať v r-ámci úloh 
CSM, za spolupráce všetkých osvetových 
zložiek a odborného umeleckého školstva, 
divadiel hudby, závodných klubov ROH 
atď. ·Uvedomujeme si veTmi jasne, že boj 
proti braku a g~'Ču si vyžaduje najrozma
nitejšie Íónny výchovy a osvety a že úlohy 
nemožno ' úspešne zvládnuť z jedného cen
t:a:. Počítame tu so spoluprácou decentra
li7.,ovaných zložiek celej kult(u-y, na ktoré 
prechádza v súčasnom stave veľká zodpo
vednosť za správne využitie miestnych špe-
cifických podmienok. . 
· Netajíme sa, že najväčšie starosti nám ro
hí súčasný stav v oblasti tanečnej a zábav
nej hudby . Pozrime n.a vec celkom reálne. 
V poslednom čase sme svedkami nežiadú
cej - skutočnosti, že naša m1ádež, najmä 
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mestská; · často neprijíma mnohé dobré ta
nečné skladby a piesne našich autorov, ale 
obdivuje povrchné, falošne sentimentálne, 
senzáciechtivé výplody západného deka
dentného džezu. Alw odstrániť tieto n ežia
dúce javy? Sme si vedomí toho, že je to 
úloha veľmi ťažká, a musíme sa uspokojiť 
s tým, že tieto nezdravé . javy neodstrá
nime ťl.araz. Tera:c je však hlavné určiť 
t~jto ceste pokiaľ možno taký smer, aký 
budeme chcieť my. A preto je potrebné, ahy 
Sväz slovenských · skladateľov vo svojej pri· 
slušnej sekcii dôkladne prediskutovával 
každú novú tanečnú skladbu, všímal si jej 
hudobnú a textovú stránku, vydarené sklad
by ihneď odporúčal na vydanie tlačou, na 
rozširovanie v r~hlase a na nahratie na 
gramofónové platne, ako sa to v posled
ných mesiacoch už začalo úspešne p rakti
zovať. Dalej je potrebné vplývať na vý· 
robné, reprodukčné a osvetové ustanovizne, 
aby zabránili rozširovaniu braku a aby bo
la zaručená reprodukcia a propagácia len 
kvalitných skladieb. Treba dať :vopud k za
kladaniu krúžkov milovnikov dobrej taneč
nej hudby v mestách i na vidieku. Môže 
to byť na spôsob divadiel hudby, pripadne 
aj pri kvalitných tanečných orchestroch. 
Sväz vyvinie všetko úsilie, aby tento naj
masovejší drult hudobného umenia dostal 
nový~ zdravší smer. 

Nemalá zodpovednosť za hudobno-osveto
vú činnosť na našom vidieku prechádza i 
na lcrajské honcertné kancelárie, od ktorých 
očakávame, že budú na patričnej výške a 
svoju činnosť vedome zamerajú na riešenie 
týchto vážnych kultúmopolitických úloh. 
Problémy decentralizácie sa citeľne dotýka· 
jú i všetkých hudobných ul:nelcov. J e veľ
mi nezdravým zjavom, že väčšina umelcov 
a m1adých absolventov hudobných učilíšť 
sa húževnate pridŕža poby tu v Bratislave, 
čim vzniká dojem relatívnej p resýtenosti 
a nadbytočnosti, 7atiaľ čo náš vidiek trpí 
citeľným nedostatkom kvalifikovaných pra
covníkov hudobnej kultúry. Viacerí naši 
skladatelia si už konečne musia uvedomiť, 
že ·by holi neraz užitočnejší na našom vi
dieku než v Bratislave. 

Nemalé úlohy čakajú náš Sväz na ide· 
ologickom fronte v oblasti h udobnej tvor
by, hudobnej vedy a koncertného umenia. 
Musíme vyvinúť všetko úsilie na prekonanie 
zvyšných vplyvov súčasnej buržoáznej este
tiky v my slení umelcov a teoretikov, ktoré 
v súčasnosti nadobúdajú rôzne skryté a 
lákavé formy. K týmto otázkam možno len 
toľko povedať, že aui prakticky ani teore" 
ticky nemožno upustiť od základných ·po• 
žiadaviek nášho umeleckého programu, no 

~áber z prv~ho dňa sjaz
dového rokovania. Zľava : L. 
Soltýs , J. Poničan, G, Du 
s lk. do<:. dr. o. Ferencz:J 

a doc. J. Cikker 

na druhej strane t~chil kl~~ť dôraz na tvo
rivé hľadanie nam1esto nez1votného a sche
matického chápania pož'iadaviek, kladený ch 
na umenie. Od poznávania vše~~ecne p~t
n\•ch zásad prechádzame na pozJadavky J?· 
dinečnej umeleckej realizácie týcht_() k:ité~ 
Spoločenský účinok nášho umema _Je za
vislý od toho, ako úspešne a kv.al~tne ~ 
zvládnu dané úlohy, pričom treba zdorazmf: 
že otázka 1.-vality je a b ude vždy v popr:dí 
našej umeleckej práce. V tomto refer..tte 
sponúnané úsilie ~ašic~ sl:dad~teľ ?V ~, o
pravdivejšie a plnšte Vldem:e vyvoJa n asho 
života je umožnené len , Jednotou týchto 
dvoch momentov : momentu ideového a II!o
mentu tvorivého. J edine týmto sa pozdvi
huje pravda života na pravdu umelec~ú. 
Jednou z najdôležitejšlch úloh , vyplývaJÚ
cich z uzneseni XI. sjazdu KSC, IL sjazdu 
ses i Sjazdu socialistickej ~nl!úry, je P.O· 
starať sa o správne proporcwnalne roZVlJa: 
nie všetký ch žánrov a fori~m hudobneJ 
tvorby. To znamená, že _ pri ďalšo~ rozvi
jani tvorby symfomckeJ a op;;r~el t reba 
znova oživiť a p odstatne rozSB'lť tvorbu 
tých žánrov k toré momentálne zaostávajú, 
ako skladb; menšich. obsadeni a malých 
foriem sborových a umelých piesní, skla
dieb ~a rôzne spoločenské príležitosti, ako 
i skladieb populárnych, m asových a dobrej 
tanečnej hu dby . · . , . . · . 

Y súvislosti s decentralizac10u s1 mus1 
Sväz slovenský ch skladateľov uvedomiť, že 
nezdravá prílišná centralizácia hudobného 
života v Bratislave je závislá a j od žánrov, 
ktoré skladatelia poväčšine komponujú. Po
najviac sa píšu skladby, vyžadujúce veľký 
reprodukčný aparát, dokonalých orchestrál
nych, vokálnych interpretov i sólistov. Tre: 
b~ si však jasne uvc.lomiť, že takét!> pod
mienkv možno prakticky udržať len· v hlav
nom meste zatiaľ čo náš vidiek si nemôže 
technic)iy ~várať podobné podmienky. S 
tým súvisi to, že_ na vidieku nie je m ožné 

predvádzať náročné skladby po~oc:;o-~ d~- , 
mácich zdrojov. Musi nám byť tJ.ez Jasne, 
že veľkosť úmenia sa nemeria len tcch : 
nickým.i .nárokmi na interpretáciu a veľ
kosťou reprodukčných aparátov, ale že mož: 
no. vytvárať umelecké diela vysokej ~odnot)~ 
i pre menšie obsadenie a pre me~ur tech: 
nické nároky. Nedávno sa vytvorila nO.I'« 
oper-a v Banskej Bystriri, čoskoro · sa vy: 
tvori Krajský symfonický orchester '' Koši· 
ciach a v Banskej Bystrici. Neustále nám 
vznikajú ďalšie amatérske orc?estre, zá
vodné a mládežrucke súbory; tleto všetky 
čakajú na diela písané pre ~e- Sldnda~~ľ, 
ktorý cíti so. súčasnosťou _a. 1de so sv~Jl.JY! 
ľudom, nemože toto neVJdlCť a mus1 s~ 
uvedomiť, že nemá zmysel kumu~ova~ pr~ 
Bratislavu žánre, ak sa tým nema prmtes~ 
nová kvalita, a zatiaľ zanedbávať iný dô
ležitý úsek hudobnej kultúry. Veď v duchu 
dovršovania socialistickej kultúrnej r evolú
cie je potrebné práve tento úsek zásohova~ 
nov)·mi hodnotnými dielami. Darmo budem e 
apelovať na miestne osvetové aparáty, prí· 
padne na iné zložky, vyv:íjajúce kultúrnu 
činnost, ak im k tomu nevytvorime. patrič; 
né podmienky. 

V šeobecné úlohy lw.dobnej vedy vo svä
zovej práci sú obsialmuté v úlohách dovi··· 
šenia socialistickej kultúrnej revolúcie. S.ú 
to predovšetkým úlohy ~prostrecl.kova~a 
medzi hudobnou tvorbou a spoločenskym 
konzumom na jednej a ďalší rozv oj výsku
mu vo všetkých hudobnovedných _discipli
nach na druhej strane. V záujme · toh to
žiada sa venovať pozornosť najmä hla.vný1~ 
a aktuálnym problémom našej súča_snostl
Pre úspešnejšie zvládnutie úloh, ktoré s~k
cii pripadajú, je potrebné zainteresovať d_o
prá<;e sekcie i našich hudo~ný.ch p~dag<>-; 
gov. Bude potrebné zreorgamzovaf ttez ech~ 
hudobno-vedeckú sekciu p)."i Sväze slovcn
ský.ch skladateľov tak, že sa vytvo~i:}- k~; 
misie hud!)bných teoretikov, ped~trógov ~ 



bol'a Andrašovana, napr. "Povest o Jáno· 
šíkovi", a práce Bartolomeja Urbanca. Ze je 
to nie práca jednoduchá, ukazuje sa na 
iných dielach, v ktorých sa skladateľom, ak 
ide o zložitejšie choreografické alebo nov· 
šie námetové predlohy, nepodarilo vždy 
presne vymedziť, pokiaľ možno vnášať u· 
melé prvky do útvarov, čo chcú byť ešte 
štylizáciou fudo,·ého prejavu. I v tomto 
jestvuje miera, ktorú ťažko preki-oč'iť bez 
rizika, že vznikne dielo, vymykajúcc sa 
z repertoáru a charakteru príslušných sú· 
borov. Určitá reperto:5.•·ová kríza n ašich ľu· 
dových súborov vznikla aj tým, že o túto 
tvorbu neboli zainteresovaní viacerí skla· 
datelia, na čom nesú vinu aj umeleckí ve· 
dúci súborov. 

Posledný vývcj slovenskej tanečnej hud· 
by je charaherizovaný vznikom veľkého 
tanečného orchestra Ceskoslovenského roz· 
hlasu, ktorého pričinením získala tanečná 
hudba kvalitnú reprodukciu a relatívne no· 
vý spôsob úprav. Ahy sa i tento spôsob 
nezautomatizoval a nestal šablónou, zači· 
najú sa uplatľíovať nové varianty v obsa· 
dení reprodukčných telies, a tým aj určité 
nové osvieženie interpretačné. Je chybou, 
že medzi autormi tanečných skladieb vy· 
stupujú čoraz častejšie tie· isté mená, chýba 
príliv nových autcrov, ktorí by zásadne 
zasiahli do ďalšieho kryštalizačného pro· 
cesu našej novej tanečnej hudby. Stálou 
chronickou chorobou je otázka tanečných 
textov, v ktorých nám často chýba dobr)r 
vkus a svieža myšlienka. Každú dobrú no· 
vinku, v ktorej sa podarí vybočiť z me
chanickej šablóny textovej, melodickej a 
inštrumentačnej, prijíma naša verejnosť s 
uznaním. Stále aktuálna ostáva úloha pri· 
nášať do slovenskej tanečnej hudby príno· 
sy svojské, originálne, pre tože viacnásobné 
použitie novej myšlienky alebo nového in
terpretačného spôsobu stáva sa nežiadúcou 
šablónou, hoci by &j boli kvalitné. Nesta· 
číme dosť zdórazňovaf. že skladatelia tejto 
hudby musía venovať zvláštnu pozornosť 
invenčnej kvalite a technickému zvládnutiu 
skladby, od ktorých závisí cellwvý úspech. 
Ukázalo sa napríklad, že je lepšie, ak skla· 
dateľ tvorí menej, ale tým kvalitnejšie 
skladby, a pritom zvýši voči sebe kritériá. 
Prílivu braku a gýču možno čeliť sústav
nou ideovou a estetickou ostražitosťou a ta· 
k ými dobrými skladbami, ako sa podarilo 
vytvoriť v niektorých dielach Gejzovi Dusí· 
kovi, Karolovi Elberto~·i, Gejzovi Toperce· 
rovi, Andrejovi Lieskovskému, Vo jtechovi 
Wickovi a Pavlovi ZeleiUlyovi. 
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Po zhodnotení našej tvorby dovoľte pri
stúpiť teraz k ďalšiemu dôležitému úseku 
referátu, ktorý sa týka propagácie a distri· 
búcie našej tvorby, ako aj styku s našhni 
umeleckými inštitúciami. 

Ak sa má naša tvorba dostať do vedomia 
ľudu, je nevyhnutná efektívna činnosť naj· 
mä prv)·ch dvoch zložiek. Bez správnej a 
uvedomelej propagácie zostáva naša tvor· 
ha mÍ'tva a obmedzená na malý okruh od
borníkov. Bez správnej distribúcie sa zase 
nedostane k tomuto konzumentovi, ktorý 
ju potrebuje a čaká na ľíu. Od p~sledn~j 
konferencie roku 1955 sa popularizácia na· 
šej tvorby znateľne zlepšila, ale ani s dneš
nýln stavom nemôžeme byť úplne spokoj· 
ní. 

Pomerne najväčší kontakt medzi našou 
tvorbou a širokým publikom sprostredkujú 
naše orchestre. Prirodzene, najčastejšie mies· 
to v tejto službe zaujíma symfonický or· 
chester bratislavského l'ozhlasu, ktorý už 
po dlhé roky neímavne reprodukuje našu 
hudbu a vytvoril z nej veľa krásnych sní
mok na vysielanie. Treba vyzdvihnúť i to, 
že tento orchester sa po dlhý čas venoval 
všetkým žánrom našej tvorby, ho potreba 
kvalitne nahrávať st~íle pribúdajúce sym
fonické .a kantátové skladby vynútila si 
špecializáciu tohto telesa, pričom stále ostá
va nevyriešené, aké teleso bude reprodu.ko• 
vať a nahrávať našu zábavnú hudbu. Další 
orchester - OI'Chester košického rozhlasu. 
ktor)· dnes dostáva 1.1ž charakter špecializo~ 
vaného orchestra, len bojazlivo siaha po na
šich novinkách. Bolo by dobré a užitočné, 
keby si tento orchester sfuu iniciatívne získa· 
val skladateľov, najmä z východného Slo
venska, a dával popudy k vzniku skladieb, 
ktoré by mu zodpovedali a reprťzentovali 
tvorivosť východnej oblasti našej repuhli· 
ky. 

Závažnú propagačnú úlohu pre slovenskú 
hudobnú tvorbu má oréhester a sbor Slo• 
' 'enskej filharmónie. Vieme, že úlohy tohto 
orchestra a sboru sú zameran é na dvíhanie 
celkovej hudobno·kultúrnej úrovne, a nie
len na propagáciu našich diel, no myslíme, 
že častejšie a plánovitejšie predvádzanie 
našej novšej i staršej tvorby by pomohlo 
a j filharmónii vytvoriť si osobitný národný 
profil. Veď si treba uvedomiť, že i celkový 
náš hudobno-kultúrny profil dostáva už 
dnes svoj špecifický charakter a v hudúc· 
nosti ho bude potrebné ešte viac vyhraniť. 
Takýto svojský profil má mať každé po· 
predné teleso - pripc.menuli hy sme naprí
klad Ceskú filharmóniu a jej reprodukciu 

Záber zo zasadnutia ústredného výboru Sväzu československých skladateľov dňa 3. 
v Divadle hudby v Bratislave 

1959 

Smetanovej "Mé vlasti". Na adres'! všet: 
kých orchestrálnych telies . dovo~UJ~~e s~ 
teraz v období dovršovama socialistickeJ 
kult~rnej revolúcie, apel, aby n~~aJ:ú~ali 
na našu mládež, na naše deťi, na na.s VIdiek. 
Tu vidíme kus záslužnej p ráce, tu SI chceme 
pripraviť n aše budúce k oncertné puhliku:U. 
a dvíhať celkovú úrovel'í poslucháčov naseJ 

hudby. . .. • . b 
Najširší dosah v propaga?n naseJ tv?r _Y 

má nesporne rozhlas. N emozno povedat, ze 
b y sa vysielalo m~lo n~šej hudb?', ale dra· 
matm·gia a proporcwnalita celkoveho pwgra
mu sa nám n ezdá najlepšou. Rozhlas n e· 
vedel zatiaľ pútavo a pohotov e zaintereso· 
vať poslucháčov o závažnejšie. progra~y, 
:zložené z diel našich autorov . AJ komentare 
l~ týmto skladbám n~e sú ešte. do.sť pútavé 
a na výšk e. Treba SI uvedonuť, ze rozhlas 
má veľ';ni široký okruh poslucháča':. a po· 
najviac takých, ktorých treb a poucrť, za· 
interesovať a upútať ich pozornosť natoľko, 
.aby si obľúbili našu hudbu. Rozhlas u ž ta· 
kúto p ohotov ú · a iniciatívnu propa_gáciu 
u robil - ' spomeľíme " si len na prehliadku 
našej n t>vej tv orby v rokoch 1957, a .~958. 
Dobre by bolo pouvažovať o .tom, ci b y 
relácie z našej aj inej 'umeleckeJ hudby ne, 

mohli byť umiestené vo vhodnejší~h a . po· 
čúvanejších h odinách. Veľa vyswlacreh~ 
času venuje rozhlas i relác~ám t:;;v. ~ ndoveJ 
hudby a úpravám ľudmrych p1e~m. J , tu 
treba jasne poved?ť, že ná~or mekto~ch 
pracovníkov redakcw ľudoveJ hudb?' n asho 
rozh lasu na tieto otázky nepovaŽUJeme za 
správny . Nie sme za fo tografie a ne.tvor,lvé 
napodobľíovanie. našich ľu~_ovfch pu•srn a 
tancov chceme 1 v tomto zalll'l pocuť _ume
lecké Činy. Pokiaľ vieme, rozhlas má vo 
svojich archívoch i umelecky cenné a _nasim 
predstavám zodpovedajúce s~racova~a al~: 
bo aj h otové skladby, k tore sa obJaVUJil 
v programe len veľmi sporadick~. . • . 
Veľmi cenné služby p re prop agacm n aseJ 

hudby by mohla preukáza~ i .naša tele.ví; 
zia. Tu, žiaľ, už len ~eľm1 ~r1edka, poc~t 
hudbu našich skladateľ ov. Zda sa nam, ze 
bv sa častejšími prenosmi z našich. k on· 
c~rtov a operných 1•redstavení - aJ keď 
si uvedomujeme tech nick é ťa_žkosti • . - čas· 
tým a sústavn ý m prop ago:va.mm n asi.ch ma· 
sových piesní, kantát a mych malyc~ I?· 
riem dalo veľa vykonať v u meleckeJ v y · 
chove ľudu. Našá hudba h y sa dala dobre 
využiť aj pri zv ukov om sprevá.dzaD;í záhe: 
rov, hoci aj zpravodajského vys1elama. Veď 
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kritikov ·:.:.:'tt tb · podľa ich špečialiiacie- · á 
potrieb. Jedmiil. z veľmi vá,žnych úloh. hu
dobno-vedeckej sekcie bude zaoberať sa o
tázkami hudobnej kritiky a všetkými zlými 
zjavmi, ako sú kritiky nedosahujúce odbor
nú úroveJ'í, nepravdivé kritiky, zlé posta
venie hudobných kritikóv v časopisoch, ne
dostatočná súdnosť redaktorov 'kultúrnych 
rubrík atď. V redakciách.~'časopisov treba 
vytvoriť podmienky pre profesionalizáciu 
hudobných kritikov. Um!,)žniť na!iim kriti
kom, najmä mladým, aby mohli odborne 
rásť, rozširovať svoj odbor štúdiom litera
túry, neustálym kontaktom so živým ume
ním a \1časťou na študijných cestách i v 
zahraničí. Kritický duch v našom hudob
nom živc te sa bude môcť prehlbiť iba vte
dy, ak sa nebude chápať odborná kritika 
diela zo strany autora ako osobný útok, 
pričom musíme žiadať od odbornej kritiky, 
aby bola tvorivá, taktná, výchovná a ne· 
upadala do jednostrannosti. 

V jednotlivých tvorivých sekciách s·väzu 
brLde sa môct! naplno rozvinúť práca, ak 
každý člen bude mat pocit zvýšenej zod po· 
vednosti voči sväzu a celej našej hudobnej 
kultúre· a ak každý jednotlivec pochopí, že 
úroveň sväzovej práce je zá·tJislá od osobnej 
ini_ciatÍ'!'JI , disciplinovanosti a povinnosti 
prenášať sväzovú líniu. p.o vlastnej tvorby 
i ·na vlastnom_ pracovi~ku. Úspešnos{ sväzo
vej práce je závislá od aktivity každého 
člena, a nielen od vedenia sväzu. Pritom 
si sväzovú prácu nepredstavujeme ani naj
menej ako bezproblematickú idylu, ale ako 
neustálu zdravú výmtmu názorov, súťaženie 
a prebojo1•ávanie ďalšieho rastu a napre· 
dovania nášho umenia. 

Jednou z hlavný ch úloh Sväzu sloven
ských skladateľov zostáva i v budúcnosti 
starostlivosť o mladé skladateľské, hudobno
vedecké a interpretačné kádre. Sľubne sa 
rozvíjajúca počiatočná starostlivosť o ne sa 
už v posledných rokoch organizovane usku
točňuje a Sväz slovenských skladateľov 
bude i naďalej vyvijať najvyššie úsilie, aby 
sa diela mladých skladateľov čo najhl.bšie 
prediskutovávali a najlepšie z nich pred
viedli i verejne. Pokiaľ ide o spoluprácu 
sväzu s inými hudobnými inštitúciami · a 
vedúcimi orgánmi, bude sa sväz snažiť vše
stranne vplývať na najširší rozvoj hudob
ného umenia a spolupracovať tam, kde bu· 
de môcť platne pomôcť. Myslíme tu na 
všetky inštitúcie umelecké, vedecké, propa
gačné, vydavateľské, distribučné a iné. Sväz 
slovenských skladateľov uvíta zase prejav 
spolupráce týchto inštitúcií v záujme zve· 
ľaďovania našej hudobnej kultúry. Hoci 
prvoradou úlohou sväzu nie je šírenie hu-
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--·dobnej osvety, vzbľ::tdbm na vážne, akútne 
hudobnovýchovn~ úl-ohý medzi pracujúcimi 
budel i naďalej pokračovať v akciách kon
certíiých zájazdov, organizovaných sväzom, 
a to ·n,a miestac~ najnaliehavejšich a naj-
potreb~ejších. , 

úlohy;: 7ktoré nás čal~;ajú, sú zaiste veľké 
a všestranné; bv.deme ich môcť zvládnuť 
len za aktívnej účasti a podpory všetkých 
členov sväzu. Le!l spoločnou silou budeme 
môcť splniť tieto úlohy, ktoré si od nás v 
období doví-šenia· socialistickej kultúrnej re
volúcie záujmy nášho ľudu vyžadujú. 

VI 

Súdružkv a súdruhovia! 
Zhodnotili sme našu prácu za obdobie 

od ustanovujúcej konferencie SSS až do· 
teraz. Kriticky sme rozohrali nedostatky, 
hľadali sme ich korene, hľadali sme všet
ko, čo našu, možno vcelku povedať, úspešnú 
bilanciu hatilo. Naznačili sme radostné per
spektívy našej hudby, nové cesty nášho u
menia v podmienkach socialistického spolo
čenského zriadenia1 prechádzajúceho ku ko
munizmu. Pravda, tieto cesty nevedú len 
cez tvorivé hodnoty a tvorivé vrcholy, ale 
aj cez ťažkosti a mnoho ráz aj cez vážne 
rozpory. Naše umenie musi byť umením 
ro;munitého individuálneho hľadania, sme· 
ruiúceho k pravdivému odhaľov.aniu' života, 
dneška i historickej minulosti. Progresívny 
charakter našei hudby ie definitívne v ybo
;ov.aný. Stáť na mieste by znamenalo ísť 
späť, znamenalo by vylúčiť sa z radov sme· 
lých budovateľov, organizátorov a tvorcov 
našej radostnej budúcnosti. Preto nemôžeme 
stáť bokom, všetci bez rozdielu sme v služ
bách velkých myšlienok socializmu a úloh 
dovŕšenia socialistichei kultúrne; revolúcie. 
Vytvorme rierozborný súdružský kolektív, 
ktorý bude medzi sebou pestovať úprimnú 
sebakritiku a zásadnú kritiku. Vytvorme si 
kolektív socialistických umelcov, umelcov 
vyššieho typu, ktorí budú voči sebe úprim
ní, pravdiví, skromní a nároční najmä v 
plnení úloh. Nemôžeme byť preto spokojní 
ani s tou skutočnosťou, že niektorí členovia 
sa stavajú k sväzovej práci prinajmenej 
laxne. Tento· nežiadúci zjav sa musí z na
šich radov v krátkom čase odstrániť. Plne
nie úloh na sväzovom pracovisku je úloha 
nanajryš čestná. Náš pracujúci ľud nám 
vytvoril skv~lé materiálne podmienky, pre· 
to právo~n očakáva od nás nielen hodnotné 
umelecké činy, ale i najvyššiu disciplino
vanosť. Týchto niekoľko myšlienok zdôraz
ňujeme opäť i na záver, pretože sa t),kajú. 

Helena ti.ezličovä , prot. Jo
zef Stanislav, Ladislav Pe
!prnlk, v pozad! Ladislav 
Holoubek a Vil iam Kostka 
pri s lävnostnom otvorenl 
Sjazdu slovenských skla-

dateľov 

' nášho kolektívu, našej sväzovej práce ce-
lého sväzového života. 

Súdružky, súdruhovia! 
S radosťou vyzdvihujeme úspesnu a 

plodnú spoluprácu s našimi českými sú
druhmi - kolegami. Náš starší brat nám 
nezištne a úprimne pomáha, miluje našu 
krásnu krajinu, náš sl-velý ľud, našu hudbu 
i nás všetkých. Iste môžem vo Vašom mene 
našim českým súdruhom z úprimného srdr.a 
poďakovať. Chráňme si naše bratstvo, našu 
spoluprácu ako oko v hlave a naďalej ju 
()o najúspešnejšie rozvíjajme. 

Skvelým príkladom a vzorom je nám so
vietska hudba. Sovietski súdruhovia ne· 
ustále nabádajú študovať skúsenosti z toho, 
ako ľud prijíma naše diela, ako ho naše 
umenie vzrušuje. Súdruh Lenin hovoril: 
" Umenie patrí ludu. Musí zasahova{ svo
jimi korenmi rov no do širokých más pra
cujúcich. Musí byť ma~ami chápané a mi-

lov.ané. Musí zjednocovať city, myslenie a 
vôľu týchto más, dvíhať ich. Jvfusí v. nich 
prebúdza{ umelCIY-' a rozvíja-ť ich". Nuž 
nieto krajšieho programu než týchto nie
koľko viet Vladinúra Iľjiča Lenina. Náš 
ľud a naša rodná KSC očakáva, že naše 
umenie; naša hudba, vychádzajúc zo zá
kla'dných estetických požiadaviek ľudovosti 
a straníckosti, poputuje k ďafším novým 
úspechom a .;iťazstvám, ktoré pomôžu náš
mu ľudu v jeho hrdinskom zápa~e o krás~ 
ny komunistický zajtrajšok našej vlasti 

Nech žije KSC, pevná vodkyňa a ochran• 
kyňa nášho umenia ! 

Nech žije mohutný Sovietsky sväz, j eho 
talentovaný ľud, ktorý neochvejne bojuje 
za mier a šťastie celého ľudstva! 

Nech žije nerozborné priateľstvo českých 
a slovenských hudobných umelcov! 
Spoločne vpred za doví·šenie socialistickej 

kultúrnej revolúcie a ďalšie víťazstvá našej 
hudby! 

V mene Sväzu slovenských výtvarných umelcov i v mene s'mjom posielam pozdra~ 
~ášmu sjazdu. Prajem vám všetlw dobré pri vašom snemovaní. 

Sme hrdí na krásnu úroveň slovenskej hudby, ktorú t-voríte pre náSho no9ého, sacia ' 

Vnu'tra
1 

listického človeka, Je to prekrásna úloha kultivovať tohto čl01•eka, obohacovať jeho 
o hlboké estetické zážitky. · 1 

Vincent Hložník 
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Stay a úlohy -hudobnej vedy, kritiky a výchovy 
v etape dovršovania socialistickej revolúcie 

(Z referátu hudobnovednej t1>orivej komi$ie, ktorý na Sjazdc SSS d1ía 4. decembra 1.959 
predniesol doc. dr. Jozef Kresánek) 

Náš referát o h udobnej vede, kriťike a hu
dobnej v-ýchove nemožno začať ináč ako 
uvedomením si toho veľkého a podstatného 
rozdieht medzi postavením slovenske_j hu
dobnej vedy dnes a j~::j skromnou existen
ciou za čias pred rokom 1945 a 1948. Roz
diely nie sú iha v skutočnosti, že muzikolo
gické bádanie za prvej republiky bolo ob
medzené v podstate iba na jed,n.o vysoko
školské učilište, a aj to len minimálne 
kádrove obsadené, a že d nes má hudobná ve
da svoj ústav v Slownskej akadémii vied, 
máme hudobnovedný orgán ,,Hudobno
vedné štúdie", hudobn ý časopis ,.Slovenská 
hudba" a že kvalifikovl!ní hudobní vedci 
sa uplatňujú na viacerých miestach nášho 
hudobného a kultúrneho života vôbec. Hlav
ný a podstatný rozdiel treba vidieť v celko
vom spoločenskom postavPní hudobnej ve
d y a vedeckého bádania v našej spoloi'nósti 
vóbec. Môžeme pln ým právom povedať, že 
slovenská hudobná veda sa už dnes stala 

Fr~dscda hudobnovednej sekcie doc. dr. Jozef 
Kre·sänek predniesol referát <> hudobnej vede, kri

tike a hudobnej výchove 
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nevyhnutnou súčasťou rozvoja hudobnej 
kultúry a jej zástoj sa neustále vzmáha 
dovršovaním kultúrnej revolúcie v prechod
nom období od kap itali zmu k socializmu, 
ktorého sme u nás svedkami. S celkovým 
rozvojom h udol•nej tvorby, koncertného u
menia a celej hudobnej kultúry ako kom
plex u viacerých zložie!,, v ktorých nemalú 
úlohu lná aj zložka spoločenská, prípad~ 
hudobnovednej práci, hudobnoosvetovej a 
kritickej činnosti a hudobnej výchove celý 
rad naliehavých úloh: od vlastivedného bá
dania v dejinách našej hudby k riešeniu 
aktuálnych estetických problémov, od v)'
skumu tzv. klasického hudobni'ho folld.óm 
k akúvnemu rozvíjaniu hudobnosti nášhc> 
ľudu hudobnou výchovou, osvetovou atď . 

V celku možno povedať, že za obdobie
posledných 4 rokov sa postavenie hudob
ne.i vedy na Slovensku upevnilo, rozšíril sa
počet hudobnovedných pracovníkov a po
krol'ila k ďalšiemu vvvinu nevvh n utná di-
ferenciácia a špeciali;ácia. · . 

I. Zhodnotenie lmdobnovednej práce 
za posledné štyri roky 

Predchádzajúci vývoj muzikologickej cm
nosti bol určovaný snahou zadosť učiniť no
vým spoloč,,nským úlohám h ndobnej vedy 
v procese kultúrnej revolúcie, ktorá - pod
nietená víťazstvom pracujúceho ľudu ,-o 
febl"').ál'i, ,19fi8 ,- sa naplno rozvinula v ro
koch päťdes1'atych. Poslaním h udobnej ve
dy holo vtedy zadosť učiniť prudkému roz
voju našej hudobnej tvorby a dať svoje
sily do služieb veľkého demokratizačnéht> 
procesu, ktocy prebiehal v našej h udobnej 
k ultúre. Pritom tu hol ešte dlh vyplniť n ie
koľko silne pociťovaných medzier a nedo
statkov v jednotlivých oblástiach hudobnej 
vedy, ktoré boli zavinené nepr.iazniv}·Tni 
podmienkami pre rozvoj h udobnovednej 
práce v kapitalistickom zriadení. Tieto okol
nosti nastolili niekoľko závažných úloh , 
ktoré ~;a v tom obdobi vývoja javili ako 
prvoradé. 

V oblasli súčasnej hudobnej tvorby uká
zala sa potreba vytvoriť prehľadný obraz 
o die·le našich popredných skladateľov a. 

súčasne pomôcť širšiemu p renikaniu ich die
la do spoločnosti. Táto úloha sa riešila 
hlavne formou vydávania profilov jednot
livých skladateľ ov. 

V oblasti hudobnej histórie to boli vlasti
n~dne zamerané práce, cieľom ktorých bolo 
na základe doterajších poznatkov i novo· 
získaných materiálov vytvoriť súhrnn ý 
ob raz jednotlivých vývinov)•ch období, ako 
i celiwvého vývoja našej hudobnej K.ultúry. 

V oblasti hudobnej folkloristiky prejavila 
sa snaha zhrnúť výsledky dovtedajšej zbe
rateľskej činnosti, rozvinúť zberateľsk~ čin
nosť na širšej základni a preskúmať niek to
ré základné črty slovenského hudobného 
folklóru, ďalej vychádzať v ústrety potx·e· 
hám ľudovej umeleckej tvorivosti vydáva· 
nim malých monogra fických zbierok a po
pularizovať poznatky o slovenskej ľudovej 
hudbe. 

Základný m t ónom pracovného úsilia ce
lého tohto obdobia bola snaha vytvoriť no· 
vú marxistickú metódu, k torá jediná mohla 
byť zárukou úspešn€-ho zvládnutia stanove
ných úloh. 

Na takto vybudovaných základoch vstú
pila naša hudobná veda do novej e tapy. To 
konkrétne znamenalo potrebu ďalšieho pre· 
hlhenia ideologicko-politického prístu pu i 
marxistickej vedeckej metódy, boj p roti 
zvyškom poú tivistických čŕt v metóde h_u· 
dobnovednej práce a }JOtrehu zvládnuť šu·
,šie pole hudobnovednej p ráce obsiahnutim 
cľalších, dovtedy na Slovensk u málo roz
pracovaných disciplín. - Pokiaľ ide o p re: 
hlbenic vedeckej práce, ne;íme na mysh 
zvládnutie niektorých úloh, patriacich do 
sféry tzv. základného výskumu (sem spadá 
nové, široko organizované pramenné báda
nie, generálny súpis hudobných pamiatok, 
rozsiahle zapisovanie ľudových piesní atď.) , 
ktorý sa dá uskutočniť len zabezpečením 
špecializovan )•ch pracovníkov, koordináciou 
vedeckých úleh a za pomoci vyspelého 
technického aparátu a finančného 7.abezpe
čenia. Tieto pod1nienky pre rozvoj základ
ného výskumu ' v znik li v slovenske_j hud ob
nej vede p rvý raz až v našom socialistic
kom zriadení. - Pokiaľ ide o rozvoj hu
dobnej vedy čo do šírky, obohatila sa naša 
hudobnovedná práca o nové úsek y, ako j e 
napríklad hudobná este tika, riešiaca ideové 
a tvorivé otázky a dotvárajúca hlavné 
problémy, metodológia hudobnohistorického 
výskum u, diferenciácia v spracovávani jed
notlivých epoch našej h udobnej minulosti, 
p ráce v ob lasti všeobecných d ejín hudby, v 
oblasti hudobnej teórie, hudobnej pedago
giky a niektorých pomocných disciplín hu
dóbnej vedy, ako paleografie a hudobnej 

akustiky . Oproti syntetickému zamera.uiu 
prác v predchádzajúcom období znamená 
to teda špecializáciu jednotlivých pracovni
kov. 

Fórom, na ktorom sa prejavila sucasná 
hudobnovedná činnosť slovenských a čias
točne i českých muzikológov, je periodikum 
Hudobnovedné štúdie, vydávané SA V. Vý
hodou Hudobnovedných štúdii je skutočnosť, 
že tu môžu byť publikované rozsiahlejšie 
práce hudobnovedecké, ktoré h y pre svoju 
špeciálnosť alebo menší rozmer nemohli 
vyjsť samostatne v tlači. Treba konštatovať 
radostnú skutočnosť, že úroveň štúdií sa 
v poslednej etape zv-ýšila a že sa v nich 
objavuj1í predovšetk),n pôvodné a v svo
jom odbore objavné p ráce. 

Vznik kolektívnej práce Dejiny slovenskej 
hudby bol viaz~:ný na veľký spoločenský 
dopy t po publikácii, ktorá hy syutetícky 
zhrnula historický v)•voj slovenskej h udby. 
Pre nedostatočný stav materiálnych znalostí 
nemohli tieto práce vyznieť ináč ako sku
točné "náčrty". To platí aj o Dejinách slo· 
venskej hudby. Napriek tomu treba lwnšta
tovať, že vydanie Dejín slovenskej hudby 
malo v)'znam jednak pre ďalší vývoj na~ej 
hudobnej historiografie, jednak bolo aspm'i 
dočasným zaplnením medzery. 

Všeobecné zvýšenie nárokov na odbor
nosť a vedeckosť nov-Ych hudobnovedn)'ch 
prác a ich viazanosť n-a dlhodob ý základný 
a špeciálny výskum zapríčinilo prechodný 
pokles počtu väčšieh publikácií. Toto však 
nie je na škodu veci. V skutočnosti tu . ide 
o vytváranie predpokladov pre kvalitné 
výsledky, ktoré sa prejavia neskoršie. Na
príklad hlavná ú loha oddelenia pre histó
riu v Hudobnovednom ústave SA V - ge
nerálny súpis hudobných pamiatok na Slo
vensku sa ešte nemohla prejaviť vo vyda
vateľskej žatve. 

Nové pracovné zameranie v oblasti ve
deckej hudobnej folkloristiky odráža ten
denciu vydávať kompletné, ucelené zbier· 
k y, vyhovujúce usporiadaiúm i edičnou 
t echnikou súčasným vedeckým nárokom. 
(Napr. vydanie Bartókovej zbierky slo
venských ľudov),ch piesní, reedícia Sloven
ských spevov, vydanie Cuprovej zbierky, 
monografické spracovávanie ľudovej k ultúry. 
Horehronia a i.) . 
Pokiaľ ide o vzťah hudobnej vedy k sú

časnej tvorbe, ani tu si nemožno utvoriť 
správny obraz iha na základe počtu publi
kovaných p rác. Určité metodologické ne
dostatky v prístupe i pri hodnotení súčas
nej slovenskPj hudobnej tvorby v staršich 
prácach ukázali aj v tejto oblasti potrebu 
hľadania nových metód a celkového uváže~ 



nejšieho prístupu k problémom súčasn~j 
tvorby. To, pravda, znamená zas poh·ebu 
~šieho výskumu a pripadne dlhšej odbor-. 
neJ pr,ipravy. -:- Slovenská hudba zazname
nala v posledných ro~och taký búrlivý roz
mach, že nebolo možné zvládnuť zhrnutie 
a hodnotenie jej výsledkov vo vyšších te
oretických prácach. Táto úloha tvori pre
dovšetkým pracovnú náplň oddelenia pre 
súčasnú tvorbu Hudobnovedného ústavu 
SA V. V tomto oddelení je však nevyhovujú
ca kádrová situácia. Pracuje tam fakticky 
iba jediná pracovníčka. Treba toto oddele
nie bezpodmienečne. lcádrove dobudovať. -
Dalšie práce; zaoberajúce sa problematikou 
súčasnej tvorby, treba v budúcnosti ešte 
intenzívnejšie zamerať na špeciálny vý
skum v oblasti slohu a estetiky súčasnej 
slovenskej hudby. Toto predpokladá rozší
renie základného výskumu a dokumentácie 
aj v oblasti súčasnej tvorby, rozšírtmie špe
cializácie na výskum súčasných kompozič
ných technik, celkového vývoja európskej 
hudby a jej vývinových prúdov v našom 
storočí ap. ' 

Napriek nedostatku väčších knižných 
publikácií o súčasnej slovenskej hudbe ne
možno hovoriť o ochabnutí pozornosti hu
dobných vedcov o našu súčasnú tvorbu. 
Dôkazom t oho sú sústavné pokusy a prí
spevky postaviť sa k jednotlivý~ dielovým, 
aktuálnym otázkam, tak ako ich nastoľoval 
náš hudobný život, a to v štúdiách a člán
koch v časopise Slovenská hudba. Pravda, 
nie všetci naši hudobnovední a teorcticld 
pracovníci prejavili v rovnakej miere klad· 
n)' a iniciatívny postoj a pružné reagovanie 
na vznikajúce nové diela našich skladate· 
ľov, riie všetci sledovali vývoj našej hud· 
by s rovnakým záujmom a starostlivosťou. 
Preto treba pripomenúť aj na tomto fóre, 
že zapojenie sa do prúdu skutočného žiyota 
s úsilím prispievať svojimi silami k jeho 
správnemu vývoju, k jeho bohatstvu a pl
nosti, je vecou uvedomelosti socialistického 
hudobného vedca a teoretika, ktorá vystu
puje do popredia hlavne v čase dovŕšenia 
našej kultúrnej revolúcie. 

Slovenská hudobná veda mala možnosť 
viac ráz sa predstaviť na medzinárodných 
fórach, na . medzinárodných hudobnoved
ných a hudobnofolkloristických konferen· 
ciách. Zúčastnili sme sa referátmi tiež na 
viacerých hudobnovedných konferenciách v 
Prahe, na Janáčkovskej konferencii v Brne. 
Napokon usporiadali sme i v Bratislave 
Medzinárodnú konferenciu o diele Jozefa 
Haydna. 
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. Il. Situácia v oblasii h~dobné; 
kritiky a estetiky 

Ak prechádzame teraz k problematike v 
oblasti hudobnej kritiky a estetiky, je po· 
trebné konštatovať, že súčasná hudobno
kritická činnosť, ako i činnosť referentská· 
a popularizačná, stále zaostávajú. Túto slm
točnosť sme na našich sväzovvch fórach už 
častejšie konštatovali, no, žia( teraz tu opä· 
tovne musíme podtrhnúť niekoľko závaž· 
ných skutočností. 
Veľký demokratizačný proces našej hu· 

dobnej kultúry, ktorého sme svedkami od 
roku 1948, kladie nemalé úlohý nielen na 
súčasnú hudobnú tvorbu, ale i na všetkých 
činiteľov, ktorí ju ohodnocujú a pomáhajú 
sprostredkovať širokej verejnosti. Podrobnej· 
ší bibliografic1.--ý súpis by azda ukázal, že 
objem kritických a popularizačných príspev
kov o súčasnej tvorbe nie je menší oproti 
minulému obdobiu. Treba si však uvedomiť, 
že spolu s procesom dovršovania kultúrnej 
revolúcie v oblasti hudby rastú veľmi rých· 
l<? požiadavky aj na oblasť hudobnopubli
CIStl~kú, a to tak na objem, ako i na j ej 
kvality. HudobnovednŔ komisia nášho svä
zu bude musieť vyvinúť väčšie úsilie a 
vplývať na všetkých muzilwlogických pra
covníkov, aby primerane svojmu zamera· 
niu, špecializácii a schopnostiam svojimi 
príspevkami z problematiky nášho súčasné· 
ho hudobného života, tvorby a bádania 
prispievali k intenzívnejšiemu prenášaniu 
poznatkov do širokých vrstiev našej spo· 
ločnosti . Pre proces širokej hudobnej osve
ty a mimoškolskej hudobnej výchovy sú to 
nesmierne dôležité prostriedi<y - ·a to tak 
prispievanie do denníkov a časopisov vy· 
ch~dzajúcich vo veľkom náklade, ako aj 
pr1ame besedy s našimi pracujúcimi, rôzne 
formy hudobnov),chovných a vzdelávacích 
relácií nášho rozhlasu a televízie prednáš
ková činnosť atď. Na všetkých t~chto úse· 
koch bude možné zlepšiť situáciu . len väč· 
šou ochotou našich pracoV1}Íkov, vyplýva• 
Jucou z uvedomelého chápania dôležitosti 
takejto činnosti. Treba opäť pripomenúť 
ž~~ ~oho~ť hudohnokritickej a publi
ClstickeJ činnosti, dosiahnuť jej náleži tú di· 
ferenciáciu s ohľadom na adresáta i na ciele 
ktoré sledujeme. ' 

Dalej je otázka hudobnovedného dorastu·' 
príliv nových kádrov. Táto skutočnosť s~ 
ukazuje najmarkantnejšie v tom že dote· 
rajší slovenskí hudobní vedci, ale 'sú viazaní 
svojím zamestnaním a povinnosťami z neho 
vyplývajúcimi, ak svoj zvyšný čas venujú 
drobnej publicistickej a kritickej činnosti, ak 
sa zúčastňujú tiež práce vo Sväze sklada· 

Pohtad do Vel'kej zasadačky hotela Devin, kde dva dni zasadali slovensk! skladat elia, hudobnl teoretici 
a výkonn! umele! 

teľov, nemôžu už ďalej stupňovať svoje 
pracovné vypätie - keď to nemá ísť na 
ť1kor vlastného zamestnania alebo na úkor 
úrovne prác mimo pracoviska. Ako jediná 
·cesta riešenia tohto stavu sa ukazuje za
pojenie a plnšie využitie mladých muziko· 
logických kádrov. Pre zlepšenie našej hu
-dobnej kritiky, referentstva a publicistiky, 
.a]w i rôznych foriem popularizácie súčasnej 
tvorby, je potrebné sprofesionalizovať túto 
·činnosť zriadením redaktorských miest s hu· 
-dobnovednou kvalifikáciou u väčšieh denní
kov, týždenníkov a iných časopisov . .Vysoké 
-školstvo v našej vlasti prechádza práve v 
-súčasnosti veľkými zmenami. J e na škodu 
veci, že napriek stále rastúcej potrebe hu
-dobnovedných i hudobnopedagogických pra-
-covníkov sa z obáv pred ťažkosťami s u• 
miesťovaním absolventov nerealizuje kaž
-dým rokom prvý ročník štúdia hudobnej 
vedy . V budúcnosti bude potrebné tiež ú
~elnejšie zladiť výchovu hudobných vedcov 
s výchovou hudobných pedagógov všeobec
ného smeru, pretože veľká časť úloh pre 
<>ha smery štúdia je a bude v budúcnosti 
veľmi blízka. 

J edným z najpozoruhodnejších úspechov 
spoločnej práce riašich hudobnovedných 
pracovníkov v uplynulom obdobi holo zalo
ženie a úspešné pôsobenie časopisu Sloven
ská htidba. ~rofil tohto časopisu bol určený 
-snahou riešiť čo možno najpohotovej šie ak
tuálne otázky rozvoja našej hudobnej kul
túry. Vďaka redakčným pracovníkom a re
-dakčnej rade, ako i širšiemu kruhu prispie-

vateľov, podarilo sa doteraz zabezpečiť ča
sopisu želateľnú úrôveň a vzhľadom na 
možnosti mesačnílta i primeranú aktuálnosť. 
Skutočnosť, že odbyt tohto časopisu sa po· 
hybu je okolo 2.000 exemplárov, nás opráv
r'luje k domienke, že sa touto cestou účinne 
prenášajú' do našej spoločnosti poznatky 
o hudobnej kultúre a že tento časopis za
stáva dôležité miest.o v procese dovršovania 
kultúrnej revolúcie. Treba zdôrazniť, že ten· 
to prvý slovenský hudobný časopis mohol 
vzniknúť iba za socialistických podmienok 
a že iba naša spoločnosť bola schopná zahez· 
pečiť nášmu ume!Úu všestranný rozvoj a 
venovať všetku starostlivosť o pozdvihnutie 
kultúrnej fuovne nášho pracujúceho ľudu. 
Vnútornú tvárnosť časopisu určujú jeho 
hlavné úlohy: všímať si rozvoj súčasnej 
hudobnej tvorby, koncertného umenia, hu
dobnej vedy a výchovy, ako i všetkých 
ostatných zložiek hudobnej kultúry na Slo~ 
vensku: okrem toho informovať o najdôle: 
žitejších udalostiach celoštátnych a sveto· 
vých. Podarená spolupráca časopisu s čes· 
kými súdruhmi tiež priniesla svoje ovocie 
a možno s radosťou konštatovať, že i na 
tomto úseku sa dosiahlo prehlbenie česko! 
slovenskej vzájomnosti. Napriek určitému 
nedostatku dodávania skutočne zásadných a 
objavných štúdií podarilo sa vederuu časo· 
pisu zabezpečiť pomerne dobrú úroveň ča· 
sopisu a prinášať primerané články z kaž· 
dého úseku nášho h udobného života. V ča· 
sopise Slovenská hudba prej avila sa v ne· 
malej miere tiež účasť našich hudobných 
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vedoov na sledovaní i ril".šení otázok sú
časnej hudobnej tvorby. Treóa s rad,osľou 
konštatovať, že temer každé číslo časopisu 
prinášalo príspevok k riešeniu niektorých 
aktuálnych otázok hudobnej estetiky, z kto· 
rých treba vyzdvihnúť viaceré príspevky s. 
S.imúnka, Kresánka, Burlasa a i., ako i štú· 
die o rôznych aktuálnych témach, súvisia
cich s rozvojom našej i svetovej hudobnej 
tvorby. Okolo časopisu sa už vytvoril okruh 
prispievateľov a treba si želať, aby v hudúc
nosti bol tento ok ruh ešte väčší a forma 
spolupráce ešte intenzívnejšia. Slovenská 
hudba je tr ibúnou, kde sa najintenzívnejšie 
odráža záujem slovenských hudobných ved
cov o súčasnú hudobnú tvorbu. Casopis pri- " 
niesol tiež viac rozborov súčasnÝch slo· 
venských hudobných diel, a tak prispel ku 
skúmaniu pov~y a štýlu súčasnej sloven
skej hudobnej tvorby. Búrliv)• rozmach slo
venskej hudby v posledných rokoch hol 
však taký veľký, že napr'iek úprimnému ú
siliu našich hudobných teoretikov udržať 
s ňou krok nepodarilo sa nám vo všetkých 
smeroch zachytiť výsledky dosiahnuté v 
hudobnovednej tvorbe. Tak napríklad nám 
dodnes chýba zhodnotenie doterajšej tvor
by mladších skladateľov, ako i súhrnné 
štúdi,e, o slohových osobitostiach súčasného 
slovenského hudobného prejavu, tiež roz· 
bory niek~orých súčasných noviniek, roz· 
bory novej klavírnej literatúry a pod. 

Ak sa mala zabezpečiť dobrá úroveň i p ra
v idelné saturovanie časopisu Slovenská hud
ba, vyžiadalo si to nemalú aktivitu zo 
strany jeho hlavných prispievateľov. Táto 
skutočnosť prejavila sa však nepriazn ivo v 
tom, že v poslednom období sa vážne za
~1ed1alo prispievanie do celoštátneho časo~ 
pisu Hudební roz.hledy a napokon. aj v 
istom poklese príspevkov o hudbe do našich 
~enníkov a týždenníkov. Tu ÍnoznÓ, do• 
cieliť nápravu len zapojením do práce 
mladších p racovníkov, ktorí by mohli účin
ne pomôcť v činnosti referentskej .a ·v den
níkovej publicistike. Trť:ba tiež konštatovať, 
že v posled nom období bol bada,teľný po
kles l>x'.itickej a publicistickej čin,nosti i 11 
niektor)'ch starších pracovníkov, . čo holo 
isto na škodu veci. 

l'i ~ša ideová línia hola vcelku správna, 
no JC potrebné zmieniť sa tiež o tendencii 
ktorú nie je možné hodnotiť inak akó pok~ 
~ _uplatňovanie revizionistick:ýc~ .. náhľadov 
na našu hudb\1. . .:{e vá:r!l iste dobre známy: 
článok s. dr. Zayarského " J,.ist zo Sloven
ska", uverejnenÝ. v poľskom časopise Ruch 
~uziczny, Au.tor ,,tohto člál'lk.u, pomýlen ý; 
me~torými nesprávnymi tend.e:r;J.Cianu p~ 
XX. spzde KSSS l!. zlým chápaníiU · boja 
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proti kultu osobnosti, vyslovil voci sucas
nému vývinu slovenskej hudby také argu
men ty, ktoré patria do sféry náhľadov sú
časného revizionizmu. Nie je tiež náhodou, 
že tento článok neuverejnil dr. Zavarský u. 
nás, ale práve v tom čase v Poľsku, na
koľko sa mu mohlo zdať, že tam nájde skôx
oporu a porozumenie pre svoje náhľady, 
najmä tie, kde vyjadril svoju nespokojnosť 
s metódou socialistického realizmu. Súdruh 
dr. Zavarský bol k--ritizovaný na schôdzi 
Hudobnovednej komisie sväzu, kde sa uká
zalo, že v tých to názoroch bol osihotený. 
Treba tiež spomenúť, že s. Zavarský si re
vidoval svoje tvrdenia a · vyslovil poľuto
vanie nad svojím nesprávnym počínaním. 

Sväz a Hudobnovedná komisia musia 
·byť neustále pripravené odhaľovať a odráža( 

· vysky tnuvšie sa revizionistické náhľady, i 
keď treba dodať, že tal,é sa dnes v prácach 
našich teoretikov neobjavujú. J e tu však 
nebezpečie sklznutia hlavne u našich mla
d)'ch _adeptov sldadby. Bude preto ňa~ou 
povinnosťou zdôrazňovať im zmvsel icb 
práce, pol;ebu vedomého zapájani~ sa do 
výstavby socializmu na poli umenia nielen 
u nás; ale i na celom svete. 

. Po tomto stručnom prehľade vývinu j. 
ruektorých problémov súčasn~ho stavu na
šej hudobnej vedy prechádzame k niekoľ
k)rm súdom o hudobnej výchove. 

ll!. O sta·pc hudobnci výchovy 

Podaktorí často nesprávne hľadia na lut
dobnú výchovu na všeobecnovzdelávacích 
školách . . Hudobná výchova ako jeden z 
predmeto':'. tejto školy sa stále považuje za 
akýsi r.eJ,:r~ačný prívesok vyučovania, tr 
iný;ch za.se,(za p rostriedok nácviku programu· 
na škols'k-é .,slávnosti. J edna zo zvláštností 
a špeci~?.~tí hudobnej v)'chovy je vo vy~ 
váženom po_mere medzi tendenciami priniesť 
žiakom ragostné pobavenie a tendenciami 
prip,útať :ich tým k vážnej p ráci na poznanf 
a chápa~: hudobného umenia. Nedostatky 
na tomto., úseku sú také, že o . jestvovaní 
hudobnej výchovy ako vyučovacom pred
mete teme.r {tni nemožno hovoriť. Výnimiek 
je celkove veľnu málo. Sme tu v začarova
nom kruhu nezáujmu o hudobné umenie 
a slabej p ripravenosti. Zavedenie lepšej hu
dobnej v)'chovy sá viaže -na kvantitatívne 
i kvalitatívne lepšiu prípravu učiteľských 
kádrov. Ako si možno predstaviť zlepšenie 
stavu hudobnej výchovy, keď na Sloven
sku niet jedného Krajsk~ho pedagogického 
ústavu, kde by bolo systeinizované miesto 
pre odborného pracovníka hudobnej výcho-

·vy. Tieto ilstavy totiž skúmajú a zlepšujú 
stav vvučovahia. O stave odbornej h udoh· 
nej vÝchovy možno však predsa hovoriť · 
:s radostnejšími pocitmi. Všimnime si pre· 
<lovšetk§m základné hudobné školy . I keď 
celkový počet asi 70 hudobných škôl na 
:Slovensku nie je ešte príznakom bohatého 
rozkvetu, predsa oproti niekoľkým školám 
:súkromného rázu za prvej republiky zna
mená táto skutočnosť veľký krok vpred. 
Rozkvet hudobnej produkcie a reprodukcie 
treba vidieť v p ráci mnohých dobrých uči· 
1:eľov h udobných škôl. O svedomitej práci 
na našich hudobných školách svedčia de· 
siatky verejných vystúperú a koncertov 
(ako aj výmenných koncer tov) žiakov tých
to škôl. Neuspokojiv)· je ale počet žiakov, 
ktorí študujú h ru na slá{gikoYých a fúkacích 
nástrojoch. Zdá sa, že priamou starostlivos
ťou o kvalitu domáceho cvičenia pri sláči· 
'kových nástrojoch ;;mížila by sa aspoň 
úmrtnosť v tomto sektore. Treba však po· 
Jnýšľať na lepšiu p ropag:tciu týchto nástro· 
j o v. 
Keď hovorímťl o hudobných školách, n e· 

s mieme zabúdať, že tieto školy dnes už 
majú inú funkciu ako v minulosti. P opr.i 
svojej úlohe pripraviť niektor~'ch vynika jú
óch žiakov na dráhu pr·ofesionálneho hu· 
.dobníka alebo pedagóga školia hudobné 
školy masy žiakov. ktorým hudba nebude 
:zamestnaním, ale, aby sme sa vyslovili po· 
eticky, okra sou života. 

Tak alw hudobná estetika súvisí so vše· 
obecnou estetikou, teda s vedou o umeni 
vôbec, aj hudobná pedagogika súvisí so 
všeobecnou pedagogikou, no v svojej užšej 
.špeciálností I'Íešiť problémy chápania a re· 
pŕodukcie hudobného diela patrí do vedy 
o hudobnom umení. Vítame preto skutoč· 
nosť, že sa v hudobnovedeckej komisii b u
dú riešiť aj problémy pedagogické v spo
lupráci s teoretický:tni p racovníkmi hudob
nej výchovy. 

Vedecká a publikai:ná cinnosť v oblasti 
hudobnej p edagogiky je e~te len v začiat· 

koch. Ak do tejto činnos ti v užšom zmysle 
nerátame učebnice pre všeobecnovzdelávacie 
školy a pre bývalé pedagogické školy, mvž· 
110 povedať, že tú to povahu má· niekoľko 
článkov v odborných časopisoch a niekoľ

ko skrípt. V tlači sú ďalšie tit uly skrípt a 
učebnica hudobnej pedagogiky a hudobnej 
psychológie pre vysoké školy. Nazdávame 
sa, že p ribratie hudobnej pedagogiky do 
hudobnovedeckej sel<cie sväzu bude tiež 
j edným z podnecovateľov vedeckej p ráce 
v tejto oblasti. 

·~ IV. K perspektívnym úlohám 

· PI-v než p ristúpime k perspektívnym úlo
hám, povieme niel<ofko slov o p lánovani 
našeí práce. 

Hovorí sa, že u nás nie je hudobnoved
ný výskum a publikačná činnosť dost<~ · 
točne organizovaná a plánovaná. Z pripo· 
mienok to niekedy vyzerá tak, ako keby 
malo :byť nejaké centrum, ktoré bv vymýš
ľalo a rozdeľovalo úlohy. Áno, je' potrebné 
ísť na veci aj takto zhora, ale dôležitá je 
pritom iniciatíva zdola. Problémy a úlohy 
sa nerodia zo vzduchu, ale vo vedeckej prá
ci a v živote. Ten, leto v konkrétnej oblasti 
pt'.iamo nepracuje alebo neprežíva do naj
menších podrobností beh udalostí, nemôže 
vidieť problémy do detailov. Ten môže a 
dokonca aj m usí uvážiť u parciálnych problé· 
mov ich celkový, či celostný význam a za
mietnuť odťažitt> alebo uprednostniť prob!é
my dôležité, ale vždy len po dohode s tými, 
ktorí v tom či onom probléme pracujú. 
Jedným slovom, plánovanie nie je možné 
bez iniciatívy zdola. 

Druhá vec: Treba počítať s individuálny
mi sklonmi a schopnosťami a pracovným 
zaťažením, resp. možnosťou plánovania s 
časom u jednotlivých vedcov. Toto môže 
vedieť pomerne najlepšie každý sám o sebe. 
Vravíme pomerne, lebo je možné svoje 
sklony, schopnosti a časové možnosti aj 
preceňovať alebo podceňovať. V takomto 
prípade sa žiada korektúra zhora. 

Riadenie vedeckej práce si predstavujeme 
ako najužšiu koordináciu pracovných plánov 
SA V, hudobnovedeckej tvorivej komisie 
Sväzu slove:gských skladateľov a iných 
pracovísk, kde sa stretávajú s teo~etickými 
problémami. 

Prichodí nám teraz hovoriť o najbližších 
perspektívnych úlohách hudobnej vedy a 
kritiky. Ako už z koncepcie nášho referátu 
vyplýva, treba okrem ďalšieho organického 
rozvíjania všetkých dôležitých disciplín hu
dobnej vedy podporovať ďalšie zvyšovanie 
jej úrovne, treba venovať zv)•šenú pozor
nosť súčasnej tvorbe a estetike. Ide o to, 
aby sa v živote objavilo viac jasných teo· 
retických súdov a názorov, zovšeobecňujú
cich a poučných uzáverov. Zvlášť treba 
zainteresovať niekoľko členov našej sekcie 
o ďalšie prehlbovanie a vybrusovanie este
ticko-ideových hodnotiacich kritérií pre sú
easnú tvorbu. Povedalo sa síce o tVchto 
otázkach už veľa, mnohé články ukaz~vali, 
ak é· požiadavky klásť na diela, predsa sa 
však často vyskytujú celkom rozd'ielne ná· 
zory na hodnotu niektorého diela. Treba 
ďalej Tozpracovávať Význam idey v diele 
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a na druhej ~trane vyjasňovať, alw sa sta
vať k dielam, ktoré nezodpovedajú týmto 
ideovým požiadavkám. Dnešný obraz súčas
nosti, dnešný ideál súčasnosti je už iný ako 
pred rokmi. Prehlbovanie týchto otázok je 
dôležité i preto, že ešte existujú tendencie 
chápať hodnotu skladby len podľa technic
kých zreteľov. Treba ďalej rozpracovať a 
na nových našich skladbách demonštrovať 
problematiku realistického majstrovstva, ako 
majstrovské riešenie vpl)'va na celkový do
jem, ako hodnotiť v dielach úsilie hľadať 
a biť sa s problémami a oddeliť statočný 
tvorivý zápas od pohodlnej spokojnosti s 
epigónstvom. Bude treba diferencovať v ná
rokoch na jednotlivé žánre, aby sa mecha
nicky neprenášali požiadavky z jedného 
žánru na iné žánre, aby sa nechceli hodno
tiť napr. symfonické diela kritériami žánru 
masových foriem. Ešte vždy nemáme dosta
tok podrobnejších štúdií o svojráznych čr
tách našej hudby a výraznej osobitnosti o 
odlišnosti jednotlivých tvorcov. Preto i ťaž
šie zbadáme podiel jednotlivcov na súčas· 
nom kultúrnom spoločenstve. 

Obraz našej hudby v posledných piatich 
rokoch skytá viac zaujímavostí, o ktorých 
sa zatiaľ nepísalo. Treba napríklad skúmaf, 
ako sa rozvinula klavírna literatúra. V bý
valej ignorovanej oblasti vzniklo počas nie
koľkých rokov viac skladieb, ktoré sa teraz 
rozširujú na našich hudobných školách. 
Vďačným objektom na vedecké hodnote
nie je i sborová tvorba. Ziada sa tu pomoc 
teoretikov. Konečne nie je tajnosťou, že v 
posledných rokoch sa niektorým skladate
ľom dar í prekonávať prekážky na ceste k 
ozaj životnému umeniu. I tieto tendencie 
treba po~tihnúť, aby sme mohli svedomite 
vypracovať hierarchiu hodnôt v . našej tvor
be. Spoločenské masové formy idú zatiaľ 
celkom bez pomoci hudobnej vedy. Ojedi
nelé články zaoberali sa prevažne národný
mi znakmi, alebo konštatovali' bez hlbšieho 
rozboru. Bude treba vypracovať estetiku 
malých žánrov, estetiku masových intonácií 
a zodpovedať, čím je podmienená účinnosť 
niektorých piesní. Očal,áva sa, že v tejto 
eblasti urobíme dôkladnejšie rozbory neu
meleckých tex tov, ktoré si ani nezaslúžili 
hudobné prebásnenie. Musíme prekonať isté 
;,oddištancovanie" od tanečnej hudby. Skla
datelia si tu riešia .mnohé zásadné veci sami, 
a to prevažne prakticisticky. Nie je doteraz 
jasná otázka, kde je približne hranica me
dzi vkusnou a nevkusnou tanečnou hud
bou , čím je podmienená banálnosť a ako 
presne vedecky charakterizovať znaky rune
leckého gýča. 

Okre.m týchto závažných problémov 
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existuje ešte mnoho iných. Vidíme naprí
klad veľa zmätku v názoroch mladých a
deptov skladateľského umenia v otázkach 
moderného v)>'oja hudby. Priťahujú ich 
najextrémnejšie smery· Západu, pričom, ako 
to pri nedostatku konkrétnych stykov vždy 
býva, vysvetľujú si nové .extrémnosti bez 
dostatočných životných skúseností a celkom 
subjektivisticky. Ich záujem by nás netrá
pil, keby sa o extrémne západné smery za
ujímali asi tak, akó sa o všetko zaujíma 
nový vzdelaný človek. Máme teraz vhodnú 
chvíľu dešifrovať tý;mto vyznavačom ne
zdravosť egoistického pôžitkárstva a obrátiť 
ich po;wrnosť k zdravému rozvoju hudby. 

Toto všetko sú už témy na vedecké prá
ce, štúdie a články, ktoré majú jedného 
spoločného menovateľa - podporovať re
alistickú cestu a odstraňovať z nej všetko, 
čo touto našou cestou pohŕda a čo by pre 
egoistické uspokojenie vedelo zašantročiť 
akýkoľvek runelecko-politický vplyv na ľud . . 
Dnes už možno pripraviť niekoľko článkov 
o nerozlučiteľnosti niektorých extrémnych 
tendencíí s naším životným a umeleckým 
;Jeálom. 

Všetci sme s radosťou prijali program 
uvedomene vpl)•vať na_ kultúrnosť ľudu. Už 
predbežný prieskum ukazuje, že aspoň ra~ 
mesačne by každý člen hudohnovedeckeJ 
sekcie mal · splniť popularizačnú úlohu. Po
tom by sa i na tomto úseku dostala naša 
práca do súladu s celou sieťou masovo
osvetovej práce. 
Veľké reštancie máme i voči. koncert

ným umelcam. Očakávajú, ako . zhodnotÍ
me ich prácu. · Neočakávajú chválospevy, 
ale majú úprimný záujem hovoril' o tom, 
akými cesta~ a z akých ideov)•ch pozícíí 
premiel,ajú noty v duchovnú krásu, ako sa 
zbavujú prekonávaného niizoru o akejsi ire·· 
alite hudby a hľadajú realistickú obraznosť. 
Veľa sa im darilo najmä v interpretácii slo
venských diel. My sme však nevedeli do
ceniť ich prácu a od~trániť z myslenia na· 
šich ľudí buržoázne názory, podľa ktor)•ch 
dávajú prednosť zahraničnému importu pred 
domácim koncertn)•m umením. 

Hovorili sme zatiaľ o hlavnÝch smeroch 
a plánoch našej budúcej prác~. Tieto pra
covné plány sú reitlne. Vynára sa však 
otit:d<a už zdanlivo administratívna - l<de 
budeme publikovať svoje štúdie a knihy. 
kecľže v Slovenskom vydavateľstve krásnej; 
literatúry n!Íet dosť možností. Obava je 
dvojnásobná, · lebo už teraz dokončované 
práce narážajú v tomto smere na ťažkosti. 
.Jedine samostatné hudobné vydavateľstV() 
Sväzu slovenských skladateľov nás oslobo
dí od týchto starostí. 

Pozdravné telegramy účastníkov sjazdu 
Vážený súdruh 

A nt oní n N o v ot n ý, 
prvý tajomník úV KSC a prezident republiky Ceskoslovenskej 

Praha 

Očastnici sjazdu Sväzu slovenských skladateľov Vám za.~ielajú svoje najsrdečnejšie 
a najwelšie pozdravy. 

Na sjazde sme prediskutovali všetky závažné t·vori~'é problémy, ktoré nám nastoľuje 
socialistická výstavba našej vlasti a dovŕšenie socialistickej kultúrnej revolúcie. U pevni!í 
sme si ideové stanoviská a vytýčili ideovo-umeleckú líniu na.fej najbližšej činnosti, ktorú 
chceme robi( v duchu jednotného československého úsilia. 

Základným východiskom nám boli a sú uznesenia Xl. sjazdu Komunistickej strany 
Ceskoslovenska a všetky novšie stranícke dokumenty; týkajúce sa rastu nášho hospodár
skeho a läLltúrneho rozvoja. 

Sjazd potvrdil jednotu nášho sväzu, pričom účastníci sjazdu odchádzajú na svoje pra
co~·iská s vedomím, že ďalšie úspechu nášho hudobného umenia sú podmienené úzkym 
a intenzívnym stykom a hlbokým poznaním života nášho pracujúceho ľudu a jeho vedúcej 
sily, Komunistickej strany Ceskoslovenska. 

Sjazd Sväzu slovenských skladateľov 

Ústredný Výbor Komunistickej strany Slovenska 

Do rúk prvého tajomníka súdruha 

K a r o l a B a c í l k a, 

Bratislava 

Vážení súdruhovia! 
Očastníci Sjazdu Sväzu slovenských· skladateľov Vám zasielajú vrelé pozdravy. My, 

ktorí sme sa zúčastnili Sjazdu Sväzu slovenských sldadateľov, sme si opäť uvedomili, 
akú hlbokú súvislosť má naša tvorba s celým spoločenským životom, s budovuteľskúm 
úsilím našich pracujúcich a s radostnými perspektívami, ktoré nám načrtáva naša strana 
pri dovršovaní social~mu. Očastnici sjazdu s nadšením prijali pozdravný list Ústredného 
výboru našej Komunistickej strany Slovenska, ktorá ~'ždy lJrejavovala hlboký záujem 
o našu tvorbu a tešila sa spolu s nami z našich úspecho;'. Tieto úspechy by neboli možné 
bez inšpirujúcich podnetov strany, bez využívania skúsenosti SSSR a jednotného česko
slovenského riešenia najzávažnejších otázok našej hudby. 

Účastníci sjazdu sa zvlášť zamysleli nad tými vetami listu strany, laoré hovoria o po
trebe tv orby radostných piesní, opier a operiet so súčasným námetom. V tomto duchu 
odzneli referáty ~ mnohé diskusné príspevky a možno poPedať, že už na sjazde získali 
skladatelia, hudobní vedci a koncertní umelci mnoho podnetných myšlienok, ako odstráni( 
nedostatky v spomínaných žánroch. 

Očastníci siazdu Vás uisťujú, že členovia a kandidáti nášho s·päzu sú ideove stmelení 
a chcú dať všetky svoje sily a vedomosti do služieb cieľ ov, ktoré nastoľuje naša strana. 

Hudobnovedecká komisia si v týchto 
t)•ždňoch spresňovala svoje úlohy a chce 
využiť sjazd a jeho ovzdušie ako odrazo
vý môstm do ďalšej prospešnej práce. Pri
rom chceme tesnejšie spolupracovať s čes
kými súdruhmi najmä tam, kde sú už ďa
lej alebo kde majú väčšie skúsenosti . 

Náš sjazd sa uskutočnil v čase, keď u 
nás prebieha fáza dovŕšenia socializm~ v 

Sjazd Sväzu slovenských skladateľov 

1;1ašej vlasti. Úlohy, ktoré sme tu mohli for
mulovať iba stručne a iba v niektorÝch 
celkom všeobecných črtách, s(t úloha:m.i. 
ktorými chceme a máme prispieť do pro
cesu dovŕšenia kultúrnej revolúcie. Tút() 
skutočnosť nesmieme strácať ani na chYíľu 
z očí, treba si uvedomiť veľkú záväznosť 
našej práce pred naším ľudom a celou:na
šou spoločnosťou. · 
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Pohľad ·na vývoj slovenského reprodukčného 
umenia 

(Skratený referát v edenia sekcie koncertný ch umelcov SSS, htorý na sjazde predniesol 
prof. Ján Str·elec) 

Koncertní umelci združení v Sekcii kon· 
certných umelcov ako v plnoprávnej zložke 
Sväzu slovenských skladateľov predstu: 
p u jú dnes pred Vás so zprávou, v k tor l'J 
ch cú otv orene poukázať nielen na úspechy 
a klady svojej práce, ale aj na nedostatky. 

Co bolo na Slovensku v odbore koncert· 
ného umenia pred päťdesiatimi rokmi, ne
treba zoširoka rozvád:.:ať . 

Na Slovensku polofeudálny systém potlá
<:al n árodné povedomie a akýkoľvek prejav 
slovensk éh o živ ota, teda aj umelecký . Uve
dom ujeme si, že pred päťdesiatimi rokmi 
strácali pôdu pod nohami aj také malomest· 
ské ochotrúcke amatérske hudobné telesá, 
najmä vokálne, ako boli mikulášsky, mar: 
tinský a lebo tisovsl'ý spevokol, ktor~ mali 
byť bunkam i nielen umeleckého, ale aj n á
r odnéh o a p olitického v5TVoja. 

Z takejto pôdy vyrastá aj iV1ikulM< Schnei
d er-Trnavsk ý i Frico Kafenda a nežičlivosť 
t ak ejto p ôdy predurčuje ich u melecké osu
dy na poli koncertného umenia. A v tedy , 
keď slávne pražské konzervatórium slávi 
už takmer 110. výročie svojho založenia, za
kladá sa na Slovensku rqku 1919 prv á "Hu
dobná škola pre Slovensko v Bratislave" 
ako zárodok nášho hudobného školstva. Len 
odvtedy možno hovoriť o systematickej~ej 
odbornej príprave hudobného umelca vôbec 
a koncertných umelcov zvlášť. 

Slovenský koncertn~· umelec, postaven)' d o 
konkurenčného boja kapitalistického systé
mu nemal výhľadv ani len na hoh'1 existen
ciu.' V domácom ·prostredí okrem malých 
výnimiek ťažko nachádzal ozvenu svojich 
umelec1.-ých snažení, pretože toto prostre
die b olo v minulosti zámerne potláčané a 
hudba sa živila iba p eriférnymi v)•konmi 
cigánsk y ch k apiel. A keď už sa zdalo, že 
t en to zápas prinesie výsledky, klerofašis
tický režin1 tzv. Slovenského štátu, zastrel 
sľubnejšie p erspel; tívy koncertného wneka 
tým, že ho spravil poplatníkom reakčného 
svetonázoru a že ho odtrhol od. pevnej zá
kladne ďalšieho umeleckého napredovania 
- a od spolupráce s vynikajúcimi vzormi 
českých umelcov. 
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K ultúrnopolitick ý "Dýznam kon,certného 
umenia 

Po oslobodení roku 1945 a najmä po fe
bruári 1948 tá to spolupráca na revolte m~
n í sa zák onite v spoluprácu na budovame 
nového, slobodného života. Z . ro.zdie~nosti 
pováh skladateľskej práce tvonv eJ a mter· 
pretačnej práce výkonného um~lca .vynára
jú sa osobitné problémy tvonv é 1 r epro
dukčné. Reprodukovať "po novom" diela 
klasikov, roman tikov a vôbec minulých 
štý lových období k~ncer~ých u:nelcov, o~ 
vplyvnených ideológwu =ulosti, znamena 
podstúpiť boj za mravný prerod člov_eka a 
za sústavné rozví janie a prehlbovame zii· 
kladných ČÍ't nov.cj ~ocialistic~ej mo~_lky. 
Tento svetonázor Je aJ v umeru neodluctteľ· 
ný od idealistického .chápania by tia a spo· 
ločenského diania. Likvidovať všetky náno
sy idealistickej a n áboženskej . preds.tavy? 
a tak uvoľniť potenciál ľudsl•eJ t\•onvostl 
aj na umeleckú prácu , ' tO s\1 problémy, kto
Fé hýbu celou n ašou spoločnosťou a oveľa 
jnten :"ívn ejšie musia hýbať mysľou umelca, 
teda aj umelca koncertného. 
Pomôcť realizovať tento proces prevýcho· 

vy, to je záldadná politická úloha SKU p ri 
SSS. Pokiaľ sekcia nenájde vhodné pra
covné metódy na uskutočnenie tejto úlohy, 
t. j. na vedÔmé osvojenie a stotožnenie sa 
so sponúnan ými svetonázorovými otázkami, 
dotiaľ budeme nútení neustále poukazovať 
n a zastaral osť , neživotnosť, a · teda neprc
svedčivosť interpretačného štýlu súčasnosti. 

Kon certný u melec je dôležitým článkom 
v uskutočňovaní kultúrnej revolúcie. J eJ,o 
umelecká činnosť prerastá v poslauie p oli
tické a výcho'v'Ilé a zrastá s kultúntou 
problematikou pracujúcich. Jeho :d>raňou v 
tejto činnosti je hudobné dielo, ktoré h ov orí 
rečou dneška. Verľ koncertn)• umelec je prie
kopnílmm a realizátOrom nových foriem 
približovania hudobného w:nenia pracujúcim 
a aktívnym činiteľom pri dvíham estetické: 
ho cítenia ľudu, vyrovnáva rozdiely medz.1 
mestom a dedinou najmä na poli kultúrnom. 
Tieto nové formy priblíženia hudobného u
menia (brigády, komandírovl<y , výchov~é 
koncerty, umelecké estrády, pásma poézw 
hudby a poézie a pod.) si vyžadujú !)ráve 

Pionieri priniesli skladateľom kyticu kvetov a s jatd pozdravili venčekom p iesní. Ich zdravica j e sil časne 
moblllzäclou k t vorbe nových piesn! 

Za predsedníckym st olom zľava : Zdenko Ml kula, Eugen Suchoň , Ján Strelec, Dezider 
Kardoš, An dr ej Očenáš 

malé formy hudobnej tvorby, naplnen é ob 
sahom nášmu ľudu zrozumiteľným, n o p ri
toro narnbaj úce nový-mi v)•razovými p ros
tried kami. 
Hŕstka k oncertn ý ch umelcov v sel,cii i mi

m o nej s úspechom zvládla a koncťt'tne 
p redviedla všetky hodnotné nové diela, !tto· 
1·é vznikli po našom oslobodení, najmä p o 
1·oku 1948, a k torými v zbudiln zaslltženú 
pozornosť nielen doma, ale aj v zahrani(;i. 

Do teraz sa nám nepoda,·ilo zaistiť úpln ú 
prev)·chovu 1wncertného umelca, i keď sme 
sa stretli s ochotou, pohotovosťou a veľkou 
snah ou koncer tných umelcov pracovať aj za 
najťažších podmienok p re cie le vytýčené n a 
k ultúrnom poli XI. sjazdom KSC a Sjaz
doni socialisticke j l<ultú ry. 

Treba si jasne povedať, že v o v ý chove 
obrovskej väčšiny n ášh o ľudu k poch openiu 
.a oceneniu hudobn éh o umeleckého výkonn 
sa zatiaľ urobilo veľmi málo. V dôsledk n 
toh o nenachádzal k oncer tný umelec, a Leda 
a ni skladateľ, donedávna patričnú ozvenu 
š irokých más, a tak ani jeho p ráca nemohla 
splňať sv oje p oslanie. T tt vystupuje do po· 
predia vých ovné poslanie, p ráca skladateľa 
a kon certného umelca. Pomocníkom v tej to 
práci ~ú súbory EUT, k torých pl·ácu n eslo
bodno podce1'íovať. Profesionálne umenie a 
ľudová umelecká tvorivosť majú vychováva~ 
masy, prebojovávať novú mravnos ť, rozvíjať 
~stet:ický cit a pos.ilňovať zmysel pre kol~:k
tívne spolužitie. 

S hlbokým záujmom sleduje Sekcia k on
certných umelcov aj problém organizačnej 
a osnovnej prestavb y umelecký ch škôl a 
spájania ich výchovnej činnosti s radost
u)= budovanim nového spoločenského zr ia
d en ia. Príčiny nedostatočného rastu k vality 

adep tov lw ncertného umenia vidí pred o
všetkým v schematickom aplikovaní tradič· 
11'\•ch výchovn ých foriem n a žiakov, l•Lor)'l'll 
s J tieto formy dnes už úplne cudzie, lel)o 
<· zakotvené v úplne iných ideologických 
a spoločenských p odmienkach a p re dnešok 
t1Z naozaj veľmi. málo podnetné. Sekcia 
];oneertný ch umelcov preto s obavou sledu
je : 

1. obchádzanie postulátu všestrannej a 
dôkladnej techn ickej p rípravy u žiakov u 
meleckých šk ôl ; 

2. zaostáv anie ideologickej a estetickej v)·· 
chov y na mn eleekých školách (pl'ičinu toho 
v idí v o veľkej m iere v nedosta točnej alebo 
slabej p riprave učiteľov umeleckých škôl\ ; 

3. nedosta točné ZIL'llos ti žiakov s veľmi 
ú zky m rozhľadom nielen v širšej h udobno
vedeck ej, ale a j v odbornej literatúre vlo.st
n{•ho n ástroja, respektíve odbot·u ; 

4. S obavou sledujeme aj nechuť absol
ventov po skončení u meleckého učilišťa pri· 
j ímať a ngažmán do rozličných u rneleck)·ch 
telies, kde vra j len ak o t utti hráči i výni
močné talenty sa môžu rozvíjať len za 
veľmi sťažených p odmien ok. 

Nuž aká pomoc? Bude nevyhnutne po· 
treb né : 

a ) organizačne vymedziť cieľ a kvalifi· 
kačný dosah jednotlivých stupňov umelec
kých škôl, aby sa nezhodovali osnovne, prav
tla, pri n áležitom rešpektovaní možnosti ú 
p lného vývinu mimoriadnych talentov n a 
ktoromkoľvek t yp e školy; 

b) starostlivo a veľmi zodpoved ne určiť 
pre j ednotliv é ty p y škôl reálnej~ie smerné 
císla než doteraz, ab y sa výher talent ov 
m ohol robiť čo n ajsvedomitejšie ; 
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· c) obsadzovať učiteľské ~esta na umele.~
kých . školárh len umelcanu s _bohatou ~ zt
votom dôkladne preverenou mterpretacnou 
tvorbou a so širokou rozhľadenosťou ': pe
dagogickej, psychologickej a ateistickeJ ve-
deckej literatúre. . 

Malo b y byť p1'Írodzené, aby ~a vyvm~la 
čo najväčšia snaha o uplatneme mladych 
koncertných umelcov tak v meradle . c;Jo: 
štátnom, ako aj med?.inárodnom. '; r1e~em 
tejto otázky vidíme jednu z _hlavnych uloh 
SKU v najbližšej budúcnosti. . .. 

Pravda koncertný umelec dnes, naJma 
však v b'udúcnosti, -musí k svojej práci za
ujať stranícke stanovisko, t. j . stotožniť ~v~
je tvorivé ciele s cie!~i . s~oločensl~ym1; 
osvojiť si metódy somalisncke~o _reahz~u! 
poznávať a pesťovať poln·okove diela .naseJ 
súčasnosti, pričom pevn)'lll . rychod.1skom 
mu musí byť vzťah bratskeJ Jednoty Ce: 
chov a Slovákov; všestranne rozširo;ať svoJ 
vzdelanostný obzor ; dbať o neustaly ra~t 
svojho technického majstrovstva: ~_esnue 
bvť teda 'typom umelca, skomerc10nalizova
ného remeselníka. Proti takýmto ľuďom bu
de sekcia čo najrozhodnejšie bojovať. 

Pevne zomknutí v Sekcii koncertných u
melcov budeme sa starať, aby naši členovia 
splňali ' kultúrnopolitické p?sl~e koncert
ného umelca, a to predovsetkym doma. ~ 
podľa významu. - J.;lodľa ume~eckých kri
térií a únosnosti - 1 v zahramčí. 

Sekcia koncertných umelcov sa musí stať 
živým vzorom marxistic~o-lenin.ských p~
žiadaviek v interpretačneJ oblash hudobne
ho umenia a svojou činnosťou dokázať, že 
jedine ideovo a umelecky '.'Yso~ohoduotn~ 
reprodu kcia hudobn6ho d1ela Je schopna 
získať si srdcia poslucháčov. 

Cinnosť a spolupráca Sekcie koncertných 
umelcov na pôde Sväzu slm,enských . 

skladateľov; problémy k oncertného umenw1 
na Slovensku 

Až: do založenia Sekcie koncertných u
melcov a najmä do jej organizačného začle
nenia do Sväzu československých skladate
ľov nemal koncertný umelec ideovú a or
.,.anizačnú základňu. z ktorej b y vychádzal 
~ hľadal správne smery pre svoju č!nnosť; 
Jeho práca bola v mnohom u~mer~?vana 
viac-menej princípmi komerč~)'nu, P?ztada_v
kami záujmových sl-."Upin a z1velnost:ou. Tie
to nedostatky pociťovali hlavne samotrú 
koncertní' umelci, a preto s veľkým porozu
mením hľadali cesty k členstvu SKU. 

V sekcii hľadali p'ľedovšetkým pomocní
ka, ktorý by im dopomohol zvládnuť pod-
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statu marxisticko-leninskej filozo~ie ak~ zá
kladne všetkého diania, a t eda aJ umema. 

V sekcii hľadali však aj inštitúciu. ktorá 
by preberala funkciu bývalých_ koncertných 
agentúr. Hľadali v neJ pr~ce ~deového p~
mocníka a poradcu v splel1tost1 ot:ízok naJ
m ä programových , kt~ré naostato_k vykres
ľujú aj politický proril koncertn eh?. um~l
ca podľa príslovia: "Povedz, čo h ras, a Ja 
ti poviem, kto si". 

Potreby života koncertného u t?elca;. t. i: 
jeho vlastná ko~certn~ činnosť, Sl vyztad~ 
riešiť hlavne otazku Jeho program u. a tak 
sa na p ôde Sekcie koncertných u_melcov 
vytvorili tvorivé kom'isie pre jednothvé o~
bory (pre odbor inštrume~tálny a ko~orny, 
vokálny, dirigentský). T1eto l~olekt1~ ,s.a 
(keď v prvej inštancii rozhodli o ~Tihlas
kach koncertných umelcov do sekc1e) z~
obernli návrhmi koncertných programov prl
jat)·ch členov, prípadne l•an~idátov~ a to už. 
z hľadiska potrieb súčasnosti. DaleJ s~ sna
žili zabezpečiť rovn.o~nerným za~elem;m re
produkciu n:ových, r~el a zab~novah nee
konomičnostl v prac1 koncertnych umel_cov. 
Na schôdzkach tvorivých komisií (praVldel
ne raz mesačne) sa okrem ideových a od~ 
horných otázok prclU"ávali novonaštudovan~ 
diela pre kolektív, ktorý sa tak mal s_t at 
prvým hodnotiteľom práce koncertneh~ 
umelca. 

Vedenie Sekcie koncertných umelcov, ~~o
ré sa schádzalo každý týždeň, sa snazilo
podchytiť tiež schopnosti a snahu mlad)·_ch, 
do sekcie zatiaľ nezačlenených uchádzacov 
a umožňovalo im vykonať aprobačné k_on:· 
certv. Nadviazali sa styky s hudobnyml 
ved~ami, ktorí predn:išali kolektÍ\' U SKY 
0 vopred určených témach. V snahe _zah ra
niť izolovanosti jednotlivých výk~nny~h ~
melcov aj po stránke spoločenskeJ b oli pri
pravené organizačn~ predpokl~dy pre v y.
tvorenie Klubu sekcie kon.certnych umelco-;. 
Nie v poslednom rade treba. tu spo~enuf 
prehliadky koncert~ého ~em~, k tore . sa v 
spolupráci so sekciou pr1 Sva~e, čes.koslo
venských skladateľov ako celos.tatne) sek: 
cie (či už v Prahe alebo v Brattsla;'e) st~h 
dôstojným fórom umeleckého , zapolema 
slo,;enských a českých koncertnych umel
cov. 

To boli prvé záblesky nadšenia a a) tstej 
poplatnosti tomu, že k_oncer~ný umelec sa-' 
rozhodnutím KonferencJe Svazu čs: skla?a
tefov od roku 1955 stal členom 1deoveho 
sväzu skladateľov ako jej plnoprávny člen. 
Tento rozbeh prináša pre život koncertného· 
umelca - člena sekcie - mnoho nov~ho,. 
ale aj mnoho prekážok. Nazdávame sa vsak, 

že tu Sekcia koncei·tných umelcov bola na 
správnej ceste. 

V poslednom období v živote Sekcie kon
certn)•ch umelcov treba však otvorene kon
štatovať istú stagnáciu . Príčin tejto stagná
cie je viacej; jedna z hlavných je tá, že 
koncertný umelec v dôsledk u nedostatočnej 
činnosti sekcie, t. j. ochahnuúm práce ve
denia a najmä tvoriv)•ch komisií, vymyl•á 
sa z jej vplyvu a vracia sa k neželateľnému 
individualizmu, k torý nahlodáva sľubne sa 
vyvíjajúci zmysel spolupatričnosti . Dalším 
dôsledkom t oh to je, že prvotné programové 
usmerňovanie ako nedeliteľnú časť kultúr
nopolitického poslania umelca preberá za 
sekciu Kon cez·tná a divadelná kancdária, 
k torá má mať poslanie iba distribučné. Tá
to skutočnosť, premietnutá z hľadiska decen
t ralizácie distribučných úloh na krajské a 
prípadne ešte n ižšie distribučné jednotky, 
podáva nám obraz mnohotvárnej rôznoro
dosti požiadaviek a záujmov jednotlivých 
distribučných centier, k torý veľmi často 
hraničí až s nevk usom a absol útny m nepo
chopením poslania koncertného umelc-a. Zo 
spomenu tého vyplýva potreba, aby sa sek
cia opätovne ujala prog1·amového, a teda aj 
ideového usmerňovania koncertného ume
nia. 

O Sekcii koncertných umelcov sa kedysi 
hovorilo a st:íle sa hovorí, že nesmie na
hrádzať funkciu distribučného aparátu. No 
na druhej strane nemá distribučný aparát 
zastávať funkciu ideovej ustanovizne, t. j. 
sekcie. No táto skutočnosť má svoje ďal
šie dôsledky : koncertný umelec dostatočne 
necíti váhu poslania sekcie, ktorou by táto 
ovplyv1'íovala po programovej stránke di
stribučné centrá; je odkázaný prispôsobiť sa 
želaniam distributéra. A o týchto želaniach 
už b ola reč ! · 

Kvalita výkonného apará tu distribučných 
centier bola a je právom kritizovaná . Opä
tovne to musí byť sekcia, ktorá všctltými 
prostriedkami musí nájsť cestu k ovplyv
neniu dramaturgických plánov koncertného 
života. Samozrejme, že sa tu bude priz<H·ať 
na potreby a želania, vychádzajúce z dis
tribučných centier, ktoré ma jú najlepšie 
poznať kultúrnu tll'oveň a umelecké potreby 
svojho obvodn. 

Stotožňujeme sa s názorom, že Sekcia 
koncertných umelcov je ustanovizňou ide
ového charakteru. Na druhej strane nemož
no však zabúdať na jej povinnosti všímať 
si uplatnenie činnosti koncer tných umelcov, 
a to najmä v období, keď sa má každ)· kul
túrny činiteľ zapojiť do dovŕšenia kultúrnej 
revolúcie. A tu koncertn)' umelec, organizo
vaný v sekcii, naráža na falošný názor 

distribučného aparátu, k tot·ý z rôznych prí
čin (rozpočtových, osobných a iných) uplat
ňuje v obvode svojej pôsobnosti lokálne zá
ujmy, a to poviii'šin~ na úkor kvality. V 
dôsledku toho nemôže koncertný umelec 
plniť poslanie, ktoré mu pripadá v t ejto 
význačnej vývojovej etape. I to je dôvod, 
pre k torý si sekcia mus[ osvojiť úlohu 
ovplyviíovať distribučnú sieť. Tento stav 
vedie ďalej koncertného umelca k živelnému 
vyhľadávaniu pracovných priležitostí - a . 
tu sa dostáva do neželateľného konkuren
čného boja, k torý ovplyvňuje jeho kolektf,·~ 
ne cítenie a snaženie. 

Mentalita koncertného umelca nesmie byl" 
posudzovaná ilia z hľadiska komerčného, 
pretože honoráre podľa určen),ch sadzobní~ 
kov nijako nezvýrazňujú pracovné vypätie· 
koncertného umelca. Treba tu podčiarknuť 
jeho snahu po umeleckom účinkovaní. Tým 
nijako nechceme popierať skutočnosť, :le 
medzi koncertnýlnÍ umelcami sú jednotliv -· 
ci, k torí sa ešte nevymanili z predstáv mi
nulosti a ženú sa iba za ziskom. No na' 
druhej strane je prevažná väčšina koncert~ 
ných umelcov p ripravená slúžiť svojím u~ 
mením za honorár, k torý určuje sadzobník. 
Ci tieto sadzobníl;:y zodpovedajú vynaložc~ 
nej námahe umeleckej úrovni, to je už iná 
otázka, no do tej má sekcia vždy čo po
vedať. 

U nás na Slovensku každý z koncertných 
umelcov - s jedinou výnimkou - má svoj
ho kmeňového zamestnávateľa a koncertnej 
činnosti sa venuje iba po splnení ú väzku 
na svojom p racovisk u. 

I to je iste jed na zo zábran kvalitatívne
ho r <j.stu koncer tného umenia. Skutočnosť 
je taltá, treba teda z nej vychádzal' a hľa
dať metódy na zlepšenie situácie. Prílda
dov máme nadostač u českých súdruhov. 
Vynikajúce české komorné telesá, ktoré dnes
razia víťaznú cestu československému kon~ 
certnému umeniu po celom svete, dosiahl~ 
túto úroveň iba vďaka veľkému porozu
meniu zamestnávateľov. Zníženie pracov
ných úväzkov v orchestrálnych telesách (či 
už v Ceskej ťilharmónii, Národnom d ivadle,. 
Orchestri hlavného mesta Prahy a pod.) 
prinieslo svoje ovocie a vrátilo vynaložené
hodnoty tisícnásobne. . U nás za takouto
praxou. žiaľ, pokrivkávame a snahy slo
venských umelcov v tomto ohľade nenašli• 
porozumenie na ich pracoviskách. V sú~ 
' rislosti s tý m vznikla disproporcia v kvalite 
komorných t elies českých a slovenských, čo 
v l•onečnom dôsledku nachádza spätný od
raz v malom záujme našich skladateľov oo 
komornú tvorbu. A pritom komorná tvorbtl 
a jej r eprodukcia svojou rozmanitosťou zvu-
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lwvej farbitosti uv mohla zohrať závažntt 
l'olohu pri prcv)·cltO've nášho posl_ucháča skôr 
ako napriklad v )·kon sólistov mšh·wnenta
listov. Porovn anie situácie našich komorn),ch 
telies s českými sme uviedli ako na jmar
J,an tnejši príklad p o.::hopenia významu kon
<'rrtného umenia. 

Dostávame sa tu aj na pole plánovania 
ú,·äzkov a záväzko,- koncertného umelc.a. 
1..: voľ1iovanie z plného pracovného Ú\·äzlm 
musí byf predmetom plánov:mia zamestná
nttcľa za protihodnotu plánovan)-clt záväz
lwv koncer-tného umelca. Toto plánovanie, 
ktoré je h ybnou pákou celého núšho dneš
ného života, zabúdame nplatňovať v práci 
koncertného umenia. Charaktet· tejto práce 
vyžaduje dolwnra dlhodobé plánovanie. Ne
<loslatky nn tomto poli odrážajú sa dvoma 
smermi: z n.ich jeden postihuje koncertného 
umelca ,. podobe ne-dostatku pracovných 
príležitosti a druhý postihuje široké masy 
konzumm;llov, ktoré nemajú možnosť vidieť 
a počuť hodnotný v~•kon. 

Zlepšenie situácie očaká,·ame od našich 
distl'ibut!n)•rh orgánov p•-ieskumn}·ch cen" 
tiet· koncerln~·ch požiadaviek tej-ktorej. 
ob lasti. Xa základe takto zistcn~'Ch predpo
kladov by mala sekcia možnosť koordino· 
vnť prácu s,·ojich prislušn íl;o,- a zadeliť im 
pracovné úlohy. Podobné r iešenie by malo 
byť podkladom pre inten7J,•nejšiu účasť slo
vensk)•ch koncerln)·ch umelcov na kultú r·
nom živote v česk~·ch krajinách a tiež a j 
v meradle medzinárodnom. 

Inou boľaYott stránkou 11 ášho koncertné
ho života je o tázka návštevnosti. Túto však 
nemôže Yyriešit: koncertný umelec, ale osve
tové orgány, ktoré často pristupujú k reali
zovaniu koncertnej činnosti len mechanicky, 
a na to hlavné - na získanie poslucháča -
im už, zdá sa, nezostáva čas. 

Iným poľom pôsobnosti r.á šho umelca by 
rnala byť podstatne intenzívncj~ia spolu
]lJ:áca s rozhlasoHl a teledziou. Tieto usta
novizne aj z eminen tne pl'Opagaéného za
merania by mali pomôcť populari:r.o,·ať nie
len hudobnú skladbu, ale a j slovenského 
koncertného umelca, a tak mu pripm.vovať 
pôdu pre živ~· styk s poslucháčom. Netvr
díme, že rozhlas a televízia tieto úlohy n e
plnia, boli b y sme viiak xadi, keby na tom
to poli svoju snahu zintenzívnili. ~fali hy 
sme pripomienky aj k časovému zadeľova
niu tz,-. " vážnej hudby", ku k torej poči
tame aj výkon y koncertných umelcov. .Je 
zrejmé, že Y n o<:n)-ch hodinách pracujúci 
človek nepočúva. rozhlas, a keby aj počú
val, po celodennej práci nie je uspôsobený 
výkon vn[maC. Tu rozhlas v lastne škodí 
poslaniu v:'lžnej hudby, z toho vyplýva to 
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známe vypínanie aparátov pri prenose vaz· 
nej hudby . Presila hudby folklórnej mohla 
by byť premiešaná reláciami vážnej hud
by, v ktorej by sa uplatnil aj náš koncert
ný umelec. Jednou z ne\-yuiit~·ch prileži
tostí sú napr. tzv. významné roky: BeHov 
rok, Mozartov rok, Haydnov rok, ako aj 
iné prileži.tosti, napriklad ~Iesiac českoslo
vensko-sovietskeho pl'Íateľstva a iné. V tých· 
to reláciách by maJif-skladby sporrúnaných 
skladateľov :interpretov;<[ .naši umelci, a n ie 
nmelci zahraniční. V podani na;ich koncert
n}·ch umelcov dostáva dielo isté črty ná
rodne reprodukčného štýlu, o ktor)• sa bo
rime a ktorý sa má svojsky prihovárať 
nášmu poslucháčovi. Tým by sme pomohli 
postupne riešiť jednu z centr·álnych úloh, 
a to základnú , a tiež základný ideologický 
p roblém Sekcie koncertných umelcov - to
tižto riešiť otázku typizácie "národných 
škôl" prednesových. 

'l'ažko je nám hovoriť o spolupráci kon
cerluéloo wnelca s Gramofónov-\rmi závodmi. 
Náš pomer zastúpenia pri nahrávkach ne
možno merať ani jedn~·m percentom, a pri
tom sú gramofóno vé platne na jednej stra· 
ne dôle7.it~·m p1·opagátorom a na druhej 
aj_ konzervátorom stavu koncer tného ume
nm. 

Pomerne malá účasť koncertného umelca 
v plánoch rozhlasu, televízie a Gramofóno
vých závodov prejavuje sa aj v pomere 
;.:ainteresovanosti slovenského koncertného 
umelca na príjmoch z Ochranného zd1·uže
nia výkonných umelcov. Toto družstvo, je
dinečné svojho druhu v meradle -celosveto
vom, je uskutočňovatdom vôle zákonodar· 
eu, vy jadrenej v autorskom zúkone. Zdô· 
razňujenw, že ročné príjmy koncertných 
umelcov zo zdrojov Ochranného zd1·uženia 
sú veľmi malé. Finančný efekt nie je teda 
vedúcou rnyšlienkou koncertného umelca. 
Na závet· kapiLoly , Y ktorej sa dotýkame 
problémov koncertného umenia na Sloven
sku, m ·ádzame aj pálčivú a zatiaľ neriešenú 
otázku h udobnej kritiky. Hudobná kritika 
by mala byť usmerll.ovateľom, kontrolórom 
a umcle~:k)•m poradcom práce koncertného 
wnelca. Tzv. referovanie, kto, kde, kedy a 
čo hral, na čo sa dnešná hudobná kritika 
po,·äcšine splošťuje, neposilňuje umelca v 
jeho p ráci, ale neodbornými a p lytkými re· 
ferátmi ho ·často iba znechucuje. A pr.itom 
sú rozdiely medzi výkonom a v)',konom, 
tak ako sú rozdiely aj medzi koncertnými 
umelcami. 

Kie je predsa možné viesť dôsledne a 
s istou dávkou temer okatej zámernosti pa
ralelu v recenziách medzi výkonmi starších 
osvedčených interp1·etov a medzi výkonmi 

!iiimon Jurovský, Alexander M 
oy_zes, Z~enko Nováček , Dezíder Kardoš , Andrej Očenáš a Ladislav • •ott .is 
doskutuj u v prestávke sjazdového rokovania ., ' 

študen tov nmeleckých škôÍ len z dôvodu 
akéhosi podchy távania r ::os tu ich talentov: 
Pt?;da, na správny odhad hfbky a dosahu 
kritických priJ?omien_ok l;: ďalšiemu vývojLt 
a hodnotemu Jednotl'iv:ých ];:oncertn )'ch pre
jav?" umelcov vyžaduJe sa už náležitá zre
l~st a dlhoročná skúsenosť aj u kritika. To 
Žiaľ~ u väčšiny našich recenzentov dne~ 
konstatovaf nemôžeme, čo doldadáme napr. 
nezodpovedným rderovaním o . školskveh 
k~ncertoch v porovnani s referovanírn o 
vykonoch domádeh, ale i svetov-<•ch kon-
certných umelcov. -

Nie je možné spomenúť v tejto súvislos ti 
všetkých - našich popredných koncertných 
umelcov, ch~eme však poukázať najmä na 
u?-~elecky pr1~bojné zjavy, ako sú výkony 
dmg~n~ Ladtslava_ Slováka, v:),kony Orszá
go_veJ, ,; alac~_a, Khndu a _najnovšie výkony 
Mik~la:a Jelink~ a ~~ Fischerovej a in)•ch, 
ktor1 su. na naJlepse; ceste pozdvihnúť ú
r~veň našej_ reprodnkcie v odbore koncert
~eho umerua. Odborná kritika bv si mala 
tleto prípa~ly všímať a podávať · pomocnú 
rnku kazdemu mladému umelcovi !Htjnú 
z~čí~ajúc.emu. Prvá ozvena u ob~ce~tva 
me Je vzdy správnym meradlom hodnoty, 
~ preto _sa_ a; na tomto poli sekcii núka 
uloha zarstrť v spolupráci s huclobnovedec
kou komisiou kritické hodnotenie tunelec~ 
kých výkonov svojich prísluiínikov. 

Nechceme· tu spomínať úspechy našich 

koncertných umelcov, ktoré dosiahli už v 
spolupráci so Slovenskou filharmóniou na 
jej ?'ájazd?ch v Belgicku, :\'"DR, Poľsku ale
bo JC~notltve, Spomína me ich iba preto aby 
ncvzntkol falošný dojem, že naši kon~ertní 
um~lci nie sú pripraven[ nn medzinúroclné 
pód'iá, kde by dôstojne reprezentovali čes· 
k~slove1_1ské umenie. Pozeráme však do hu· 
d ucnostt, _a preto sme sa zamerali na problé
my, _kt~re treba posturJne riešiť, ak chceme 
kvahtahvnu a kvantitatívnu ťnoveií nášho 
koncertnéh~ umenia posunúť v nasledujú
com obdob1 dopredu. 

Ol';!hy _lwncertnéh d umelca '<-'yplývajúce 
:: ~l. Sfa::.du KSC a Sja::.du socialistichej 

hu/tury - populari::.ácia hudobného umenia 

. S p~tričnou zodpo,·ed nosťou si uvedomu
JC~e,- z~ v ~mysle XL sjazdu E SC a Sjazdu 
socmlistrckeJ kult (uy treba, abv Sekcia kon
~~rtnfch umelcov zo širokého · hľadiska rie
s!Ia ulo~~: , vyplývajúce z týchto sjazdov. 
1r~bu . riCSlt._rrohlém lmdohnej výchovy 
mladez_e a s1;o~)•ch más. S týllltO problé
mom nzko suv1si otázka šíren ia hodnotnej 
hudby. Treba su usilovať o to, nbv sa mi
tnoš.kolsl~á hudobná výchova dv íh!lla na čo
raz vyššm úrovet'í, čo sa nám mtiže dariť 
tak, že budeme všetkými prostriedkami a 
osvedčenými i novými forlllami u.pev!'íovať 
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spojenie výkonného umcle<t s ľudom. A ak 
máme byť úspešrú, musíme i na tomto poli 
bojovať za zavrJmutie doterajšej živelnosti, 
za zvýšenie umeleckej úrovne hudobných 
relácii a nastoliť m yšlienkovú aj pracovnú 
j ednotu sekcie, ktorá sa prejaví v pJ·esných 
a účelne zostavených plánoch. Sekcia kon
certných umelcov bude uplatliovať svoj 
vplyv na zásadné otázky obsahovej n áplne 
v)·chovných koncertov, lebo si plne uve
domujeme, ak)' vážny, úprimný a čestn}' 
musí byť prístup k mládeži, ktorú chceme 
- ba aj musíme - zíslmť pre h udobné 
umenie. Spolupráca a výkony členov sekcie 
by mali byť také presvedčivé, aby získali 
s r·dcia a myseľ školskej mládeže všeobecno
vzdelávacích škôl, a vo verejnosti také 
prcsvedči;-é, aby zvíťazili v boji o nového 
poslucháča z radov pracujúcich. Zvýšiť 
schopnosť široký"h más pochopiť a precítiť 
umeleckú hudbu znamená školiť takýchto 
poslucháčov prakticky, objasliovať im pod
slatu prístupnosti a obsahu hudobných diel, 
poukazovať na rozdiel umeleckej a zábav
nej hudby, vysvetľovať, v čom väzí pod
s tata realistickej a formalistickej hudby a 
pod. 

Pomocrúkov pri tejto práci budeme aj na
ďalej hľadať v učiteľoch hudobných škôl 
i medzi u<liteľmi všeobecnovzdelávacích 
škôl, ktorí majú kľúčové postavenie v miest
nej kultúrnej činnosti, najmä pri hudobnej 
výchove mládeže. Týchto treba zaktivizovať 
pre popularizovanie hudobného a koncert
ného umenia. 

Popri tejto činnosti budeme pomáhať aj 
amatérskym hudobrúkom, sólistom, komor
nýni a orchestrálnym súborom (krajské 
symfonické orchestre, komorné združenia, 
miestni sólisti hry na sláčikové nástroje, 
klavír, harmoniku, dy chové nástroje a i.) a 
poskytovať pomoc krúžkom a klubom pria
teľov h 4dby, ktoré podstatne prispievajú 
k zvýšeniu kultúrneho života .. 

VI. Zá,·er 

Z uvedeného vyplývajú pre Sekciu kon
certných umelcov, a teda a j pre sväz, tieto 
úlohy: 

1. Likvidovať všetky nánosy idealistickej 
n náboženskej predstavy členov sekcie, a 
tak uvoľniť potenciál ľudskej tvorivosti v 
umeleckej práci výkonného umelca. 

2. Zvýšiť úsilie o väčšie politické uve
domenie členov SKC a v pevnom bojovom 
spoločenstve s hudobnými vedcami a skla
dateľmi vybojovať víťazstvá novej hudob-
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nej tvorbe v širokých masách nášho ľudu. 
3. Sledovať a riešiť možnosti uplatnenia 

členov Sekcie koncer tn)'ch umelcov, ako aj 
koncertných umelcov vôbec - na jmä mla
dých - doma i za hranicami. 

4. Sledovať úlohy a napomáhať ich reali
zovanie pri hudobnej kultúre. 

5. V Sekcii koncertných umelcov pristúpiť 
k systému plánovania koncertných úloh. 

6. Rozširovať a skvalitňovať formy spo
jenia s pracujúcim ľudom a stále inicia tív
ne vyhľadávať nové metódy a formy pre 
tú to činnosť. 

7. Obnoviť ideovo-estetické prednášky a 
diskusie o nových dielach so zameraním na 
~ypizáciu znakov národnej školy predneso
vej. 

8. Pravidelnými prehrávkami nových diel 
podstatne oživiť ideologickú a , estetickó
vednú činnosť Sekci~ koncertných umelcov. 

9. Ziadať skladateľov o tvorbu malých 
foriem. 

10. Pomáhať ama.térskym súborom, naj
mä súborom ĽUT, ako aj spolkom, ktoré 
môžu zohrať rozhodujúcu úlohu v propa
gácii hudobného umenia, v získavaní poslu
cháčov vážnej hudby. 

11. UplatJi.ovať vplyv na koncertný život 
1;1a Slovensku ideologickým usmerňovarúm 
koncertnej činnosti osvetových zariaderú a 
Koncertnej a divadelnej kancelárie v Bra
tislave. 

12. Rozširovať repertoár koncertných u
melcov pokrokovou tvorbou najmä českých 
a slovenských, ako aj sovietskych a ľudo
vodemokratických skladateľ ov. 

Zprávu o činnosti a ďalšieh úlohách SKU 
končím v presvedčerú, že hlavne rastom ko
morných telies a ich cieľavedomejším za
pojením do hľadania nových koncertných 
foriem a do v}'chovy nášho nového kon
certného obecenstva a hlavne ustavičnvm 
skvalitliovaním výchovy našich inštrum~n
tálnych a vokálnych talentov na našich od
borných umeleckých u.čilištiach v dohľad
nom čase doženieme ešte vždy veľký pred
stih, aký majú voči nám už aj tradíciou 
bohatejšie fundované české kraje a českí 
skladatelia. Preto sa obraciame na našich 
skladateľov, aby v budúcnosti obohacovali 
aj repertoár koncertných umelcov aspo!"• tak 
štedro a výdatne, ako obohacovali doteraz 
repertoár našich symfonických telies. Veď 
spoločenský dosah malých koncertných fo· 
riem je iste väčší než dosah veľkých súbo
rov. Z toho bude mať zisk hlavne naša 
kultúrna revolúcia, o dovfšenie ktorej sa 
všetci usilujeme a o víťazstvo ktorej nám 
aj v koncertnej sekcii v podstate ide. 

ALEXANDER MOYZES 

čo nové je ozaj nové v hudbe 
(DiskusnÝ príspevok prednesený na Sjazde Sväzu slovenských skladateľov) 

Nazdávam sa, že približne už pred štwť
storočím som sa rozišiel s tým, čo som vní
mal a čo mi bolo servírované ako "moder
ná" hudba. Bol som na najlepšej ceste k 
n ej. Na pražshom lwnzervatóriu som si 
síce veľmi ctil Otakara Sína a na slávnej 
1\Iajstro<Vskej škole Vítezslm•a Nováka svo
j ich vždy lásk a•·ých učiteľov, no nebol by 
som hífc1am býval správnym mladým skla
dateľom, keby som nebol podľahol, často 
proti ich vôli, tomu čaru, čo sála zo všet
k ého nového. Vtedy som miešal všetko do
hromady; Nováka so Schônbergom, ludovtí 
pieseň so štvrťtónmi a vari aj Suka s ne
tematickým spôsobom komponovania. Všet
ko bolo nové, i ja som bol z. toho nový .. , 

Bol som ~·šade, lr.d.e sa dialo niečo nového 
v "modernej" hudbe. Pravda, začal som 
ahosi intuitívne cítiť, čo z toho nového 
je ozaj nové, no vycítil som aj to, čo sa 
vlastne od podstaty hudobného umenia 
vzďaľuje. Udivovalo ma velmi. keď som 
počul tÍsudky, že v tom, čo s~ najmenej 
podobá hudbe, vidí sa ten " ozajstný 1JO· 
krok", a čo som ja ocenil ako ozajstnú 
nov ink,u, to · bolo ·už " dávno prekonané" . . A 
úmerne so vzďaľovaním sa od tejto "mo
derny" som sa i ja vzdialil od nositelo•· 
týchto ideí, a to natoľko, že som naiprv 
musel hl a dať sám pre seba východisho z 
blttdiska, do ktorého som sa dostal. 

Nenazdal som sa, že približne po päť
advadsiatich rokoch sa opäť budem zapo
dievať tými istými problémami okolo " mo
dernej" hudby, ktoré ma vtedy tak po
trápili. Napriek tomu, že sme u ž predisku
tovali otázku " modernej" či "súčasnej" 
hudby v celej šírke a hlbke svojho vý
znamu, mám akési zmiešané poeity, k ec! 
znovu a znovu počúvam hovoriť o " mo
dernosti" alebo o "súčasnosti" v hudbe. 
Tieto pocity mám azda zo sklamaní, 1>cá 
čo všetko sa v hudbe označovalo za " m o
derné" či "súčamé". l lteá nemienim áalei 
rozvád:;ať túto otázku, môžem z nej vari 
opako,>ať onú známu šalamúnsku poučl;:u, 
že čo je v hudbe súčasné, nemusí byt ešte 
moderné, a naopalt, čo ie moderné, nemusí 
byt v hudbe práve súčasné. 

,1k som sa tu trocha zastavil, to 'ten preto, 
že hudba niehtorých skladateľov na Západe 
je označovaná, vlastne sama sa vydáva aj 

za "modernú" aj za "stíčasnú". Práve preto 
zostávajú pritom moje pocity azda aj odô
vo<lnene zmiešané. 

Pokúsim sa oživiť pohnútky, htoré ma 
pred štvrťstoročím v iedli h tomu, aby som 
tomuto druhu tzv. moderny dal zbohom. 
Uľahčuje mi to aj tá skutočnosť. že mnohé 
problémy okolo spoločenskej funkcie hu
~?bného umenia mi vyjasnil náš súčasný 
ZL VOt~ 

Iba slepý môže nevidieť, čo znamená pre 
na.§u spoločnosť hiiltúra a v nej, pochopi
teľne, v nemalej miere aj hudobné umenie. 
Bez zveličovania možno pove<lať že kultúra 
je stredobodom záujmu celej n~šej spoloč
nosti, ktorá je socialistická a pe<.·ne ' a roz
hodne kráča ku komunizmu. A práve preto 
si n~môže nevšíma( otázku lmltúry. Ceský 
a slovenský skladateľ je tváro" · i srdcom 
obrátený k človelw, ~· plodmi s.;,ojej práce 
sa zdôveruje 8Vojmu ľudu, a tak mocne 
vplýva na zveľaďovanie kultúrnej úrovne 
svojho národa. 

Ako sa stavia ku hultúre spoločenský 
systém na Západe? Javí sa mi to tak, ako 
keby sa skladateľom povedalo: " ... Kukni
te, my vám do toho nejdeme hovoriť. nás 
po tom nič, čo robíte, ako robíte. To je 
1'aša vec! Máte predsa tvorivú slobodtt . . . " 
Nebolo to ináč ani v prvej CSR. Už aj z 
toho je zrejmé, že lwltľúa, zostaňme však 
teraz len pri hudbe, že teda hudba nie je 
tak celkom jednoznačne záležitosťott celej 
spoločnosti ako u nás, ale je výsadou malej 
skupiny teoretikov, tvorivých alebo výkon
ných hudobných umelcov. Pravdaže, títo 
nepovažu.jú za potrebné byť tvárou a srd~ 
com obrátení k človeku, h ľudu. A to itt 
práve to, keď sa pri tvori1-·ých nezdaroch 
-.· našich radoch nezabudne povedať, le 
tvorime priečinkové diela, že sme sa od
trhli od ludu, že žijeme izolovane od nášho 
silno pulzujúceho ži<.'ota. My sa neraz za· 
myslíme nad tým, ako reaguje spoločnost 
na našu tvorivú prácu. Skladateľ na Západe 
to pov ažuje za porušenie tvori-.•ej slobody. 

A v čom spočíva vlastne tá honba za 
" novým" v hudbe? Začína sa to obyčajne 
\Vagnerovým Tristanom alebo Debussym. 
Tv rdí sa, že rozbili všetko tradičné a že $Ú 

vý chodiskom pre ~o-.;ú hudbu. Keď však 
pozprne skúmame, ako a v čom títo ozajst-
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Živo sa diskutovalo v pre
stávkach sjazdu. Na snimke 
Dezider Kardoš, Alexander 
Moyzes a dr. Zdenko NováčeJ> 

ní novátori nadrii:mjú na hrulbu veľhých 
tradícií, zisťujeme m ed:::i starým a novým 
logickú .i'Ú vislosť. Ro:bíjuť staré a objavo
vať nové ~' hudbe ie predsa len nie2o pod
statne iné. Jt týmto argumentom má sa 
dokázať logický •'ý·voj v hudbe od Wag
nera, povedzme, k \Y eber novi. Porovnajme 
v.~ali, či je tak (ľaleko od Beethm>ena k 
IV ag nero vi ako, povecl::.me, od J ohanne.~a 
Brahmsa k AnL:onovi 'V ebernovi, či je wh 
daleko od Hektora Berlio~a k Debussymu 
aho od Maxa R egera hu Stochhauseno,,i. 

Veľkí novátori hlCisihy, romantiky i sku
točnej moderny zostávajrí ::;ásadne na pôde 
hudby. .Jej nesmierna škála 'v ýra=.ových 
prostriedko-v sa u nich rozrastá do hlbhy 
aj do š!rky. Pravda, čoraz ťažšie je obhajo
vať a nahmatať to o:::aj nové '' ·.hudobnom 
umení, no ani jeden z t ýchto géniov pritom 
n eopustil základňu httdby. A naraz z ni
čoho nič sa povie : " . .. ďalej takto nemô
žeme. Na tomto základe sa už nič také 
nedá napísať, čo ešte doteraz napísané l!e
~'olo ... !" Alebo sa jednoducho vyhlási, .O:e 
tonálna hudba je prekážl<ou pokroka v 
hudbe a že je brzdou na ceste hľadania 
nových výrazových prostriedkov. Musí sa 
preto odstrániť. Odstrániť za haždú cenu! 
l za cena postupného scvrhávania 1'ýrazo
v ý ch prostriedkov t"Í nO'Vej hudby, laorá 
by predsa len mala byť bohatšia a pestrej
šia. 

Áno, niekto by si myslel, že nové systé
my, aho atonálna hudba, dodelwfoníka , se
riálna punktualistická a elektronická hudba, 
Za1-'r ftnutÚ tonálnu /wdbu ČO do rozmani~ 
tosti už veľmi prevý.~ili. Na prvý pohľad 
áno. tlk sa ''šah pozrieme na vec bližšie, 
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;;istíme, že nie tonálna hudba, ale ~'šeLk!t 
tieto systémy samy osebe <'i dohromady 
sputnávajú fantáziu ohavami nepohyblivosti, 
a to natoľlw, že je to až neuveriteľné. 

Úvediem aspml d va priklady. 
Dvanásťtónový systém ;;otrel funl:čné 

vzťahy a všetlw ostatné, ,;o s ním sú<>isí, 
teda i prirodzený melodický postJ.lp v spod
ných a stredných hlasoch aj ~·o "Cd fícom 
hlase. Naproti pod- i narlradenosli tónov, 
" yplývajúcef ,z mnohotvárnosti a diferen• 
covanosti akordových vzťahov v tbnálnei 
hudbe, stojíme tu pred viacerými roPnaký
mí t ónmi, narába sa tu s viaczvuhmi , htoré 
v dôsledku rovnocennosti nie s!Í schopn é 
''Y''olať dojem napätia ci upokojenia. V čom 
teda bola tonálna hudba dvanásťtónovým 
systémom prekonaná? 

A.by ste mi sprthme rozumeli. Nijalw ne· 
mám v úmysle obhajovať tonálnu. hudbu 
alebo haniť dvanásťtónový systém . z dva
nás[tónového systému sa usilujem nájsť to 
nové, čo by nevyhnutne muselo prekonať 
t:análnu hudbu. Zdá sa, že sa prá••e to ne
podarilo. Aspor~ dot:eraz nie. 

A hocijako posud;;ujeme B ergodw Vojcka, 
ktorého sme počuli v skvelom rw~tudo-vaní 
opery pražského lV árodného divadla, príde
me k ;;áveru, že práve v tom to diele do
dáva tonálny systém dvanásťtónovej sú 
stave to, o čo sa sám bol u krátil. 
Počul som dokonca aj akési "mar·.vistic

ké" zdôvodnenie nevyhnutnosli z otretia to· 
nálnych vzťahov: v minulých spoločnos
tiach boli triedy pod- a nadriadené n ne
vyhnutne sa dostávali do honflihto•'- So
cialistická spoločnosť triedy lik ,,idovala, v 

dôsledku čoho sú aj t:onálne alebo akékoľ· 
~'eh iné vzťahy medzi tónmi zbytočné. 

Treba ešte niečo dodať h tomuto " tiež 
marx istickému" ná~oru? 

Nemá zmysel, aby som sa osobitne zdr
žal pri seriáln ej technike. Oc/wdobnenie 
dvanásťtónového systému sa v tomto va 
riante dostáva o ďal.fí stupeň. niHie '' tom 
zmysle, ze kým s dvanásťtónovým radom 
sa dalo voľne narábať, tu sú jednotlivé 
intervaly za i nad sebou predpísané nie 
hádam podľa invencie, ale podľa m atema
tichého výpočtu. Dobré mravy seriálnej 
techniky predpisujú potom už len opovrho
vať s každým iným inl cwvalom. V čorn 
predstihuje táto duchaplnosť tonálnu hudbu, 
z.ostáva (hádam nielen pre mr'ía) záhadou . 

M y slím si, že predsa by sme malí veno
vať viac pozornosti elehtronichej hudbe, 
p.retože nesporne prináka noPý zvukový 
materiál do tradičnej hudb,zJ. Pravda, elek 
tronisti na Západe sa natjali tejto prednosti 
''yrobenia zvHku .elektrickými prost1:iedka· 
mi, ale toho, aby sa dostali Nm ďalej n ie
len od tradičnej, ale aj od seriálnej a dva
násťtónovej hudby. Za zmienku stojí aspor'í 
toto : 

1. ·Pahial my máme pM.itoh z farby tó
nov, '' elektron ickej , hudbe sa musí pôvod 
farbitosti (alikvotné tóny) ;;liln,idovať . Ope
ruje sa tam tzv . sínusov ými tóm11i be::; 
alikvotných častíc a i(h k ombináciami. 

2. Pristupuje ďalší činiteľ, n(!artilw.lova
ný tón: "Geräusch", akýsi šum a hluk. 

3. Poltóny, lenže aj Hábove štwťtóny tu 
dostali konkurencia v plynulom menení 
frekven cií' generátorom, talde je umožnený 
horitinuitný prPchod ::: tónu na. tón - glis
sm1do~ S tarší z nás sa pamätajú na zvu k 
tr·autónia, predstavenéh o '' Prahe svojím 
pôvodcom asi pred 30 rokm i. Povedal by 
som, že elektronichá ln,dba je dokonalejším 
vydaním hudby trautónia. , 

Poz oruhodná je argumentácia elektronis· 
tov, prečo dávajú , prednosť tomuto spôsobu 

'homponovania : elektronická hudba vraj d á
"a skladateľovi možnosť obrátiť sa priamo 
na poslucháča. Interpret má ''raj svoje 
chápanie diela, laoré je niehedy značne 
~>zdialené od toho, čo skladateľ mal pôvodne 
na mysli . .Ďalej sa tu lilwiduje akýkoľvek 

reproduhčný technický problém, na htorom 
by stroskotal i ten najvynikajúcejší výkon
ný umelec. 

Na to, že sa tým môže lihvidovať tiež spo
ločenská funkda ž ivých koncertov, elektro
nisti ešte asi nepomysleli. A ~·ôbec táto 
liln ·idátorská tendencia je príznaénou t•last
nosťou t ýchto modemistov. Doclekafonisti 
chceli likvidovať tradičnú hudbu , serialisti 
dodekafon istov, elelaronisti serialislov at(ľ. 

A hé u závery z toho " šetkého vyplývajú? 
Po prvti : teoreticky vopred vypracm>ané 

systémy sa zavše nemusia úspešne t'ydariť 
" pra.ri, t . j. ''0 vlasmej wnelechcj tPOI'be, 
Nevydaria sa najmä ·vtedy, ak tieto leore
tichy vypracované systémy ochudoln'íujít 
výrazo"é prostriedky hudobného tlmenia, 
k toré boli viacstoročným viJ;•ojom nespo
četnekrát overené. Tahé systémy, htoré sia
hajú na vlastnú podstatu hudobného ume
nia, nem ôžu :::namenať krok dopredu, ale 
naopak, viac hrokov dozadu. 

Po druhé: je prinajmenšom podivné, ah 
sa skladateľ spolu s n ejakým systémom uza
w ·ie m edzi štyri steny ~vojej pracovne a 
pracuje len preto, aby svojho kolegtt, tvo· 
riaceho tie.:: medzi štyrmi stenami podob
ným, v niečom, pravda, odlišným systémom, 
ohromoval. V tom, b!lde a;;da nový, nebude 
~>šah nový v svojej tvorbe a' iste s" nestane 
tým, čím sa stali veľhé postavy hudobných 
d ejín, obdi~>ované celým ľudst'vom, milova
né svojím národom. 

Po tretie : Ah sa shladateľ sľt.~tredi len na 
to, ah o alebo v ahom systéme bude !wm
panovať, a nie aj na to, č o alebo o clom, 
a pre hoho bude komponovať, dof.mmen
tuje tým súčasne st-·oj rýd;;o formálny po
stoj h Plastnej umelechej tvorbe. Z obsa/ní 
a n áplne umeleckého diela vypl?Jvajú vý~ 
razové prostriedky, a nie rcaopah. Preto j& 
''eľhé poslanie hudobného skladateľa v so
cialistichej spoločnosti: je hlásateľ om socia
listického humanizmtt a mierového spolu
nažívania medzi národmi,• miluje svoj ľud, 
čo prejavuje predoviietk(pn tým, že prer'í 
tvorí " najušľachtilejšom predsavzatí po
máhať mu a porvzbudzovať ho v budovaní 
lepšej budúcnosti. .1 v tom treba hľadať 
to nm,é, čo m á byť dominantou v tvorbe 
skladateľa v socialistichej súčasnosti. 
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Národný umelec E U G EN S U C H O N 

Tradícia a novátorstvo v hudbe 

Nemusíme si zastierať skutočnosť, že ú
stredným problémom, ktOI"ý dnes hýbe 
mysľou skladateľov, je vyrovnať sa s kom
pozičnými štýlmi súčasnosti. O tom veľmi 
Z!lUjímavým spôsobom prehovoril prof. 
Moyzes. 

To, čo konštatoval - že najnovs1e zá
padné smery znamenajú skôr likvidäciu ako 
obohatenie hudobného slohu - chcel bv 
som i ja dokunwntovať niekoľkými slovami. 
Zhodou okolností len nedávno som m al 
možnosť hovoriť s popredným predstavite
ľom najnovších západných smerov tu v 
Bratislave, a nebude vari od veci, ak z tohto 
rozhovoru tiež uvediem niekoľko zaujíma
v)Th momentov. 

Obyčajne sa reprezentanti najnovších 
smerov stavajú do pózy samospasiteľných 
.apoštolov. Podľa nich všetko, čo bolo do
teraz, nič neznamená. Oni vravia: "My teraz 
začíname tretiu epochu hudby, ktorá pri
náša pravú slobodu umeleckého prejavu. 
Lebo (ii je to taký alebo onaký izmus, ktorý 
v minulosti dopovedal svoje slovo, teraz tu 
už nemá čo hľadať. Nastúpili sme my, a 
objavili sme také výrazové prostriedky, o 
ktorých sa našim pr€dchodcom ani nesní
valo." 

Tu je ich základný omyl. A tento omyl 
ide tak ďaleko, že (ako to vtipne povedal 
profesor Moyzes) nakoniec reprezentant 
takýchto smerov · nesúhlasí ani so svojím 
súčasnikom, snaží sa ho odstaviť. Táto sa
mospasiteľnosť je nakoniec obmedzená vý
lučne na jednu osohu. 

M.ôi rozhovor s istým popredným pred
staviteľom západných smerov sa začal otáz
ko u, ako to, že sa u näs ich skladby ne
hrajú, aká je to sloboda, keď u nás nesmie 
zaznieť ani j eden tón z ich najnovšej tvor
h y . Odpovedal som: Pozrite sa, pán kolega. 
My dvaja sa asi nedohodneme. Vy ste len 
teraz prekro&li hranice Ceskoslovenskej 
republiky. Situáciu u nás nepoznáte. Ale ak 
máme diskutovať o týchto veciach, uznáte, 
že súčasná ht).dha sa rozvíja paralelne na 
viacerých koľajniciach. Alebo tvrdíte, že vo 
vývoji súčasnej hudby existuje len ten smer, 
lrtorý vy zastupujete? Vy tvrdíte, že vašu 
hudbu v Ceskoslovensku nepoznáme. To je 
omyl. Veľmi dobre ju poznáme, a j hudbu 
vašich kolegov. Zaoberáme sa ňou, študu
jeme a počúvame ju. Nedávno holo až 60 
prominentných skladateľov z Ceskosloven-
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skej republiky v Luhačoviciach, kde sme 
hrali vVehernove skladby i najnovšiu tvor
bu, ktorá nadväzuje na Wéherna. Sám som 
bol na festivale v Ríme, kde som sa pre
svedčil, aký ohlas malí tie skladby tam. 
Aj som sa presvedčil o rozporoch, ktoré 
medzi vami sú. Vy sami ·nie ste jednotní a 
divíte sa, že my vás neakceptujeme bez vý
hrad. 
Keď ste uznali, .že súčasná hudba vy

viera z viacerých prameňov, zamysl.ite sa 
nad tým, čo sa u nás deje. Vy vravíte, že 
situácia, ako sa vyvíja dnes, je ojedinelá 
v dejinách hudby. Ja vravim, že nie je. 
Tá istá situácia, ktorá sa odohráva dnes, 
hola aj v minulosti." 

Len si vezmime, povedzme, vstup Claude 
Debussyho do dejín hudby. Prof. 1\Ioyzes 
veľmi vtipne poznamenal, že vtedy sa mys
lelo, že Debussy likviduje všetko, čo bolo 
v hudobnom umení, a nastupuje s voľačím 
neslýchane novým. A dnes jasne vidíme, že 
Debussy veľmi logi1·ky nadviazal na tradí
ciu a dokonca na tradíeiu slovansk<·ch ná
rodov. Veľmi dohre poznal ich hi:Idbu a 
dnes je všeobecne známe - a to ná~ priateľ 
zo Západu nielen priznal, ale aj prizvukoval, 
že vychádzal zo slovanskej hudby. 
Keď nastupoval Dehussy a písal svoju 

prvú výraznú impresionistickú skladbu "L' 
apresmidi ďun faun", vtedy komponoval 
:Ovori'ák svoje symfónie. Dvoiák bol súčas
ným skladateľom v tej dobe, keď nastupo
val Richard Strauss, keď tv\'lril Reger, keď 
pôsobila generácia, ktorá celkom odlišným 
spôsobom komponovala ako Dvo:i'ák. 

Pýtam sa : Bol Dvoi'ák svetovým sklada
teľ om? Bol! Co b y sa bolo stalo, keby sa 
bol Dvo<fák pod tlakom módneho impresio· 
nizmu pridal k napodobľíovateľom Debus-· 
syho? (Nepochybujeme o tom, že Dvoi'ák 
veľmi dobre poznal tie to impresionistické 
výdobytky.) Nebola by lo bývala škoda, 
keby neboli vznikli Dvai'ákove symfónie 
a vôbec jeho skladby? Nemyslím to len z 
hľadiska vývoja československej hudby! 
Poďme však ďalej. Další veľký zjav v 

československej hudbe - Janáček. Janáč
kovi holi veľmi dobre známe výdobytky 
Debussyho, a nielen Debussyho. Janáčko
vým súčasnikom hol Schonherg, Bartók, 
Hindemith. Veď aj vtedy sa vývoj hudby 
uberal viacerými smermi. Súčasne tvoril 
Schonherg, Bartók, Hindem'ith i Stravinskij. 

A nebola bv bývo.la ~koda, keby títo všetci 
len preto, ž~ S~hOnberg hlásal samospasiteľ
nosť a akosi na je.'l::trémnejšie zasiahol do 
v ývoja kompozičných prostriedkov, .zachá: 

.~zajúcich dokonca až k absurdnosti, bol~ 
padli pred ním na kolená, napodobňovah 
ho a nechali všetko ostatné, čo v hudobnom 
mnení čakalo na rozvoj? 

Národná kultúra v Ceskoslovensku sa 
neustále rozvíja. My, ktorí tvoríme novú 
hudbu, vedome nadväzujeme na tento dra

'hý odkaz. To, čo vytvoril Smetana, Dvo
iák, Janáček, sa ďalej zdokonaľuje. Sú to 
:i!iaci Dvo>f·ákov i. J e tu Novák a Suk, je tu 

.celá škola, odchovaná Vítiáslavom No\"á
kom. Novák a Suk sa obracali už i na slo
venskú ľudovú tvorbu. Tu sa začínajú spo
ločné vzťahy českej a slovenskej hudby. 

Chceme vsctci hovoriť jazykom súčasnosti, 
..ale našou prvoradou povinnosťou je nad
viazať na tradíciu, l<tm·á sa ukázala sveto
vou nielen z domáceho hľadiska, ale aj mo
,demou, a to v svcloVE'i relácii. Janáček, 
.najmä v súčasnosti, získava čoraz väčší ob
-div. To znamená, že zdravé základy hudby, 
vystavané na českej a slovenskej ľudovej 
·kultúre sa čoraz viac začínajú hodnotiť. A 
'toto máme v CSH odhodiť a ignorovať len 
;preto, aby sme boli " moderru"? 

Idem ďalej. Kde je záruka, že súčasné 
:západné experimenty sú pre rozvoj našej 
národnej kultúry plodné? Možno sa nájde 
.gkladateľ, ktorý pôjde ďalej, možno sa pri
'blíži k seriálnej, dodekafonickej hudbe, ale 
Tozhodne na inom podklade, ako sa to robí 
teraz na Západe, čiste konštruktívne a ma
"tematicky. 

Je interesantné, že nakoniec sa uspokojil 
:s tým, že ich hudba sa nemusí hrať pred 

. ·'širokou verejnosťou, no mala b y sa vraj 
'hrať aspoň hŕstke vyhran~·ch ľudí. 

Na to som poznamenal, že my máme te
Taz oveľa dôležitejšie úlohy ako vyhovovať 
-extravagantným chúťkam jednotlivcov . Na· 
=šou najsvätejšou povinnosťou v súčasnosti 
je to, aby sme hodnoty, ktoré skladatelia 
v minulosti a súčasnosti na tomto podklade 
-vytvorili, priblížili nášmu ľudu. A to je 
nie malá úloha. Až keď túto úlohu splní
me - a to ešte dlho potrvá - len potom 
budeme môcť hádam a j my uvažovať o 
tom, či sa máme obzerať po iných hodno
tách. Ale aj potom to musia byť skutočné 
'hodnoty. 

Ak mám citovať iný rozhovor, ktorý som 
mal v Kasseli s novinármi, môžem povedať, 
že tam je veľmí mnoho nezaujatých hu
dobných vedcov , ktorí so záujmom vypoču
jú všetko, čo im pov iete o našej hudbe. 
Vidím veľký nedostatok aj v tom, že naša 

hudobná ·veda nevenuje týmto otázkam 
toľko pozornosti, koľko by si zasluhovali. 

V referáte dr. Kresánka som počul takýto 
odstavec: "Ľrčité metodologické nedostatky 
v prístupe i pr·i hodnoteni súčasnej sloven
skej hudobnej tvorby v starších prácach 
ukázali aj v tejto oblasti nevyhnutnosť hľa
dania nových metód a celkového uváženej
šieho prístupu k problémom súčasnej tvor
hy . To, pravda, znamená opäť nevyhnut
nosť hlbšieho výskumu a prípadne hlbšej 
odbornej prípravy. Slovenská hudba zazna
menala v posledných rokoch tak)· búrlivý 
rozmach, že nebolo možné z vládnuť zhrnu
tie a hodnotenie jej výsledkov Y horlnotnej
šich teoreticki·ch prácach. Táto úloha tvorí 
predovšetký m pracovnú náplň oddelenia 
pre súčasnú tvorbu Hudobnovedného ústa
vu SA V. V tomto oddell'nÍ je však nevyho
vujúcu kádrová situácia. Pracuje tam fak
ticky iba jediná pracovníčka." 

Toto je nemožn:~ stav. To, ('o najviac za
ujíma cudzinu - teoretické vysvetlenie ná
rodnej formy našej hudby, nehovoriac ani 
o tých najelementárnejších poznatkoch, naj
novšie vedecké vysvetlenie ľudovej piesne, 
Západ vôbec nepozná. Dodnes neviem po
chopiť, ako je to možné, že Kresánkova 
kniha "Slovenská ľudová pieseň zo stano· 
viska hudobného" akosi upadla do zabudnu
tia. Sám dr. Kresánek tam píše, že je to 
práca, ktorá má podnietiť ďalši výskum 
v tomto odbore. Hoci mne sa vidí, že Kre· 
sánek veľmi prenikavým spôsobom postavil 
základy v tejto otázke, nik v tom akosi 
nepokračuje. 

A kdeže sú ďalšie práce, najmä tie, ktoré 
hy saturovali potrebu v cudzine? Veď špe
cifické zvláštnosti slovenskej ľudovej j)ies
ne zaujímajú dnes každého. Nevieme, kto 
z. vás čítal v západonemeckom časopise 
Musica rozhovor , ktory som mal s hudob
nými vedcami v Kasseli. Referát sa končí 
t)•m, že hudobná situácia v Ceskoslovensku , 
o ktorej nič netušili, sa im v-yjasnila a že 
rozhovor im osvetlil viac ako čokoľvek do
t eraz. 

Tak hovoria nezauj::J.tí hudobní vedci. Ne
zaujatí skladatelia v tejto otázke čakajú 
na rozhodné slovo z našej strany. Na Zá
pade sa veľmi vehementne propaguje d ode
kafonická a elektronická hudba. Ale nič 
nepočuť o štruktúre skladieb Janáčkovýcl1, 
o štruktúre novších skladieb českvch a slo
vensk ých a nič nepočuť o tom," čo tvorí 
podstatu národného hudobného v )Tazu. 

Viem, že sú medzi nami hudobní vedci, 
ktorí sa týmito otázkami zaobera jú a ridia 
ich parciálne v monografiácl1, pri rozbore 



niektorých diel; Y Slovenskej h udbe vidíte 
t<~kéto články, na stfproch Hudobných roz
hľadov tak · isto. No to všetko je málo! 
Slovensk ú h udbu čí ta len úzky okruh ľudi. 
Okrem toho z hľadiska posudzovania slo
venslwsti výr·azu ako celku sú to len impr·o
v-izované články, nie je to vedecky fundo
vaná práca. Cudzina ešte vždy nevie, v čom 
tkvie modernosť, súčasnosť a zvláštnosť na
šej hudb y . ~ie je t o ešte známe, preb á
dané. 

Cudzina ešte vždy nevie prečo je napr. 
Dvwák eminentný m repr t:'zentantom českej· 
tvorby, hoci pritom n epoužíva tak~· hudob
ný aparát ako napr'. R ichard Strauss a jeho 
súčasrúci, že sa u spokojil s klasick ým sym
fonickým orchestrom, že mu stači klasická 
son átová forma a že je p ri tom všetkom 
vyhranenejším autorom ako jeho súčasníci 
dovedn a. Toto ešte nikto neskúmal. To 
b ude úloha číslo jedna, k torú naši vedci 
b udú musieť preskúmať a publikova·ť a j 
v cudzine .. Potom vyht·áme p rvé kqlo v me
dzinárodnej relácii aj na tomto fronte. Le
bo, nezabudnime, že súčasná západná ex
trémna hudba m ob ilizovala celú tlač, roz
h las, všetko, čo je v jej moci, a môžem 
povedať, aj vládne prostriedky, aby prera
:>:ila. A čo sme urobili my, aby sme tom u
to tlaku čelili? Dohromady veľmi málo 

Dalšia otázka. Keď soin vravel, že . sú
časná hudba sa vyvíja viacerými smen;ni, 
platí to v plnom rozsahu najmä· o h udbe 
v krajinách ľudovej demokracie. Západnia
r i tvrdia, že v ľudovej demokracii marxisti 
zuniformovali hudobný výraz; že u nás nie 
je tvorivá sloboda, každý vraj mnsr Jwm
ponovať socialisticko realisti~kv. čo wame
ná, že sa ve'dome musí zriek.ať akéhokoľ
v~k pokroku v hľadaní výrazových pros
trtedkov, že u nás nevyhnutne m u SÍ" ~ôjsť 
k uniformite l1udobnóho výrazu. •Ná . to by,' 
som skromne poznamenal toto : "Uňiŕo:('Iliita 
hudobného Yý razu n aoza j na&tala, len,že nie 
v krajinách ľudovej demokracie, ale na Zá
pade. Výrazným svedectv om toho bol rim
sky fes tival súčasnej hudby . Prave keď sa 
hrali skladby serialistov , dodekafonistov a 
tak ist o punktualistov, charákterist.ickým 
b olo, že nikto nikdy neved el, al<ej núrod
nosti je skladateľ, čim sa líši od svojh o 
kolegu . Ci to bol Svéd, Japonec a lebo Angli
čar>.., všetci komponovali navlas rovnako, iba 
s tým rozdielom, že Japonec si d ovolil na
miesto 3 gongov postaviť d o orchestra 16, 
teda gongy rôzn ej veľkosťi, alebo že Fran
cúz p referuje viac nás troje s impresionistic
ký m laderúm, ako je vibrafón ap. Ale suma
sumarum výra:>: je u všetkých rovnaký . Ináč 
to ani nie je možné. Profesor Moyzes veľmi 
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vtipn e povedal, že ak sa p rijme jedna sa
mospasiteľná t echnika a ak sa p risahá len 
n a jeden smer, nie je možné dociel i ť in é
,·ýsledky ako tie, že skladateľ .X skompo
n uje také skladby ako skladateľ Y. 

Co vidíme naproti tom u u n ás? Už to, 
že v minulosti národný výraz vedel ·.tak 
bohato diferencovať Dvo-1':\ka od Janáčka. 
Nováka od Suka, už v tom je dôkaz toh o, 
al<á b oh atá diferen ciácia hudob ného v)•razu. 
je možná, keď sa c1ovek opiera 'O zdravý 
ľudový fond. A keb y som citoval dnešné· 
naše výd obytky? Dovolim si tvrdiť toto : 
~·fy všetci, ktorí h •or íme realisticky, sme 
tradkionalisti. Na Západe hľadia n a nás 
podaktorí trochu zvysoka. Výraz tradiciona-· 
lista je súčasne tak trochu aj p osmeškom. 
My sme však hrdí, že sme h·adiciona.listi, 
lebo sme h rdí n a svoju tradíciu. · 

Ale aby bolo jasno. Nie sme za konvenč
nosť v hudobnom výraze! Nechceme epi
gonstvo ! Nám nejde o to, aby sme svoje· 
skladby p rešpikovali ľudovými piesňami. Z. 
nás každý, či si to uvedomuje alebo nie, 
mimovoľne načerpá do seba b ohatú zásobu· 
tradície a túto tradíciu každý rozvíja oso
bitný m sp ôsobom. Naozaj by b olo potrebné· 
preskúmať slovenskú h udobnú tvm·hu z toh"· 
to hľadiska. Nech sa skúmajú skladby 
Alexandra :Moyzesa, n ech sa skúma, ·čim · sa 
líši Moyzes od Cikkera, čím sa líši Cikker 
od K ard oša, nech sa ·skúmajú skladby na-· 
šich najmladších. Skúma jte Ferenczyho· Se
renádu, skúmajte najno,•šie skvelé v\rdo-· 
bytky D. Kardoša. S veľkou radosťou - sle
dujeme skladby našich najmlad ších sklada
teľov. Naši mladí, ktorí sa opierajú o to, 
čo tu logicky rastie, sa · nestra tia. Obávam, 
sa ·však, že sú tu .aj m ladi komponisti, ktorí 
by práve toto vedeli · jedn)rm šmahom od-· 
mietnuť, len aby boli módni. Naliehavo, 
úpenlivo icl1 prosím, aby sa spamätali. Nie
je to tá cesta, ktorá vedie k rozvijaniu n a•· 
šej ná r·odnej kultúry l 
· A teraz si dovolím rozviesť vetu, ktorú 
som nadhodil v diskusii, že n ašou ptvo• 
rádou povinnosťou je sprístupniť h'udobnú 
tvorbu širokvm masám. O tomto už hovoril 
dr . F edor a· m ysllrn, že to je tiež ústrcd-· 
n ou tém ou nášho sjazdu. V tej to otázke sa 
nedá improvizo~·o ť. Cesta k popularizácii 
našej h ud obn ej t vorby nie je j ednoduchá 
il závisí p redovšetk)rm od hu dobnej výcho
vy mládeže. S tým, čo povedal dr . Kresá
nek, že úroveií h udobnej v)·chovy na v še
ob ecnovzdelávaeich školách je nízka, súhla~ 
sim stopercentne. Viete,- že som sám veno
val niekoľko rokov svojho života tomuto· 
problému, l<eď som sa postavil na · čelo
Katedry hudobnej vých ovy n a Vysok e;i 

=škole p edagogickej. ~cverili by ste, n a aké 
ťažkosti narážame u ž pri rozdeľovaní n ašich 
:absolventov. Oča.kávali sme, že keď vycho
váme odborne vzdelan Ých učiteľov h udob
nej výchovy, budú po. nich :ťiaditelia vše
'Obecnovzdelávacích škôl siahať s veľkou 
radosťou. Očakávali sme, že úto ľudia budú 
môcť plni( svoje p oslanie n a všeobecn o
vzdelávacích školách tak, že u ž od ú tleh o 
veku budú cieľavedome vychovávať našu 
n ovú generáciu pre vrúmanie krás hu dob
ného umenia. 

2inľ, naše n ádeje sa n esplnili. Len čo sa 
niekde ukázal náš absolvent, často h o od
mietli s tý m, že nemajú prei'tho dosť hodín, 
majú už svojho, i keď n.el<valifikovaného 
.nle starého pracovrúk a. Nakoniec pr.išla naj
vi:ičšia pohroma, zrušili sa hodiny h u dobnej 
Yýchovy vl>h ec a t)·m vlastne celá naša 
p ráca, k torá mala byť záldadom popularizá
cie h udobného umenia, bola zmarená. 

S veľkou rados ťou a potešen ím sme vzali 
n a vedomie, keď s. minister dr. Ka1mda na 
Sjazdc socialistickej kultúry prisľúbil, že 
hudobná výchova sa znova zavedie na vše
obecnovzdelávacích školách. Nem yslíme si 
však, že tým sme u ž všetko vyhrali. Bu
deme musieť p redovšetký m presvedčiť n aše 
·Orgány, aby hudobnú výcbovn zverili k va-
1ifikovaný m silám. Ak hudobná v"Vchovu 
b udú učiť nek valifikovaní ľudia, neodborní
ci, môže sa nám stať, že po p olroku ria
-ditelia zahlásia inšp ektorátom a inšpektoráty 
nadriadeným orgánom, že hudobná \')'cho
va sa nemá vyučóvať. Z tohto miesta mu
s íme volať o nápravu v tejto ot:lzke. H u
.dobná výchova sa musí skvalitni ť, a aby 
:sa skvalitnila, treba do nej zapojiť predo
všetk)·m kádre, ktoré sú na to p ripravené. 
Dalšou úlohou je vyškoliť n ové kádre. 

Súdruh dr. Feren czy včera veľmi preni
~mvým spôsobom osvetlil nové úlohy, k toré 
m á Vysoká škola múzických nmení, a na
značil reformu, ktorá rozhodne znamená 
veľký krok vpred YO veci v;r,delania, od
borného vzdelania nových muzikantských 
kádrov. Mám p red sebou návrh, čo s plnou 
-zodpovednosťou v y praco,rali pracovníci Vy
·sok cj školy p edagogickej a Univerzity Ko
menského, k torý zas podobn ým spôsobom 
predvida reformu vzdelania hudobných pra
-covníkov nielen na všeob ecnovzdelávacích 
školách , ale v celom n ašom k ultúrnom 7.i
-vote. Dovoľte, aby som z tohto návrh u 
prečítal niekoľko viet: 

"Pracovníci Katedry hudobnej výchovy 
.na Vysokej škole pedagogicl>ej v Bratislave 
.a Subkatedry hudobnej vedy Katedry vied 
.o umení Filozoficl>ej fakulty Univerzity Ko-

menského v Bratislave, vychádzajúc z dote-, 
rajších smerníc o prestavbe v ysoko.i'kols/;.ého 
štítdia a jeho spojení s praxoa, z reálnych 
spoločen ských potrieb pri do vršovaní hul-. 
túmej revolúcie na Slovensku a z doteraj
ších pedagogických sli:úseností, podávajú 
spoločne tento náw h na pre.Havbu organi
zácie štúdia hudobnej výcho,vy, lwdobnej 
osvety a hudobnej vedy. 

Hospodárshy a kultúrny ro~ ·voj Sloven
ska, aho aj pvziad<n:ka do1:ŕšenia hultúrnej 
revolúcie, ná< stavia pred úlohy, t<·oriace 
v celJ..u hudobnej kultúry dôležitý člán~,/; , 
ktorý nemožno prehliadať. Popri úspechor.h, 
k toré sa dosahujú u. nás ' ' lmdobnf j tvorbe. 
i v interpretačnom umen f, zao~tá<·a zatiaľ 
row1aho dôléitá zložka <:ýchovná, osve/O· 
vo-popularizačná a čiastočne i hudobno
vedecká, hoci táto v období bndov ania so
cialisticlwj kultúry má mimoriadny vý
znam. Ak sa hudobné umenie má stai ma
jetkom .. ·šetkého nášho ľudu a ak mi plniť 
svoju funkciu pri formovaní vedomia sacia
listírkého človelw, je potrebné rozvinú{ h!TJ
šie a na širšom =úklade ako doteraz oblasť 
hudobnej v ý chovy v najširšom. zm ysle. slo
va. Táto potreba je na Slovensku o to akút
nejšia, že <:zhľadom na kultítrrw zaostalosť 
Slovensha v hapitalisticl>om z1·iadení ro:<:oj 
lmclobnej lwlní.ry dodnes značne zaostáva 
::;a hrajinami českými a ďalšie rurpredowmie 
v tejto oblasti sa dnes javí ako kľúčová 
otá:::J;a predpohlad.aného rozvoja n.<tšej hu
dobnej kultúry. Pracovníci obi.dvoch kate
dier u.:'i dávnejšie pocit'ovali organizačnú 
roztrieštenosť, ktorá vyplynulet ešte zo sta
rej orga.ni:;ácie vy sohoiikolshého štúdia, <• 
izolovanom chápaní hudobnej výchovy na 
strane jednej a hudobnej vedy na strane 
druhej. Opierajtíc sa o smernice pri pre
budovávaní nášho šltolstva spájaním vedy 
s praxott, predkladáme náš návrh ako 
per.~pehtivny plán pre tretiu päťročnicu s 
vedomím, že teraz jestvujú všetky predpo
hlady novým spôsobom organizovať celý 
výchouný proces pri príprave hudobných 
pedagógov, hudobno-osvetových pracovní
ho<: a hudobných vedcov. 

Podstata tohto návrhu spo(!íva ' ' tom, že 
spája výchovu hudobných pc>clagógov, hu
dohno-osvetových pmcovniho<• a hudobných 
vedcov na jedno pracovisko a vytvára spo
ločný učebný základ pre všethy tri smery 
s možnosťou príslušnej špecializácie, tretím 
ročníkom počnúc. Predmety spoločného zá
/ila.dtl sú pritom zostavené tal>, aby bol; 
spoľa.hlit•ou základňou pre roz·voj a špecia 
lizácitl vo vyšších semestroch. Z organizaé 
ného hľadiska znamená tento návrh popn 
jeho ~·ýchovnom dosahu aj isté zhospodár-
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nenie v koor·dinácii a racionálnom využití 
kádrov. 

Reálne potreby z hľadiska úloh kultúrnej 
revolúcie do konca tretej päťročnice ·na úse
ku hudobne; výchovy, hrulobnej osvety a 
hudobnej vedy sa favia vo výchove pra
co-vníkov pre pedagogiché inštitúty a peda
gogicl<é školy, osvetové ::ariadenia, rozhlas 
a tele1,íziu, hudobnú vedu a krítihu, · hu
dobné ch,anásťročné školy, základné lwdol>
né }ke>ly až po dvanásťročné stredné ško
ly .. 

Súdružky a súdt·uhovia, prosím, považuj
te tento môj diskusný príspevok z hľadiska 

PAVOL DAVID 

hudobnej tvorby, vedy a hudobnPj výcho
vy za nic menej dôležitý ako ostatné dis- · 
kusné príspevky. S(t to problémy, ktoré sa
nás životne dotýkajú. Ak nebude dobrá 
tvorba, nebudú ani konzumenti pre nošu 
tvorbu. Ak bude dobrá hudobná tvorba 
a nebudú konzumenti, bude to len polovič
n)' úspech. Treba splniť obe požiadavky. 

Tak ako povedal včera profesor Moyzes, 
my skladatelia chceme stáť tvárou k ľuduľ 
Sme presvedčení, že keď tieto úlohy zod
povedne splníme, ľud bude tiež s radosťou· 
stáť tvárou k skladateľom, co bude naša 
najkrajšia odmena za vykonanú prácu. 

Hudbou odhaľujme krásu a bojujmP proti všetkému, 
čo hamuje našu cestu vpred 

Vážené súdružky, súdruhovia! 
Dovoľte mi, aby som vás všetkých čo 

najsrdečnejšie pozdravil v mene delegácie 
Dstredného výboru Komunistickej strany 
Slovenska na prvom sjazde slovensk),ch 
skladateľ ov. 

Už sama skutočnosť, že slovenskí hudob
ní skladatelia, teoretici a koncertní umelci 
prvý raz hodnotia na svojom sjazde výsled
ky vlastnej práce od oslobodenia a že sa 
tvorivo zamýšľajú nad ďalšími perspekti- ' 
vami hudobnej tvorby a rozvíjania hudob
ného života vôbec - dáva tomuto sjazdu 
mimoriadny význam. 

Bilancia štrnástich plodných rokov na poli 
našej hudby je nesporne bohatá. Od skrom
ných začiatkov po oslobodení - cez tápa
nia, nedostatky i omyly - dosiahli ste v 
rozvíjaní našej hudobnej kultúry pozoru
hodné úspechy. 

Toto konštatovanie je tým radostnejšie, 
že naša hudobná tvorba čerpá z bohatých 
žriediel pokrokových tradícií našej národ
nej kultúry, že tvorivo pretavuje a nášmu 
ľudu s tále v umeleckejšej podobe predkladá 
nové hodnoty, slúžiace rozvoju našej spo
ločnosti. 

Niet sporu o tom, že radostný rozkvet 
našej národnej kultúry - a v nej i našej 
hudobnej tvorby - bol podmienený veľký
mi spoločenskými a ekonomickými preme
nami, ktoré uskutočnil náš pracujúci ľud. 

Ten ľud, ktorý po stáročiach nesmiernej 
biedy a kapitalistického vylwrisťovania -
podľa vzoru víťazného ruského proletariátu 
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zvrhol ja mw zotroči teľ ov a položil pevné
základy socialistickej spoločnosti. 

A nielen základy! Impozantnú stavbu 
socializmu už rýchlym tempom završujeme, 
a tvorivo sa zamýšľame nad ďalšími plánmi 
ešte r)•chlejšiebo a mohutnejšieho napredo-
vania ku komunizmu l 

Koho z nás by nenadchli víťazstvá náš
ho ľudu, tvorcu a budovateľa krásnej, sil
nej a bohatej socialistickej vlasti? Kto z 
nás pri pohľade na obrovské staveniská no
vých závodov, priehrad, obytných blokov, 
škôl, nemocníc, kultúrnych objektov by si 
nespomenul na biedne hlinené chalupy na 
južnom Slovensku, pokryté slamou, alebo, 
na úbohé drevenice, pokryté práchnivejú
cim šindľom v našich horských dedinách?· 

Verte, človek nemusí byť ani básnikom 
ani spisovateľom, sby ho nadchla krása 
nášho života, monumentálnosť diela, ktoré, 
všetci vytvárame. A vás, súdruhovia, čo vie
te túto krásu a bohatosť našej prítonmosti 
a ešte krajších perspektív vteliť do hudob
n)·ch skladieb a čarovných tónov - iste
uchvacuje strhujúci pátos našej veľkej do
by. 
Veď ešte z diaľky zazníeva ubolená pie

seň oti"Oka, prechádzaj\1ca s bitím poplaš-· 
ného zvona revolúcie cez strhujúcu melódiu 
Cervenej zástavy, bojových povstaleckých 
piesní a víťaznej Internacionály až po· 
"sveta nový de1'i" a mohutnú mierovú ~an
tátu našich dní! 

Tieto povznášajúce myšlienky sa ako zla
tá niť tiahnu rokovaním v ášho sjazdu. & 

Tajomn!k ÚV KSS Pavol David pozdravuje Sjazd 
sss 

hlavne v tom je t jeho veľký význam 
menovite teraz, keď stojíme bezprostredne 
na prahu posledného roku našej druhej 
päťročnice, jl!hilejného pätnásteho roku_ o
slobodenia našej vlasti slávnou Sovietskou 
armádou. 

Toto povznášajúce výročie nás priam na
báda obzrieť sa dozadu a zhodnotiť vyko
nanú prácu najmä teraz, keď si vytyču
jeme dlhodobé perspektívy, ri dôrazne nás 
vedie i k správnemu hodnoteniu podlnie
nok, za akých sme naše viťazstvo dosiahli. 

PredovšetkÝm - n.ikdv a za žiadnych 
okolností ne~ôžeme zabú-dať, že "iťazný 
sovietskv ľud za cenu nesmiernych obetí 
vybojov"al našu slobodu a vydobyl nám 
možnosť budovať mocnú socialistickú spo
ločnosť. Ten ľud, ktorý nás nikdy neopustil, 
ani v časoch najťažších skúšok, ani teraz, 
keď plece pri pleci s nam1 buduje mohut
ný tábor' slobodných socialistických krajín. 
A nikdy nemôžeme zabudnúť, že mohutný 
rozvoj Slovenska bol umožnený iba v brat
skom zväzku s českým ľudom, v jednot
nom, , nedeliteľnom socialistickom štáte! 

Tieto skutočnosti spomínam na prahu ju
bilejného 15. roku našej slobodnej vlasti 
preto, aby sa stali mohutným inšpiračným 
zdrojom pre nás všetkých - aby sme kaž
dý svojím dielom prispeJii k víťazstvám náš-

ho ľudu pri dovŕšení socialistickej výstavby 
našej vlasti. 

Treba ich na tomto sjazde pripomenúť" 
t)'lll viac, že všestranný rozmach kultúry 
a tvorivého génia sovietskeho ľudu od za
matku blahodarne vplýval na rozvoj našej 
kultúry, kultúry obsahom socialistickej a 
formou národnej. Treba o nich hovoriť pre
to, lebo zrod a rozvoj slovenskej národnej 
kultúry je úzko spätý s bratskou českou 
kultúrou, l'iou .bol podporovan)· a ovplyv
l'iovaný. 

V týchto podmienkach môže dnes a v hu
dúcnoslli este viac košatieť a rozkvitnúť naša 
národná kultúra, slúži<:~ca verne zauJmom 
nášho ľudu, vyjadrujúca jeho potreby a 
záujmy, sledujúca jeho ideový a umelecký 
rast. 

V našej spoločnosti nám ide skutočne o 
všestranný rozvoj človeka. Preto by ne
mohlo stačiť len plné uspokojovanie jeho 
materiálnych potrieb - o ktoré nám, prav
da, ide predovšetkým. Socialistická spoloč
nosť potrebuje človeka všestranne vyspelé
ho, s vysokou vzdelanostnou a kultúrnou 
úrovňou, aby vedel riešiť zložité problémy,. 
aby zvládol bohatstvá pokrokovej kultúry 
a vedel chápať a prežívať krásu života. 

V našej spoločnosti je tvorivá aktivita ľu
du základným predpokladom jeho rýchleho· 
rozvoja. Preto ani v umeleckej oblasti Sa 
neuspokojujeme s trpným odovzdávaním a 
prijímaním hodnôt, ale snažíme sa podnie
tiť tvorivú aktivitu i v tvorbe umeleckých 
hodnôt. Tu patri naozaj veľká budúcnos( 
našej ľudovej umeleckej tvorivosti. Rozví-
jať ju, starať sa o jej ideový i umelecký 
rast je vecou všetk)•ch nás, je v popredf 
starostlivosti našej strany. 

Komunistická strana Ceskoslovenska celou 
svojou autoritou stojí za tvorivou činnosťou 
našich umeleckých a kultúrnych pracovní
kov. Veď v nej vidí mohutný a účinný 
prostriedok socialistickej výchovy nášho ľu
du, obohacovania jeho života a rozvíjania
jeho hladných stránok Preto sa súčasne 
snaží viesť našich tvorivých umelcov, aby 
vo svojej práci prebojovávali nové myš
lienky, aby zvýrazňovali nový, radostný 
život - a súčasne aby nekompromisne bo· 
jovali proti zvyškom starého, buržoázneho, 
sveta s jeho prehnitou morálkou, jeho pre
:l!itkami a ich recidívami. Boj o vysokú ide
ovosť, straníckosť, pravdivosť - no popri
tom aj o vysokú umeleckosť - prebojúva 
naša strana a pod jej vedením _všetci sku
toční umelci našej epochy. 

Naša strana sa bude i naďalej a ešte s 
väčšou rozhodnosťou usilovať o rozvíjanie
spoločensko-výchovnej funkcie nášho ume-
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nia. Bttde sa usilovať ešte viac, aby rástol 
fi'Dnt t.unelcov, ktori pri všetkej t·ôznoro
dosti žánrov, talentov a štýlov budú vzá
jomne spätí základnou snahou: aktívne pô
sobiť pri socialistickej premene spoločnosti 
a všestranne obohacovať socialistického člo
vel<u vysokými kultúrnymi hodnotami. 

Tieto kritériá sa celkom zhodujú s požia
davkami a potrebami nášho ľudu, dožadu
júceho sa hodnotného a realistického ume
nia, hovoriaceho k dnešku a k dnešným 
problémom. 

Z toho vyplýva hlavná požiadavka na 
prácu všetkých našich tvorivých umelcov: 
spojitosť so životom ľudu, pravdivé odrá
žanie bohatstva u mnohotvárnosti našej so
cialistickej spoločnosti, jasné a presvedčivé 
zobra7.ovanie veľkej, tvorivej činnosti náš
ho ľudu, ušľachtilosti jeho snáh a cieľov 
a vysoké morálne kvality. lloj za vybudo· 
vanie socializmu a za socialistickú výchovu 
človel<a je najvyšším spoločenským posla
ním nášho umenia. 

Táto zodpovedná úloha stojí i pred na
šou hudobnou kultúrou, pred našou hudob
nou tvorbou a všetk)'mi našimi hudobn)'mi 
umelcami. 
Keď tu v krátkosti premietneme vývoj 

našej hudobnej tvorby od oslobodenia, zis
fujeme, že slovenská hudobná tvorba prak
ticky pred rokom 194.5 (okrem niekoľkých 
o.periet a začiatkov tanečnej hudby) ne· 
e.xistovala. 

Dnes túto časť našej národnej kultúry 
predstavuje už početne slušný a kvalitný 
l<olektív skladateľov, hudobn)·ch teoretikov 
a koncertných umelcov, na prácu ktorých 
je náš l'ud a naša socialistická kultúra h rdá. 

Naše hudobné umenie prežíva dnes ob· 
dobie veľkého rozmachu nielen čo do kvan· 
tity, ale i čo do kvality. ?l'lyslím, že takéto 
konštatovanie je pre nás všetk)·ch radostné 
a že plne potvrdzuje i na tomto úseku 
mohutné napredovanie Slovenska v jednot
nom socialistickom Ceskoslovensku. 

Pri tých to úspechoch slovenskej hudby, 
Jaoré nemajú v našich dejinách obdoby, 
naša strana a náš ľud oč-akáva od vás, sú
drullOvia a súdružky, ešte oveľa viac. 

Proces socialistickej kultúrnej revolúcie 
t otiž žiada nielen preberanie pokrokového 
kultúmeho dedičstva minulosti, ale i vy
tváranie kul túry Kvalit ativne .novej, neroz
lučne spojenej s bojom proti p režitkom re
akčných, odumierajúcich tried a bojom proti 
nepriateľským vplY'·om. Z týchto príčin sa 
usilujeme, aby naše tunenie nielen odhaľo
valo a spristupil.ova.lo krásu, ale aby bolo 
{tj umením bojujúcim proti všetkému, čo 
hamuje našu cestu vpred. 
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A v našom hudobnom umení veru ešte · 
máme čo prebojúvať í proti čomu bojovať. : 
Veď sa nám ešte stále nepodarilo likvido· 
vať p roducentov gýču a nevkusu a odstrá·_. 
niť jeho prisluhov'áčov z distribttčných in· 
šLitúcii. Eš te stále sa vyskytujú jeho zvyš-· 
ky vo vysielaní nášho rozhlasu, v rôzhych 
estrádach a najm'<l. v našej tanečnej hudbe. 

V tejto oblasti - napriek niek torým sľub
ným začiatkom - ešte stne zápasíme s ne
dostatkami v obsahu i fo.rme. Ešte stále 
mnohí tvorcovia týchto skladieb sú na míle 
vzÓialeni od živoUt nášho ľudu a po tunc· 
leckej stránl<e · je ich úrovei\. pri<\ nt. žalo st· 
ná. 

Domnievame sa, že tento úsek hudobného 
zivota si zaslúži oprávnenú pozornosť svä
zu a všetkých jeho tvot·ivých p racovnikov. 
Treba urobiť všetky opatrenia, aby a j na
tomto úseku boli úspechy aspoň také ako 
v ostat11ých žánroch. Veď t u ide o masový' 
prostriedok spoločensk<!j zäbavy našich pra· 
cujlicich ! ' 

Po.dobné nedostatky pociťujeme i v ma· 
sových piesňach. Aj nnpriek tomu, že bolo 
napísaných i nacvičených - najmä zo za
čiatku - hodne spoločenských piesn í, pred
sa hlavne pri oslavách takých v~·znamných 
d1ú, alw je 1. máj, Deií. víťazstva, výročie 
Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, 
poci(uje, že t akýchto piesní máme málo. 
Tento nedostatok je citeľ n)· najmä v po
chodo\")·ch piesňach. 

Myslím, že i tu by sme si mali ísť po pri· 
klad k sovietskym súdruhom. Veď sovietska 
pieseli. n ielenže svojou ideovou a umelec· 
kou úrovňou stojí na najvyššom stupni vo 
svetovom meradle ale v každom čase 
svedonúte plni svoju zodpovednt't spolo
čenskú funkciu. l\l yslím, že ani nám, sú
druhovia, nestojí nič v ceste, aby sme našu 
pieset'i pozdvi hli na takúto úroveň. 

V opemej tvorbe dosiahla nuša hudba 
skutočne vynikajúce úspechy. Sme na ne 
ozaj právom hrdí. Tešili hy sme sa však 
ešte viac, keby sa na opernej aj operetnej 
scéne objavil človek našich dní so svojimi 
rados(ami i starosťami a s problémami, k to
ré sú nášmu ľudu na jbližšie. 

To, pravda, nie je iba záležitosť hudby. 
Viem, že máte problémy s nedostatkom 
dobrých a vyhovujúcich textov alebo s ne
vyhovujúcimi libretami. My~lim však, že 
tie to problémy prestanú byť pálči\f)'mi, keď 
ich bude riešiť s · plnou autoritou váš sväz 
a keď sa rozvinie už dlho spomínaná a pre
potrebná spolupráca v~etk)•ch našich ume· 
leckých sväzov. 

Myslím, že váš sväz by mal byť iniciá-



Y A CL .\. V DOBI ;\ S 

Za bratstvo ~echov a Slovákov 

Takú význ amnú udalosť Y dennom živote 
Slovenska, ak o je I. s jazd Sväzu sloven· 
skvch skladateľov, rád pozdravujem menom 
ús"ll·edného výbc,ru Sväzu čs. skladateľov. 
Dovoľte mi, súd,·užky a súdmhovia, ab y 

som i pri tejto slávnostn ej p ríležitosti JlO

\e~al ni~koľl,o svojich p ripomienok k téme : 
:Nase vztahy. 

Začnem od Adama. Naše vzťahy sa zač.ali 
.ako priateľstvo na štúdiách . Boli to osobn é 
yzťahy, m uzikantsk é vzťahy, spojen é s n á
YŠtevam i na Slovensku i u n ás, a rozvíjali 
sa podľa k vality jednotlivých ľudí. 

Priš.icl tzv. slovenský štá t a p otom v ojna. 
A prišiel august i!)t,t,. Co znamen alo pre 
11ás v Prahe Slovenské národné p ovstan ie? 
To bol zázrak. 

A myslíte, že to hola náhoda, keď sme 
sa hnecľ p o Yojn e zišli v Bratislave v Carlto
ne? Bolo n ás najmenej 30 z Prahy . A je 
zau jímavé, že hoci e~te neexistoval sväz, 
tu sme zakladali syndikát. A ako sme ho 
.zakladali? Vtedy sme šli všetci jednotne 
.1•uka v ruke. Veľmi dobre sa na to pamä
túm. Cítili sme vtedy potrebu povýšiť, p re
~neniť osobné priateľstvo n a viac: na vzťah 
.spoločenský, na kolektívne priateľstvo. Mno
hí z nás tLLšili, že pred nami sú veľké dni. 

A prišiel rok 1948. Z n ášh o syndikátu sa 
:stal Sväz čs . skladateľov. Pred nami sa vy· 
n oril veľk)- cieľ : budovať novú spoločei:..
s kú sús tavu všetk),mi ~ilami, všetk)rrni pros
triedkami. ktoré nám dáva naša vlasť. n áš 
t all:'nt - budovať socializm us. Spoločné die
l o ,nás ~poj~o. A neb ol to len n árocl sloven 
sky a cesk y. 

Vedeli sme, že ide s nami ten, kto za
-ch ránil n úš žívot - SoYietsk y sväz. 

torom a p riek opn ík om takejto širokej lvori
Yej spohtprúre. P1·ejavilo by sa to iste veľ
mi blahodan 1e v ďalšom rozvoji našej h ud
-b y i celéh o nášho kultúrneho života. 

Súdružky, súdruhovia, máme p red sebou 
veľké a krásne úlohy . Pred pol rokom sme 
o nic h hov orili s p lnou zodpovednosťou na 
Sjazdc socialistickej kultúry. Teraz si ich 
<>zrej mujeme ešte jasnejšie a v ýrazn ejšie. 

A dnes. keď si všimneme vývoj v Afrike, 
Azii, v Strednej a J užnej AmE'rike - ak:í 
to veľká p erspektiva pred nami! V našom 
socialistickom svete je jedna miliarda ľudí. 
V n ašom krásnom svete socializmu je Slo
vensko akousi perlou v prekrásnom náhr
delníku. 

Sjazd slovenských skladateľov sa však 
ne týka len nás, muzikantov. Na sjazde sú 
pritomní ľudia, ktorí nie sú členmi sväzu . 
Ako to, že súdruhovia David, Biľak, Le
nar t, Salgovič prišli medzi nás a súdruh 
David h ovorí nielen v mene svojom, a le aj 
v mene Ústredného výboru Komunistickej 
strany Slovenska? Podobne sa t o stalo u 
nás, k de b ol súdruh Kop eck}· na celoštát
nom s jazde. To je viac než symbol Naša 
práca dotýka sa celej našej spoločnosti. V 
našej novej spoločnosti máme otvoren é 
všetky cesty, máme však a j zodpovednos~ 
za všetko, čo sa u nás deje. 

Umenie hralo vždy p rogresívnu rolu v naj
rozhodujúcejších chvíľach histórie ľudstva 
a umelci nikdv nestáli stranou. A nestoja 
ani dnes. Na ~jasnenie našich vzťahov hy 
som ehcel povedať, že p red nami sú veľké 
spoločné ciele a je našou povinnosťou dô
kla dne ich poznať. Treba rovnako hodnotiť 
všetko, čo sa u nás deje, či je to v Bra
tislav e alebo v Prahe. Nie je možné deliť 
výrobky na kvalitu bratislav~kú a na k va
litu p ražskú . Dnes sme už n,b·o čnejší po 
všetkých stránkach, dnes u ž nestačí zvy· 
šovať úroveň Slovenska na úroveň Prahy, 
oba naše národy treba dvíhať n a čoraz 
vyššiu úroveň. 

Vy na Slovensku máte niečo, čo my ne
máme. Tým nám pomáhajte, a my vám 
b udeme pomáhať tým, čo máme my. 

Vy máte v r ukách silné a účinné prostried
ky, k torými môžete pomôcť splniť historic
kú úlohu ·víťazného do.vi·šenia kultúrnej re
volúcie. 

Zelám vám z úprimného srdca, aby vaše 
piesne, v aša hudba, vaše interpretačné mne
nie i hudobná teória v nasled.ujúcich rokoch 
p režív ali ďalši radostný rozkvet, zodp ove
da júci potrebám našej veľkej epochy. 
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ZD EN KO MIKULA 

Autorom tanečnej hudby ... 

Pr:i našich priateľských stretnutiach sa 
zaužíval dobrý zvyk: veľa hovoriť na adresu 
autorov tanečnej hudby, a to obyčajne ne
lichotivo. Ja im vonkoncom nechcem robiť 
ani tajomníka ani ob.rancu, chcem povedať 
niekoľko slov k tomuto hudobnému žánru. 
Tanečná hudba je totiž predovšetkým na 

to, aby sa podľa n ej ta ncovalo. Kritické 
pripomienky neprichádzajú od tých, ktorí 
tancujú, ale obyčajne od tých , ktorí netan
cujú alebo už zabudli na tie časy, keď 
tancovali, alebo od t)•ch, ktorí tanečnú hud
bu len počúvajú. A ttt som vlastne pri ko
reni veci. 

Ak hovorime o tftnečnej hudbe ako o 
účelovej, k torá je na to, aby sa podľa nej 
tancovalo, musí sa tá to h udba r'iadiť istými 
zákonitosťami. T r.t. znamená, že je potrebné, 
aby to hol hudóbn.ý útvar rozsahom,_ po
merne krátky, melodick y prostý, ľahko za
pamätateľný a rytmicky tak uspôsobený, 
aby sa podľa neho dalo tancovať. Teda ab v 
hol v rámci takého základného rytmu, ktorÝ 
určuje ten -ktorý tanec. Tým chcem pove
dať asi toľko, že svojou účelnosťou m usí 
byť tanečná hudba po každej strúnke veľmi 
jednoduchá. Takto to bolo v minulosti, tal< 
je to aj dnes. V minulosti sa stávalo, že. 
daktorý tanec sa natoľko zapáčil, že sa do
stal aj na také miesto, kde sa netancuje, te
da na koncertné pódium. V tom momente, 
ako sa dostal na koncertné pódium, musel 
sa riadiť inou zákonitosťou, už nemohol byť 
spútaný tým nemenným rytmom, ktorý si 
tanec ako taký vyslovene vyžaduje. Tak 
vznikli ritartandá alebo naopak, r.t·)·chlenia, 
d okonca časti tanca, ktoré nezodpovedajú 
výslovne ani taktu, aký patričn)• tanec vy
žaduje. Vz.nikli napt·. tzv. číslované valčí
ky, k toré, pravda, majú introdukciu, kódu, 
na inh·odultciu ani na kódu.. h v sa však 
tancovať nedalo, alebo koncertné polky; 
polky sa zapáčili dokonca aj a utorom ta
k ým, alw hol Bedfich Smetanu, takéto pol
ky celkom s tratili tanečnú funkčnosť a 
dostali koncertný charakter. 

Podob ná situácia je i dnes, a to najmä 
zásluhou gramofónového priemyslu a roz
hlasu. Tanečná pieseň sa dostáva zo svojho 
pravého prostredia, teda z tanečnej sály, 
kdekoľvek, kde hrá rádio. Teda d o domác
ností, do fabriky atď. a začína sa posudzo
vať z hľadiska hudby na počúvanie a nie 
z hľadiska hudby tanečnej. Pri tanci sa ta
nečná pieseň neposudzuje tak kriticky, tam 
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nemožno pozorne s~edovať každé slovo, k to
ré spevák spieva, alebo každ ý tón, ktorý 
orchester zahrá. 
Voľakedy sa tancovalo v malých miest

nostiach, veľmi dobre sa tu uplatnili h udob
né nástroje s menšou zvukovou možnosťou, 
teda husle, klavír a podobné inštrumenty. 
Keď sa však tanec dostal do miestností ,räč
ších, ako sú napr. mieslnosti v Parku k ultú
ry a oddychu, nevystač.ilo sa už s nástrojmi, 
l<toré majú malú zvukovú možnosť a cel
lwm zákonite boli nahrad ené inštrumen tmi 
inými, zvukove prieboj.nejšími, ako sú napr. 
trúbky, trombóny, saxofón y a pod. Inštru
mentom, ktoré bezpodmienečne museli v 
tanečnom orchestri ostať a nemajú väčšiu 
zvukovú priebojnosť, sa pomohlo technikou. 
Napr. zvuk gitary sa elektricky zosilnil, spe
váčke sa pomohlo mil<rofónom atď. P ri
myslime si k tomu ešte šúchanie nôh pri 
ta nci a iné rušivé momenty, to sú všetlw 
činitele, l<toré si vyžadujú zvukove prenika
vú tanečnú hudbu. A teraz si predstavme, 
ie takáto hudba sa dostáva do rádia alebo 
na gramofónovú platňu. Keď ju počúva:g1e 
nie už v prostredí tanečnej sály, zapchá
vame si uši a hovoríme: Ale je to voľa
jaké hlasité, to je hrôza, ako to takto môžu 
hrať, a na trúbky, veď trúbky vôbec nie sú 
slovenské, husle sú slovenské, prečo sa ne
hrá na husle? Takéto kritiky vyplývajú z 
toho, že ľudia pozabuclnú na p ravé poslanie 
tanečnej hudb y. 

Co sa tu dá robiť ? Fakt je, že tanečná 
hudba sa dostala do rádia, že sa dostala na 
gramofónové platne, a na tieto okolností 
autori, skladatelia tanečnej hudby, nesmú 
zabúdať. Fakt je, že ci tlivejší skladatelia si 
tie to okolnosti uvedomujú a pre účely roz
hlasu a gramafónových platní pracujú ináč . 
Ich melódie už nie sú tak lapidárne prosté, 
ako si · to v yžaduje tancovačka v pravom 
zmysle slova, stávajú sa zložitejšími, sú 
náročnejšie, oslobod zujú sa od otrocky 
pravidelného rytmu, vzniká tu napr. šan
són, druh piesne, kde isté časti sú aj ry t
micky voľnejšie, kde je možnosť prejaviť sa 
lepšie hudobne a inštrumentačne jemnejšie, 
často až rafinovane jemne, kombináciou, 
sláčilwvými nástrojmi, drevenými nástroj
~ ktoré normálne v tanečných orchestroch 
chýbajú, ako je flau ta, hasklarinet atď. 

Myslím, že tento fakt má aj obrodný 
vplyv. Skladatelia toh to žánru sa totiž m u
sia nad svojou prácou zamýšľať, musia vy-

tvárať diela náročn!,'JSH), zodpovednejšie a 
ťažšie. Myslím a môžem konštatovať, že 
toto sa skutočne deje i na poli slovenskej 
hudby. 

Chcel b y som povedať pár slov aj na 
adresu našich sťažností, prečo sa tancuje 
begin, prečo nie tangQ, prečo sa netancuje 
polka, mazúrka atď. "ebuďme nnmrzení 
na to, že naša mláuež tancuje tance. ktoré 
sa nevolajú "šľapák", "obkročák" alebo po
dobne, ale, alw som už spomínal, begin a 
iné, že vznikli u našich bližších - vzdia
lenejších alebo veľmi vzdialen)•ch susedov, 
lebo tak to holo a j v minulosti. Spomc1"íme 
svetový úspech českej polky, vžime sa do 
situácie poľského, francúzskeho alebo anglic
kého občana, k torý sa chytá za hlav u n 
nadáva, že u nich stále tancujú tú cudziu 
policu, a nie vlastné Lance. Keď sa však u 
nás tancuje tanec, ktorý vznikol niekde v 
Južnej Amerike, máme strašné starosti. 
Myslím, že tieto staros ti sú zbytočné. Keď 
vy myslíme taký tanec, k torý naša mládež 
p r íjme, tak sa bude tancovať. To sa však 
nedá vynútiť. Pokiaľ taký tanec nevymyslí
me, budeme tancovať tance, ktoré vymys
leli kdesi inde. To je na adresu t ých , ktorí 
by stále nasilu chceli, aby sme tancovali. 

Dôležité je, ako sa tancuje. Rozhodujú
ce nie je to, ako sa tanee volá, ale ako sa 
tancuje. Nap r. dobrý folklómy čardáš sa 
d á tancovať často pn1dšie ako nemravnú 

EUGEN SI M UNEK 

rumba. \" eľmi záleží na tom, ako k to tan 
cuje, ako sa k to naučil, koľko alkoholu pri 
tejto príležitosti vypil atď . Nermúťme ~a 
teda nad tým, že naša mládež netancltjc 
odr.eml<y , ale také tance, aké jej v ýho,lujú; 

Teraz hy som chcel povedať pár slov na 
adresu tvorcov tanečnej hudby. M;y-slíi;D., že 
je želaním nás všetkých, aby vytvárali 'také 
tance, ktoré sú v hodné pre LÚ mládež, k to
rej sú venované. Treba si tu uvedomiť 
adresnosť. Treba si uvedomiť, že naši sk la
datelia tanečnej h udby nekomponujú h udb u 
pre otrávených, hyste1ických mládenCC!V z 
dancingov alebo Západného Berlína, k torí 
majú absolútne bezperspektívnu hudúc;nosť, 
ktorí nevedia, či hudú zamestnaní alebo n ie, 
či budú alebo nebud ú maf kd e bývať, či 
uživia alebo neuživia rodinu, i!i im spad ne 
alebo nespadne na h lavu atómová bomba. 
:'i"aši skladatelia majú písať radostnú taneč
nú hudbu, hoci ju kdekto stokrát oírfláva, 
lebo naša mládež je našou b udúc.ou smenou, 
k torá pomôže pretvoriť tento svet a vy
b uduje komunizmus ; tejto našej mládeži 
treba tance m elodicky bohaté, ry tmicky živé, 
ale pritom dobové. Keď sa tolo sldadate
ľom podarí - a ja som o tom presvedčený 
- spravia vC! veci tanečnej h udby p re našu 
spoločnosť veľa dobrého, a tak prispejú k 
dielu , ktoré tvor ia všetci skladatelia od 
symfonických až po t ých, k torí . robia tieto 
malé formy. 

Slovo o časopise Slovenská hudba 

I. sjazd slovenských skladateľov je prvou 
vhodnou príležitosťou verejne sa poďakovať 
našej strane, že umožnila, aby vychádzal 
prvý slovenský hudobný časopis. Sme si 
vedomí toho, že bez existencie socialistic
kého spoločenského ZJ•iadenia, k torému tak 
záleží na rozkvete národnej kultúry, sloven
ský hudobný časopis b y ešte dodnes ne
existoval. ·Tento fakt nás všetkých zaväzu
je využiť tribúnu časopisu v prospech ďal
šieho rozvoja slovenskej hudobnej kultúry 
v duchu socialistickťho umeleckého p1·0g1·a-
mu. ' 

Nebola náhoda, že slovenský hudobn)' 
časopis vznikol až r. 1957. Mohol vzniknúť 
len po vychovaní patričného počtu prispie
vateľov. Ten to potrebný počet prispievate
r ov vychovala až naša socialistická škola. 
Náš časopis v znikol vtedy, keď prvá gene-

rácia, vychovaná už n:tšott školou, WCJ.na 
vstupovať do slovenského h udobného života 
so svojimi prvými pracovnými výsledlmmi. 
Našli sn, pravda, skeptické h lasy, ktoré ešte. 
i vtedy považovali v znik časopisu za pred
i'asn)' . I ch obavy neboli celkom neopodstat
nené. Dodnes pociťujeme tie ťažkosti, ktoré 
boli príčinou t)'chto obáv. 

V hudobno-vedeckom referáte sa vvslo· 
vilo uspokojenie nad stavom nášho <'asopisu, 
no ak máme h ovori( na v lastnú adresu, 
sme omnoho kritickejší, lebo sami na .ilepšie 
v idíme, že časopis je ešte stále kompromic 
som medzi tým, čo chceme dosiahnuf , a 
tým, čo nám uané pomer y umožňujú re
alizovať. 
Najväčšiu ťažkosť nám robí malý počet 

skutočne kvali tný ch príspevkov. I keď sa 
nám stav občas zlepší, p redsa sme najčas-
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tejšie núteni rezignovane brať na vedomie, 
že náš tematický plán zostal len ideálom, a 
fakticky sme odkázaní na to, čo dané po
mery pripuslili realizovať. Sme sami sved
kami pomerne úzkeho kruhu slovenských 
prispievateľov. Vypomáhame si pri určitej 
vroporcionalite príspevkami českých a za
hraničných autorov. I prekladmi. No ani 
takto celkom ncparalyzujeme to, čo by sme 
chceli dostať od domácich autorov. 

Príspevky dostávame zväčša k takým té
mam, ktoré autora zaujímajú spontánne. 
Toto by, pravda, nebola chyba, ak by sme 
mohli počítať i s objednanými témami. Žiaľ, 
zatiaľ sa nemôžeme spoliehať na dodanie 
objednaných príspevkov na udané témy. 
Tak napr. už vyše roka z čísla na číslo sme 
plánovali príspevo]< z problematiky malých 
žánrov, vhodný príspevok o tvorbe mla
dých, o tvoriv)·ch kompoz'ičn)•ch problémoch 
a iných aktuálnych otázkach. Napriek via
cerým objednávkam llemal nám ich kto 
napísať. Určitá náprHva sa dá očakávať iba 
tak, ak si prispievatelia uvedomia, že okrem 
ich spontánneho záujmu je potrebné sa za
oberať i inými aktuálnymi otázkami, ktoré 
nám nastoľuje vývin n:i~ho každodenného 
hudobného života ako akútne . a ktoré prí
padne nie ,~ú práve tými najvďačnejšími a 
ľahkými témami. Nenašli sme zatiaľ spôsob, 
nko presvedčiť našich skladateľov, aby aj 
oni viac publikovali v našom časopise. Ich 
výhovorky, že písanie nie je ich odbor; že 
písanie je len záležitosť teort:tikov, nemožno 
celkom prijať. Keď poznajú svoje tvorivé 
vroblémy, díslmtujú o nich, tak je možné 
očakávať, že o nich i niečo napíšu. Vče
mjší diskusn)· príspevok profesora Moyze
sa i dnešný diskusný príspevok profesora 
Suchoiia výstižne svedčia o tom, že i od 
skladateľov je možné očakávať veľmi cen
né a práve také príspevky, ktoré by časopis 
potreboval. 

To, čo nám v redakcii momentálne chý
ba, je väčšie množstvo príspevkov, oriento
vanÝch n a súčasnú slovenskú hudbu. Z 
čas;pisu chceme mať hlavne tribúnu súčas
nej slovenskej hudby . Na to však nestačí 
len dobrá vôľa red akcie. Bez dostatočného 
záujmu prispievateľov o túto tematiku n e
budeme môcf túto t1lohu v potrebnej miere 

· plniť. Tematika aktuálnych tv 01·ivých prob
lémov súčasnej sloveriskcj hudobnej tvorby 
musí ešte viac vystúpiť do p opredia v pro
file nášho časopisu. 

V širšom meradle chceme zachytávať 
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problematiku hudobného života na vidieku. 
Túto otázku nebudeme môeť oddeliť od 
problematiky hudobnej a estetickej výcho
vy, čo v programe dokončenia kultúrnej 
revolúcie dostalo závažné miesto. Po zániku 
časopisu Hudobná výchova budeme sa mu
sieť vo zvýšenej miere zaoberať i otázkou, 
ako účinnejšie približovať tvorbu našich 
skladateľov širokým masám poslucháčov 
hudby. Otázka, ako urobiť súčasnú sloven
skú hudobnú tvorbu kultúrnou potrebou čo 
najširšieho počtu poslucháčstva, bude sa 
musieť stať stálou tematikou nášho časopi
su. 

Viackrát sme hľadali spôsob, ako zv)•šiť 
úroveú kritík, uverejňovaných' v časopise 
Slovenská hudba. Skúseni starší pracovníci 
s potrebnou autoritou, ktorú si kritická čin
nosť vyžaduje, nemajú možnosť venovať sa 
kritickej činnosti. Kritike sa venujú zväcša 
mladí ľudia. Sú medzi nimi sľubné talenty. 
Bude však potrebné, aby naši skladatelia 
i koncertní umelci udržiavali s nimi osobn<• 
kontakt a touto formou sa pokúsili vplýv~f 
na ich ďalší správny rast. Otázka ďalšej 
výchovy a fonnovania mladých kritikov po 
opustení školsk)'ch lavíc musí sa stať aj zá
ležitosťou skladateľov a koncertn),ch umel
cov. 

Bolo by možné vyrátať ďalšie podobné 
problémy, s ktorými práca redakcie zápasí. 
Toto však nie je cieľom tohto diskusného 
príspevklL Niektoré ťažkosti okolo vychá
dzania časopisu som spomenul len na ilus
tráciu, že sme si vedomí toho, čo nám bráni 
v tom, aby sme mali časopis s takou ná
plňou, ako by sme si želali a ako si ho 
každý mesiac tematicky naplánujeme. 

Kecľ sa v hudobnovednom referáte vy
slovilo uspokojenie nad stavom časopisu, 
ta k toto konštatovanie prij.ímame s tým 
vedomím, že redakcia Slovenskej hudby sa 
neuspokojuje s closinhnutýrrii úspechmi, chct• 
dosiahnuť lepšie výsledky, ktoré si vytýčila 
ako cieľ. Prav da, tento sehaluitický postoj 
neznamená, že by sme si na druhej strane 
neboli vedomí aj dob1·e vykonanej prá~e: 
najmä v uplaiňovani ideovej línie naseJ 
kultúrnej politiky. A práve to, čo bolo a 
je v práci redakcie dobré, chceme naďale.i 
rozvíjať. P ravda, nie sami, ale za pomoci 
všetkých vás: a to tak, že d ostaneme od 
vás dobré a kvalitné príspevky alebo oso;l
né pripomienky, ktoré by pomohli zvýšiť 
úroveň časopisu. 

K P. SÁDLO 

Najbližšie úlohy koncertných umelcov 

Vážené súdružkv a súdmhovia! Dovoľte, 
aby som vám nafskôr tlmočil ozaj br·atsk)· 
pozdrav Sekcie koncertných umelcov Sväzu 
československ)•ch skladateľov, ako i pozdrav 
Akadémie múzických umení v Prahe. Do
voľte, aby som vám zo začiatku tiež blaho
prial k vášmu sjazdovému rokovaniu i 
predneseným referátom Sväzu i Sekcie kon
eertn)·ch umelcov. Vyslovilo sa tu mnoho 
ldadov i mnoho nárekov. Ale verle, keď 
prídeme my na Slovensko, vždy znova a 
znova máme jeden pocit. Ja hy som ho 
vyslovil slovami: slovenský zázrak. Včera 
sme počuli vašu Slovenskú filharmóniu. Ja 
ešte dodatočne blahoprajem k jej desaťročiu. 
AlE, to, čo sme počul!i v reprodukcii, to nie 
je vývoj, to je kvalitatívny skok. Nemám 
tlosť času, aby som rozoberal to, čo mám 
na mysli, ale iba prosím, aby ste mi verili. 
To je kvalitatívny skok. Robíte to odborne 
a tiež robíte dobre, že nie ste so všetl<ým 
spokojní. Sekcia koncertných unwlcov žije 
už dlhší čas v prípravách na dôstojné osla
vy pätnásteho ,výročia oslobodenia. Za 
hlavnú akciu pokladáme prehliadku kon
certného umenia, plánovanú na april 1960. 

Táto pr·ehliadka bude venovaná českoslo
\-enskej súčasnej hudbe, ktorá vznikla po 
roku 1945. Na výzvu, ktorá bola rozoslaná 
príslušníkom sekcie, dosiaľ odpovedalo vyše 
50 sólistov, 10 kornorných súborov, pričom 
viac umelcov je ešte teraz v zahraničí a ich 
prihlášky dôjdu. Uvedení umelci a súbo
ry navrhli celkom do 200 skladieb. Dosiaľ 
n eprišli návrhy zo Slovenska. Prosíme o ne
Pr·etože ak niekde majú nmelci všetky pred
poklady hrať skladby, ktoré .vznikli po roku 
1945, tak sú to predovšetk)'m umelci slo
venskí. Uved ené čísla svedčia o tom, že naši 
koncertní umelci študujú a lwajú českoslo
venskú súčasnú hudbu v miere. akú si často 
an:i. neuvedomujeme. A to ešte .treba uvážiť, 
že prihlásené skladby sú len výberom zo 
skutočného repertoáru našich koncertn)-ch 
umelcov. Príslušníci sekcie sa výslovne vy
zvali, aby uviedli iba tie skladby, ktoré po
kladajú za reprezentatívne z hľadiska skla
dateľského i z hľadiska interpretačného, t. j. 
tie, v ktor)•ch sú schopní podať naj
vyššie výkony. Toľko k prehliadke, ktorú 
by som nazval jubilejnou a ktorá by mala 
predstavovať určit)- prelom koncertných 
umelcov smerom k súčasnej hudbe. 

Ako ďalšiu akciu sme uložili t vorivé úlo
h y reprodukčné aprobovan)'m Č.'lkateľom, 

t. i- našim mladým umelcom, ktorí vylzóJ 
nali svoje aprobačné prehrávky a boli za
tiaľ zaregistrovani ako čakatelia. Títo budú 
za prihlásené tvorivé úlohy, ktoré hudú pri
jaté, honorovaní. I kecľ nie priliš veľa, ale 
predsa si len sľubujeme od tejto akcie dosf 
a sme vďační Sväzu skladateľov. že túto 
akciu podporil. ' 

Ďalej sme dali návrh na jubilejnú súťaž 
reprodukčnú, ako i obdobu súťaže tvorivej. 
O tejto veci sa ešte rokuje. Ale okrem toho 
myslíme, že aj naše hudobné umelecké 
školy, hlavne vysoké, vytvorili obdobnú sú
ťaž v rámci svojich vlastných možnosti, ,. 
ktorej tiež prihliadnu na repl·odukciu skla
dieb, ktoré vznikli po roku '1945. 

A teraz sa vrátim k prchliadkmn konc.erl
ného umenia vôbec a k prehliadke tohoroč
nej. Tohoročná prehliadka mala ~týlové ve
čery, z l<torých dva boli venované súčasnej 
tvorbe, potom sa tam vyskytl'i mená Hämll, 
Haydn, Vít.?zslav Novák, Caesar Franck a 
Prokofiev. Stretli srne sa tam s mnohÝmi 
vynikajúcimi výkonmi vysokej medzinÚod
nej úrovne. Dokonca aj s výkonmi, ktor{, 
azda nemajú v medzinflrodnom meradle ob
do'bu. Poviem len jedno meno' p1·of. I-lanták, 
hobojista. V rámci tejto prehliadky sme 
mali veľkú radosť z teho, )ie aj slovenskí 
umelci v nej zaujali veľmi významné, čest
né miesta. Predovšetkým by som menoval 
Bratislavské kvarteto. lHáme dvojn:ísobnú 
radosť, že sme sa stretli so súbor·om, od klo
rého si môžeme sľubovať nesmierne m no
ho. Na prehliadke vystúpil tiež tenorista 
Andrej Kucharský a organista J án Valach. 

A pokiaľ sa týka prehliadok zásadne, 
chcel by som upozorni~ našich umelcov, 
aby nepodceľí.ovali ich v)'znam. Znova zdô
razilujem, že sme zo Slovenska mali na pre
hliadkach viac vynikajúcich výk onov. Preto 
opakujem, že tieto prchľiadky sa pre zú,
častnených umelcov stávajú závažnou ume
leckou previerkou a že sú pozorne sledov ané· 
kritikou aj ostatnými umelca mi, obecen
stvom i tými, čo sú na to mčení, aby sa o 
náš koncertn)' život starali, no nestarajú sa 
tak, ako b y sme chceli. Prehliadky majú 
teda veľký význam a odporúčam ich vašej 
pozornosti najmä v súvislosti s tým, čo 
som konštatoval, že nám dosiaľ neprišli 
prihlášky slovenských umelcov na spomí-
nanú ju.Jjilejnú prehlindku. . 

Ako ďalšiu úlohu by sme chceli v spoje
ní s hudobno-vedeckou sekciou . trsporiadaf 



l<onferenciu o vroblémoch .-~·konného ume
nia. Tu by bolo napdklad dobre diskutovať 
aj o pojme národnej školy reprodukčnej, 
aj keď si nezasúeramc, že je to pojem ne
smierne obťažn)r. Omnoho obťažnejší , ako 
sa na prvý pohľad zdá. :\fám dojem, že 
omnoho v iac rozhodnú o tomto pojme sklad
by a úlohy, ktoré nám dávajú skladatelia, 
ako ume lei sami, myslím to v tom· zmysle: 
Pozrite do minulosti! Ond;i'íček · a Kubelík. 
D vaja veľkí huslisti, dvaja Česi , aké roz
diely! A tak by som mohol pokračovať. 
Bude to veľmi vítaná konferencia, t:\-= 
skôr, že aj u vás na Slovensku už vzniklo 
dielo o estetike výkonného umenia a u nás 
sa tiež na tejto problematike pracuje. 

Už dlhší čas sa zaoberáme problémom 
hudobn)rch pedugógov, počínajúc učiteľmi 
na zúkbdných hudobných skolách, ale aj 
p rofesormi konzervatórií a vysokých škôl, 
no a j tými problémami, ktoré naznačil prof. 
Suchoň o učiteľoch ,hudobnej výchovy na 
školách 1., II., prípadne III. stupňa. Pr
vým krokom v tejto oblasti by malo byť 
okamžité zriadenie pedagogickej komisie pri 
sekcii,. ktorú. sme naplánovali a ktorá b y sú
streclila - najprv t)•clt ťlenov sekcie, k torí 
vyučujú na školách a o ktorých som sa 
zmienil. Je to potrebný a veľmi neodklad
ný krok 

O pres tavbe vysok)•ch škôl len celkom 
stručne. Nová doba potrebuje novú školu. 
A my sľubujeme, že vykonáme všetko, aby 
sa v pravom zmysle slova stala novou. PI'.Í
tom si uvedomujeme, že i keď hlbšie vnik
neme do osnov, nájdu v nich divadehúci 
Shakespeara a my Bacha. Potrebujeme ško
In duchom aj náplňou novú, ale to nezna
mená, že to budeme robiť pŕenáhlene, lebo 
nechceme narobiť nové chyby z horlivosti. 
Tu potrebujeme veľmi mnoho rozvahy . 

Hovorilo sa aj tu o raste koncertného u· 
m elea, a to najmä mladého, a o podmien
kach pré tento rast. Pritom sa naznačilo , že 
azda v českých krajoch sú tieto podmienky 
iné ako na Slovensku. Neverte tomu. Co si 
ktorý umelec alebo súbor nevydobyl sám 
- a to sa vz(ahuje hlavne na zahraničné 
lwncerty - v mnohých a mnohých prípa
doch to nemal. Musím s ľútosťou konš tato
vať, že naša Hudobná a divadelná agentú
ra, ktorá dnes v tejto oblasti funguje, koná 
vlastne až po tom, keď umelec k nej s nie
čím príde. To, pravda, neznamená, že by 
agentúra v niektorých veľkých akciách, 
hlavne tých, na ktorých má záujem vede
nie nášho štátu, nev~·konala svoje. Pouka
zujem na cestu Ceskej filharmóni~ do Ja
ponska a na cesty niektorých sólistov do 
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tej istej oblasti. Tam skutočne pracovala 
agentúra veľkoryso, vyslala ta pred časom 
dr. Zítka, ktorý tam vyjednal mnoho a 
mnoho vecí. No v takS·ch akeiách, kde jed
notliYý umelec potrebitje, aby agentúra v 
pravom zmysle slova myslela, t. j. aby mu 
r ýchle obstarala vízum, namiesto prípravy 
ná koncerty musí behať po konzulátoch a 
zh{u'íať si všetko možné ~ám. Toto nás bolí 
a agent{u·a si to bude musieť od nás veľmi 
dôrazne nechať povedať. 

A keď už hovoríme o raste koncertného 
umelca, musím najskôr . zdôrazniť, že tam, 
kde predtým sotva bolo miesto na uplat
nenie jedného umelca, tam je v našej so
cialistickej spoločnosti miesto pre desiatich 
- p ravda, umelcov na jvyšších kvalit. Naj
viac bolo sťažností na nedostatok príleži
tostí verejných vystúpení, t . j. na nedosta
tol< možností tlmočiť diela skladateľ ov náš
mu novému obecenstv u. Tieto sťažnosti ne
platia len pre česM kra je. Z minulosti uve
diem niekoľko príkladov. Asi pred desiatimi 
rokmi mali sme čelovú súťaž. Jeden z ví
ťazov bol vám známy Daniel Safran. Keď 
sme zisťovali, ako sa pripravoval na túto 
súťaž, v ktorej okrem iného boľi ako pod
mienka zahrané Cajkovského Rokokové va
J."iácie, tak sme sa dozveqeli, že ich hral 
130 krát s orchestrom. A pritom naši kari
didáti hrali. toto dielo s orchestrom iba raz, 
pravda, ani nie všetci, iha niektorí, tí šťast
nejší. Z toho vidíte, že ani u nás v Prahe, 
nie je všetko zlato, čo sa blyští. Dvoi'ákovo 
J<:varteto nechodí do zahraničia, a p redsa 
vyrástlo na súbor, ktorý by bol mal napr. 
v reprodukcii Bartóka a Dvoráka, ktorý ch 
hrá, na sltťaži v nudapešti čo povedať. 

Co sa tý lm koncer tného života, radi by 
sme čo najčastejšie pozdmvili p racovníl;ov 
nášho verejného života na našich konce.r
toéh. Poznáme ich zaneprázdnenosť, no .ich 
účasť na niektorom z našich koncertov bv 
nám nes1nierne pomohla. Oni by ukazovaii 
cestu tým , ktorí nie sú natoľko zamestnani. 

Nám je jasné, že koncertný život treba 
organizo,·ať zdola. J e pot1·ehné, ahy nám 
ľudia y krajoch a v mestách hovorili : Chce
rue, aby ste nám zahrali. Oni nám to hovo
ria, keď chceme, ale to je len tak .nejako 
platonicky. No keď pdde k vec.i a má to 
Ul'obi ť t en, k torého poverili touto vecou, 
to je hrôza! Ľudia sa toho boja, pretože 
k tomu nemajú vzťah. Dva dni pred kon
certom vylepia plagát, to je všetko, čo uro
bia, a potom sa sťažujú, že je tam 60 ľudí. 
Konkrétne v Trnave. Kebv ich holo 60! Ale 
niekedy je ich iba 20! :\ tito ľudia nevedia, 
akú obrovskú vinu na tom majú, Nepo
žiadajú o spoluprácu nikoho v mieste, kto 

Ministerský predseda Pan dit Néhrú (treti zrava) na recepcii československého vervyslanectva s českou 
hlharmómou. Na_ obrä_zk';' zrava: dr. VtL~ P sp!šil, Karel Ančerl, Pandit Néhrú, Lad islav Sloväk, kon
eertný maJster CH Bretrs lav Ludv!k, só!tsta (; • .- Jan Pdnenka. Foto ; Liberty News Pictures 

by to hol ochotný robiť, kto b y to vedel 
urobiť. Oni si myslia: Vytlačia plagát, vy
lepia ho, nikto neprišiel, a tým j e vec vy
bavená. Druhý raz to robiť nebudú. To je 
asi mentalita niektorých osvetArov. . 

Myslím, že je najvyšší čas, aby sme p ri 
osvetových besedách vytvorili také pomoc
né orgány a organizovali ľudí, ktorí majú 
o vec záujem, ktorí by sa určite našli me
dzi naším novým obecenstvom v takých 
kruhoch priateľov hudby. Začína to už rásť 
živelne a treba len, aby sme to podporovali 
a podnecovali, aby sa tieto kruhy ujali 
dramaturgie p ravidelných koncertov, aby 
vytvorili určitú spoločnosť. Y Leningrade 
mi až srdce krvácalo, keď filharmónia hra· 
la na koncerte pre pracujúcich Kirovovho 
závodu. Poznám koncertné publikum a u
bezpečujem vás, že to boli pracujúci I<iro
vovho .závodu, k torí majú dva ahon~ntné 
-cykly plne vyabonované v Leningradskej 
fil11armónii. A prial by som vám zažiť re
agovanie toho obecenstva. Ten. kto má ta
kéto skúsenosti, mi iste dá za · pravdu. 

Vo veci nášho koncertného života si veľa 

sľubujeme od výsledkov p ráce našich vše
obecnovzdelávacích škôl. O tom hovoril dr. 
F erenczy. L~nže, koniec koncov, to je hud
ba budúcnosti, aj keď veľmi blízkej. My 
však potrebujeme podchytiť ihneď nové 
obecenstvo vo väčšej miere. Preto vás pro
sím, aby každý z vás, pokiaľ je to vo va
šich silách, podporoval to vytváranie pria
mo v kruhu priateľov hudby - keď srne 
sa už rnz pre to meno rozhodli, ale na me
ne nezáleží, ci je to tá hudobná mládež 
ktorá sa v niel~torých mestách veľmi snaží: 
alebo sú to kruhy priateľov hudby, ktoré 
sa taktiež v niektorých mestách činia, napr. 
v Prahe, v Mladej Boleslavi, v tej a onej 
zÁkladnej hudo~nej škole. Základné h ttdob
né školy na mnohých miestach vonku by 
mohli v tejto veci urobiť priam divy. 

V tejto súvislosti by som tiež pre tento 
rok zdôraznil propagačný význam ktorÝ 
budú maf krajské m edzinárodné hudobu';; 
fes tivaly, ktoré sa plánujú a chystajú. Tie 
by mali mnohých z nášho nového obecen
stva do istej miery strhnúť a získať. Nene
chajme to prejsť nevyužité. 
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Nakoniec hv som rád povedal niečo o 
·Českej a slove~ skej Vzájomnosti. Sú tu ešte 
·zvyšky snobského publika, ktoré dáva p red· 
nosť cudzokrajne znejúcim menám umel
cov. Ak sa nám v tejto situácii podari po
staviť do popredia záujmu českej verejnosti 
len jedného V)-nikajúceho slovenského kon
cer tného umelca, tak · sme pre najbližšiu bu
dúcnosť českej a slovenskej vzájomnosti na 
tomto úseku vykonali viac, ako sa na prvý 
pohľad zdá. Ide o to, niečo zlomiť dôkazom 
pravdy . Skutočné zo r·e vidím v účasti slo
venského dirigenta Ladislava Slováka, Slo-

Z DE N KO NOVAC E K 

váka rodom i menom, na ceste Ceskej fil
hannónie po veľkej cast1 sveta: rovnako
v skutočnosti, že Cech S)·kora bol prijatý 
do Bratislavského kvarteta. Bohuslav :\llarti
nú nikdy neprestal byť českým skladate
ľom. V posledn)•ch rokoch priam vrúcne 
túžil po návrate do vlasti Uisťovala nás o· 
tom jeho manželka p ri svoje j ná,·števe u 
nás. J eho skutočný závet vidim v tom, že
Martinú v pravom zmysle slova na smrtéf
nej posteli ako tému Variácií pl'c violončelo 
a klavfr vybral si priam symlwlicky slo
venskú ľudovú l)ieseň. 

Spoločné črty českej a slovenskej hudby 

Chcel by som hovoriť o tom hode referátu 
s. Kardóša, kde sa spomínaj ú prvé t ypické 
črty súčasného štýlu na šej československej 
hudbv. K to podrobnejšie pozná sucasnú 
československú tvorbu a: porovná ju napr. 
s tvorbou z p rvej republiky, zbadá, že v sú
časnej tvorbe sa dostala do popredia iná 
stupnica obrazov a citov, ako je v tvo.rbc 
staršej, Jaroslav Jirán(;k to raz charakteľlzo
val tak , že súčasná československá hudba 
má oveľa väčšiu funkciu konštruktívnu, ho· 
vorí k pozitívnym dtom a v lastnostiam 
človeka, · čím priamo podnecuje budovanie 
nového socialisticl<ého poriadku. Konštruk
tívna funkcia našej hudby, lep~ie povedané 
Yedomé zvýraznenie citov a nálad, ktoré 
člo,reka posilňujú, nedepri1n ujú, to je jeden 
zo spoločných znakov súčasnej českosloven
skej hudby. Spoločenská funkcia a typické 
súčasné psychologické tendenPie v novej 
hudbe sa domýšľajú v mnohých dielach .na
šich oboch 11árodných kultúr rovnako. Všlm
nime si napríklad charakter, stavlm a vôbec 
estetické docenenie hlavných hudobných 
myšlienok v našich symfonický ch dielach. 
:\1a jú i'asto v obsahu citeľného spoločného 
mcno,·u tefa, je im cudzia blazeovanosť, 
k•·ehkose starých štý lov, ale i grimasa a lm
r iknllÍl'(l, zná me z hudby zo začiatku nášho 
stoi'Oči o.' ); ové, už chm:ak teristické črty sa 
vyllárajú v p ráci s JÍlotívom či tém?u. O
púšťa sn princíp výlu čne t cchmckeJ ope
rácie a v p1·áci s motívom sa často práve 
v rozvederú sonátových častí symfónií 
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uplatňuje priam p rogr·amov:\' pr íncíp. Po
dobne ako pri symfonických básňach. Veľ
mi jasne to ukazuje napr. H avell<ova sym
fónia a doteraz neuvedená III. synúóniac 
Zimmerova. Preto sa v t\rch to miestach 
mení aj spôsob počúvania. ·od hľadania a 
obdivovania technick)·ch zaujún avostí ide
me skôr k preživan iu a oceneniu hudobn)rch 
obraznosti. 

Nové spoločné črty sa vynúrajú napr. 
hnecľ v prvých častia<·h (prevažne sonáto
vých) symfónií. V mnohý ch prípadoch 
tvorí ich os akási k ultivovaná, ale v p~d
state ľudovo znejtka symfónia. Z diel :\Ioý• 
zesa, Dobiáša, Kardoša, Ha nuša, H ave1ku, 
Zimmera, IG'ivinku, K ubí na, Kalabisa, k to
ré poznáme aj na Slovensku, možno vyba
dať, že v hlavn ých myšlienkach sú to jadrá 
ľudového typu, pravda, kultivované tvori
vým spôsobom. A ešte jedna črta je typic
ká. Ako sa zvýšili nároky na invenciu. Keď 
sa skladatelia p red 30 rokmi spoliehali hlaP 
ne na svoju konštrukčnú prácu, nevenovali 
invencii toľko pozornosti. Co nebolo v in
vencii, mohlo sa v priebehu skladby do
konštruovať. Dnes je situácia iná. Základný 
nápad sa oveľa hlbšie doceňuje už z hľa
diska obsahu i únosnosti, ako na ľíom b ude 
spočívať výstavba diela. I pomalá veta, 
ktorá v stm·ších svmfóniách vychádzala 
často z hlboko sub jeb ivistického s ianoviska, 
vyrastá t eraz z bezprostredného, takmer ľu·· 
dového postoja k životu. Mnohé pomalé· 
časti našich symfónií revidovali predstavu ,. 

že vzhľadom na svoje okolité časti musia 
tvoriť akýsi bolestný, clivý, melan cholický 
či prcly rizovaný kontrast. V mnohých sú
časn)'ch symfóniách sa ako pomalá veta 
uplatňuje jasné lyrické pastorále, nijako ne
vyrastajúce z druhotných citov našej doby. 
Je to pre:Važne obraz ľudskej vyrovna
nosti, pohody a pokoja. Preto pomalé časti 
veľmi podstatne prispievajú k celkovému 
obsahovém u zmyslu diel. :\:fám na mysli 
na pr. pomal ú časť J urovského Mierovej 
symfónie, Zimmerovho Koncertu p re husle, 
Uanušovej Koncertnej symfónie, l\·foyzesov
ho Husľového koncer tu , Kalab isovej III. 
symfónie, -Petrželkovej II., Kowalského ne
d/ťvno po<~utej Komornej sym fónie, Feren
czyho Se1·enády a pod. 

V predvedení sonátových častí súčasných 
symfónií je ešte jedna črta. 

Snaha povedať tu všetko alebo aspol'i 
veľa spôsobuje, že v rozvedem sonáto
,.),ch častí symfónií a koncertov sa často 
najvýraznejšie spájajú všetky d nešku vy
hov'Ujúce t('chniky . l\Hm na mysli napr. 
son.-l.tové rozvedenie prvej časti II. sym 
fónie Václava Dob'iáša, na h{bku ktorého 
úpozornil už Václav Holzknecht, rozvede
nie II. Kardošovej symfónie, k toré v tomto 
zmysle analyzoval Ivan H rušovský, i roz
vedenie Moyzesovej VII. symf6nie, na čo 
upozornil Ladislav Burlas. 

P re rozvedenia v súčasných symfóniách 
a kon!'ertoch, prípadne suitnd1 je cud zie 
pracova ť s materiálom bez melodického 
plánu. Preto aj mizne pocit, že by v prie
behu týchto diel hudobné myšlienky za
krpatel!i alebo sa znižoval ich stavebný vý
znam. Spomeniem tu napr. Suchol'iove Me
ta morfózy, Kardošov Koncer t pre orchester, 
kde práca s motívom posky tuje veľmi za
ujímavý a pestrý obraz, a Havelkovu Sym
fóniu, k torej zaujíma vo sť je azda práve v 
bohatom melodickom pláne a konečne a j 
Kaprovu III. komornú symfóni u. 

Iné spoločné črty nájdeme v scherzových 
vetách . Tu ča sto - na rozdiel od nedávnej 
minulosti - vystupuje viac epická šírka, 
ktorá stmeľuje dejový spád a rob í ho ply
nulý~. A konečne koľko typických čŕt ma
j ú mnohé finále symfónii, koncertov a suít. 
Vo finále tu ide temer vždy o viac ako len 
<> uspokojivé ucelenie, zakončenie skladby. 
P revažne sa v súčasnosti chápe finále v čes
~<os~ovenských symfóniách ako apoteózne 
za,i·šenie a vyznen ie na jtypickejších nálad 
d iela. Psychologick)• charakter finále je te
da spresnením a podporovarúm obsahového 
zmyslu a dopovedanim cieľa skladby. 

Už v predošlých referátoch a dislmsiúch 

sme poznali, že a j sna ha monumentalizoval~ 
patri k typickým tendenciám súčasnosti. 
Pravda, monumentalizácia neznamená len 
veľk-ý aparát. Prejavuje sa už ovP.ľa širšie. 
Hneď typ nie.l...-torých myšlienok v symfó
niách, koncertoch, suitách a symfonickýť'h 
básľíach· vylučuje al<úkoľvek krehkosť. K 
monumentalizačným tendenciám prispieva
jú : sklon k väčším plochám, ako napr. v 
Očenášovej symfonicke j básni Slávny návrat, 
v Kubínovom cykle Ostrava, veľké kontrasty 
nálad (napr. v Cikkerovej Dramatickej fa n
tázii), r iešenie g1·adácií {napr. v Zeljenlwwj 
Symfónii alebo Kaheláčovej skladbe Mysté
rium času) , prevaha siln)•ch dynamických 
odtieľiov (mám na mysli napr. Zirnmerovo . 
Strečno) , sklon k veľkej časovej rozlohe, 
napr. v Dobiášovej a Ki'ivinkovej symfónii, 
.ktoré ma jú okolo 60 minút i v mohu tne 
stavaných finálových obrazoch. 

Tieto spoločné črty súčasnej českosloven
skej tvorby sa budú v ďalšom vývoji ne
sporne ešte prehlbovať, a tak sa budú obi
dve hudobné kultúry v rámci jednotného 
socialistického Ceskoslovenska približovať. 
Za kapitalizmu sa hlbokému prelínaniu na
šich hudobných kultúr stavali mnohé pre
kážky. Hlboké a stále sa p riostruj úce vnú
torné triedne protirečenia boli hlavnou pre
kážkou cieľavedomého m·elfnania hudob
ných kultúr. V čase rozk~•etu socialistickvch 
národov, ktoré žijú svornejšie než k to,·é
koľvek buržoázne národy {pretože tu ne
C..'\o.i stnjú nezmieriteľ11é triedne a národnost
né rozpory) , bude zákonite dochádza ť k čo
raz_ ~e":ncjšiemu vytyčovaniu spoločných 
somahsuckých znakov i:eskoslovens~ej hud
by . Osobitosť národnvch hudobnvcl1 kultúr 
sa však nezotrie anľ v epoche ~ocializmu, 
pretože naďalej platí ako jedna z h lavn)·ch 
zásad, že národné tradície a svojráznosť sa 
hud ú spájať so socialistickými záu jmami 
všelk)·ch. P~avda, národné prvky, 7ivé ná
rodné tradície dostávajt't v tej to etape v dô
sledku kombinovania so súčasnými tenden
ciami iný spoločenský význa m. Národné 
prvky neznamenaj ú v nových výt·azových 
a spoločenských súvislostiach konzervova
nie minulosti, ale pomá hajú vnášať národnú 
formu do socialistického obsahu. 

Preto dnes pla tí ešte viac ako v minu
losti, č.o nedávno napísal J ozef Stanislav v 
článku "Do nového roku": "Nestačí len , 
aby si súdruhovia ujasi'íovali v tvorivých 
disk~iách otázky umelerkého majstrovstva, 
ale_ t1ež aby vedeli pochopiť revolučný vý
VOJ svetového poriadku a na tom základe 
pochopiť i nové prvky v )•voja socializmu 
v naš.om je.dnotnom československom š tá" 
te. u 
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OT O F E RE NCZ Y 

O novú náplň hudobného školstva 

Vážený sjazd, súdružky, súdruhovia! Chcel 
by som povedať pár slov k otázke hudob
nej výchovy, o ktorej v hlavnom referáte 
hovoril s. Kardoš, a o tom, ako sa táto 
otázka dotýka práce VSMU. Je známe, že 
naše vysoké · školy stoja pred nesmierne 
závažnou úlohou svojej prestavby , ktorej 
cieľom je užšie spojiť vysoké školy s praxou, 
zaistiť všestrannejší styk medzi vysokými 
školami a budovateľsk)"Tll procesom, a tak 
hlbšie poznať živo t nášho p racujúceho ľu
du. S jazd socialistickej kultúry načrtol ďal
šie úlohy našim vysoký m školám, ktoré 
treba zahrnúť do otázok, súvisia cich s p re
s tavbou šl<ôl. 

Mnohé úvahy, k toré sa viedli v škole a 
na iných fórach, však ukázali, že vlastná 
náplň prestavby školy musí organicky vy
plývať z poslania a z vnútorného obsah u 
výučby. Nateraz sa dospelo k názoru, že 
prestavba štúdia na VSMU má by ť zame
raná tak, aby napomáhala predovšetkým 
veľký cieľ - dovŕšenie sociali~tickej kultúr
nej revolúcie v našom štáte. Zvyšovanie 
kultítrnej úrovne našich pracujúcich v to
várňach a na J R D, rozvíjanie ich vkusu 
a náročnosti v oblasti hudobnej, divadelnej 
u tanečnej, sú ciele, ktoré sa nemôžu obísť 
pri prestavbe štúdia na VSMU. 

Je bežným názorom, že táto Ctloha sa spl
ní, ak budú profesionální umelci chodiť 
med zi p racujúcich , ak budú medzi nimi kon
certovať a besedovať s nimi. I keď nijako 
nemožno podceňovať túto formu zvyšovania 
hudobnej úrovne a kultú rnych potrieb náš
ho pracujúceho ľudu, predsa podfa nášho 
názoru je to len jedna forma, a ani nie 
podstatná. Hlavnou a podstatnou formou 
bude rozvíjanie aktívnej amatérskej hudob
nej a tanečnej tvorivosti. 

Treba mať totiž stále na zreteli všeobec
nú poučku, ktorá hovorí, že opravdivý roz
mach profesionálnehó umenia je nemysli
teľný bez intenzívneho r ozvoja amatérskej 
tvorivosti. Celej výchovnej p ráci medzi na
šimi pracujúcimi chýba dodnes systematič
nosť, a najmä základná koncepcia . Je tu 
vo všetkom veľa náhodilostí, improvizácie 
a veľmi !-asto i neodborn.osti. Myslím, že v 
tomto ohľade bude mať v najbližšej budúc
nosti Sväz slovenských skladateľov možnos-ť 
zaujať k t ýmto otázkam rozhodný a centrál
ny postoj, z čoho vyplýva predpoklad, že 
aj sjazdové uznesenia postavia otázky ak-
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tfvnej hudobnej výchovy · širokých más 
nielen v novom osvetlení, ale i na popredné 
miesto medzi úlohy, k toré treba ah.-útne 
riešiť. 

ffioha rozvíjan ia ak tívnej amatérskej hu
dobnej, divadelnej i tanečnej tvorivosti na
šich pracujúcich v závodoch a na ostatných 
pracoviskách je v tomto školskom roku na 
VSMU v štádiu p okusnom. Cieľom je: vzbu
diť u na.~ich pracujúcich živý záujem o ak
tívnu umelecl<ú činnosť a indiv iduálnu a 
hudobnú sebavýchovu. Pôdou., kde sa to 
všetko má konať, je spevácke shorové te
leso, inštrumentálny súbor, k torý treba za
ložiť, odborne pedagogicky viesť a zveľaďo
vaL Vymenujem tu n iek toré Bratislavské 
p racoviská, kde poslucháči vs~ru začali v 
tomto roku svoju tzv, prevádzkovú p rax. 
Sú to: Závod Medzinárodného dňa žien, Po
lygrafické závody, Státna nemocnica, Elek
t rovod, Cs. doprava, Tesla, ale i Pioniersky 
dom Klementa Gouwalda. J SS na Vazovo
vej ulici, Zdravotná škola· a iné. Poslucháči 
dir.igovan:i.a, skladby, tanečnej pedagogiky 
sú ved úcimi týchto súborov, a to pod dozo
rom svojich pedagógov. Poslucháči inštru
mentálnych odborov budú pedagogicky pô
sobiť pri nástrojovej v)•chove priamo na 
pracoviskách, v rámci klubov ROH. Otáz
ka uplatnenia poslucháčov speváckeho od
delenia ostáva zatiaľ nevvriešenou. 

Nemusím pripomínať, ·že prevádzková 
prax š tudentov sa stane riadnou súčasťou 
učebného plánu, bude kontrolovaná a kla
sifikovaná. Zaťaží školu novými ú lohami 
organizačno-technickými a študen tov ďal
ším zvýšením počtu týždenného úväzku. 
J o preto prirod zené, že škola v spolupráci 
s ostatnými sesterskými vysoh.-ými učilišťa
mi, s AMU a .JA:'.IU v Brne, b ude musieť 
uvažovať o revízii doterajšieho učebného 
plánu, o znížení počtu týždenných hodín a 
ldásť väčší dôraz na individuálne štúdium. 
Lenže tu sa vynára ďalšia ťažkosť. Pre
vádzková pra..x študentov, eventuálne zní
ženie počtu týždenného úväzku nielenže ne
môže viesť k zníženiu požiadaviek odbor
nosti, ale práve naopak, musí viesť k jej 
zvýšeniu, k zavedeniu tvrdších noriem, k 
prehlbeniu filozoficko-estetickej výučby a 
umeleckého majstrovstva. Toto diktuje nie
len ostro dolieha júca medzinárodná konku
rencia, ale hlavne náš stále v iac sa rozmá
ha júci verejný hudobný život. Každému, 

kto sa ohoznámli s návrhom plánu výstavby 
našej vlasti v tretej päťročnici., musi byť 
jasné, že sa tu . dos_iahne neohyča~ný pred
-stih v ekononuckeJ oblasl.t, k tora · v pod
~tatnej miere umožni dovŕšen~e socializmu 
u nás. Teda hlavná otázka zme: ako bude 
vedieť kultúrna oblasť držať krok s týmto 
predstihom, ktorého dôsledky · sa budú tý
kať celého života a práce ľudí, d{žky pra
-covného času., pral'ovného voľna, stierania 
rozdielov medzi m estom a vidiekom i po
stupného stierania rozdielov medzi psychic
kou a fyzickou p rácou. Táto revolučná 
premena," ktorá pomaly preniká do každej 
bunky spoločenského života a nevyhnutne 
m usí viesť k zmene mentality nášho člove
ka nú ti k akcii i oblas ť ltul túry. , Preto je 
-po~rebné, aby si a j umelecké vy~oké. šl~o~y 
postavili otázku, ako má za ta~e)tO s1tuaC1e 
vlastne vyzemť celkový prof1l absolven ta 
vysokej školy. Co tu treba urobiť, aby hu
-dobná kultúra aspoň približne držala krok 
s rapídnym ekonomick)•m rozmachom na-
.šej · spoločnosti. l 

A tu sme pri ďalšej otá zke, k torá sa týka 
prestavby štúdia na YSMU. Dlohy, k toré 
nás čaka.jú pri dovŕšení kultúrnej revolúcie, 
sú také početné a mnohotvárne, že sa ne
dajú riešiť iba tou malou cifrou absolven
tov VSM U ktorí študujú na škole normál
nym, zaužÍvaným spôsobom. Chtiac-neclttiac 
hude i VS:\fU musieť prediskutovať a pre
myslieť aj iné formy štúdia ako doterajšie. 
.Myslím tu na večerné a diaľkové štúdium, 
!ktoré by prichádzalo do úvahy pre odbor 
.skladby a dirigovania. Nepôjde tu o nej~ký 
rýchly, níekoľkomesačný kurz, ale o r.tad
.ne, viacročné štúdium pre tých záu jemcov, 
.k torí majú predpoklad y, aby si svoje vzde
lanie prehlbili. A takých - podľa nášho 
.dohad u - nie je málo. Títo záujemci, kto
rí už pôsobia v našom hudobnom živote, 
m ali by byť odborne natoľko vyspelí, aby 
v edeli správne usmen'íovať výchovu svojich 
.s(Jborov, zveľaďovať ich hudobné vzdela
nie, rozvíjať umelecké nároky a ambície 
.svojich členov. V prítomnosti, keď jednou 

Vážení súdruhovia! 

z úloh tých to pracovníkov bnd" ;. potiera
nie hudobného braku, ktorý stále ohlupuje 
našu verejnosť, ukazuje sa nevyhnutným 
poskytnúť najvyššie odborné hudobné v-.tde
lanie najširšiemu možného počtu pracovní
kov na vidieku., pretože Bratislava, nešťastne 
excentricky položená, ·kultúrnu revolúciu na 
Sloveru;ku sarriii nevvriesi. Forma večerné
ho, ale najmä diaľk~vého štúdia v odbore 
skladby a .dirigovania, sa v tejto situácii 
p riam . ponúka. · 

A je tu konečne tretí momeut, týkajúci 
sa prestavby štúdia na VSMU, a tým je 
otázka špecializácií. Treba uvážiť, či hy sa 
náplt'í špecializácie v odbore skladby a di
rigovánia nemala rozš[rif tak. aby štúdium 
skladby bolo doplnené obsiahlejším štúdiom 
teoretick )•m, ktoré by ahsoh·en.tom tohto od
bor u umožnilo úspešne vykonávať osvetovo
výchovnú činnosť na všetkých úsekoch náš
ho verejného hudobného života. V odbore 
dirigovania žiadalo by sa rozšíriť štúdium 
tak , aby si adepti tohto odboru vo väčšej 
miere ako doteraz osvojili. disciplíny kom
pozičné a aby preukázali spôsobilosť na 
samostatnÝ skladobnÝ prejav. A konečne 
uvažujem~ o istých zi'nenách v náplni pred
nášok a seminárov hudobnej teórie a este
tiky vo všetkých odboroch a vo. všetkých 
ročníkoch v tom zmysle, aby štúdium teore
tických disciplín pripravovalo poslucháčov 
lepšie ako doteraz, aby ich v iedlo k plnšie
mu a mnohotvárnejšiemu posluchu a chá
pan iu živej hudby a k jej správnemu hod
noteniu. 

Sú to záva žné úlohv, ktoré čakajú VSMU 
pri prestavbe. N etýka'jú sa len školy. Majú 
ďalekosiahly dosah na celý verejný život 
hudobný, a preto sa týkajú práve tak Svä
zu slovenslách skladateľov, ako i všetkých 
ostatných h ;;_dobných inštitúcii a organizácií. 
Z tohto dôvodu som pokladal za potrebné, 
ale 'Í za svoju povinnosť, obozná1niť so ZlÍ
kladnými črtami koncepcie prestavby štú
dia na VSMU tento sjazd, na ktorom sú 
prítomní delegáti z rozmanitých hudobných 
pracovísk. 

Súdružskému S,väzu slovenských skladateľov pri prílditosti konania sjazdu ':'ys/C?vujer;te 
-želanie úplného úspechu jeho sjazdovým rokovaniam, aby tieto podstatne pnspelt ~- es~e 
bohatsiemu rozvinutiu '<'ŠeLkých odvetví slovens/;ej hudobnej tvorby " službách dowsen1a 
.hultrímej rc'Yolú.cie a 1>ýstavby socializmu. . . . . 

S uznaním a hrdosťou .~ledujeme velké úspechy slovenshe1 hudobne/ tv?rby po~lednet•o 
<Obdobia doma i v zahraničí. Verime, že diela vašich skladateľov budú t na~~le1 a este 
1,0 väčšej miere a/io dotera:; rozširovať radosť v naj.~irších m asách ná.Sho praCUJUCeho lud<t 
.-a tak najúčinnejšie šír iť slávtt nášho socialistického umenia. . 

Sväz slovenských archtte1ttov 
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.MICHAL V ILEC 

Stav a úlohy našej inštruktívnej literatúry 

Michal Vílec 

Uloha inštrnktívnej literatúry v odbor
nej výchove je pripravovať budúcich v)'
konných mnelcov, či už sólistov , orches
trálnych umelcov alebo spevákov, na úlohy, 
ktoré na nich v živo te čakajú.- Keďže prvo~ 
r~dou úlohou našich výkonnýc~e~o~ 
je inte.rpretácia našej súčasnej hudl?y, mu
síme vytvoriť takú inštruktívnu literatúru; 
ktorá bude schopná pripravovať našich mla
dý ch adeptov práve ~a tie úlohy, a ~o nie
len po stránke technickej, ale predovšetkým 
po stránke muzikálnej, pričom musíme ob
siahnuť všetky disciplíny a všetky žánre, 
ktoré sú pre úspešnú výchovu nevylmutne 
pot1·ebné. 

::'i!'aša inštruktivna literatúra vykazuje ne
malé úspechy, t)·ka sa to hlavne literatúry 
klavirnej. Na p rvom mieste by som spo
menul dnes už. skoro ]Jasický cyklus Euge
na Suchoňa "Obrázky zo Slovenska", Kar
došove Bagately a Skladby pre mládež, 0 -
čenúšov cyklus "Nová jar" a Cikkerove 
"Akvarely". 

l\tienej priaznivá je už situácia v literatúre 
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pre mladých huslistov a violončelistov. Aji 
tu máme niekoľko pozoruhodných skladieb~ 
no zväčša len p re vyšší stupei) ; mys !im tu. 
na skladby Jurovského, Ka rdo;a, Očenáša 
a Aladára Móžiho. 

Najhoršia je situácia v sólistickej litera
túre pre dychové nástroje, potom v litera
túre ensemblovej a najmä komornej. A1<o· 
vyzer;\ napriklad výchova žiakov našich d y
chových tried? Okrem niekoľko barokových 
a klasických koncertov alebo moderných 
koncertných skladieb naši dychári temer ne-· 
majú hodnotnú originálnu li teratúru. Ziaci 
v prvých ročníkoch sú preto nú tení hrať 
- okrem etudového materiálu - transkrip
cie rôznych skladieb alebo skladby, k toré
napísali pre ten-ktorý nástroj patriční v5'
koruú hráči, ktorí síce nástroj dobre pozna
jú, ale nie sú skladatelia. Preto sú tie to 
skladby temer bez výnimky na nízkej ume
leckej ÚľO\'llÍ, prázdne, žiakovi nič nepove-· 
dia, neprehlbujú jeho mneleckú erudíciu, a 
tobôž ho nepripravujú na úlohy, k toré som 
predL)'rn spomenul. Nečudujme sa potom, 
keď takto pripravený hráč príde do orches
tra, a nevie sa orientovať v súčasnej harmo
nickej faktúre, ba ani intonačne nevie pri
spôsobiť svoj part k harmonickému kontextu:. 
sk ladby; nakoniec kladie vinu na skladate-· 
ľa, že vraj píše nezmysly. Treba si priznať, 
že uri!itú Yinu nesieme na tom aj my slcla
datclia, pravda, naša chyba väzí inde, v 
tom, že svojou tvorbou nepripravujeme na
šich iterpretov na splnenie úloh, ktoré oď 
nirh vyžadujeme. 
• Toto všetko platí - mutatis mutandis -
ili pre ensemblovú a komornú literatúru. l 
y t~chto žánroch máme niekoľko cenných· 
skladieb, alw napríklad sláčikové úpravy· 
Suchoňových "Obrázkov zo Slovenska" ale
bo niektoré slcladbičky pre husľový ensem
ble od Očenášn, Kc'o'ínka a iných : no pritom 
máme aj značné a citeľné medzery . Bolo 
b y napríklad Yeľmi potrebné vytvoriť sklad
by inš truktívneho zamerania p re rôzne sku
piny dychov),ch nástrojov, a to nielen pre 
klasickú zostavu dychového kvinteta, ale 
pre najrozmanitejšie kombinácie, nevyne
chujúc plechové nástroje, trúbku a pozaunu, 
skôr naopak, lebo práve pri týchto n8stro~ 
joch je situácia najhoršia. Problémy, ktoré
som predtým naznačil, mohli by sme ešte 
úspešnejšie rieši ť pomocou tak:)-chto skla
dieb, ktoré by uvie(Ui ž'iakov do sveta sú,
l:asncj harmónie a polyfónie. 

Na poli komornej hudby nám chýbajú 
-diela, ktoré by mohli slúžiť ako úvod do 
súčasnej komornej t vorby. Naše súčasné ko
morné diela totiž nastoľujú toľko technic
-kých a interpretačných problémov, že ich 
úspešné . a umelecky zodpovedné predvá
-dzanie v škole b ez náležitej prípravv je 
ťažko mysliteľné. Preto potrebujeme diela 
vytvorené v novom štýle, ale technicky 
menej náročné a, samozrejme, menšieho 
r ozsahu, aby naši žiaci mohli riešiť inter
prcta.čné problémy našej súčasnej komornej 
tvorby postupne, čo považujem zn metodic
Ky jedine správne. Ide tu o komorné žánre 
·najrozmanitejšej zostavy, s lclaY.írom alebo 
·bez klavíra. 

Myslím, že inštruktívna tvorba vyžaduje 
od skladateľa takú istú t vorivú potenciu n 
·umeleckú starostlivosť ako hociktorý, i ten 
najnáročnejší kompozičný žáner. Ako našim 
.Ueťom ,dávame len tí• najkvalitnejšiu a naj
zdravšiu st.--dvu, akú máme k dispozícii, 
m áme dávať našej mláde.ti len tie najlepšie 
s kladby, čo sme schopní vytvoriť. Táto po
ž iadavka je - myslím - každému samo
z rejmá. 

Pri t vorbe inštruktívnvch skladieb sa čas-
1.o dopúšťame jednej chyby. Sklndatdia to-

MIKULAS JELl l\'EK 

tiž niekedy podcet•uiú technickú náročnosť 
svojho diela; takže skladby s detskou te
matikou sme nútení dáv·ať žiakom 16·-18-
ročným i starším, ktorí už vyrástli zo sveta 
detských hračiek a rozprávok, ba spravidla 
majú proti tal<ejto tematike ave1·iiu, ktorá 
sa veľmi ľahko prenáša na samu skladbu. 
Preto t reba dbať na to, aby námet skladby 
bol v súlade s jej wchnickou náročnosťou. 

Inštruktívna literatúra vo zvýšenej miere 
bezpodmienečne vyžaduje koncízne formu
lované a plasticky vymodelované hudobné 
myšlienky, čiže témy . Každá neprehľadnosť. 
útržkovitosť, konštruovanosť myšlienok má 
priam katastrofálne následky. Aby som po
užil terminológiu našej novej hudobnej t e
órie, inštruktívna skladba potrebuje čo naj
viac expozičnej a čo najmenej evolučnej 
hudby . Aspoň hlavné myšlienky musia byť 
čo najpevnejšie, najplastickejšie formulova-

. né, lebo ak žiak nájde v nich oporu, ost..'l. t
né problémy pomerne ľabko prekoná, sklad
ba ho zaujme, má z nej radosť a - p ravda 
- i úžitok. V opačnom prípade má ťaž
kosti pamäťavé, stráca orientáciu a chuť do 
cvičenia. Práve p re takéto nedostatky stros
kotal nejeden pokus našich skladateľov na 
tomto poli. 

Co očakávame od koncertného umelca? 

Súdružky, súdruhovia, dovoľte mi pove
dať niekoľko slov k stati referátu o koncert
nom umení, týkajúceho sa vý7nflmu kon
certného umelca v našej spoločnosti, dovr
šujúcej výstavb u socializmu, ako aj k bodu 
o koncertnom živote. 

Je radostné konštatovať, že SKU - SSS 
združuje takmer všetkých slovensk)'ch kon
certných umelcov, k tori sú tohto núzvu 
.b odni. A ešte radostnej~ia je skutočnosť, 
Ý.e máme v sekcii K U inštitúciu, v lone 
k torej môžeme v úzkej spolupráci so 'skla
-dateľmi a hudobn)•mi vedcami rozvíjať 
s voje schopnosti a zjednocovať sily. Aki 
sme my vlastne, slavenski koncertní umelci, 
·v čom sme a v čom nie sme dnes hodni 
.členstva v Sväze slovenských skladateľov, 
sme ozaj stope1·centne takí, ako sa hovol'i 
v referáte, aký má byt' koncertný umelec 
v dnešnej našej spoločnosti. 

Ak skúmame výsledky našej práce, a z 
t ých tr eba predovšetkým vychádzať, vidí
m e, že naše mladé koncertné umenie sa m ô
že honosiť úspechm~ ktoré znesú najprís-

nejšie kritériá. Na týchto úspechoch sa po· 
dieľajú starší i mladší a vie o nich verej
nosť nielen u nás, ale i v mnohých cudzich 
krajinách. 

Popri týchto úspechoch vidíme však a j 
výkyvy, ba niekedy . aj neúspechy starších 
aj mladších a zo škôl vychádzajúcich. Ako 
teda vystupňovať úspechy, ako zabrániť 
neúspechom, ako zveľadiť naše koncet·tné 
umenie, al>y ešte lepšie plnilo úlohy, ktoré 
sa naň kladú ? Ahy sme odpovedali na túto 
otázku, skúmajme príčiny, podmieňujúce 
terujší stav v koncertnom umení. Dovoľte 
mi zmieniť sa aspoň o n iektor)' ch z nich, 
ktoré mi najviac ležia na srdci. 
Začnem nami samotn)'m i : Pracujeme 

vždy cieľavedome, s nadšením, sústavne? 
Nieked y áno, ale nie vždy! Sme často mp
sodickí, ba niekedy až pohodlní. Raz sta
číme na najťažšie úlohy, a vzápätí rezignu· 
jeme pred prvou prekážkou. Veľké ambície 
sa striedajú s p rejavmi sebauspokojenia. J e 
to preto - poviem to priamo, že ideove 
nie sme ešte dosť vyspelí. Jednotlivci {mo, 
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ale v kolektíve, tu na pôde sekcie sväzu, 
tu nám to ešte trochu škr ípe. Už sme mohli 
byť ďalej, keby vi'bor bol lepšie pracoval, 
keby bol podnecoval našu iniciatívu , keby 
sme sa mv sami boli ~kôr chy tili iniciatívy . 
Verte, súdružky a súdruhovia, že bez pod
statného zlepšenia práce SKU n edotiahne
me úroveľí slovenského koncertného umel· 
ca na výšku, ktorú náš nový život potre
buje. Myslím, že vedomie kolektívnej zod
povednosti a lepšie uvedomenie s.i dosahu 
práce pomôže každému z n ás pracovať sú
stavnejšie, plánovitejšie a nebojácne zdolá
vať všetky nedostatky, ktoré ešte v sebe 
máme. V tom si berme príklad od našich 
českých súdruhov. · 

Myslím, že hovorím za prevažnú väčšinu 
členov SKU, keď zdôrazimjem, že otázke 
náležitého uplatnenia výkonných umelcov v 
hudobnom živote a všetkým s ňou súvisia
cim problémom treba na pôde sekcie ve
novať veľkú pozornosť. Riešenie ideových 
problémov, pokiaľ sa· jeho výsledky neod
.i-azia n avonok, v hudobnom živote a v celej 
verejnosti, hy bolo skleníkovým pestovallim 
rastliny . V starom výbore boli tendencie 
odtrhávať prácu v sekcii od života, a tak 
sa zbaviť obrovského vplyvu, ktorý m<)že
me. ba m usíme mať na všetko,· čo sa vonku 
dej~. Správne sa preto v referáte konštato
valo, že sekcia nemá dostatočný vplyv na 
organizáciu hudobného života. My, ktorí 
chodíme von, vieme, ako je potrebné pomá
hať miestnym činiteľom v kultúre, ako je 
potrebné vedúce zložky sústavné informo
vať o našich skúsenostiach a podávať ná· 
vrhy na riešenie nedostatk ov. Nemôžeme sn 
predsa zbaviť zodpovednosti za to všetko a 
znížiť v~·zn.am sekcie na klub za pecou se· 
dia ci ch a neplodne teoretizuj úcich filozofov! 

Dovoľte mi teda zaujať stanovisko k nie
k torV-m v referáte nadhodeným otázkam 
kon~ertného života. ako aj n~vrhnúť kon
kré tne kroky na zlepšenie práce sekcie v 
tom smere. 1\iálo pozornosti venujeme otá~ 
ke správnej voľby repertoáru. Nemôžeme 
byť, myslím, spokojní so stavom, že hráme 
dlhé roky, najmä na vidieku, tie isté, až 
príliš štandardné skludb y, pričom sa melÚ 
ibn osoba interpreta. Buďme trocha vyna
liezavejší, študujme nové krásne veci, pre
slaľíme až do omrzenia vláčiť po okresných 
mestách "cis mol" (tak sa totiž už hovorí 
Rachmaninovmu prelúdiu), " Z domoviny", 
"Sadka" " Rusalku" alebo d okonca " A ve 
Mariu"! Clenstvo v Sväze by malo zavä
.zovať každého z nás naštudovať ročne aspoň 
jeden nový koncert s orchestrom a jeden 
nový celovečerný program - pravda, s ná-
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dejou, že si ju budeme. môcť viaclu·át obo
hrať. 

V tejto otázke očakávame -.~veľa účinnej· 
šiu pomoc od našich skladat~ľov, ktod l.>y 
u ž konečne mohli venovať väčšiu pozornosť 
malým inštrumentálnym formám. Dalším 
škodlivým zjavom je~ že najmä pri sloven· 
ských novinkách - ale aj ·pri in)·ch sklad
bách. - panuje zvyk (skôr zlozvyk), že 
interpretovanie toho-ktorého diela ostó.vl!l 
výsadou jedného umelca a ostauú nemaJU 
chuť študovať ho, lebo vedia, že ani tak sa
im neposky tne možnosť zahrať ho. !\1yslí.m;. 
že pre slovensl,.-ú hudobnú tvorbu, ako a j 
pre úroveľí jej interpretácie, by rôzne P9-
dmúe bolo iba na osoh. Pravda, na druhej 
strane hy sa hudobnému fondu J>atrilo ná-
ležite odmeľíovať interpreta uvádzajúceh o· 
prv)• raz nové dielo. 

Na základe povedaného navrhujem: 
Pravidelne uskutočo'lovať porady o otáz· 

kach repertoáru a š tudijných plánov členov 
v kolektívoch aspolÍ raz d o roka. 

K výchovným koncertom: . ., 
Je to akcia, k torá má obrovský význam .. 

To si aj všetci n áležite uvedomujeme a radi 
- koľko ráz za n esmierne ťažkých pod· 
mienok - zasväcujeme naše deti do tajov 
hudby . Je však neoclldadne potrebné, aby 
sekcia uplatliovala podstatný vplyv na Y"S'
r.hovné koncerty pre mlítdež, na ich ideovú 
náplľí, dramaturgickú a umeleckú úroveň, 
a to v spolupráci s Koncertnou a divadel
nou kanceláriou, a aby sa všetky programy 
preverovali prehrávkami. Ahy sme sa ďalej> 
starali o rozšírenie výchovných k oncertov 
pre dospelých, najmä v závodoch, n a JRD, 
ale aj v mestách. 

V referát e sa hovorí, že je nedostatok 
koncertných prfležitosti. To, p rosím, nie je· 
pravda. Pr-avdou je, že z početných mož
ností. z obrovskej potreby hodnotných kon
certov vyttžívame len mizivé percento. Chy
ba je v organizácii a j v kádrove nedosta· 
točne obsadzovan Ých kultúrnvch inštitúciách. 
Teda ani nie nato"ľko v nedo;tatku prostried· 
kov, lebo n emôže byť riešeiÚm zaplatiť 
vlastnú liknavosť a nepomer k práci štát
nymi peniazmi. Azda by sa dalo uvažovať 
o zavedení prémiového systému odmciío
vania osvetov)'ch pracovníkov za dobre vy
konanú prácu. Každý z nás b y mal čo po
vedať o svojich trpkých zážitkoch, ktor& 
nepramenili z nezáujmu širokých más o 
hudbu, a le z nezáujmu niektor ých pracov· 
níkov o vlastnú robotu. Zaiste počujeme tu 
n a sjazde ešte viac o tomto probléme. Len
že príčinu nedostatočného uplatnenia slo
venských koncertných umelcov vidím ešte 
v niečom. 

Nevedeli sme doteraz · získať dostatočné 
ocenenie našej práce ani vnútrosväzove -
nech sa· súdruhovia skladatelia na mňa n e· 
hnevajú - ešte sa nedoceňuje skutočný vý· 
znam koncertného umelca. Ale aj rozhodu· 
júce fóra by niekedy mohli operatívnejšie 
a účinnejšie pomáhať a vyššie hodnótiť n 11:· 
šu prácu, pretože my sme vlastne poslam1, 
ktorí priamo odovzdávame tvorbu n ašich 
skladateľov ľudu doma i v zahraničí. Preto 
navrh ujem: 

1. Stvrťročne poz)·vať na porady sekcie 
krajských činiteľov koncertného života za 
prítomnosti zástupcov vedenia sväzu, PSK, 
KDK, kultúrneho oddelenia OV KSS. 

2. Na základe známostí alebo iným spô
sobom vvbudovať . na slovenslwm vidieku 
sieť akti~stov - nadšencov, ktorí b y na 
mieste pomáhali usporiadajúcim zložkám 
pri usporiadaní koncertov. Uvažovať o prí
padnom ich odmeňovaní hudobným fondom 
vo forme pozvania na významné kultúrne 
udalosti v Bratislave alebo iným spôso
bom . 

3. Vytvoriť z členov SICU skupiny, ktoré 
b y aspoň dva razy do rok a navštevovali 
hudobné školy v určitej oblasti, s cieľom 
zaktivizovať učiteľov a koncertovanie pria
mo na školách, pričom by sa mohli pred-

vádzať aj díela vybrané z učebných osnov 
hudobných škôl. Nadviazať úzky kontakt s 
vedúcimi jednotlivých hudobných zložiek v 
Bratislave, ako je SF, Cs. rozhlas a t eleví
zia, KDK, mestská agentúra a i., a pokiaľ 
ide o členov sväzu, požadovať d ôsledné 
uplatňovanie slovenských k on certných umel
cov. 

4. Vyslať zástu pcov sekcie do poradného 
sboru HUDAGu (ako sami českí súdruho· 
via údajne viackrát žiadali) vo veci zastú
penia našich záujmov pri participovaní na 
zahraničn<·ch cestách. 

5. Každoročne urobiť previerku umelec· 
kej činnosti členov a kandidátov, ich výko
nov, ako aj ich osobného správania, a to 
najmä von ku n a k oncertných zájazdoch. 

6. Umožňovať mladým adeptom umenia 
prehrávky na pôcl.e sekcie za účelom sle
dovania a podpory ich rastu. 

Toto všetko a mnoho ďalšieho b olo b y 
treba vvkonať. Ideove sa stmeľovať, umt>
lecky ststavne napredovať, starať sa spo· 
!očnými silami o kultúrny rast nášho ľudu, 
dôstojne reprezentovať naše koncertné ume
nie, a tým aj naše ľudovodemokratické 
zriadenia - to sú úlohy, ktoré nás očaká· 
vajú v najbližšom období, v období dovŕ·
šenia k ultúrne j revolúcie v našej vlasti. 

Nebojme sa kritizovať! 

Nechcem hovoriť o z;ísadný ch estetických 
otázkach h udob nej kritiky, ale len o nie· 
koľkých praktick),ch poznatkoch z h udob· 
n o-kritickej praxe na výchadnom Slovensku. 
Hudobný kritik má ako bystrý orol krúžiť 
nad celým našim hudobným dianím, poho· 
tove reagovať a brať pod krídla v~rejnej 
obhajoby všetko krásne a pokrokové, no 
na druhej strane t vrdo a nekompromjsne 
odhaľovať všetko zlé, neumelecké a úpad· 
kové -v našej tvorbe, reprodukčnom umení, 
ako aj v práci kultúrnych inštitúcií. 

Približne s taký mito ideálmi vstupuje do 
života mladý kritik. A teraz nast ane stL"et
nutie p redstáv so životom. Budem demon
štrovať takéto stretnutie so žh·otom na skú
senostiach mladých kritikov, ktorí prišli s 
takýmito vznešen)·mi ideálmi na východné 
Slovensko v snahe zlepšiť celý náš hudob
ný život aj na slovenskom ·vidieku. Na prvé 
zásadné nedostatky narazili títo mladí hu
dobní kritici v umeleckej práci Státneho di
vadla v Košiciach. Najzávažnejším nedostat
kom v opernom sí•bore divadla je práca 
dramaturgie. Keď nazrieme do dramaturgie-

kých plánov minulých rokov, vidíme, :l.e 
jednoznačne prevažujúcim elementom ~u 
mená Verdi, Puccini, z piety raz za p ol roka 
hran á Predaná nevesta a z moráln ej, ná
rodnej povinnosti inscenovan)· Beg Bajazid. 
Oproti tomu sa inscenuje napríklad Lortzin· 
gov Pytliak, ktorý nám dnes nemá vonkon
com čo povedať a nie je ani klasickým od
kazom, lebo jeho hudba je výlučne epigón
ska záležitosť. Tieto momenty uvádzam len 
ako priklad. Musíme sa teda celkom samo· 
zrejme opýtať, aký dôvod mala dramatur
gia pri inscenovaní napríklad tohto diela. 
Pri hľadaní príčin dôjdeme k verejnému 
tajomstvu, o ktorom sa sice otvorene ne
hovorí, ktoré nám však odhaľuje zjav von
koncom neumeleck)', že totiž Lor tzingov 
P ytliak nebol dosiaľ preložený do sloven
činy, a tak sa vyskytla dramaturgii možnosť 
-vyhoto·viť slovenský preklad. No nech sa 
nikto nečuduje kritikovi, ktorý chce bez 
vypočítavosti otvorene prejaviť svoj nesú· 
h las. Nie je však bez zaujímavosti, že takto 
mierená kritika sa vracia· ako bumerang na 
hlavu jej autora a ten musi pretrpieť mno-

6,'3 



ho príkoria za to, že sa odvážil povedať 
otvorene pravdu. Treba však poznamenať, 
že posledný dramatt~rgický plán je už čias
točne triezvejší. Co si možno myslieť o au
torovi scénickej hudby v činohre, ktorý ju 
komponuje pre divadlo len preto, že mu 
prináša finančný zisk, no jej umelecká ú
roveň nie je ani podpriemer·ná, lebo nepo
zná často základné záležitosti harmónie, kon
trapunktickej práce a podobne. A takúto 
scénickú hudbu, bez odborného lektorsl,ého 
posudku, n~usí tráviť chudák poslucháč, ná
vš~evn.ík divadla. J e len pochopiteľné, že 
am v takomto prípade kritik nemlčí. Ná
sledky svojej kritiky potom znáša opäť ako 
mučeník-trpiteľ. Na tý chto dvoch ·príkla
doch som chcel len ukázať, že je u nás ešte 
veľa ľudí, ktorí sa nenaučili kritiku prijať 
alebo ju serióznyni spôsobom, bez bočných 
úmyslov vyvrátiť a presvedčiť autora o jej 
nesprávnosti. 

Týmito príkladmi nijako nechcem znižo
va ( niektoré priebojné umelecké činy oper
ného súboru Státneho divadla v Košiciach. 

Mám na mysli napríklád Janáčkovu Jej 
pastorkyňu - uvedenú v minulej sezóne, 
DvQfákovu Rusalku, ktorá mala premiéru 
nedávno, a niektoré ďalšie. No tÝm viac tre
ba odhaľovať nedostatky, ktoré' brzdia tvo
rivý rozlet tohto operného súboru. 

Chcem využiť túto príleZitosť a podať 
predsedníctvu návrh: Bolo by dobre pom•a• 
žovať, či by nebolo vhodné zjednotiť rody 
našich hudobných kritikov, ktorí dosiaľ pra
cujú osamotene. Tomu hy mohlo poslúžiť 
viacdrlové internátne školenie, nn ktorom 
h y sn vyjasnilí mnohé zásadné otázky. 

Na záver: Od kritiky chceme, aby bola 
objektívna, stranícka, odborne formulova
I~á, aby z nej holo cítif snahu pomôcť pri 
nešení mnohých závažn),ch otázok nášho 
hudobného života. Ocl skladateľov, repro• 
dukčných umelcov a kultúrnych inštitúcií 
zasa žiadame my, kritici, aby takto kon
štruktívne prijímali na~u kritiku a aby sme 
sa nie proti sebe, ale svorne spolu pričinili 
o úspešný rozvoj nášho hudobného umenia. 

nubomír Cížeh 

Niekoľko slov o hudobnej výchove širokých más 

Aby sme pokrélčili vo výchove koncert
ného obecenstva, včítane mládeže z vidieka, 
na to by bolo treba mať kolektív pracovní
kov, ktorých jadro hy tvoril symfonický 
orchester. To pravdepodobne bude- možné 
a ž v tedy, keď sa vytvori v niektorom kraj
skom sídle na Slovensku orchester ktor Ý 
nebude tak zamestnaný ako orch~str·áln~ 
t elesá v Braťislave. Typickým prildadom je 
Krajský symfonický orchester v Gottwaldo
Ye. U nás začína v tomto zmysle pracovať 
Krajský symfonický orchester v Banskej 
Bystrici a my si želáme iha to, aby sa tento 
orchester stal profesionálnym orchestrom. 
a aby prevzal túto úlohu. 

Spomínaný kolektív by predvádzal vý
chovné koncerty v okr·esných mestách na 
Slovensku, a to osobitne pre školskú ml>!dež 
a osobitne pre dospelých. Začiatok tejto 
činnosti v menšom meradle, okrem spomí
naného banskobystrického orchestra, už vy
tvárajú niektoré spevácke sbory a komorné 
združenia. Didaktická stránka však nie je 
vždy správne pochopená. Ani výchovné 
lwncerty, ktoré usporad úva Koncertná a di
vadelná kancelária, nestretávajú sa vždy s 
takým úspechom, ako by sa očakávalo. Pod
statnou chybou je veľký počet reproduko
vaných skladieb a nezaujímavosť didaktic
k~·ch opa trení. Máme predsa dobré vzory 
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vo výchovných koncertoch v Gottwaldove, 
Prahe, Plzni, Brne a Ostrave. 
Keď spomínam výchovné lwncerty, ne

môžem nespomenúť t),ch, ktorí tieto k on
certy najviac potrebujú, a to je naša do
spievajúca mládež, ktorá je v hudobnej 
výchove ponechaná ~ama na seba a na
pospas tanečnej hudbe. Ide zasa najmä o 
vidiek A tu by som chcel pripomenúť, že 
viditeľné úspechy sa t)'kajú hlavne Bra
tislavy. 

Podujatia, o ktorých som hovoril, treba 
podnika( v rámci školského diania, trebárs 
aj počas vyučovania, alebo tam, kde sú 
internáty, vo večerných hodinách. Zatiaľ 
len t)'mto spôso.bom zabezpečíme dobrú ú
časť na lwncertoch. 

Sme si vedotní toho, že veľké budovateľ
ské úsilie nášho štátu vyžaduje, aby sa 
naša škola prebudovalu nn školu poly tech
nic:kú, na školu, ktot·á bude v úzkom kon
takte s výrobnou praxou a životom. Preto 
je našou povinnosťou a povinnosťou Sväzn 
slovenských skladateľov, aby sme sa v rám
ci dovi'šenia kultúrnej revolúcie hlbšie za
oberali spôsobmi, podujatiami a metódami, 
ktoré by zlepšili hudobnú v)·chovu na všet
kých úsekoch nášho núrodn.ého a kultúrne
ho života. 

Viliam Fedo,. 

JAN F ISCHER-KVETON 

O práci Slovenského hudobného fondu 

Ján Fischer-K vet oň 

Slovenský hudobný fond, ako vieme, bol 
zriadený podľa nového au torského zákona. 
Bolo to veľkorysé opatrenie strany a vlády, 
keď rozhodla o vy dani zákonných opatrení 
na zvyšovanie hudobnej tvorivej činnosti 
skladateľskej a hudobno-vedeckej. Po zria
ďovaní filharmonických orchestrálnych te
lies, nových spevoherných scén, ľudových 
umeleckých kolektívov, prevzati sta!·ostli
vosti o všetky druhy a stupne hudobného 
·odborného školstva, po rozvíjani a prehlbo
v aní osvetovej činnosti bolo celkom priro
.O.zené, že sa od skladateľov budú očakávať 
novšie a novšie diela, ktoré budú účinne 
napomáhať kultúrne napredovanie nášho 
pracujúceho ľudu. Na émnosť Slovenského 
hudobného fondu máme sa dívať predovšet
kým z a spektu politického. Strana a v láda 
.založili fond v t om presvedčeni, že umenie 
má hrať v živote socialistického človeka vý
·sostne dôležitú úlohu. Ziť umením má byť 
kornnou ľudského života vôbec. Z tohto 
.aspektu sa treba stavať k všetkým problé
mom fondu, a to k problémom umelecko
estetickým, propagačno-popularizačným i 
hospodárskym. 

K problémom umelecko-esteticl•ým patria 
takéto otázky, ktorých sa zbežne dotknem. 
Uplatňovanie estetických zásad novej tvori
vej epochy socialistickej kultúry, boj proti 
úpadkovým zjavom formalizmu, uplatňova
nie zásad všeľudského humanizmu. Stojíme 
na začiatku veľkej epochy socialistického u
menia, ktorá váhou význačných životných 
námetov dá príležitosť pre vznik nových 
výrazových foriem, hovoriacich k miliónom 
pracujúcich. Ako sa vykryštalizujú tíeto 
formy nového v5'razu, to môže-me dnes iba 
tušiť. Sme toho názoru, že ak tvorcovia na
ozaj hlboko vniknú do duše novo sa vytvá
rajúceho človeka, nájdu na to aj adekvátny 
výraz. Nazdávame sa, že výrazová paleta 
dnešného umeleckého diela znesie každú 
šírku a bohatosť. Naša veľká doba posky
tuje také bohatstvo problémov a zážitkov, 
a teda aj t aké bohaté výrazové možnosti, ako 
máloktorá prevratná doba. Naša doba je 
doba nového hľaclania, ktorá priam vyža
duje smelosť nového výrazu, keďže to vy
žaduje bohatosť nových podnetov veľkole
pe sa utvárajúeeho nového života. Hľadanie 
nového výrazu nevylučuje, ba priam vyža
duje a j možnosť experimentovania. Vo ve.
dorni tohto všetkého prijímame s radosťou 
každý nový výrazový čin, ktorý nárnetove 
čerpá z našej súčasnosti a vyrastá ako jej 
umelecký obraz. 

Nové štrulcturálne faktúrv nemôžeme od
mietnuť, ak sú fundované s·účasnou námeto
vosťou. Nemôžeme však podporovať poku
sy, k toré smerujú vyhnúť sa obsahovej prob
lematike nášho budovateľského života a chcú 
pestovať na zánik odsúdenú okennú kvetinu 
form alistického experimentátorstva bez ú
časti širokého obecenstva. Nemôžeme podpo
rovať diela životnej beznádejnosti a p esi
mizmu, ako to vidíme v chorobných výhon
koch porazencov nieldorých veľkomiest v 
kra jinách kapitalizmu. To neznamená, že ne~ 
chceme podporiť aj také diela, ktoré slúžia 
všeľudským snahám o dosiahnutie dohody 
medzi národmi, o svetový mier podľa zá
sad proletárskeho internacionalizmu. Cítime, 
že konáme všeľudskú povinnosť zblížiť ľudí 
dobrej vôle, keď podporujeme vznik diela 
napísaného v tomto duchll. ' 

K problémom osobno-generačným p atria 
otázky: posudky diel, starosť o mladu tvo
rivú generáciu. Pri zhodnotení zahlásených 
a vytvorených diel spoliehame sa na politlc
kú a odbornú vyspelosť lektorov a konzul-
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tantov pričom sa s rešpektom staviame k 
t) •m ~orcom, ktorý= kompetentné ~esta 
vyslo,·ili dôveru udelením vyznaťnenama a 
čestného titulu. Prijali sme 1:ásadu, že tvor· 
co"ia scénických diel majú si obstarať vo
pred llbreto, ktoré vyhovuje požiadavkám 
kultúrnej revolúcie. Boli hy sme radi, ke· 
by si vyznamenaní tvorcov"ia ~ ak ich -o ~o 
fond požiada - našli čas aj na lek torovame 
nových diel a na konzultovanie hlavne s 
mladými tvorcami. A na druhej strane by 
sme boli radi, keby všetci tvorcovia uznali 
potrebnosť lektorovania a konzultácie, keď
že je to v ich v lastnom záujme. Dobrú radu 
máme prijať od kohokoľvek, nikto su nena
rodil vševedúci. Výbor fondu nemoze pra
covať bez lektorov a konzultantov. Ak ba· 
dáme, že podaný posudok má slabiny, je 
nerozhodn)', opatrnícky, vyžiadame si posu· 
dok od ďalších lektorov. 

Spočiatku sme začali podporovať aj slo
bodné pokusy mladých tvorcov, študujúcich 
kompozíciu na školách. Potom sme zaujali 
stanovisko, že výchova a rast študentov je 
vecou patričnej školy, ktorá sa má podľa 
svojich úloh starať o pokusné predvedenie 
študijných pokusov a študentom zaisťovať 
študijné štipendium. Dalším problémom 
mladých autorov je ich pracovné umiestenie 
po skončení školských štúdií. Podľa nášho 
presvedčenia mladí sa najlepšie môžu za
pájať do tmleleckého tvorivého procesu, ak 
sú pri tvorení zapojení aj do budovateľského 
procesu v nejakom zamestnaní, pričom ma
jú možnosť z času na čas umelecky tvoriť 
počas bezplatnej dovolenky s prispením 
fondu. To platí, pravda, pre všetkých auto· 
rov, pracujúcich na nejakom pracovisku. 

Niečo ];: problémom propagačno-populari· 
začným. Tu sa dotknem otázky: vedecké a 
pedagogické diela o hudbe a sprístupnenie 
hudobn~'ch materiálov verejnosti. J e známe, 
že prehlbeniu hudobnej kultúry účinne slú
žia vedecké práce, vysvetľujúce širokému 
publiku vývojové a estetické problémy hu
dobných diel a pripravujúce v pedagogic
kom zamet·aní rast budúcej hudobníckej ge· 
nerácie. Preto je vznik tak-ýchto prác verej· 
n)'m záujmom a fond .podporuje tvorbu 
takýchto diel. 

O spdstnpnenie hudobných materiálov 
h udohnej ,·m·ejnosti stará sa fond rozrnno· 
ŽOYaiÚm lntdobných materiálov, rozpísaním 
hlasov, rozmnožovaním materiítlov, partitúr, 
ldavímych vÝťahov a hlasov vo vlastnej 
1:ozmnoŽovni. ·Takto chce fond prispieť k 
>:ozšíreniu každého cenného diela doma i 
v zahraničí požičiavaním hudobných mate
riálo,·. Túto činnosť pokladáme za veľmi 

dôležitú a venujeme jej stále viac pozor~ 
nost( a operatívnej rýchlosti. 

K problémom hospodárskym. Tu by so~ 
chcel niečo povedať o výbere členov pri 
podpornej činnosti v hojí proti mechanic
kému rovnostárstvu a o výške tvorivých 
odmien. Pri výbere členov na podporovanie 
používame dva spôsoby : prihlášky diel sa
m)'ffii autormi a objednávky di.el u autorov. 
Doteraz bolo dosť prihlášok o tvorivú pod
poru vo veľk)•ch žánroch. Ncukazovala sa 
tu teda veľká potreba osobitných objedná
vok. Je to znak veľkej vitality a politickej 
uvedomelosti našich tvorcov, že sami cítia. 
čo naša doba vyžadu je. Túto okolnosť, tÚt(} 
iniciatívu našich tvorrov treba hodnotiť veľ
mi kladne. Prichádza čoraz viac prihlášok 
tak)•ch diel, z ktorých vidief, že t vorcovia 
počujú volanie strany a vlády a zahlasujú 
diela, k torých nielen názvy, ale aj · obsa
hová náplň sú dôkazom, že sn. autori takto
jednoznačne zapŔjajú do budovania socia
lizmu u nás. Bude však potrebné pristúpiť 
aj na cestu objednávok, najmä z príležitosti 
jubilejných osláv, a to hlavne pri žánroch, 
1.-toré sú u mís úzkym profilom. Sú to me
novite žánre piesňových foriem s textami 
i bez te.--ctov pre širokú potrebu, pre sbory 
a súbory a pre masovú potrebu a inštruk
tívne skladby. Pri v}-bere tvorcov nie sme
úzkoprsí a podporujeme každého, · kto vy
tvára dielo ideove a umelecky kvalitné. V 
roku 1958 sme takto podporovali 57 tvor
cov. 

V boji proti mechanickému rovnostárstvu· 
stretávame sa s výkyvmi egoizmu ako po
zostatku z epochy kapitalizmu. Dielo, (} 
ktorom sme presvedčexú, že vhodnejšie slú
ži našej spoločnosti a v iac zaváži umeleckou. 
kvalitou, smelo podporíme výdatnejšie, ak 
vyžaduje od autora "inc času a námahy. 
Výšku tvorivej odmeny ustaľujeme síce aj 
podľa jednotlivých žánrov, ale aj podľa 
pracovnej námahy, vynaloženej na dielo, po
dľa dlžky a vnútornej štruktúry diela, ale 
aj podľa výšky platu. Sú prípad y, že auto
rovi vyplácame celý plat počas neplatenej 
dovolenky, venovanej na vytvorenie zahlá
seného diela. Ak autor zahlásené dielo nedo
hotoví a nepredloží, vyplatená suma sa po
kladá za pôžičku, ktorú autor vyrovná pria
mo vrátením sumv alebo namiesto toho
zhotoví a predloží iné adekvátne dielo. 

Domniev:une sa, že hudo-bný fond plní 
svoje poslanie podľa zákona, v intenciách 
strany a vlády a v súhlase s ideologick)'m. 
vedením Sväzu slovenských skladateľov. 
Fond sa často radí s bratským českým fon
dom. Táto spolupráca je plodná a prináša 
dobré ovocie. 

AN T O N I N H O . .R EJ S 

Spoločná cesta našej hudby 

Dralú pria telia, súdružky a súdruhovia! 
Keď som pred 40 rokmi prišiel do Bra· 

tislavy, nebolo tu hudby. Jediný, kto In 
spieval, hol slovenský ľud, ktorý spevom 
bránil slovenskosť Slovenska. · 

Bola tu aj maličká hí·stka nadaných skla· 
datcľov, ktorí tvorili predovšetkým pre ľud. 
Spomeňme si na Lichardn., na Schneidra· 
Trnavského, Figuša Byst.r~ho a i. 

To boli ľudia, ktorí obetovali svoju e
xistenciu, talent, svojho génia ľudu. Mohli 
žiť v iných podmienkach a vypracovať sa 
na vefk)·ch umelcov. Oni však tu zostali 
a tu bojovali. 

Odvtedy sa mnoho zmenilo. Dnes je tu 
do sto skladateľov. Hovori sa tu o to.w ako 
o zázraku. To nie je · nijaký zázrak. To je 
výsledok ohromnej práce, lttorú sa tu vy
konala. A mne je ľúto, že táto práct~ nie je 
vždycky p rimerane hodnotená. 

Chcel som hovoriť o vzťahoch, resp. spo· 
!očných črtách českej a slovenskej hudobnej 
kultúrv. O tom tu ale hovoril s. Nováček. 
Ja bý som to z niekoľkých stránok do
plnil. 

To, že v našej hudbe sú t:lli.é veľké spo· 
!očné snahy, to je vec, ktoá vypl)'va z osu· 
dov, ktoré sme žili. Bolo hy dobre, keby 
sle si dali otázku: Pre<:o to bolo, prečo sa 
Slovensko nikdv neorientovalo na Viedeň, 
na poľskú, ru~unskú oblasť, prečo sa to 
neustále vyvíjali a rozvijali také vzťahy 
medzi českými krajinami a Slovenskom nu 
úseku hudby. 

Delili nás Biele Karpaty, bol'i tu prckážl<y 
komunikačné, bolo tu politické roztrhnutie. 
A predsa naše dva národy vždy tiahli k 
sebe. J ednou :io spoločných Cŕt bol demo
kratizmus, k torý bol osudovo vybojovaný, 
k torý vyrástol z toho, že sme obidvaja 
prežívali podobný osud. Boli sme tu "na 
výspé", ktorú potrebovali nejakým spôso
bom zlikvidovať. Na nás sa útočilo najrôz· 
nejšími prostrieclkan1i, politickou, národnou 
perzekúciou, sociálnym útlakom, nábo-.len· 
sky a p. 

Náš ľud sa bránil tie-.l tým, že si vytvá
ral svoje piesne, svoje básne a vymieňal 
si ich. Tak vznikali demokratické črty v 
našej hudbe. A to bolo to, čo nás .prvé 
zblížilo. Preto preskalwvali slovenské piesne 
na Moravu a z Moravy zase sem, preto 
prichádzalo zo Slovenska viac významných 
Iud.í, veľkých osobností do česltých kra jín 
a z českých ·k r:J.jín zasa prichádzali ľudia 

sem. Veď to predsa nebola náhoda, Že sa 
taký Tranovský usadil na Slovensku, že sem 
prichádzalo toľko našieh kantorov ešte v mi· 
nulom storočí, napr. známy svätojursk)· 
Hrdina, ružomberský Chládek, svatoborský 
Dvoi'ák atď. Práve tí poznali, že české kra· 
jiny a Slovensko sú faltticky jedno. 

Je tu ešte ďalšia spoločná črta etičnosti 
našej muziky. Porovnajte českú a sloven· 
skú hudbu s hudbami iných národov. Naša 
muzika vždy bojovala za určité idey. Zatiaľ 
čo sa v iných krajinách experimentuje n 
vymýšľajú sa rôzne nezmysly, my nemáme 
čas zapodievať sa podobnými nezmyslami, 
lebo vybojovávame našou hudbou zápas o 
vyššie idey . To je to, čo nás spojilo. 

Tieto spoločné črty nachádzn.me v 1ninu· 
losti a v prítomno~ti. Badať ich aj medzí 
rokom 1918 a 1938. Mne je veľmi ľúto, že 
o tejto dobe · sa toho tak strašne málo VÍ<~. 
A myslím, že v oblasti hudby je to jedno 
z najheroickejších období. Tu sa bojovalo, 
ako sa vtedy nebojovalo v Európe nikde. 
Tu sa · skutočne vybojovávali idey . Mne to 
pripadá čudné, keď sa nevidia klady tohto 
obdobia. Súdr uhovia, spomeňte si len, co 
to znamenalo, keď Eugen Suchor\ napísal 
Zalm zeme podkarpatskej. Toto dielo by ne· 
holo nikdy vzniklo, liehy tu už nebolo cítiť 
tú žiaru červenej hviezdy, ktorá zažiarila 
po Veľkej októbrovej revolúcii. Práve tak 
by som povedal, že nebolo predsa možné, 
aby Saňo Moyzes bol napísal Demontáž na 
te.xt komunistického básnika, ]ceby necítil, 
že tu rastie nový svet, kaby nebol upieral 
zrak do· budúcnosti. Tu sa, súd,·uhovia, bo· 
jovalo a víťazilo na správnej línii. 

Súdruhovia, aké sú spoločné črty našť:j 
súčasnej českej a slovenskej hudobnej kultú· 
ry? Myslím, že je to demokratizmus, etič· 
nosť a tiež tá spoločná cesta k socializmn. 
To sú črty, ktoré môžu neustúle posilňovať 
našu hudbu, pričom si vždy budeme priať, 
aby slovenská hudba bola vždy čo najslo
venskejšia a česká čo najčeskejšia. My bu
deme prevychovávať spoločnosť na novú 
spoločnosť, na socialistickú spo ločnosf, a t<> 
musí byť základnou požiadavkou našej spo
ločnej hudby. 

Súdruhovia, chcel by som pripo .menúť ešte 
aspoň jednu vec. Tento sjazd nekonáme· len 
preto, aby sme oslávili výsledky slo:venskcj 
hudby, .ale tiež preto, aby sme sa priprnviii 
na ďalšie výboje do budúcnosti. . 



Našim najväčším cieľom je vybudovať 
socia1i.stickú kultúru v tejto oblasti socialis· 
tického sveta. Niekedy si hádam myslime, 
že je možné budovať socialistickú .kultúr.u 
v každej krajine izolovane. To neJde, su· 
druhovia. To je spoločná vec všetkých so· 
cialis tických krajín. 

Nemôže nám byť ľahostajné, ak sa v ni?· 
ktorej krajine tábora socializmu budovarue 
socialistickej kUltúry zanedbáva alebo do
chádza k odchÝlkam. My musíme vša· 
de vytvárať tak6 podmienl;;.y, abr ~a ce~á 
oblasť socializmu dostala na talm uroven, 
akú sme dosiahli v oblasti ekonomickej. 
To je úloha, na ktorú sa musíme p~praviť. 

Súdruho•"ia, myslim, že na pražskom 
stretnutí zástupcov hudobných sväzov všet
],ých socialistických l<rajín, ktoré sa bude 
konať z príležitosti Pražskej jari v budúcom 

JOSEF S TA NISLAV 

Pri slävnostnom obede vera· 11-
spechov slovenskému hudobné
mu umeniu zaželal generälny 
tajomnlk Si::S dr. Antonin 

Hore j š 

roku, si vytýčime úlohy a cesty, ktorými 
pôjdeme. 

To je vec, ktorá je dôležitá pre každého 
z nás no najmä pre mladých skladateľov, 
hudobných vedcov, aby vedeli, ako sa majú 
orientovať. Treba si uvedomiť, že diela, kto· 
ré sa p íšu budú znieť a majú znieť predo· 
všetkým ..:,. oblasti socia~is!ic~éh.o sveta, že 
m ajú by ť určené pre socialisuckeho človeka. 
Ak niekto v svojich kompozíciách škúli do 
západného sveta, ak si myslí, že tak dosiah
ne chvíľkové úspechy v tomto západnom 
svete, ktorý bude v hudbe i ostatnej kultúre 
čoraz viac upadať, je na veľkom omyle a 
škodí sám sebe. 

Súdruhovia ja by som prial slovenskej 
hudbe aby ~ tom novom, socialistickom 
svete 'vytvorila ozaj veľké dielo, lebo má 
zdravé sily, je optimistická a šťastne vykro· 
čila do sveta. 

úlohy celoštátnej sekcie skladateľov 

Vážené súdružl<y a súdruhovia, vážení 
priatelia! Bol som Sjazdom Sväzu ~- skla· 
ďateľov poverený, aby som orgaru.zoval a 
viedol celoštátnu sekciu hudobných skla~a
teľov. Všetci si, myslim, dobre uvedomuJe· 
me že je to po dlhšom čase istý krok v 
to~, aby sme našu činnosC, našu pr~ a 
situáciu v skladateľskej tvorbe prehlbili ~ 
to ·že skladatelia medzi sebou hudú uva
ž~vať o základných otázkach svojej tvor· 
by . Táto sekcia .j~ celoštát~a. C;loštátne ,;e· 
denie sekcie tvona členoVIa vyboru Sva:;:u 
čs. skladateľov a k tomu priberajú vý-
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znamných skladateľov okrem ústredného 
výboru. . 

ú lohou tejto sekcie je, samozreJme, pre
dovšetkým spoločným úsilím pôsobiť, ahy 
sa ešte viac rozvíjala tvorba českosloven· 
skÝch skladateľov, aby zvnútornela a na· 
dobúdala čoraz väčšiu širku hodnôt sveto· 
vých. A, prirodzene, ako tu pekne súdruh 
Suchoň povedal: predovšetktm ná~dnýc~. 

No akým sp ôsobom to, sudruhoVID., m o· 
žeme robiť? Myslím, že najťažšia z týchto 
úloh ktoré sme si na seba vzali, je prispieť 
k h~dnoteniu našej tvorby. 

Súdruhovia, či chceme alebo nPchcemc, 
našu tvorbu hodnotí národ, ľud tým, že ju 
hrá, _počúva, nril.uje, že sa mu stáva d.ra
hou, našu tvorbu bude iste hodnotiť aj bu· 
dúcnosť podľa toho, ako vydrží pred hľa
d iskami budúcnosti, ale my sme povinní 
túto tvorbu hodnotiť tiež v súčasnosti. Za
tiaľ táto otázka ležala na bedrách hudob
ných kritikov. 

Co tu bolo povedané o úlohách hudobnej 
vedy, nemôžeme sa klamať v tom, že h u· 
dobno-vedecký rozbor tvorby, situácie t vo· 
rivej, nebude talcý bezprostredný, nebude 
taký rýchly, ako to práve táto tvorba po· 
trebuje. Kritik môže a musí urobiť posu
dok a hodnotiť tvorbu vo veľmi aktuálnvch 
m ediíach a nemôže odkladať svoje ús"ud
ky, kým nepozháňa matei-iál, neurobí roz
bor a formuláciu zákonitostí. 

Pravda, vieme, že práve tu sa na našu 
hudobno-vedeckú sekciu vložilo mnoho úloh, 
a my si len želáme, aby tieto úlohy neboli 
r iešené prenáhlene, ale zodpovedne, s plnou 
vedeckou metódou, tak, aby potom mali 
skutočne riadny úspech. 

Súdruhovia, my skladatelia musime pri 
tomto hodnotení povedať svoje názory. Po· 
zrite sa, o čo nám ide! Nám ide predo· 
všetkým o to, aby ~me ubránili to nové, 
čo sa rodi, čo n'ie je každému ešte zrejmé, 
ale čo si skladatelia alm tvorc<;>via týchto 
hodnôt majú predovšetkým uvedomiť, aby 
sme toto vedeli skutočne chrániť a poskyt
núť mu možnosť rozvoja. Súdruhovia, to 
vyžaduje veľmi úpomú lmlektívnu prácu. 
Preto vedenie sekcie je kolektívne, skutočne 
kolektívne zodpovedné za to, It akému z:í· 
veru táto naša práca dospeje. My vieme, 
že pri hodnotení toho nového, keď sa rodi 
to nové, často nebude mať takú j asnú tvár, 
ŽP- môže vzbudiť pochybnosti, a tá !ormál· 
na stránka môže zatlačiť do pozadia to, čo 

·sa už zrodilo. Ale prá ve v tom sme si 
museli budovať prax, hľadisl<á, aby sme 
skutočne veci p omohli - skladateľom a tým 
tiež členom sväzu prispeli v takých oka
mihoch, keď sa udeľujú štátne ceny, keď 
sa nemožno vyhnúť hodnoteniu a keď tt·eba 
stanoviť, čo je najlepšie, keď treba sformu
lovať prečo atď. 

Súdruhovia, keď sme si prácu vo sväze 
rozdelili na tri veľké sekcie, že skutočne 
máme možnosť v každej sekcii uvažovať 
špeciálne o našich sociálnych problémoch, 
o problémoch našej práce, tak ""treba vidieť, 
že v rámci tejto sekcie sa spájame, pritom 
sa spájame národne. Nie je možné, aby sme 
k týmto úsudkom dospievali oddelene, lebo 
je v záujme veci, aby sme došli k nejakému 

spoločném:u názoru. Odporúča.nie na štátne 
,ceny má byť spoločnou celosväzovou zále
žitosťou. Neklamme sa, že to doteraz tak 
nebolo. Ponechávali sme zástupcom česl<)·ch 
zemí a Slovenska na ich v lastné rozhodnutie, 
čo v rámci svojej pôsobnosti považujú za 
najlepšie, a už 5a k tomu z druhej strany 
vyslovovala námietka. 

Teraz, súdruhovia, keď sa pred nás 
valí úloha hodnotiť aj tieto ceny, musíme 
ešte do konca toho obdobia skutočne do
spieť k celoštátnej schôdzi naseJ sekcie 
a dospieť k dohode a podrobiť tam jed· 
notlivé skladby hodnoteniu, ktoré z nich 
skutočne môžeme dať n.a prvé rnies to. Lebo 
aby sme dávali komisiám hore rozhodovať, 
aby sme im dávali na výber, čo si k torá 
vyberie, myslím, že by to nebolo správne, 
ale sami máme mať dosť odvahy povedať: 
Toto je najlepšie dielo alebo toto alebo 
obidve diela zasluhujú rovnakú cenu. Sú
druhoVia, myslim, že keď sa takto zídeme 
po prvý raz spoločne, mnoho si z t)•chto 
hľadisk ujasnime. 

Súdruh Suchoň krásne hovoril o tom, čo 
by chcel Západ od nás, čo by chcel, aby 
sme tu uskutočňovali a prijali jeho stano
viská. No my máme na to svoj názor, tra· 
díciu, učíme sa z minulosti a robíme našu 
tradíciu veľkou a svetovou. Súdruhovia, sú 
však ale a j určité hranice, ktoré sa nedajú 
vždy tak presne stanoviť. Máme určité hra
nice napr. v hudbe malých foriem. Mali 
sme napr. p rehrávku, kde sa vyskytli zá· 
važné veci, kde holo treba hodnotiť, čo má 
byť vydané na 150.000 platniach, čo má 
prísť na trh. Co ak to ľud nebude kupovať? 
Co v takom prípade robiť? Máme napr. 
určité hodnoty, ale, bohužiaľ, obchod nám 
to neuzná. Co budeme potom robiť? Kto 
to spôsobil? Sú tu určité hranice, ktoré tre· 
ba vypátrať, hranice, až kde môžeme ísť 
·a čo môžeme skutočne z nášho najvnútor
nejšieho presvedčenia považovať za hod
notné, za našu vlastnú tvorivú a pracovnú 
pravdu. 

Ale hovorme o veľl<ých formách! Viete 
všetci, že to máme v našej tradícii u Ja
náčka, a bolo to povedané v súvislosti s v)•· 
vínom modernizmu, viete, že Janáček nebol 
intaktný, bolo počuC, že sa skutočne pri· 
náša na svetové fórnm, čo prináša plodné· 
ho. To môžeme veľmi dobre dokázať. Bolo 
by, pravda, potrebné, aby sme aj toto zis
-ťovali. Pravda, sú však aj také (dielá'), že 
sa v tom úplne utopíme, a napriek tomu to 
treba posúdiť, treba povedať, čo je v záuj· 
me veci. To sú také veci, ktor)•ch bude veľ· 
mi mnoho. 
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Keď som už prišiel k tomu, čo nás spája 
v rámci našej sekr.ie, tak dovoľte, aby som 
upozornil na .niektoré veci, na · niektoré už 
tradičné spojenia, čo tu neboli spomenuté, 
ktoré však treba vziať do úvahy. Všetci sme 
presvedčení a máme na to doklady, ~e 
naše nové úsilie, naša nová skladateľská 
tvorivosť, ktorá je nesporne taká široká, ako 
sa nám nikdy nezdalo, a ktorá môže byť 
tak popularizovaná, čo nikto nepoznal, ani 
veľkí umelci, ktorí mali na to právo. Ako 
ťažko sa vydávali tie ich veci! Súdruhovia, 
treba si uvedomiť, že to bola a je robot
nicka trieda, ktorá nám toto všetko umož
l'íuje v rozsahu nikdy nevídanom. . 

Pozrite, my delegáti tu zasadáme naozaJ 
v tak)·ch kráľovských miestnostiach, kom
natách. Teraz som bol v Bulharsku a dostal 
som izbu kde b-\,val cár Boris (všeobecné 
rozvesele~e a sn;iech). Uvedomujeme si, že 
sme naozaj vyslanci ľudu, a nie malí! Zod
povední! Nesmieme zabúdať, že toto vysla
nectvo ľudu sme I·lnili už oveľa skôr, a nie 
za takýchto materiálnych podmienok. A 
treba to tu spomenúť . Bol som na výstave 
revolučných bojov. To je veľké dielo. Naši 
umelci bojovali proti vtedajšiemu jestvu
júcemu poriadku. Mnohí len inštinktívne, 
neuvedomene. Ale predsa tu bol rozdiel a 
bolo vidief, kde sú základy v umeleckej 
tvorbe, kde je to vedenie, to vedúce jadro. 
Súdruhovia. nebola to maličkosť za robot
nícke peni~ze, za ťažko nazbierané graj
ciarky vyslať takého hudobného skladateľa 
Stan'islava z Prahy na Slovensko. Ja som 
sa na túto cestu vypravil nie rýchlikom, 
ale osobným vlakom. Cestoval som niekoľ
ko dní, než som sa sem dostal. Cestoval 
som na Poprad, kde som mal prednášku o 
hudbe medzi robotníkmi, učil som tam 
pieme " Partizána", harmonil'u mi požičali. 
Išiel som ďalej na východné Slovensko do 
Košíc, kde sme mali našu súdružskú d ycho
vú kapelu. Tam som medzi nimi pobudol, 

?'O 

učil zas, rozprával, čo je to Smetana, No
vák atď. A holi to najkrásnej~ie chvíle. 

Súdruhovia, pod tým politickým dychom 
a politickými perspektívami to skutočne ve
die až k úžasu, ako robotníci vedia vypo
čuť nijako nie ľahký a jasný - aby som 
sa priznal - výklad súdruha Stanislava, 
ktorý, prirodzene, žil ešte v rôznych pred
stavách marxizmu, nemal e~te vtedy tak 
celkom jasno. Súdruhovia, vtedy sme robili 
študentské tábory. Stretávali sme sa pod 
Kriváňom a inde so slovenskými študent
mi a: 'uvažovali sme ·o perspektívach, spie
vali sme spoločne, a ako D.c'Ís náš ľud po
čúval! Mv sme medzi ním žili a pritom 
sme plnili úlohu toho bojového vyjadro
vania, toho nadšenia, vyjadrovania t),ch 
konfliktov a rozporov toho, čo brzdí vý
voj. 

A tak súdruhovia, aby som sa zase vrátil 
k tomu,' keď som upcz~rnll na to, ako sme 
pomáhali robotníckej triede, a to nielen 
my, ale - ako výstava revolučných bojov 
ukazuje - väčšina umelcov. Aby sme pred
sa len nezabudli, že tvorivé otázky musíme 
nevyhnutne spájať so zákonitosťami spo
ločenského vývoja. A t u sa v budúcnosti 
črtá veľká spolupráca všetkých našich troch 
zložiek - sekcie skladateľskej, sekcie hu
dobno-vedeckej a sekcie koncertných umel· 
cov z ktorých bude určite prednesený zá· 
vafuý refe;á t. A, súdruhovia, v týchto 
perspektívach, ako spoločne vyp1·acovávať 
hľadiská, ako spoločne hodnotiť tvorbu, ako 
spoločne pôsobiť, aby naša tvorba v tom 
veľkom rozvoji nezostala len osobnou zá
ležitosťou, ale aby pôsobenie na jej hod
noty, skutočne to kolektívne uznanie toho 
spoločného bratstva a priateľstva, aby to 
skutočne nieslo ovocie. 

Myslím, že váš sjazd je skutočne ďalším 
krokom, aby sme v priateľstve a súdruž
skej spolupráci dosiahli nové hodnoty v so
cialistickej hudobnej tvorbe. 

MARTA ORSZAGOVÄ-GEERINGEROVA 

Zlepšiť spoluprácu tvorivých sekcií sväzu 

O tom, že Sekcia koncertných umelcov 
<losf dlho neplnila svoje poslanie, sa už 
zmienil profesor Strelec. V budúcnosti, prav
da, tento stav ďalej nemôžeme trpieť, je 
TIOtrebné zaktivizovať všetkých členov, lebo 
jedine kolektívnym zapojením môžeme spl
niť úlohy, ktoré sa od nás očakávajú. 

Pasívnost sekcie sa odzrkadľovala aj v 
tom, že sekcia nemala dostatočný vplyv ani 
v sväze. Príčiny tohto nemôžeme hľadať len 
medzi členstvom, ale aj vo vedení. 

C!enovia SKU s veľkou pozornosťou sle
Jujú nové diela našich skladateľov, preja
vujú o ne záujem a systematicky ich štu
(:lujú a reprodukujú. To isté však nemôžeme 
tvrdiť o našich skladateľoch. Ch\·ha nám ich 
záujem o našu umeleckú činn~sť, chýbajú 
vôbec na našich koncertoch. Veľmi radi bv 
sme konečne privítali nové slovenské sklad-

hy pre husle. Okrem Moyzesovho Husľo
vého koncertu sa v poslednom čase pre 
husle nič nenapísalo. Potrebujeme skladby 
menších foriem, Yhodné na miešané a v:i'· 
chovné koncerty. V rámci brigád a besied 
v obdobi príprav Sjazdu socialistickej kul
túry som mala možnosť presvedčiť sa o 
tom, že naši pracujúci v závodoch a v JRD 
majú veľký záujem o hudbu a očakávajú 
od nás, že prídeme medzi nich, a to čím 
častejšie. Na takéto pdležito'ti sú potreb
né práve skladby menších foriem. 

Dalej by som sa chcela zmieniť o kriti
koch. Pre rast našej interpretácie je medzi
iným veľmi dôležitá odborná kritika. Prečo 
odborníci-kritici nepíšu o · našich výkonoch? 
Cítame občas v denníkoch recenzie o kon· 
certoch, stáva sa, že sa kde-tu zjaví aj ne
jaká kritika, väčšinou však od pochybného 

Kaltúrno-1•zdelávací odbor ~ Parku kultúry a oddychu v Bratisla~·e usporiadal cyklus 
v ýcho1mých k oncertov na tému Vývoj európskej hudby. Na koncerte slovenskej hudobnej 
tvorby okrem iných účinkovali huslistka Marta Országová-Geeringerová a kla1•iristka 
E v a Martv01'íová-Fischerová. Foto : Roller 
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autora. Úlohou hudobnovednej sekcie by 
malo byť preäovšetkým: systematicky písať 
podrobné kritiky a kontrolovať činnosť vše
lijakých pseudokritikov. ·Mala by mať vplyv 
aj na kultúrne rubriky denníkov, aby napi
saná kritika hola aj uverejnená. Týmto či
nom pomôžu kritici nielen :nám, interpre
tom, ale aj vý chove obecenstva. 

Spolupráci hudobnovednej sekcie so SKU 
by prospelo, keby na našich prehrávkach 

VLADO HúSKA 

boli pritomni a j naši kritici. Bola by t~ 
vhodná pôda a forma na konfrontáciu inter
pretov a kritikov. J e dôležité, aby na všet
k~·ch absolventských koncer toch Státneh~ 
k~nzervatória a VSMU boli prítomn[ kriti
ci. 

Súdružka Marta Országová-Geeringerová 
sa v závere diskusného príspevku kriticky 
zaoberala časopisom Slovenská hudba. 

Nové úlohy pri rozvíjaní spoločenskovýchovného poslania Sf;UKu 

Vážení účastníci s jazdu, dovoľte mi, aby 
som v mene všetkých členov Slovenského 
ľudového umeleckého kolektívu čo najú
primnejšie pozdravil vaše významné roko
vanie i všetkých vás zhromaždených sloven
ských i českých skladateľov. 

I pri tejto príležitosti si uvedomujeme, 
že práca i existencia · SĽUKu by hola be :z: 

.našich skladateľov nemysliteľná a nemožná. 
Len ich pričineniu a t vorivému úsiliu m ô
žeme ďakovať, že SĽUK za :1.0 rokov svojej 
činnosti mohol roznášať radosť a krásu na
šim pracujúcim a šíriť dobré meno ľudovo
demokratického Ceskoslovenska v zahraničí. 
Mohol rozdávať umelecké bohatstvá nášho 

·ľudu, pretavené a znásobené umeleckým 
majstrovstvom našich skladateľov. Mohol 
hovoriť o kultúrnej úrovni nášho štátu, v 
ktorom sa rodí vyspelé. umenie, prameniace 
z nevyčerpateľnej studnice nášho tradičného 

. ľudového umenia. Naše vystúpenia p red 
vyše ·3 miliónmi poslucháčov za :1.0 rokov 
sú naoza j veľkým demokratick-ým a maso
vým prostriedkom pri raste kultúrnej úrov
ne pracujúcich. Dávajú · preto aj našim 
skladateľom nebývalé možnos ti masove pô

, sob iť svojím umenim na najšir~ie vrstvy 
našich. národov a tiež na pracujúcich v za
hraničí.' Na 200· vystúpeniach sme mali 
500.000. poslucháčov. 

Bez úzkej spolupráce SĽUKu so sldada
teľmi a sväzom si nemožno predstaviť jeho 
:r.darný vývin a ďalsie napredovanie. SĽUK 
v minulosti chcel bližšie spolupracovať so 
skladateľmi, no táto spolupráca vari v inou 
oboch partnerov nebola dostatočná. Pre pra
coVníkov SĽUKu je pr iam príkazom dňa, 

. aby sa táto spolupráca bez ohľadu na mi
._nulpsť zlepšila. Z tohto miesta by som chcel 
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čo najúprimnejšie poprosiť o pomoc vede
nie sväzu i jednotlivých jeho členov. 

Potrebujeme pomoc, a to vo viacerých 
smeroch: 

a) Sú to predovšetkým skladby . najroz
ličnejších žánrov od viacerých skladateľov, 
ako o tom hovoril $. Kardoš. Tl·cba predo
všetkým novú pieseň - ' ako o' tom písal 
úvodník včerajšej Pravdy (zo 4. 12. 1959) ; 
úpravy ľudových piesní pre rôzne spevácke 
zostavy; skladby p re naše tanečné čísla ;. 
nové úpravy starých robotníckych piesní, 
nové úpravy pre naše ľudové hudby. 

Celou svojou činnosťou koná . SĽUK veľ~ 
kú prácu pri dvíhaní hudobnej kultúry náš
ho ľudu, a to aj v boji proti braku a g)·ču_ 

b) Potrebujeme pomoc našich teoretiko.;,., 
hudobných vedcov a kritiku pri odbornom 
raste . našich členov, o ktorý sa chcen:~e 
starať organizovaním pravidelných odbor
ných prednášok. 

c) Potrebujeme pomoc pre prácu wnelec
kého poradného shoru SJ~UKu, ktorý chceme 
oživiť, a_ tak zainteresovať širší okr uh na
šich odbornikov o rast a správny · ideovo~ 
umelecký vývin SĽUKu. 

cl) Potr'ehujeme , p~moc -: a to veľmi ú
činnú - pri kádrovom dobudovaní u·melec
kého vedenia, kde, 'alw iste viete, t. č. 
nemáme ani jedného dirigenta. 

e) Potrebujeme pom~c vašich. členov, pô
sobiacich na rôznych odborných školách, 
pri príprave našich budúcich členov. Roko
vania v tomto smere sme už začali, opatre-
nia sa pripravujú. · 

Uviedol som len niekoľko konkrétnych 
bodov vašej pomoci, no treba sa o . tom 

Deleglic ia SI:.UKu na čele s 
riaditerom v. Húskom prišla 
pozdraviť Sjazd s lovenských 

skladaterov 

bližšie dohodnúť a túto spoluprácu rozVI
núť. 

Z vašej strany je nadovšetko potrebné 
plné pochopenie a docenenie našej p ráce, 
nášho poslania a významu v období dovr
šovania socialistickej kultW·nej revolúcie. V 
tomto zmysle treba sústavne uplatňovať 
vplyv na správne zameranie v boji o novú 
spoločnosť a nového človeka pri rozvíjan í 
spoločensko-výchovného poslania SĽUKu. 

Dovoľte mi, aby som svoj pozdravný p ri
vet zakončil slovami básnika Sládkov'iča, 
ktorý pred :1.00 rokini veril v obrovské tvo
rivé sily nášho ľudu a v ich víťazstvo a 

R U DOLF SKUK Á LEK 

vyjadril to medziiným 
Detvanovi: 

tak to v svojom 

" Pocít ž iar d rumbieC v útlosť zavitý, 
, to hrá si len prostá deva, 
a čo, ket! zvuk ten, teraz ubitý, 
v časoch V6Tneiších zaspieva?" 

A k tomuto spevu v d?ešných voľných 
časoch chceme prispieť aJ my, členovia 
SĽUKu. No sú zaň spoluzodpovední aj naši 
skladatelia. V ich p ráci im želáme veľa, 
veľa úspechov! 

Buďme pru:žnejší pri vydávaní kvalitných tanečných piesní! 

V á žení súdruhovia, dovoľte mi prehovoriť 
za menšinovú zložku sväzu, za Klub autorov 
hudobn)·ch te::>.:tov a libriet . .Te to dnes ešte 
nie celkom vyhranená skupina nadšencov, 
k torá sa snaží pozdvihnúť úroveň slovenskej 
tanečnej hudby po stránke ltierárnej. H o
vol'im o skupin e na dšencov, pretože v klube 
nie sú ešte všet«i, čo rob ia alebo by aspoň 
vedeli robiť dobré a umelecky hodnotné 
texty piesní. J e to chyba. I naša, ale aj 
chyba autorov. Mnohí, k torí robia dobré 
texty, považujú túto prácu za čosi po<h·ad
né a skoro akoby nedôstojné. Je to názor 
veľmi nesprávny, ba možno povedať škod
li:vý. Veď k)'lll báseň si prečíta t isíc alebo 
d vetisíc ľudí, tanečná pieseň sa dostá va do 

. vedomia veľkej väčšiny národa. I tep, k to 
nemá záujem o . tanečnú pieseň, počuje j u 
na každom kroku, a tak sa pieseň bez vy-

naloženia akejkoľvek námahy stáva sucas
ťou jeho vedomia. Ktoré umenie okrem fil
mu má tak)' široký dosah? A pritom ešte 
stále tanečnú pieseň, ale najmä textovú 
zložku, ronia u nás ľudia nekvalifikovaní, 
bez literárneho vzdelania, ba často aj ide
ove a umelecky nedostatočne fi.tndovaní. 
Keď si uvedomíme tieto súvislosti, dosah 
tohto umenia a jeho ešte vždy nízku úro
veň, pochopíme, koľko škôd ~a robí na tom
to poli p ri prevýchove človeka. A zároveň 
vidíme, aké nedozerné možnosti sú tu ešte 
stále nevyužité. 

Bolo by však nesprávne, ak by sme ne
konštatovali rapídny vzrast úrovne našej 
tanečnej hudby. .Možno povedať, že i tu 
nastáva vývinový zlom . Medzi autorov ta· 
nečných piesni p richádzajú, i keď ešte dosť 

. sporadicky, renomovaní autori - b ásnici : 
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Krista B.endová, Ctibor Stítnický, Milan 
Ferko a iní. A blahodarný účinok tohto 
prílivu je očividný. Tematická a umelecká 
stránka textovej zložky tanečnej piesne sa 
merú. To sú však íha začiatky. Cieľ je veľ
"ký a možnosti veTa, .. 

Chcel by s.om sa.". vš(lk trochn kriticky 
pozrieť na ' niektoré inštitúcie, k toré akoby 
nechápali to nové, čo sa v oblasti tanečnej 
piesne deje. Možno . j e to preto, že organi
zácia popularizácie· je nesmierny kolos. A 
hádam t.u platí podobná zásada ako v žar te 

<> brontosaui:civi, 'ktorý od n t>h prechladol 
v zime, ale nádchll' dostal aO:( v lete. Ale 
poďme k veci. 

Nemožno pochybovať o tom, že na.izásluii
nejšiu prácu na poli propagácie tanečnej 
piesne má Ceskoslovenský rozhlas. Jeho 
práca však tiež nie je bez chýb. Casto sa 
s táva, že tanečnú pieseň, ktorá má nápaditý 
a nový text, nechajú, ako sa vraví, " odle
žať" z priveľkej rozpačitosti či ostražitosti. 
Ž iadalo hy sa napríklad, aby Gt:amofónové 
závody dávali autorom zmluvy a aby sa 
nedopúš ťali tak),ch nevhodných zásahov, 
.ako v prípade natáčky šansónu Bendová-· 
Wich: V rytme kolies, kde bez súhlasu 

. .autora textu vynechali verziu. Svoje názory 
na tanečnú hudbu hy mali revidovať pra· 
<:ovníci Cs. televízie. V ich p redstav ách je 
.napríklad šansón ako hudobná forma de-

.JAN PONICAN 

kadentná záležitbsť i vtedy, keď ide o ďob
rú hudbu a dobrý text. Pre zlepšenie ta
nečnej piesne sa veľa nerobí ani v našej 
tlači. Najväčším nedostatkom v súčasnej 
situácii je hádam to, že existuje íha jedno 
vydavateľstvo, kt eré ' 'Ydáva tanečné piesne, 
ale pritom ich vydáva tak málo a tak one
skorene, že sa dostávaj1í na trh až vtedy, 
keď sú už dosť obohran~. Pritom ich vy
chádza veľmi málo. Len tak sa mohlo stať, 
že podnikaví jednotlivci vydávali na vlastnú 
päsť šlägre bezideové, hlúpe, skrátka to, čo 
sa hrá na zahraničných staiJÍciach. Pravda, 
treba nznať~ že to vedeli robiť pre seba 
dobre a pohotove. Je len zarážajúce, že to 
nevie urobiť tak pohotove na~e vydavateľ
stvo, ktoré má na to všetky prostriedky. 
Dalo by sa spomenítť mnoho ďalších ne
dostatkov a dalo by sa ešte veľa hovoriť, 
ako · zlepšiť tanečnú. pieseň. Ako využiť 
skutočne všetky možnosti tanečnej piesne 
na to, aby sa zapôsobilo na ľudí. Využiť 
tú šťastnú popularitu a vplyv, ale to by 
si vyžadovalo ešte veľa rečí a veľa dis
kusie. 

Vcelku možno povedať, že sa už urobilo 
veľa, ale nepochybne treba, aby sa všelky 
zainteresované zložky zamysleli nad svojou 
prácou, nad t)'rn, ako túto prácu zlepšiť 
a ako ju robiť organizovanejšie a múdrej
šie. 

O vydávaní hudobných publikácií 

V roku 1939, keď sa okolo n:lšho života 
s fahovali čierne mraky, ktoré nám hrozili, 
ie nás pohltia, napísal som báseň Sloven
ský vzdor. Písal som o tom, ako sa v obrane 
proti násilenstvu mocných skryjeme do hôr, 
<!le báseň sa končí takto : 

" Ale až príde naša jar, 
potokmi zhrnieme sa nadol, 
a hvizdom, spevom dobyjeme .-vet, 
aby nás niltdy nenapadol!" 

Básnické proroctvo - uskutočnilo sa -
žiaľ, aj v prvej, ale - a tomu sa íha tešíme 
- aj. v druhe j časti. Myslím na zájazdy 
Lúčruce, SĽUKu a na úspechy našich po
iJredných skladateľov v cudzine. Hľa, čo 
dokázala naša hudba, keď sa v svojom raste 
o0prela o ľudové kultúrne dedičstvo a dyna-
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1nilm _más. Ale - treba dobýjať a j svet 
domác1, srdcia a mysle našich pracujúcich. 
Aj pomocou hudby ich zmobilizovať na pl
nenie úloh doví·šecia socializmu v našej 
vlasti. 

A tu je ešt.e mnoho čo robil'. 
Pri oboch týchto úlohách čas( z nich -

toho sme si vedomí - pripadá aj na inštitú
cie, úlohou ktorých je prehlbonť a rozši
rovať diela našich hudobných skladateľov. 
Uved~m':'-je si svoju zodpovednosť aj SVKL, 
dnes Jediné hudobné vydavateľstvo na Slo
vensku. Z referátu s. Kardoša je zjavné, že 
naši hudobrú skladatelia nie sú s nami spo
kojru. Sporrúnal otázku vydávania základ
ných diel _našich hudobnÝch autorov, ale 
poukázal GJ na nedostatky pri vydávaní zá
bavnej a tanečnej hudby. - Chápeme, že 
Sväz skladateľov nie je s nami spokojný -

-vo vedon;_i toho, že me sme vždy •vokojní 
sami so sebou. 

Ako jedno z riešení spomína fonňové vy
-davateľstvo. Xie sme zásadne pro ti tomu 
riešeniu, zdrave súťaženie nic j~ nikdy na 
:škodu, ale o deľbe práce by sme sa museli 
dohodnúť tak, aby nám nezostali iha ťar
chy a aby s1 fondové vydavateľstvo nevy
hralo azda cestu najľahšieho odporu. -
i\fy.slím tu aj na systematickú nechuť pra
·covníkov Slovenskej knihy pri vydávaJÚ 
'-operných partitúr, svmfonickej hudby, ale 
·aj diel teoretických. Čo nás objektlvne hatí, 
je aj malý t rh. Počítame však s tým, že 
tento sa rozšíri. Pri vydávaní hudobných 
.diel nemôžeme - súčasne s plnením ideo
vých úloh - zabúdať mlÍ ľ!a hospodársku 
stránku. Ide o zhospodárnenie vydávania 
hudobnín, a to hlavne rozsiahlejších. Hľa
<lúme tu cestu spolo(:ného vyd!ivania so 
Státnym vydavateľstvom v Prahe. Ani lu 
nám nejde íha o hospodársku stránku, ale 
aj o čím tesnejšiu lntltú.-nu spoluprácu na
šich dvoch národov. 

Medzi objektívnymi prekážkami treba 
.spomenúť aj to, že tlačiarenský priemysel 
na Slovensku nie je ešte dostatočne vyba
vený na pohotové plnenie úloh vydávania 
hudobnín. O tom sme sa presvedčili a j toho 
r oku, keď sme museli urputne bojovať o 
vytlačenie 8 zaplánovan)'ch hudobnín -:
vyj'dú však íha v poslerlnom štnúoku. _Pn· 
pomeňrue si íha takú z:íkladn ú techruckú 
ť.~žkosť, že na Slovensk u nemáme notoryt
c a . 

VIT DA:M 

Otázka zhospoďárnen ia výroby hudobrun 
bv nás mohla perspektívne azda priviesť 
aj k myšlienke štátneho vydavateľstva hu
dobrun s odbočkou v Bratislave. Vec na 
uváženie, a to aj zo stanoYiska väčšej mož
nosti rozširovania diel slovenských hudobnín 
v zahraničí. 

Ale boja sa nevzdávame a sme si vedonú 
toho, že svoju prácu môžeme zlep~iť a j z~ 
daných podmienok. Toho roku pn. vydam 
sborníka· robotruckych piesru a P1esne o 
X álepkovi sme sa presvedčili, že by sme 
operatívnejšie mohli plniť a j častejšie socia
I'istické objednávky. Náš plán nám preds~ 
nemôže znemožniť, aby sme nevydávah 
predovšetkým to, čo si žiada život v svojom 
dvnamickom toku. 

·Na zlepšenie úr ovne zábavnej a tanečnej 
hudby sme si pri našom vydavateľstve vy
tvorili komisiu, zloženú z hudobných skla
dateľov, textárov, ale aj <~ástupcov Gra· 
mofónových závodov a rozhlasu. Táto bola 
skôr pri Sväze skladateľov. Tu je tiež mož
nosť väčšej iniciatívno;ti komis'ie za pruž
nejšie vydávanie tých to hudobnín. 

A mohli by sme pokračovs.ť v hľadaní 
možností, al;:o zlepšiť v ydávanie dobrých 
hudobnvch diel, napr. aj pochodov)'ch pies
ní. Dajte nám ich, súdruhovia sldadatelia, 
buďte ubezpečení, že ich radi vydáme. 

Rezumujem: Väčšia iniciatívnosť pri spo
lupráci oboch strán, a Jmdeme môcť úspeš· 

. nejšie splníť ·~úlohy, tak krásne a zhodne 
vyjadrené v rei~ráte s. Kardoša a v po
zdravnom liste UV KSS. 

Problémy vývozu našich hudobnín 

Ak mám prehovoriť niekoľko slov o prob
lematike vý-vozu hudobnín, vidí sa mi uži
točn~= stručne poukázať na dnešný kom
plikoYaný stav organizácie vydávania a 
distribúcie h udobnín v CSR. Hudobniny u 
nús vydávajú vydavateľstvá, ktoré ich však 
nedistribuujú. Na to sú tu národné podniky 
Kniha a Slovenská kniha. Vydavateľstvá 
v šak svoju p rodukciu ani neexpor tujú. Na 
to je tu zasa ARTIA. Vydavateľstvo síce 
vydá partitúru orchestrálneho diela, ale ne
t·ozmnoží a nepožičiava orchestrálny mate· 
riál. Túlo funkciu plnia hudobné fondy. Ak 
sa situácia komplikuje tý.m, že ide o dielo 
h udobnodramatické, vynára sa vo väčšine 

prípadov na scéne ďalšia "dramatis perso
na", totiž divadelná agentúra DIUA. 

Nejdem tu kritizovať toto rozdelenie úloh, 
chcem íha poukázať na tie neblahé dôsle,d
ky, že mi potrebujeme medzipodnikové po· 
rady tam, kde napríklad v Maďarsku si 
rozhoduje jeden riaditeľ v rámci jedného 
podnilm, a že sa naše hudobné vydavateľ
stvá do istej miery "zdegradovali" na púhe 
redakčnovýrobné zariadenie. Niekoľkoročné 
skúsenosti našich obchodných stykov so za
hraničím jednoznačne ukazujú, že naše hu
dobné vydavateľstvá sú vydavateľmi len 
podľa mena, mali hy sa však stať dôstoj
nými a rovnocennými partnermi zahranič-
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ným vydavateľstvám a mali by si byť ve- riálov :g.eboli na prekážku neskoršiemu vy
domé, že ich povinnosti, ale aj práva sú dauiu a exploatácií tlačenvch klavírnych 
oveľa širšie, alco si na to v posledných ro- výťahov. • 
kocll zvykli. Všimnime si aspoň niekoľko d) Posledná poznámka k otázke jazyko
najnaliehavejších bodov, kde naše vydava- vého vybavenia slovenských hudobnín. Po
teľstvá môžu svojim podielom pťispieť k dľa našich skúseností odporúčame veľmi 
usnadneniu cesty svojej vlastnej produkcie naliehavo, . aby predovšetkým diela súčasnej 
do zallraničia, a zamerajme sa priamo, na hudby boli opatrené viacjazyčnými úvodmi, 
slovenské hudobniny. ktoré by zahraničnej hudobnej verejnosti 

Podmienkou, ktorú nemožno obísť, ak predstavili dotyčného autora a zoznámili s
chceme slovenským hudobninám vôbec po- jeho doterajšou tvorbou, najmä s práve 
skytnúť možnosť exportu, je vybaviť ich vydávaným dielom. Ziaľbohu, v tomto 
jazykove tak, aby boli exportu schopné. smere slovenské hudobniny veľmi zaostá
Keďže notový zápis je medzinárodne zro- vajú za produkciou pražského SNKLHU, kde 
zumiteľný, ide ~äčšinou prakticky len o sa táto zásada už dlho praktizuje. Do dneš
preklady pár slov na obálke a titulnom ného dňa bola v SVKL vydaná týmto spô
liste. Preklady názvov do cudzích rečí ma- sobom iba jedna publikácia, totiž Kardošova 
jú - ako nám iste potvrdia prítomní zá- II. symfónia. 
stupcovia OSA a SAS - ešte jeden veľmi 2. Okrem exportu vyhovujúceho jazyko
praktický dôsledok. Budú normovať cudzo- vého vybavenia má hudobné vYdavateľstvo 
jazyčné názvy slovenských skladieb a od- ešte aj iné možnosti priamej prÔpagácie svo
stránia ťažkosti s vyúčtovaním zahraničných jej produkcie v zahraničí. Zo všetkYch mo'l.
zúčtovacich spoločností, ktoré často evidujú ných foriem uveďme aspoň tieto :-
naše skladby pod ťažko dešifrovateľnými 
prekladmi. V otázke jazykového vybavenia a) formu rozosielania recenzných v)>tlač
dovoľte mi ešte niekoľko poznámok k jed- kov dôležitých noviniek popredným zahra
notlivým kategóriám hudobnín: ručným hudobným časopisom. SVKL tu bu-

a) Vokálna literatúra - tu je situácia, pri- de robiť iba to, čo robia všetky ostatné 
rodzene, zložitejšia, keďže ide 0 preklady hudobné vydavateľstvá vo svete; ' 
náročnejšie a väčšieho rozsahu. Ale i tak b) formu vlastných katalógov v cudzích 
treba vyskytujúce sa prekážky a problémv rečiach. Treba kvitovať, že SVKL je si tej· 
riešiť odvážne a smelo. · to úlohy vedomé a dojednalo s nami spo-

b) Pedagogick á literatúra - srdce expor- ločné vydanie takého katalógu. V tomto 
térov doslovne krváca, keď vidí napríklad smere môže SVKL slúžiť za vzor našim 
také ob siahle publikácie, ako sú v SVKL ostatným hudobným vydavateľstvám. 
nedávno vydané Skoly pre klarinet a man- 3. Veľmi dôležitú úlohu majú zmluvy 
dolinu, s ktorými nemožno v exporte prak- SVKL so zahraničnými vydavateľstvami. 
ticky nič podniknúť, keďže sú vydané iba Ide o dva druhy zmlúv: V prvom pdpade 
so slovenským sprievodným a vysvetľujú- naše vydavateľstvo získava práva na licen
ci;:t. textom. Podľa n~šej mienky. má b:yť čné vydanie diela slovenského autora, vyda
ct:rzrad?sťou vyd~vateistva vybav1ť SVOJU né po prvýkrát v kapitalistickej cudzine. 
v lastou pr?dukcru tak, aby sa mohla 'i ex- ..- Usudzujeme, že SVKL môže pritom pomer
p~rlovať, 1 keď nemožno hneď očakávať - ne ľahko získať pre ARTIU právo reex-
vyvoz v ~asovo';ll rozs~h~. , . portu tak~ho licenčného vydania do ľudovo-

c) Kl_av 1rne_ vyťahy lavW>J-:ovY.ch d1el -: demokratick)•ch krajín, i keď to preň nemá 
tu .sa nam _otazka, v)•vozu este VIa? komph- . ohľadom tých to teritórií ostatné dôsledky 
kuJe. Kl~VIrne výť~hy treb~ vydavaf . tak, . subnakladateľsk)•ch zmlúv (napr. podiel na 
aby v ruch bolo nuesto na Jeden alebo dva .tantiémach). Toto sa žiaľbohu nestalo v 

, prekla~y d~ niektorých ?udzích jazykov, prípade nedávno ' v;,danéfio Suchoriovho 
pre prrpadvne. ~ruh.é vydarne ~l~bo - keďže "?almu zeme podkarpatskej", takže toto 
pre~~ad ~, eXJS~Je - _vydat ihnve~ aspoň dtelo Ae p~e nás z hľadiska exportu úplné 
dvoJJazycny klaV1rny vyťab. PovazuJeme za "tabu . Prihovárame sa však abv sa SVKL 
š~odu,, a;o v. dohľadno~ ~se ani nenapra- prí ~udúcich rokovaniach ~ok..isi!o o po-
V1teľnu, ze Cikkerov Janosík bol pred ne· doJme - ako tomu hovoríme - "repatriá-
cel)•m rok~m vydan)• len so slovenským cie" diel slovenských skladateľov, napr. 
textom, hoci n~mecký text m~a už ~hšie Cikker~>Vho Concertina od firmy Simroclc a 

· D~LIJA. V pnpa~e vydávania kla~ych ostatne skladby A. Moyzesa a E. Suchoňa, 
'VXťahov treba ťlez postupovať v koordiná- vydané v Univerzálnej edícií vo Viedni. , 
"-ll s. J?ILIJOU, prípadne s SHF tak, aby in- Druhý prípad je, ak SVKL postupuje 
vestic~e do. l),Otových ro:~;množených mate- subnakladateľské práva do zahraničia: Ta-
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kými zmluvami je zahraničný nakladateľ 
nárokom na určitý zlomok tantiém zainte
resovaný na čo najväčšej propagácii prísluš
ll)·ch diel. Okrem ťoho je uzavretie takýchto 
:zmlúv viazané na povinnosť zahraničného 
nalcladateľa odobrať určité množstvo u nás 
tlačených partitúr. To je prakticky najdô
Ježhejši prostriedok, ako vyvážať súčasnú 
slovenskú hudbu vo väčšom rozsahu. 

Považujem za svoju radostnú povinnosť 
-oznámiť sjazdu, že pri poslednej návšteve 
nášho západonemeckého zástupcu v Bra
tislave koncom októbra tohto roku bolo do
hodnuté uzavrieť t akéto subnakladateľské 
'Zmluvy na 6 diel súčasných slovenských 
skladateľov. Pretože už predtým bolo do
hodnuté spoločné vydanie partitúry Meta
morfóz národného umelca Eugena Suchoňa, 
znamená to, že v dohľadnom čase bude. náš 
'Zahraničný partner "s hmotnou zaintereso
vanosťou" propagovať sedem vybraných 
-orchestrálny ch diel súčasnej slovenskej hud
by. ARTIA tak vyvezie celkom dve až tri
tisic výtlačkov partitúr týchto skladieb. Kto 
vie, v akých miniatúrnych náldadoch vy
-chádzajú u nás par tittíry súčasnej tvorby, 
.iste ocení túto skutočnos ť . 

Pod zorný.m uhlom toho, čo tu holo po· 
vedané, dovoľte, aby som zaujal stanovisko 
lk tej ča~ti zprávy SVKL pre tento sjazd, 
'kde sa hovorí o ARTII. SVKL kritizuje 
ARTIU predovšetkým v otázke klavírnych 
výťahov slovenských opier s cudzojazyčným 
textom, najmä pripravovaného vydania 
Krútňavy národného umelca. Eugena Sucho· 
ňa: J e možné predpokladať, že SVKL nemá 
.asi na mysli - i · keď použitá formulácia 
to nevylučuje - samostatné vydanie cudzo
jazyčných" verzií, to je na prvý pohľad 
.zrejmé ako výrobne neúnosné a ekonomic
ky pomýlené. Ale i zvláštne vydal)ie, ako 
:napr. slovensko-nemecké len pre export, 
keďže nové vydanie pre domáci trh bude 
potrebné v dohľadnom čase, nie je možné 
pokladať za rozumné. Stav je dnes totiž ta
ký, že klavírny výťah Krútňavy, zaradený 
'PÔvodne do edičného plánu 1.9GO, bol na 
žiadosť Slovenskej knihy presunu tý na rok 
1961. Ide teraz o to: nájsť riešenie, ktoré 
!by umožnilo, aby SVKL vytlačilo Krútňavu 

na jeseň 1960 a časť dodalo na export ihneď 
a ostatné začiatkom roku 1961 domácej 
distribúcii. J e to pri zmiernenej organizácií 
vydávania a distribúcie hudobnín problém 
nie jednoduchý, je to však - podľa nášho 
názoru - požiadavka celkom logická. Zmie· 
nil som sa podrobnejšie o tomto konkrétnom 
prípade, pretože ťažkosti pri ňom vznika
júce sú len ďalším dokladom toho, že t reba 
zmeniť postavenie vydavateľstva a umož
niť mu operatívnejšie zásahy v oblasti edič
nej , nákladovej a skladovej. 

To boli, vážené súdružky a súdruhovia, 
niektoré pripomienky, ktoré mali na jednej 
strane informovať a na druhej strane pou· 
kázať na niek toré najaktuálnejšie a ľahko 
realizovateľné možnosti zlepšenia v záujme 
zvýšenia, uľahčenia a zhospodárnenia vý
vozu slovenských hudobnín. Najväčšou pre
kážkou, s k torou sa takmer každodenne 
stretávame, je však skutočnosť, že naša sú
časná hudba (a to sa týka tak hudby slo
venskej, ako aj českej) je v cudzine málo 
známa. Tu však celá vec prestáva byť otáz
kou vývozu hudobnín a stáva sa problémom, 
ktorý treba riešiť koordinovan)·m postupom 
všetkých zložiek nášho hudobného života, 
či už ide o hudobné vydavateľstvá, hudobné 
fondy, DILTJU, AHTIU, Gramofónové závo
dy, rozhlas, hudobné agentúry a kancelá
rie, OSA, SAS a iné, samozrejme, pod vede
ním oboch skladateľských sväzov, najmä ich 
hudobnovedných sekcií a sekcií koncertných 
umelcov. 

Neprináleží mi hovoriť podrobnejšie o 
všetkých otázkach, ktoré sa tu vynárajú. 
Chcel by som iba zhrnúť, že po častých 
vnútropodnikových diskusiách u nás v 
ARTII sa domnievame, že by bolo správne 
v tomto čase - po dôkladnej príprave, ale 
predsa čo najskôr - začať širokú, cieľave
domú, dôslednú a vytrvalú ofenzívu v záuj
me súčasnej českej a slovenskej hudby. 
Ofenzívu, ktorá by spôsobila, že by sa naša 
súčasná hudba čo najviac ozývala v zahra
ničných rozhlasových staniciach, aby sa 
častejšie vyskytovala v repertoároch našich 
v zahraničí koncertujúcich umelcov, aby sa 
o našej hudbe čo na jviac v zahraničí písalo 
v odborných časopisoch i v dennej tlači. 
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Hrstka dojmu ze siezdu 
By lo jich mnoho za ty tli dny: na Sjezd~ 

samotném, pi-i rozhovorech se slo_vensk):rm 
pŕáteli i z poslechu hudby na SJe~dovych 
koncertech. Je nesnadné vybírat, snad se 
nú podarí zachytit alespoii nékterá z nej
typičtčjších a pro mne nejsilm!jších. 

Líbila se mi pi'edevším vecnost a otevre
nost referátu. Hodnotily v jednotlivostech, 
nevyhýbaly se ani jménúm, skladbám. Kaž
dý i méne zasvecený účastnik Sjezdu se 
mohl dozvedet, takový a tukový je názor 
na to a to dílo, toho či onoho skladatele, 
včdce. Referáty neutonuly v popisnosti fakt. 
Snaha o hodnoceni, esteticky fundovaný po
hled, hyla zjevná a sympatická. 

Priznávám se však - možná, že i za jiné 
účastniky Sjezdu z českých zemí. - že mi 
k hlubšímu pochopení referátú chybéla 
konfrontace s živou hudebni tvorbou. J e to 
i naše chyba, neboť nei'eknu jiste nic no
vého, že my v českých zernich známe málo 
slovenskou budhu. Bylo jiste milé, že se 
na koncertech dostalo príležitosti skladbám 
ještč neprovedeným a z toho i nekolika 
mladším talentum. Myslím však, že mohla 
být nejak uvedena i typická díla, repre
sentujici slovenskou hudbu poslednich 10-
15 let. I za cenu toho, že hy se na sjezdové 
koncerty nedostaly nekteré ménč zdaŕilé no
vinky. 

I tak si však mužeme odnést dojem kva
litativního rustu slovenské současné hudby. 
Ladislav Bnrlas prokázal v "Epitafu" dob
rou komposični techniku i schopnost pi'e
tvái'et bartókovské podnety se slovenskými 
intonacemi. Casem získá jistč i včtší smysl 
!?ro Iormu a proporce skladby. V kantáte 
Simona Jurovského "Sumí hora rodná" oce
ľíuji úspornost v užití hudebních prostiľedku 
i to, že dobre odhad! a rozvrh! své sily . 
:Nejde za velik)'m zvukem, velkou formou, 
a le spíše za niterným uchopením umelec
ltého projevu. J eho kantáta zni proto proste 
a upfimne, postrádá vn.čjší zvukové pompy, 
který vadil u talentovaného Jána Zimmera 
(Strečno) . 

Mile na Sjezdu pusobilo, že si slovenští 
hudební umelci s hudebníky z českých ze
mí pripomenuli společnou cestu a společný 
zájem v budováni hudební kultury lidové 
demohraticl>ého Cesko~lovenska. Prátelské 
ohjeti Václava Dobiáše a Eugena Suchone 
nebylo projevem vnčjší úcty, ale symboli
sovalo opravdové bratrství rovného s rov
n)'m. Je nutné, aby se tento krásný vztah 
prohluboval upľímnou a kvalitni spolupra
cí. S radosti jsem proto sledoval nadšený 
a dobre pripravený v ýkon mladého dirigenta 
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Josefa Svobody s bratislavsk)•m rozhlaso
v{'m orchestrem na koncertním matiné sou
č~sné slovenské hudby. :.\Tedávný absolvenr 
Janáčkovy akademie múzických umení ,~ 
Brne nezklamal velkou dúvéru, které se m u,. 
dostalo. Veru tak vypadá a mčla by vždy
vypadat spolupráce českých a slovenských, 
hudebniku v praxi. 

Moje sjezdové dojmy byly tedy radostné,. 
i když jsem litoval, že v (liskusi mladí ml-· 
čeli. Snad promluvi a p i'e!..-vapí umeleckými 
činy. Preji pl·edevším jejich p1·áci hodnč 
úspechú. Jiŕí Vysloužiľ 

POZDRA '\TENIE ZASTUPCli 
N. P. KABLO 

Vážené súdružky, vľtženi súdruhovia! 
Návšteva vašej delegácie na čele so skla

dateľom s. Očenátiom našich pracujúcich 
veľmi potešila. Potešili nás aj pekné sklad
by v podaní Speváckeho sboru Slovenskej 
filharmónie. 
Dovoľte, aby som odovzdal srdečný po

zdrav bratislavských kahlovákov so želanim, 
aby vaša tvorivá práca, ktorou ospevujete 
prácu nášho ľudu, mala v budúcnosti ešte· 
väčšie úspechy. 

Uznesenia XI. 
du socialistickej 
rokujete, ruka v 
mi silami. 

sjazdu KSC, ako aj Sjaz
kultúry, o ktorých dnes. 
ruke zvládneme spoločný-

Jaroslav Sf>a/,(1! 

Medzinárodný význam našej hudby 

Mili priatelia, súdružky a súdruhovia ! 
Dovoľte, aby som vám tlmočil ~prim~é 

pozdravy minist_ra školstva a . kultu~)' su
druha dr. F rantiška Kahudu, Jeho namest
nika s. inž. Václava Pelíška a vedúceho od
boru umenia súdruha Antonína Prepsla, 
ktorí sú viazani mimoriadnymi úlohami a 
nemôžu sa zúčastniť na vašom sjazde. 

Zišli ste sa v čase, keď celý náš kultúr
ny front na základe úloh vytý-čených XI. 
sjazdom Komunistic~ej strany_ .~eskoslo:en
ska uvedomene pomaha dovrs1ť kulturn_u 
revolúciu v našej vlasti: Pomáha utýchhť 
revolučný prerod starého, individualistic· 
kého človeka v člo,·eka novej, socialistickej 
spoločnosti, bojuje .za. socialistický charakt;r 
našej kultúry a ustluJe sa o to, aby sa nasa 
kultúra stala majetkom všetkého ľudu. 

Všetci dobre vieme, akým dôleht)'rn v)·
chovným prostriedkom je hudba .• J~~ ;}.
chovné pôsobenie je dnes ešte doleztte]St~ 
ako kedykoľvek predtým. Pripomeňme st 
len, aký veľký význam má hudba ~re ':Y
tniran.ie charakterov)' <>h vlastnosh, Clto
v)•ch vzťahov a estetických názorov pr~ve 
v celom dnešnom prúde prevýchovy clo
veka. Nielen to. Hudba tiež vychováva k 
novému ponímaniu vlastenectva, h~dba vi~ 
roznietiť v človeku pocit n5rodneJ hrdostt 
a sebavedomia a prehlbovať vzťahy medzi 
národmi. Veď jednotlivé národné hudobné 
kultúry nepoznajú národnost~ú .nená~~. už 
preto, lebo vyvierajú z naJusľachtileJ~~d~ 
inšpiračných zdrojov - z túžby po nnert 
u šťastí. V tejto súvislosti sa potom celko~ 
logicky vynorí v)rznam ~ašej . hu?hy prt 
upeviíovaní medzinárodneJ sohdanty, ako 
o tom svedčia mnohé t•adostné úspechy 
slovenských hudobných tvorcov. Vážime si 
ich zahraničné úspechy tiež preto, lebo sú 
vskutku akreditovan)·mi vyslancami našej 
krajiny, krajiny mieru, krajiny dovršujúcej 
výstavbu socializmu. 

Zvolanie Sjazdu slovenských skladateľov 
je dôležitým činom v súvislosti s .požia
davkami, k toré manifestačne vyblástl mo
hutný Sjazd socialistickej kultúry. Je teda 
správne že sa zišli slovenskí hudobni u
melci, :iliy diskutovali _o ďalších perspekt!
vach vývoja slovenslteJ hudby. A veru Je 
o čom diskutovať. Už dnes však m ôžeme 
byť všetci právom hrdí na všetk~ úspechy 
slovenskej hudby. J e preto nanneste, aby 
som menom Ministerstva školstva a kultúry 
~zdal na vašom sjazde vďaku všetkým, 
ktorí sa o tieto úspechy zaslúžili. 

Sjazd slovenských skladateľov ne0 te?a 
zostane v o vedomí nás všetk)·ch lnstoric
kým medzníkom na ceste ďalšieho vývoja 
československej hudby. , 

Ccné1~ Gardavsky 

POZDRAV ZÁSTUPCU PRACUJúCICH 
ZÁVODU J. DIMITROVA 

Vážené súdružky, vážení súdruhovia! 
Dovoľte mi aby som v mene pracujú

cich Chemic~ch závodov J uraja Dimitrova 
v Bratislave,· nositeľa Radu republiky, po
zdravil váš prvý sjazd. 

Všetci sa tešíme a hrdosťou nás naplňuje 
pocit, že slovenské operné sklad~y Krút
ňava a Beg Bajazid prerástli svOJo.u ume
leckou h odnotou naše štátne hraruce. Te
šíme sa z napredovania nášho hudobného 
umenia, keď počúvame diela našich skla
dateľov vážnej i ľahšej hudby v rozhlase, 
televízii pripadne vo vysielaniach z cu
dziny. 

1
No najviac sa tešíme z f.a~, že 

svojou umeleckou tvorb~u sa usiluJet: o 
to aby náš život v práct a hlavne v case 
odpočinku bol čim radostnejší a plnší. ~a
to vám vyslovujeme svoju vďaku a preJa
vujeme úctu vašej práci. 

Pred Sjazdom socialistickej kultúry, l't~
rv si vvt)·čil cieľ dovŕšiť kultúmu r evolu
ciu m;ľi sme veľmi srdečné stretrtutic 
s ~elcami, medzi kt orými boli zastúpe~ 
aj skladatelia. Ho:'?rilo . ~a, o tom,, ako a) 
n;\ročná hudba moze naJSt masovy ohlas. 
Tu by iste pomohol dostatočný počet .o~ 
chotnvch interpretov, ktorí by sa nebalí 
zostúpiť bližšie k našim pracoviskám, ~ 
výrobe. Hovorilo sa o potrebe hudobneJ 
výchovy všeobecne, o nedostatku. hudo~
ných publikácií, . ktoré b~ časom ISte prt
niesli svoje ovocte. Hovorilo sa o nedostat
ku budovateľských piesní. Myslim, že tu 
často chýba zápal a mladistvt elán. Hov~
rilo sa aj o nedostatku skladieb pre estra
dy, o tanečných piesňach, ktoré nie sú na 
ideovej a umeleckej úrovni. Prevláda do':'oz 
5ýčov zo zahraničia, čo už m~možno trp1eť. 

To sú pripomienky, ktoré nadhodil~ naši 
pracujúci. Váš sjazd,. maj~c .n~ zr~teli per
spektívu rastu ~aŠeJ soc1ahstJ.ckeJ h';'d~b
nej tvorby, sa ISte bude zaoberať tyrotto 
otázkami. · 

Vášmu sjazdu želáme mno~? ú~pecho':"· 
a slovenským skladateľom ďallhe ':1~a~~tva 
v tvorivej práci pre čoraz radostneJŠl ztvot 
nášho ľudu. František Zlínsky 
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Na :záver diskusie 

Vážené súdružky a súdruhovia! 
Ak máme zhrnúť v)•sledky diskusie, kto

ré odzneli na našom sjazde, treba s rados
ťou konštatovať, že jednotlivé diskusné prí
spevky vyvierali z vnútornej potreby na
šich členov a hostí vyjadriť sa k vážnym 
a závažným problémom nášho hudobného 
života. a tak vhodne doplňovali myšlienky 
hlavných referátov, a to tak o hudobnej 
vede, ako aj o koncertnom umerú. V tejto 
skutočnosti treba vidieť vari hlavný klad 
nášho sjazdu, ktorý sa takto stal pracovnou 
konferenciou v pravom zmysle slova a vy
týčil nám ďalšie pracovné perspektívy. 

Účastníci nášho sjazdu s radosťou uvítali 
skutočnosť, že naša strana starostlivo sle
duje našu prácu, čoho dôlwzom je, že naše 
snemovanie poctila delegáciou, vedenou sú
druhom Davidom. Jeho prejav hol závaž
ným príspevkom k sjazdovému rokovaniu a 
podnetom pre ďalšiu plodnú d'iskusiu. Na 
sjazde sa významným podielom zúčastnili 
členovia delegácií Ústredného v)•boru Sväzu 
československých skladateľov na čele so · 
súdruhom Václavom Dobiášom. V ich cen
ných diskusných . príspevkoch sa ukázalo, 
že rovnako ako slovenskí hudobní umelci, 
aj oni cítia potrebu prehlbovať našu ďalšiu 
spoluprácu na poli hudobného umenia, že 
naše problémy a ·úlohy sú v nemalej miere 
spoločné. 

Diskusné príspevky, ktoré odzneli na na
šom sjazde, dotkli sa temer všetkých otázqk 
nášho hudobného života . Vzhľadom na bo
hatú podnetnosť diskusie nie je možné, aby 
sme v tomto krátkom zhodnotení podali 
súhrn, ktorý by si mohol robiť nároky na 
úplnosť. Bude vecou novozvoleného v~·boru 
a predsedníctva, aby sa v budúcnosti po
drobne zaoberali všetkými podnetmi, ktoré 
tu odzneli. Napriek tomu nemôžeme nespo
menúť niekoľko hlavn)rch myšlienok, ktoré 
sa zreteľne vykryštalizovali a ku ktorým 
možno hneď zaujať stanovisko. 

Ukázalo sa, že naši hudobní umelci si 
veľmi jasne uvedomujú, že ich tvorba má 
zmysel len vtedy, keď bude v neustálom 
kontakte s prudkým rozvojom nášho sú
časného zivota. Tento cieľ možno dosiahnuť 
iba tak, že naši umelci bezvýhradne dajú 
svoj talent do služieb nášho ľudu. Znova 
sme si overili, že naši členovia sa plne sto
tožňujú s kultúrnopolitickou líniou našej 
strany, že sú verrú tvorivej metóde socia
listického realizmu a že ju považujú za 
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základné východisko SVOJeJ tvorivej práce, 
dôkazom čoho sú veľké úspechy našej hud
by nielen doma, ale aj v zahraničí. 

Diskusia prenikavo osvetlila podstatnú 
odlišnosť nášho nazerania na zmysel a úlo
hu hudobného umenia od rozličných extrém
nych experimentov, ktoré smerujú k dehu
manizácii hudby a k strate jej spoločenské
ho základu. 

Viaceré príspevky sa dotkli aj takej vý
znamnej otázky, ako je hudobná výchova 
v najširšom zmysle slova. Potvrdilo sa, že 
táto oblasť je jednou z kľúčových otázok 
ďalšieho ·rozvoja našej hudobnej kultúry 
a v budúcnosti jej treha venovať zvýšenú 
pozornosť. Bolo by potrebné, aby ná~ sjazd 
v svojej záverečnej rezolúcii odporúčal 
kladne vybaviť návrh na reorganizáciu vý
učby hudobnej výchovy, osvety a vedy. 
Túto oblasť si budú musieť podrobnejšie 
všímať aj skladatelia, ktorí môžu k jej 
zdarnému riešeniu prispieť zvýšením pozor
nosti pri tvorbe tých žánrov, ktoré majú 
čo najväčší spolol\enský dosah. Vzhľadom 
na správny proporcionálny rozvoj našej hu
dobnej tvorby bude potrebné ešte viac 
rozvíjať všetky útvary, ktoré zhrnujeme 
pod pojem "malé hudobné formy", či už 
ide o piesne, shory, ba i o tanečnú sklad
bu. Vkusná tanečná pieseň bude veľmi dob
rým pomocníkom najmä pri výchove našej 
mládeže. 

Skladatelia si uvedomujú, aké dôležité je 
zapojenie aj našich najmladsích skladateľov 
do plnenia veľkých úloh, ktoré si vytyču
jeme, a sú istí, že školy, v ktorých sa toho 
času mladí umelci vzdelávajú, ich technic
ky, esteticky i svetonázorove dobre pripra
vili na ich budúce povolanie. 

Napokon sa chceme zmieniť i o tom, že 
sjazd znovu potvrdil správnosť úzkej spolu
práce medzi českými a slovenskými hudob
nými umelcami, že sa neustále prehlbujú 
vzájomné bratské vzťahy medzi našimi ná
rodmi i na tomto poli, čo blahodarne vplý
va na formovanie jednotnej socialistickej 
kultúry v našej vlasti. 

V ~·sledky našej diskusie dokazujú, že ná;: 
sjazd v tomto smere splnil svoju úlohu. Je 
úlohou nás všetkých, aby sme nai'1·tnuté a 
vytýčené úlohy vedeli uviesť do života na 
všetkých našich pracoviskách a úsekoch 
našej hudobnej kultúry. 

Zdenko Mikula 

l 

LEV G I NZ B URG 

Koncert pre violončelo a orchester 
Dimitri ja šostakoviča 

(Napísané pre Slowmskú hudbu) 

V lete minulého roku dokončil Dimitrij Sostakovič nové dielo - Koncert 
pre violončelo a orchester Es dur, op. 107. 

Uvedenie tohto koncertu bolo bezpochyby veľkou udalosťou v hudobnom 
.Ziv?te našich čias. Hlbkou obsahu, dokonalosťou a jasnosťou formy, pevnou 
. logikou a ~mocionálnym usporiadaním a napokon jedinečným majstrovstvom 
stvárňovama jasných a všestranných umeleckých obrazov koncert zaujal 
významné miesto v tvorbe tohto vynikajúceho sovietskeho skladateľa. Vôbec 
sa nemýlime, ak koncert zaraďujeme medzi také Sostakovi?:ove diela, ako je 
Desiata symfónia a Koncert pre husle a orchester. 

Ako !fusľov~ koncert (op. 99), tak aj Violončelový koncert je v)'znamný m 
symfomckým d1elom, v ktorom bohatstvu ideí a citov zodpovedajú majstrov
ské výrazové prostriedky a forma. Obsah diela je veľmi dramatick)'. Je za
ujímavé, že na jeho vyjadrenie postačilo sólové violončelo a orchester bez 
trúbok a pozáun (skupina plechových dychových nástrojov je zastúpená 
j edným lesným rohom). Autor však neobmedzuje dynamické možnosti vio
lončela ani orchestra; všetko znie plne a výrazne a prekvapuje bohatstvom 
.timbrových a dynamických farieb. 

Príklad č. 1. 
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Koncert má veľmi svojráznu formu. Má iba dve ·~asti; no v druhej nie je 
ťažké rozpoznať tri samostatné úseky, ktoré prirodze.ne prechádzajú jeden 
do druhého a vytvárajú organický celok. Ucelenosť diela spôsobuje i tá okol
nosť, že vo finále sa znovu objaví a významnú úlohu hrá do iného svetla 
postavená a trochu pretvorená hlavná téma prvej časti koncertu (Allegretto). 
(Pozri priklad e. 1.) 
Zdá sa, akoby táto téma vyjadrovala otázku. Nemožno na tomto mieste 
nespomenúť jej príbuznosť s vedľajšou myšlienkou Sostakovičovho Husľo
vého koncertu. 

Príklad č. 2. 

(Mod~rafo) _.._ - -· 
Yiolino . 
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Ak je táto téma v Husľovom koncerte jasná, lyrieky ladená, tak hlavná 
téma Violončelového koncertu (violončelo nastupuje s úou už v prvom takte 
bez tradičného orchestrálneho tutti) je charakteristická svojou drarnatičnosťou 
a - nehľadiac na rovnomerný pohyb na začiatku časti - skry tou nespo
kojnosťou. 

V momente, keď skladateľ dosiahne značný stupeľí napätia, spolu s úderom 
tympanov nastúpi druhá téma (vedľajšia myšlienka) ruského charakteru. 
Za ustavičného pohybu orchestra violončelo prednáša tému, ktorej základ 
tvoria dva vytrvale sa opakujúce tóny,. Zaznievajú z nej útrapy a plač, · ktoré 
niečím pripomínajú dramatické obrazy Musorgského. (Pozri príklad č. 3.) 

Treba však podčiarknuť, že táto téma v koncerte nevyjadruje pasívny 
žiaľ, ale vášnivú a neprekonateľnú snahu o boj za š ťastie človeka. 

V rozvedení sa obidve témy búrlivo symfonicky rozvinú. Dynamická re
príza zachováva dramatické napätie tejto časti. Vedbjšiu myšlienku (napriek 
tradícii zachováva tonalitu expozície) tentoraz prednáša lesn)' roh, violončel<> 
na určitý čas preberá furikciu orchestra a potom v á&nivo znie druhá téma 
v predvedení sólového nástroja. 

Violončelo znov u prednáša prvú tému. Hoci dynamika ustúpi do piana~ 
napätie sa nezmenšuje a otázka naďalej znie nédoriešene. Snaha o jej zodpo
vedanie je vyjadrená neočakávaným fortissimom v posledných taktoch tejto
časti. 
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Príklad č. 3. 

(AIItgrtHo) ' 

V. ct i/o fi ...... --~- . ... 
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Výrazný kontra~t .prma~a druhá časť koncertu - :VIoderato (a mol). p 0 orchest~álnon: tutt1 vwloncelo na pozadí rovnomerného 
hybu v10l spieva Jyrickú pieseú ruského charakteru. 

Príklad č. 4. 
(Moduatu} 

"podgolosného" po
(Pozri príklad č. 4.) 

Začín~ . sa ~spávankou, no meditatívnosť ustupuje hlbokým úvahám. 
~yncnostou a spevnosťou sa vyznačuje aj druhá téma (fis ol) (Pozr

1
• 

príklad č. 5.) . m . 

_Asoc~áciu_ s _intí~nou ľ~ds~ou rečou podčiarkuje skladat eľ u violončela 
~razam~ recitatlvno-Improvizacného charakteru ktoré dvakrát dos"ah _ 
Jasneny D dur. , l nu pre 

hl'\ pr~cese rhozvijaniaSdruhej témy počujeme melodické obraty: intonačne-
l Z e terne se erza zo ostakovičovho Husľového koncertu. Ale aké sú ·zrne-
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Príklad č. 5. 

V.c~/lo }l es)Juss. 

Cf'e.5C. 

~ 

nené! Groteskné, rytmické a tanečné v scherze, tu znejú ly ricky a dojímavo. 
V tom je práve majstrova sila, v tom je živosť· jeho umeleckých obrazov, 
ktoré ožívajú a rozvíjajú sa aj za "hranicami" toho-ktorého diela (motívy 
spomínaného scherza našli nové stvárnenie aj v tretej časti Desiatej sym
fónie) . 

V kulminácii druhej časti sa znovu zjavujú tieto intonácie, no dramaticky . 
zafarbené. V repríze druhej časti upúta malebné znenie prvej témy (uspá
vanka), spracované vo forme dialógu medzi flažoletmi sólového viol?nčela 
a čelestou. Táto časť vyúsťuje do monumentálneho monológu - recitatívu 
violončela (začiatok viď v príklade č. 6) - k tretej časti koncertu. Tak ako 

v Husľovom koncerte, i t.u kadencia pripravuje finále a zároveň hrá samo
statnú úlohu v umeleckom celku. Kadencia vybudovaná na tematickom 
materiáli druhej časti vyjadruje hlboké, až filozoficl<é zamyslenie. Pokojný, 
meditatívny začiatok ta jí rozvinutie emocionálnych zážitkov, ktoré vyspieva 
jediné violončelo. Sostakovič bohato využíva technické možnosti violončela 
(široké melodické rozpä tie, polyfónia, akordy, pizzicato ľavej ruky, bleskové 
pasáže ap.). Violončelo je schopné nielen lyricky spiev?ť , ale priam symfo
nicky stvárniť hlboké myšlienky. 
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Na konci kadencie pristupuje orchester, ktor)' niekoľkými akordmi lako
nicky prechádza do finále (g mol). Finále má mužný a rozhodný charakter . 
Prvá téma znie najprv v orchestri a až potom ju preberá violončelo. 
(Pozri príklad č. 7.) 

Príklad č. 7. 

V tomto pružnom pohybe sa vynára nová, rytmicky synkopami pod
čiarknutá téma. (Pozri príklad č. 8.) 

Príklad č. 8. 

~· .---... 
~ 1 r· 

V.cel/o l 

Počuť v nej ľudové tanečné prvky, ktoré v ničom neznižujú dramatický 
. charakter diela, ale práve naopak, zvyšujú ho. J e to podmienené novým 
pochopením intonácií druhej témy druhej časti koncertu. Tému prednáš~ 
violončelo, potom orchester. A hneď po dvojdobom rytme sa v orches tr~ 
neočakávane ozve r)·chla trojdobá epizóda, ktorá ďalej zaznieva spomedz~ 
intonácií predchádzajúcej témy. V momente najvyššieho napätia v orchestri 
zaznie hlavná téma v prvej časti ; prednáša ju lesný roh. Téma však už ne
znie ako otázka. Prináša rozriešenie k onfliktu: vôľu a odhodlanie. 

Mohutná a mužná kóda, v ktorej sa prepletajú motívy hlavných tém 
prvej a poslednej časti koncertu, má jasný, život utvrdzujúci charakter a ak.o
by stelesňovala uzáver hlboko dramatrckého obsahu koncertu - vôľu ž1ť, 
viťazstvo v boji za pravdu a šťastie. 

Koncert pre violončelo nás uchvacuje a podmaňuje, lebo je hlboko prežit)· 
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a skladateľom precítený. Jasne a obrazne zv)rraznuJe nielen skladateľove 
myšlienky a city, ale a j ducha našej doby, duševn é hnutia sovietskych ľudí, 
s ktorými skladateľ žije jedným životom, spoločnými snaženiami a záujmami . 

Z diela priam dýcha srdečnosť a zápal, s akým Sostako,·ič dielo kompo
noval. A s rovnakou srdečnosťou a nadšením predviedol dielo :vlstislav 
Roslropovič, ktorému autor koncer t venoval. (Rostropovič dielo naštudoval 
za neuveriteľne krátky čas.) Ponoril sa do skladat.eľových myšlienok, doko
nale vystihol obsah i charakter umeleck:)rch obrazov a technicky v ynikajúco 
dielo intepretoval. 

Prvé predvedenie koncertu sa uskutočnilo 4. a 6. októbra 1959 v Lenin
grade (s orchestrom LeningTadskej štátnej filh armónie pod vedením Evgenija 
:\1ra,~inského) a 9. októbra 1959 v ~Ioskve (so symfonickým orchestrom 
Moskovskej štátnej filharmónie a s dirigentom Alexandrom Gaukom). 

Preložila E . Faltinová 

P A V OL TON KO VIC 

XII. medzinárodná konferencia o ľudovej hud_be 

V dňoch 10.- 22. VTTl. 1959 konala sa 
v Hurnunsku medzin{IJ•odná konferencia o 
ľudovej lmdbe. Bolo lo \TŽ dvanáste veľké 
snemovanie od r. 1.9f7, keď vznikla iVIedzi
národná spoločnosť p1·e ľudovú hudbu so 
sídlom sekr·etariátu v Londýne ako odnož 
~-Iedzinárodnej spoločnosti pre hudbu vôbec 
pri OSN (Unesco). 

Táto spoločnosť vznikla preto, aby: 
1.. chránila, pomáhala uchovávať a šíriť 

praktické vykonávanie ľudovej hudb y YO 
všetkých kra jinách, 

. 2. povzbudzovala, podporovala a stuprio· 
vala štúdium ľudovej hudby. 

3. upevňc,·ala dorozun1enic a priateľstvo 
medzi národmi využitím spoločn)'ch záuj
m ov prostredníctvom ľudovej hudby. 
Podľa názorov spoločnosti je ľudová hud

ba (folklórna}, k torá sa vyvíjala v p rocese 
ústneho podania, základnou formou ume
leckého prejavu. Pretože i sama osebe vi e 
uspokojova(, môže byť základom rozvinu
tejšej hudobnej tvorby, kladný m prostried
lwm úplnejšieho hudobného prejavu. Tým, 
že táto hudba zobr.azuje charakter spoloč· 
nosti, v ktOI'ej vzn iká, v svojom celku ob
sahuje spoločné prvky celého ľudstva. 

Z tých to dôvodov pova.lu je spominaná 
spolocnosť ľudovú hudbu za Ú<~inný pros
triedok dorozumen ia medzi ľuďlni rozličných 
nár.odností a rôznej sociálnej a kultúrnej 
úrovne. 
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Spoločnosť konštatnje, že zmeny, ktoré v 
posledn)·ch rokoch nastali v sociálnych pod
mienkach (prenilwnie mestských vplyvov 
do dedinského žiYota, prí.val komerl:nej 
mechanickej hudby), mali r ušiv)' úč:inok na 
no,it<'l'ov trad ície, ktor í akoby začali strá
<'aL Yie·ru v svoj u d astn (t hudobnú tvorbu, 
akoby ju pres távali vykonávať. 

Aj kecľ jestvujú m-i'i té dôkazy, že ide len 
o c!O<'asnú fúzu tohto procesu, treba si uve
domiť, že ak sa v ústnom podaní toto ume
nie prcstáYa vykonávaf, môže nastať pre· 
t·ušen ic l<ontinui ty historického p rocesu ale
bo sa toto umenie môže stratiť alebo zmie
ša ( Yo vlnách Yulgám ych imitácií, ktoré 
vytYorili tzv. "zábaYní" autori. 

Llohy a ciele spoločnosti sú veľmi nalie
h:l,·é, a to nielen z vedeckého hľadiska, ale · 
:oi preto, že ide o záchranu vyjadrovacích 
Ior.iem. · 

Aby mohla splňať vytýčené ítlohy a do
~ia!JDu ( cieľ, zahrnula spolol:nosť clo svoj
J,o programu tieto prostriedky konlaétnej 
cinnosti: 

1. Každ)' rok organizovať konferenciu a 
občasné festivaly v rozličných štátoch 
prostredních·om m iestnych ~árodných spo
ločností. 

2. Uverejňovať ročenky, články, ktoré 
obsahujú rozličné pohľady na ľudovú hud
bu, kritiky a recenzie krúh, periodík , hudob-

ný<'h diel a registráciu naluá~ok na gra· 
mofónov~·ch platniach a pod. 

3. Vydáva( informačn)' bulletin pre čle-
310\", 

4. Publikovať knihy a b rožúry. 
5. Pripravovať programy z autentickej 

(folklórnej) hudby pre rozhlasové progra
my. V spolupráci s rozhlasovými spoločnos
-ťami a inštitúciami organizovať výmeny 
'P''ogramov alebo nahrávok tejto hudby. 

Na tieto úlohy a ciele vybudovala spolot!· 
uosť aj zodpoveda júcu vlastnú organizá
CIU. 

Vedie ju výkonná rada a sekretariát. Ra
du volia členovia na valnom zhromaždení. 
Ruda i celá spoločnosť sa správa štatútom, 
k to1·ý rlostala od OSN (Organizácia Spoje
ných národov p re vedn, kultúru a umenie 
pri Unesco}. 

Roku 1952 založila spoločnosť špeciálny 
Y)·bor pre rozhlas a televíziu . 

Clenstvo spoločnosti je rôznorodé. 
1. reprezentanti u:írodn)'ch skupín alebo 

-organizácii (inštit úcií), 
2. lwrešpondenti (experti ľudovej hudby), 

Jncnovani výkonnou radou, 
3. radoví členovia, . 
4. platiace členstvo i kolektívy. 
C:lenoYia majú právo zúčastňovať sa na 

k onferenciách a fc~t ivaloch, na 1. exemplár 
ro<oenky, informačných bulletinov. 

lnalc žije celá spolo<'nosf z dobrovoľných 
prispe,·kov a daroY členstva i l'Ozličných 
inštitúcií. 

V zmysle svojho poslania a v rámci šta
tútu usporiadala spoločnosť v roku 1959 
Xl L .medzinárodnú konferenciu o ľudovej 
hudbe v R umunsku v spolupráci s l\Hnis
terstvom kultúry a Folklor istickým ústavom 
" Bukurešti . 

Zraz delegátov bol v Bulntrešti, odkiaľ 
sa Jlokračovalo autobusmi do Sinai. Tu, v 
kr·ásnom p1irodnom zftkutí, v bývalých krá
ľovských palácoch Foi~or a Pelišor, ktoré 
t ernz slúžia vedeck)' m a umeleckým cieľom, 
holo prnrovné sídlo konferencie. 

Na tomto medzinú1·odnom snemovaní zú
častnilo sa celkom 102 delegátov z 27 štá
tov : Rum.unsko (V.. delegátov), Anglicko 
(14), 'CSA (12) , Nemecko (12, NDR - 4, 
NSn - 8) , C:SH. (7), Kanada (5), I zrael (5), 
Juhoslávia (t.) , Poľsko (il) , Francúzsko (2), 
Svajčiarsko (2) , Svédsko (2), Taliansko (2), 
Alhánia (2), Vietnam (VDR - 2), l\:Iaďar· 
sko, Mongolsko, Bťlgicko, Dánsko, Holand
sko, Grécl<o, Argentína, SSSR, F..gypt a Ra
kúsko po jednom delegátovi. 

Účastníci zastupovali: univerzity a me 
vysoké školy (8 delegátov), vedecké ústavy 
a akadémie (22), folkloristické ústavy u in-

štitúcie (35), rozhlas a televíziu (13), svä
zy skladateľov (8), n.akladateľstvá a vyda
vateľstvá (4), Unesco (3), súkromné zastú
penia (6), úradné (1) . 

Priebeh konlerencie mal presný, tlačený 
rokovací poriadok a denný rozvrh práce. 
R okovacie reči boli: francúzština, angličtina, 
nem.čina, ruština a rumunčina. Delegáti 
jednotl'Ívých j azykových skupín sa doroz u
mievali prostredníctvom prekladateľov a p•·i 
snemovaniach v zasadacej sále paláca Foi
šor pomocou mikrofónov. 

R okovanie sa viedlo rozličnýlDÍ forrnanú. 
Odznelo niekoľko referátov, mnoho pred
nášok s n},ážkami hudby na magnetofóno
vých pásoch, veľa diskusn~,ch príspevkov, 
p remietali sa vedecké, dokumen tárne i zá
bavné národopisné filmy a diapozitívy. V 
sále .alebo na terase paláca Foišor predvá
dzali vo večemých hodinách vybraní sólisti 
a menšie spevá~ke, hudobné a . tanečné sku
piny z rozličných oblasti Rmnunska typické 
a vynikajúce ukážky rumunskej ľudovej 
hudobnej tvorby tradi<;nej i súčasnej . Vo 
voľných chvíľach sa konal inštruktívny ná
cvik tumunských ľudových tancov pre dele
gátov konferencie. 

Boli sme na dvoch exkurziách. Zaviezli 
nás autobusmi do rázovitej sedmohradskej 
dediny Sibiel, kde delegátov privítala celá 
dedina vo svojich čiernobielych krojoch. V 
miestnom kultúrnom dome nám vybrarú 
jednotlivci a skupiny ukázali veľa ukážok 
vynikajúcich speváckych, hudobných i ta
nečných prejavov zo svojho bohatého miest· 
neho repertoáru. Vynikajúce a jedinečné 
v)·kony predviedli h lavne starší muži. Ces
tou sme si prezreli krajské múzeum Bur
gentáál v Sibini, ktoré má bohaté národo
pisné zbierky zo sed mo hrad ského kraja, z 
oblasti Orašul Stalin. 

Druhú exkm-ziu autobusmi vykonali dele
gáti do závod~ E. Thälmanna v Orašul Sta
line, kde si prezreli závodný kl ub a sú
borv. 

Po návrate do Bukw,ešti bola ohvv)Já 
in (ormat.ivna prehliadka pamätihodnosti 
mesta. Dva poldni sme sa zúčastnili ústred
ného kola celoštátnej súťaže súborov ĽUT 
všetl,ých žánrov (speváckych, hudobných, 
tanečných, miešaných estrádnych a agitač
ných skupín ) . Pol dňa sme prezerali jedi
nečné národopisné múzeum-dedinu, zv. "Mu
zeul satului", vystavené z typických domov 
a nádvorí jednotlivých krajov H.umunsl<a, 
7.ariadených pôvodným nábytkom, náčiním, 
tex:ťilom a so starobylým kostolom pri ja· 
zere. Všetci sme im túto "rezerváciu" na
ozaj závideli. Najväčšiu pozornosť venovali 
delegáti návš teve svetochýrneho F olkloristic-
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kého ústavu v Bukurešti. .Te v krásnom 
a priestrannom p aláci. Pracuje tu pod ve
denim zaslúžilého umelca skladateľa Sabin 
V. Dragoia vyše 80 vybraných odborníkov, 
hudobn)'ch folkloristov a technikov. Ústav 
má svoj technický (nahrávací, filmovad 
park) aparát, nahrávacie štúdio, cvičné ta
nečné a študijn é sály, pracovne, konferenčné 
n zasadacie núestnosti, ohňovzdorné archí
vy, v ktorých je 71.000 hudobných a tex
tových n ahrávok na fonografick),ch valče
koch a magnetofónových pásoch, vedecky 
evidovaný ch. Tieto postupne, overenými 
metódami, transkribujú a spracúvajú. Ústav 
má vlastnú knižnicu a vlastnú ochranu. fl.u
muni sú naŤ• hrdí. Dnes Iná ústav p oboi:lm 
v Kluži, v ktorej je 21.000 archivovaných 
čísel. 
Nezabudnuteľné tunelecké zážitl;;y si od

niesli všet<"i delegáti z d voch posledných 
večerov v Bukurešti. Jeden večer n a počesť 
kon fet•en cie vystúpil Št<Ítn y súbor "Ciocirlie" 
s celovečerným programom i pre obecen
stvo. Pred započatím programu riaditeľ Fol
kloristického ústavu Sabin V. Dragoi podal 
podrobný rozbor práce ústavu za posled
n)·ch 15 rokov, zhrnul v)'sledky, naznačil 
perspektívy. V referáte ukázal, akú obrov
skú prácu vykonal ústav v minulosti a ak~ 
záslužná p ráca ho čaká v budúcnosti. 

Po jeho pre jave predstavil sa Státny sú
bor piesni a tancov Ciocirlie. Je to mohutné 
teleso počtom aj k vali tou. V prvej časti 
programu predviedol miešaný sbor so sym
fonick)'m orches trom a tanečný súbor štyli
zované ľudové i nové, komponované, často 
veľmi smelé diela s veľkým pátosom. V 
druhej ľudovej časti n >is priam očarili vi.rtu
Ílzne, v rch olne muzil<álnc a osobne hlboko 
umelecky precítené a pod an é výkony sp e
vákov a speváčok sólistov, inštru mentalis
to,- (naia, kobza, ldarinet, tárog~tó, gajdy, 
eimbal) i celého ľudového orchestra. 

Druh)• vei:'er vystúpili víťazi celoštátnej 
sú (aže ĽUT. Neb ola to iba manifestácia i u
dov)·m umením. ale priam monumentálna 
ukážka skutočnÝch ľudových umelcov. o
z<(jstného pracujÚ.ceho vidieckeho ľudu, 'kto
r ý v predvečer svojho štátneho sviatku uká
zal silu svojho umenia. Večer otvorili "fan
fárami", k toré "zatrúbil" mohutn.ý kolektív 
lruhai'ov na pastiersk ych trúbach (trombi
tách). 

Jednotlivé poduja tia i samo stretnutie n~,t 
koiÚerencii priniesli všetkým delegátom 
mnoho zanjímavos tí i poučenia. 

No osob"itne sa načim zmieniť o p ráci kon
f erencie v Sinai pre jej hohatú te matiťlní, 
odborne vecnú náplľí, metodologickú zaují-
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mavosť a najmä pre osobitosť a dôraznosť 
dokladového materiálu. 

Medzinárodná spoločnosť pre ľudovú h ttd: 
bu určuje pre každú konferenciu osohitné, 
výkonnou radou schv:Hené témy , ktoré za
včasu zasiela s pozvánkami. Tieto sa na 
snemovaní v referátoch, prednáškach a dis
kusiách rozoberajú. Na rok 1.959 oznámila 
tieto pracovn é t émy : 

L a) vzťah medzi hudbou a textom v ľu
dovej p iesni, 

b) vzťah medzi pohyb om, hudbou a tex
tom v ľudov~m tanci, 

2. problémy v)·skmnu ľudových hudob
ných nástrojov, 

3. tradícia a novoty , . súčasnej ľudovej 
hudobnej tvorbe, 

4. anal)-za spevn )'ch a inštrumentálnych 
štýlov. 

"o problematike jedno tliv~·ch tém odznt>lo
na konferencii 30 písomne pripravených 
referátov a prednášok o mnoho priprave
n )•ch i okamžitých diskusných príspevkov . 

O vzťahoch medzi hudbou a slovesným 
textom v ľudových piesňach, hovoril C-vetko 
Hichtman zo Sarajeva. Vybral si súvzťaž
nosť medzi bá~nickým a hudobným •·yt
mom v ľudovej tradícii Bosn y a He•·cegovi
n y, teda stránku štrukturálno-staveb nú . Be7. 
uld ,žok vyznela jeh o prednáška abstral<tne. 

Jeho krajan dr. Valens Voduselt z Ľub
ľany zame1·al svoj príspevok na túto tému 
presn ejšie. Hov oril o vzťahu mPdzi metr ic
kou štruktúrou verša a rytmickou i melo
dickou š truktúrou v ľudových p ies1'íach. Zis
til, že ho \T)'skumy a štítdiá rytmick ých a 
melodických typo v piesní a ich vzájomné· 
vzťahy vedú k ex istencii spoločného star
šieho substrátu pre mnohé oblasti Európy . 

O vzťahoch medzi poh ybom, hudbou a 
textom v ľudovom tanci hovor ila Hayna 
Katz.aro-vá z akadénúe vied v Sofii. V pred
náške: " Fenomény rozdielov medzi figúra
mi tanca a melodickou frázou" konštatovala, 
že metrika a n rtmika tu môže bvť zhodná 
alebo rozdielna~ Okrem zhodnýcl~ p rípadov 
uvádzala zaujímavé p d pady bulharských 
tancov "choro", v l<tor ),ch sa vcelku syn 
chronicl;:ý v edie pohy b tanca i hudby, a ltl 
niektoré vn út orné choreografické figúry sa 
s hudbou nezhoduj tl. Kým sa hudba po
hy buje v štvorstopovej miere, ide tanec v 
pf•~stopovej a podobne. Ten to spôsob vy
svetľuje vynachádzavosťou a náročnosťou 
tanečníkov, ktor)·ch neuspokojuje stála p •·ťl
videlnosť, a preto vyhľadávajú účinné kon
trasty . 

Dr. Felix H oerburger z Hcgensburgu 
(NSH) v prednáške: O súvislosti m edzi hud
bou a pohybom v ľudovom tanci tiež d o-

Palác v Sinai. kde sa konala XII. medzinärodná konferencia o l"udovej hudbe 

kazoYal, že paralelizmus medzi hllClhon a 
pohybom v ľ udovom tanci nie je absolútnv. 
Aj nemecké tanec n a hudbu ' J'<"h,í.dzajú 
z dvoch pozícií: a) takt v tak te - synchro
nick y zhodné, 

b) takt - kontra takt, n P7.horlné. 
Prvý spôsob vedie k symetú i., druhý k a
ry tmike, nroti hud be. 

Gurit Kadman z Tel Avi vu podala zauj í
mavý poh ľad na horivý p roces Y súčas
n om izraelskom tanci. Pretlnf.tšku dokumen
tovala vynika júcim fa•·E}bn ý m fil mon•. 

Alica Elscheho-vá z t:~ ta"-u h udobnej ve
d y pri SAV v Bratislave na dolmmentárnom 
ť1lme ukázala metódu p ráce Jll"Í štúdiu a 
zápisoch tan cov v teréne. 

Skoro tlva d ni sa hovor·ilo o fH·oblémoch 
\T)'skumu ľudov~'ch hudobn ých n{t strojov . 

A.nthony l3aines z Gnlin Society v Lond:í-
ne v dobre vedeck y fnndon\nt' j predn áške: 
,.Organológia a európ~ke ľudové hudob n é 
n ástroje" hlboko načrel do p roblematiky 
doterajšieho výskumu a t•·ierlcn ia t~'chto 
nástrojov. Vytýčil no,·é. n1odern{, kritériá 
aj úlohy súčasnej organ.ológie, navrhol spô
sob "mapovania" v)·skytu a rozloženia n ú
strojov i zmen y v ty pológii Ilornbostel
Sachsovho zatóedenia. 

Tiberiu Alexandru. z };olkloristického in-

Foto: O. Demo 

štitútu v llu1.nre<ti v predn 'tške s dok u
D\ť'ntárnym vcdeck~·m filmom a diap ozith-
m i o v)-robe dreven~·ch d ychov)•ch ná~t,·o
jov (Ilujcr-píšťal) v R umunslm u},ázal vy
nikajúce znalosti. 

Dr. Laurence Pichen z J es us College, Cam
bridge, Anglicko, u viedol zauj ímavé tcojtó
no vé násll'Oje z Ci ny, na kt or)·ch súm hral 
ul<ážky. 

Dr. Erich Sloclwumn z Nemeckl'j akad,~
m ic v ied Y Berlíne, h ovoril o dychov5,ch 
h udobn}•ch nústrojoch (t;-rpu kla·rine tu) v 
Albánii. l:"vádzal sk(lStmosti a výsledky štú
dia nemeckej expedície v Albán ii z m. r. 

V!túl TiacE.i-Mano-v z rndia Skoplje, Jn
hosl:hia, oboznámil n ás podr·ohne s ľudo
vými h udobn)'m i nástrojm i Yl:acedónie. Ho
zobt'nl koncepciu, kon~tmkc.iu i h ru na k a
'" a ly (vincdicrkové jednoduchí, i dvojité 
drť'\"Cné píšialky). Z magnetofónu hral po
zoruhodné ukážk y . 

Formou i obsahom , ·zorn<J p rednášku 
p redniesol univ. prof. dr. Antoine Cherbu
lil':: :>: Zurichu o "[udovom psaltériu", švaj
<":iarsky hackbrcn. Zdôraznil topografick ú 
distJ·ib(rciu hackhrettu v ge•·mnnskcj i ro
mánskej časti Svajčiarska, p redviedol ana
lý zu nús troja, podal jeho charaktcrÍti tiku i 
atmosféru hudby, na<'rtol jeho historický 
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v:)·,·oj n. d nešnú funkciu. Predn~\)ikn spestril 
v ripn)·nu úkážkanú hudby z magnetofóno
vých pásov. 

~1c~zi najzaujímavejšie vys túpenia treba 
zaradiť prednášku Nguyen Xuan Khoát-a: 
" Vietnamské ľudové hudobné nástroje" -
Dan bao (monochord). Na skutočnom ná
stroji vysvetlil jeho podstatu a z magneto
fónu hral ukážky, ktoré potvrdili, že i tak)' 
jednoduchý nástrojový archetyp ziska v ru
kách ľudových umelcov hmlohn ú v)rraz
uosC. 

Ja som podal krátky prehľad o ľudov)·ch 
h udobných nástrojorh na Slovensku, potorn 
sm~ predviedli stručný popis fujary, nie
kolko ublžok hry i so spevom a nakoniec 
sme premietali farebný Iilm: Cesta za fu
dov)rmi lmdobn)'rni nástrojmi. 

Okolo nástrojov sa rozvinula diskusia 
k torú ukázala mnoho nový-ch náhľadov n; 
topografické rozlo:l,e,nie, typologické rozvl·st
venie, terminologické vyjasnenie a organo
logické spresnenie nástrojov. Dr. E. Stocl;
mann z Berlína oznámil, že priprantj ú vt>ľ
kú učebnicu nástrojov, uviedol, čo b ude 
obsahovať, a požiadal o pomoc. 

Ako sa všeobecne očakávalo, najväčší zá
njE'm sa sústredil na tému "Tradícia a ob
nova v súčasnej ľudovej hudobnej h •or·be·' . 
J ednak preto, že o tejto téme odzneli d ,·a 
ziÍsadné, hlboké a presvedčivé referá tv ve
dúcich pracovníkov Folkloris tického i;.štitú
tu v Bukuro:>šti, :r.aslúžilého umelca a riadi
teľa ústavu Sabina V . Dragoia a jeho zá
stu~cu Mihaia Papa, jednak preto, ž,; tu 
obap p.rednášajúci podali svoj materiál v 
jasnej formulácii marxisticko-leninskej ve
d y. Tým spôsobom sa stretli dva názorv a 
to nielen na materiál, ale aj na metó,du 
p ráce: faktologicko-popisný a k::wzálne-heu
r isticlt)r, abstraktný a statický rozbo1• folk
l órnych faktov nemarxistickej ·a dialektický 
prieslmm postupných zmien folklórneho b ,:_ 
t~a i_ ve.~omia z hľadiska marxistickej vedy. 
' yrultajuca p rednáška S. V . Dragoia: Nov[t 
piest~ová tvor·ba v Rumunskej ľudovej re
publike, založená na hlbokom štúdiu ma
teriálu? _os-.:ctlila proces premeny, vyznačila 
vonkaJŠie 1 -vnútomé faktory, ktoré tento 
proces ustavične zapríčiňuj(r. Mihai Pop v 
prednáške: " Tradícia a obroda v rumunskom 
folklóre" objasnil, prečo a ako dochádza 
k prernene a obrode obsahu. for·iem funk
cií, tematiky, štruktúry, ba ľ kategó1:ií folk
lórnY:ch prejavov. Tieto dve vystúpenia vy
volah obsažnú a hlbokú diskusiu. Yecnou 
argumentáciou a hlbkou spr·acovania ukázali 
na stav rumunskej folkloristikv a zovšeo
b ecnením poznatkov predznačil( aj našu ces
tu za novou ľudovou hudobnou tvorbou. 
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Syntetický, informatívny pohľad na ľu
dové hudobné mnenie v SSSR V. S. Vino
gradova zo Sväzu sovietskych skladateľov 
z. Moskvy, kLorý sa i tejto témy dotkol 
mekoľko dní skôr, vyvolal živú diskusiu. 
Pestt·osťou doldadového materiálu hudob

n)•ch ukážok a metodick)•ch postupov za
ujímavé i poučné boli pt"ednášky i diskusie 
o poslednej t éme rokovania v Sinai: "Ana
l:)·za spevných a inštrumentálnych št-<,lov". 

Prof. Giorgio Nataletti (Centro Nazionale 
St1rdi Musica Popolare-Accademia S. Cecilia 
f' HAl Rndiotelevisione !taliana Unesco, Co-
1~\Ítato I taliano) z Rima mal dva príspevky. 
\ · prvom ukázal spôsoby dvojhlasu v ta
lianskom ľudovom speve. V druhom, ši
l'oko :r.aloženom na hudobných ukážkach 
skoro z celého sveta. hovo.·il o vokálnom 
š t~r le ľudového spevného prejavu vôbec. V 
]H·iširoko koncipovanom príspevku hral uni
!<:átne t~kážky z magnetofónových pásov, no 
llllprOvl:t.Ovaný komentár k nim bol málo 
pt·csvedčivý. Do.; iel iba k všeobecným n 
prevzatým uzáverom. 

Benj{t•nin Rajeczky z Maďarskej akadé
mie vied v Budapešti h ovoril o starom 
a novom štýle v maďnrských ľudov~·ch 
piesi'íach. Tvrdil, že k:<·m v maďarskom· ja
z_,·ku nieto rozdielu medzi star'V-m a noVÝm 
stf·lom, v piesilach našli štvl, . kto~r ne.;ná 
obdobn v jazyku. Hádam- z nepresn Ých 
fo,.muláci.í vzn1kol dojem, akohv hovoril o 
novej súčasnej t''orhe, no nie p.riliš odlišn,; 
ukážky spevu nás rozhodne viedli k zmene 
št)·lu v stm·ších dobách. 

Zaujímavý príspevok o pmblémoch s ta 
r ých piesní v obrodenom jazyk u predniesol 
Karol Salamon 7. Kol Israel v J eruzaleme. 
Na príldadoch z magnetofónovvch nahrá
vok i vlastného spevu poukáza( na jestvu
Ju re konfli kty nJE'<h i starou hudobnou tra
dkiou a ohrodeným jazykom dneška. Cas 
n vkus ukáže, ako sa budú spievať piesne 
v budúcnosti. 

Y~ľmi Živ)' a povzhudiv)· bol príspevok 
paru Ruth Rubin z .:\ew Yorku, k1od ho
v~n·ila o svojej zberateľsl<ej pr<Jci židovsk, ,ch 
pws1ú vo "f rancúzskej" Kanade. Ukážkv 
p iestíových typov a štýlov v)•stižne spi~
va!a sama. 

Matts Arnbers zo švédskeho rozhlasu v 
Stockholmc podal zprávu o výsledkoch vý
skmnoY švédskej expedície na Faerskveh 
ostro , ·oclJ. Na u.k{tžkach balád, skanze~ov, 
~horálov, uspávaniek a pastier:skych piesní 
1 tancov ukázal, že la mojší obyvatelia za
chovávaj(• svoj tradičn)', pôvodne vikin"ský 
ft~ b 

Dr. H elen Creighton z Národného múzea 

-v Kanade, Ottawa, vo s\·ojej p t•ednáškc o 
"Piesr'íach z :\'ového Škótska'· podala stm~-
11ý obr·az o ľudovej hudbe a jej št)rlo!"h 
v mnohonárodnostnom území K::mad v. )ira 
l<rátkom dokumentámom filme uk{tzaia kus 
·vlastnej zberilleľskej roboty. 

Dr. Erich Stoclmumn z Ncmeekej akadé
_m ie ,.;ed v Berlíne vo svojom už di'Uhom 
vystúpení ho,·oril o "Viachlasnom speve v 
južnej Albánii" . Z dvoch :rón ,Ubánska je 

.-scverll Ú jednohlasná, južná v iachlasná. Via<'
], las sa tu vedie na báze držaného tónll 
v pcntatonirk~·ch zyukomdoch. Časté sú po

:h yby v mal)·ch sekundách nad držaným 
sbnrom, aký-msi gajdárskym sprievodom. 

Dr. Jii'í Chlibec z TIDLT v ľrahe pred
niesol príspevok o "ľ\ieklorých nov:)·clt p ,.,._ 
Jwch vo východomoravskcj ľudovE-j hud· 
b c-/'. 

L \iurdorž z lJlan-l3átár, :.\1ongolsko. u 
viedol tri zaujíma,.(! ukážky mongolskej 
l•udb,·. Akýsi .. dvojhla ,ný" spev jedného 
·i'lovcka je svetovou rat•Ít!m. 

Najprepracovanejšiu, konlu·étnu a veľmi 
poučnú prednášku a j o t ejto t(•me prednie
.sol zasa rumunsk)' zástupca. Folkloristickébo 
inš titútu v B~tkurcšti C. lamfír pod hlavným 
lH1slom: "Aspekty ľudového a in.~trmnentál
ncho st-<,lu" a pod nadpisom : Tu.štrurnentúl
ny základ vokálneho štýlu v Nesaude, kluž
.ská oblasť. Vyšiel z poznatku, že vokálny 
ľudový repertoár je v podstate b<izou in
·štrumentálneho repcrtoá m , no v lll'či tých 
prípadoch má inštrumentálny št)·l rozhodný 
v plyv na vokálny. Celkom zro7umiteľne a 
pr·ís tupne metodicky dokázal (na ukážkach 
z mag netofónových pásov n ich tr·anskrip
~iáchľ; alw, kedy a pre<' o spev:iei v nasaud
skom l'Ujóne prevzali technické i v)Tazové 
p rostriedky z hry fleur (píšťal) a tak vy
t vorili v)rrazove prebohatý (melizmatický), 
jubilatívny, technicky ťažký a umelecky 
náročný štýl jedinej oblasti R umunska. 

Dr. Leo Lévi z Talianska sa pokúsil po
d nf obraz o št)•le židovských pie~ní, kto1·é 
zbiera po celej Európe. 
Toľkoto aspoľí v stt·učnon1 zázname o 

práci na konferencii v Sinai. V diskusii o 
1<aždej prednáške sa vynor·ilo mnoho p ozo
~·uhodných myšlienok a názorov. 

C:o som si odniesol z te i to konferencie? 
Veľa dojmov, skúseností a - veľa poučenia ! 
Hlboké dojmy z vážnosti a úrovne konfe
renčného rokovania, z osobného stretnutia 
s vynil<ajúcitni folkloristami, ktori pracujú 
za in)•ch olwlností, v inom teréne, v iných 
podmienkach v oblasti ľudovej hudby ako 

ja. Prežil som bohaté dni, plné vecn)'ch, od
horných p rednášok, d iskusií, debát a roz
hovorov, d ni spen• a hudby v rozličn)·ch 
zrozmnitefn)·ch i nczrozumiteľn)·ch jazy
koch. Táto hud ba a láskavá p ráca s ňou. 
pria m v lone I ud u nás všetk~·ch zhližila. 
Olu-em osobného stretnutia s delcgútnu vef
nu vzdialen)'Ch zemí poznal som hlbšie 
rumunsk)- folklór, metodológiu práce vyni
kajúceho bukureštského folkloristicki•lro ústn
vu a jeho zápalistých pracovnikov., :'\a všet
kých podujatiach: exkurziách, ukážkach i 
vystúpeniach živých in terpretov v širokom 
meradle som si overoval, spresňoval i ko
rigoval názory vlastné i názory druh)•dt na 
prácu s touto najživotnejšou hudobnon kul
túrou. 

Okrem množs tva pozuárnok, referátov a 
prednášok priniesli sme si aj veľa hudob
n)rch ukážok, ktot·é sme už začnli prenáša( 
na v lastné clom:ice pracovisko. Som hlbolto 
vďačn)' Sväzu čs. skladateľov, k tor<· ma na 
konferenciu vyslal, a Čs. rozhlasu, ktorý mi 
cestu umožnil. 

Tento referát by nebol úplný, ]~eby som 
sa aspoľí v náznakoch nezmienil o organi
začnej, t echnickej i umeleckej a odbornej 
veľkorysosti a úrovni, s akou prip.ravili a 
vykonali rumunskí usporiadatelia XII. me
dzinárodnú konferenciu o ľudovej hudbe. 

Tý m, že počas hlavných dn í umiestnili 
snemovanie do Sinai, m esta mimoriadnych 
kultúrnych a umeleckých podujatí, zvýšili 
spoločenský význam nielen konferencie, ale 
najmä jej predmetn tým, že ju zaradili do 
rámca štátnych osláv (15 . výročie RĽR) , 
podtrhli jej politický význam. .Konferencia 
vyznela teda ako slávnostné oficiálne štátne 
podujatie. Preto sa jej vrcholný-ch fúz zú
častnili aj vysol<é štátne osohnosli a dele
gáti mohli vidieť mimor-iadne umelecké 
podujatia (koncel'ty, sMaže, exkurzie atď.). 
Konferencia a jej náplň na'b talt širokú 
odozvu po celej kra jine. Z tých to dôvodov 
lwoptovali Rumunsko za člena predsedníc
tva Yýhoru Medzinárodnej spoločnosti pre 
ľudovú hudbu. Tento fak t je v)•znamný 
preto, že to bola prvá a hnecľ viťazná kon
ferencia t ejto spoločnosti v kraj ine ľudovej 
á emolu-acie. Z rámca hlavm~j lekcie, ktorú 
sme dostali, vyplýva pre n:ís ešte jedno 
poučenie : treba sa nám na budúcu konfe
rent'iu aktívnejšie a iniciatívnejšie prip•·a
vovať u.ž oddnes. 

Nakoniec chcem vyjadriť hlbokú Yd'alm 
rumunským prialeľom i za zdravotnú služ
bu, ktorú nu tak ochotne posky tli. 
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Jubileá 

L YRICK.\ SPOMIENKA NA 
R. I\.OLLAKDA 

Pred pätnástimi rokmi, 30. XII. 1914, 
~o~rala smrť na svojom čiernom hlal'iri par
tlturu Rollandovho ži,,ota. 

Odišiel v T'iom jedert z veľkých ruíšho sto
ročia. Bohatý, zložitý, košatý ľudský z ja": 
Francúz aj Európan, humanista aj revoln
cionár, vedec aj umelec, hrtdobní/, aj spi
sovateľ v jednej osobe. Jeho myšlienhtf mali 
ettrópslw váhu, jeho hlas svetovú o~venu. 
V období medzi dvoma sveto,•ými 'f.•ojnami 
- T?':avda, už dávno predtým ahtivisticf..:ý 
pactftkátor ·- vnášal do rozladeného orches
tra dejín tóny harmónie. 

V jeho literárnom diele zliala sa 1•/na ro
manti~mu s vlnou symbolizmu: nepísal pró
z!L .toho typu a~~o Stendhal alebo Tolstoj -
lyn~oval a eseJizoval tam, hde oni doku
mentari::ovali a repr·odukovali. No nestal sa 
ani romantikom ani symbolistom, hoci w ly
choval flaubertovshú i baudelairovskú vôňu 
''Ledajšieho kultúrneho ovzdušia francúzske
ho meštianstva, nacl htorým hustli tiene 
súmraku": vyhranil sa na moderné/;~ re
alistu, evohačného, nie deshriptívneho kto
rý sa však natr·valo zamiloval do ronľantic
hé!w koloritu i d? symbolickej muzihality. 
Dohazom toho 1e najmä monwnentálny 
" Ján Krištof", dielo najrollandovskejšie -
a vari jeden z desiatich velkých romána•' 
XX. storočia. Hoci sa o hud~bnícku tému 
v románe pokúšali napr. aj Wer/el alebo 
Wassermann, rovnocenným pendantom mu 
je v ce!;i európskej litera(úre len ,,Dol>.tor 
F~mstus Thomasa Jianna. Epickou sy_mfó
mon svojho druhu je i "Očari!n,í dttša'.i., 
pravda, to je už iná tónina: revoZučnd. 
Z Rollandovej honcepcie " ditJaclla l u du" 
vyrástlo v iac hier; ani v nich nezaprel, že 
bol dedičom myšlienhového odlwzu Rousse· 
auovho, bubeníka Veľkej francú::.skej ~e·vo
lúcie, aho ho nazval Carlyle. _ 

Rollancla od detstva sprevádza!.a hudba. 
Beethoven a predo~>šethúm ~Vagner. Stala 
sa mu poslaním i potJolaním : prednášal ju 
na ":yso!t~j škole a ~'enoval jej množ.~tvo 
mu:.tholog,cl•ých prác. Nerobil "e.xaktnú" 
hucl.~bnt't. ~e~u pre lwbinetné potrebu. Do 
SVOfLCh studd o lwdolmikoch mimúostí -
~ch línia vedie od Lullyho po Mozarta -
t do svojich .~túdií o hudobníkoch prítom
nosti - ich linka siaha od Berlioza po De
bussyho - vdycho val celú svoju nadšením 
zapálenú a lyricky exaltovanú dušu; chc<> l 
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nimi ;:;aínteresovávat širokzí ol{nth čitateľ
stva, chcel podnecovať, zíslwvať, burcovať. 
Jeho pátos bol strhujäci. Príznačné. i e v last
ne začal i končil celú svoju c;loživotrní 
muzikologickú tvorbu zjavom, nacl htorý 
nepoznal v celých hudobných dejinách väé
.H, 1>ýsostnejU, veľkolepejší, vznosnej;í: Be
ethovenom. BeethoPI'n a Shakespeare - to 
b?~. pre Fl_ollanc!_a_ a::da naj.~ilnejší wneled tú 
:-azttok v obec. Zzal, katedrálu, ktorú staval 
t·tJorcovi "Deviatej symfónie" ct "Missy 
solemnis", neclovŕsil $WJjrm obsiahlou mvno
grafiott; zostali len fragm enty: no i ,, tejto 
nedol>.onč:enej podobe ie to monument. 

Romain Holland mnl ctiteľov a priateľov 
na celo~n svete, na Zcípacle i na Východe, 
o~l Zwetga po Gorhélw . l ieho umelec/;é zá
tf.Jmy mali .~vetové dimenzie: ctil a '' !Ížil 
si všetkých -;.·eliháno1• od Danteho po Goe
theho, ocl littga po Tolstého. 

. V centre ieho :oríujmov ,,ždy boli dttcho
;'lll, laori ?oli a chceli byť nositeľmi spolo
censhého 1 lw.lt.úmeho pohrohu, nositeľmi 
st•etla a pochodní: sám pokračoval v ich. 
t~a~ic~ách a stopách. flol to čistý a ušlach
ttly ::.1av. 

Vyznával, mi[o,•al pravdu, bojoval ::a 
prrwdu: za pravdu umenia, za pravdu llo
·veka, _::a pra_vdu ľudst va. Prdil goetheov
sky a1 tolstofoPsl>y dlhý život a nielen to; 
ze_lw _=:ivot bol aj goetheovsky ~ tolstvjovsk!r 
cmny a naplnený. 

jp k 

& ERNEST BJGLER-SKALTCK'ľ 
_, ·: SEDEi\lDESIATROCNY ... ~ ..... 
·. Y plnom zdraví a telesnej sviežosti do
~íva• sa p.rof. Ernest Rigler-Skalick ý dňu 1.2. 
·Januára 1960 svojich sedemdesiatin. Náš 
ju:bilant· pochádza zo Skalice, kde ešte v 
chlapčenských rokoch po prvý raz prišiel 
do · styku s organom. Gymnázium navšte
·Vo'val v Skalici a v Tr·enčlne. potom odi' iel 
.na univerzitné štúdiá do B;,_dapeš ti, ktorá 
sa ~emer na štyrid~ať rokov stala jeh o pô
'Soblsk~:m·. ~ž. ako ~l,·Nloškolský profeso1' 
dokonc1l studiam organovej h ry na burla
peštianskej Hudobnej akndémii ·u známeho 
p~dagóga Zálanffyho, hol vyznamenaný 
L~sztovým š!ipendioru, po,•olaný za or~a
rnstu d~ baziliky a čcskoro új na Hudobnú 
akadénuu , kde ú spešne pôsobil vedľa svoj
ho bývalého učiteľa, časom bol menovaný 
za profesora. Čoskot·o sa stal známym äj 

ako koncertný umelec a organológ, podnik~! 
viaceré lwncertné cesty, hlavne do Nemec
ka a Rakúska. z účastnil sa na medzinárod
n ých organov~ch kongresoch a získal vý
znamné domáce i zahwničné uznania. 

Roku 1947, na vrrhole svojej umeleckej 
dráhy, repatrioval na Slovensko. Vyučoval 
najprv na Státnom konzerva tóriu v Bra
tislave. Od založenia VSMU pôsobí na tej
to škole ako profesor otgnnovej hry . 

Cinnosf p rof. Riglera-Skalického vo všet
kých odbo1·och organového umenia i~ vý
znamná. Zaslúžil sa o , ,.Ystavbu troch kon
certn)•ch organ ov v Bratislave, ako i viace
rých veľkých i men~ich nástrojov po celej 
republike. V dispozícii nústrojov uskutoč
ňoval zásady organového reformnéh o hnutia 
a zavádzal existenciu koncertnej ot·g·anovej 
hry ako rovnoprávneho svetského hudob
ného žánru. J eho umelecké n izorv n a in
terpretáciu, hlavne v oblasti artikulácie a 
ornamentiky, sú nesporne tmikátne a zna
menali pre nás nov otu. Nemenej cenné sú 
aj výsledky jeho p edagogickej práce n a 
VSMU, kde doteraz odchoval päť zdatných 
absolventov (L. Dóša, S. Ondreičková, J . 
Polášek, I. Skuhrová, F. Klinda) . Zvlášť tu 
treba vyzdvihnúť okolno~ť, že prof. Rigler· 
Skaliek)· vedel svojim žiakom vštepiL po
trebu teoretickej v šestrannej pripravenosti, 
(tctu k hudobnému dcl'oilu a podrob nej pre
pracovanos ti každého prohl6mu. Tonto svo
jou komplexnou činnosťou položil základy 
interpretačnej školy. 

J ttbilantovi želáme zdravie, spokojnosť a 
veľa úspechov v uskutoč.ňovaní jeho život
ného programu v budovaní organovej kul
túry u nás. 

Ferdinand K/inda 

85 ROKOV ALBERTA SCHWEITZERA 

Zahrnutý poctami, láskou a obdivom, do
žíva sa 14. januára 1960 Albert Schweitzer, 
nositeľ Medzinárodnej ceny 1nieru a Nobe
lovej ceny, veľký humanista, b ojoVIÚk 1:a 
mier a porozumenie medzi .národmi, odpor
ca kolonializmu a · atómovej smrti, 85 rokov 
- zdravý a svieži uprostred práce v rovní
kovej Afrike. 

H.ozsiahle, temer do všetkých oblastí spo
ločenského života zasahujúce dielo Alberta 
Schweitzera podčiarkuje univerzalitu jeho 
nsohnosti, ktorú možno prirovnať k veľkým 
postavám renesancie. Začal ako filozof, teo
lóg a vedec, v tridsiatich rokoch .života však 
opúšťa svoje pôsobisko a pohodlie univer-

zitnej katedry zamieňa za štúdium tropickej 
medicíny, odchádza do rovnikovej Afriky, 
a za najťažších p odmienok sa venuje úmor
n ej, ľudomilnej práci medzi čemochrni. Svo
jou literárnou činnosťou bojuje za ľudskosť, 
neseheckosť a posilnenie kladn)rch ľudsk)•ch 
vlastností a hodnôt. Hudobníci si v ňom 
ctia vynikajúceho znalca Bachovho diela a 
svetoznámeho interpreta jeho organov)·ch 
skladieb. Schweitzerova biografia o J . S. 
llachovi, ktorú napísal ako tridsaťročný, je 
dodnes neprekon..•má a stala sa východiskom 
k rozšíreniu a lepšiemu pochopeniu Ba
chovh o diela. Podobný význam majú jeho 
práce v odbore organológie, kde sa Schweit
zer stal iniciátorom reformného hnutia proti 
úpadkovému organu 19. storočia. 

Zivot, dielo i postoj Alberta Schweitzera 
môžu byť vzorom pre každého kult(trneho 
človeka. Prajeme mu mnoho zdravia a síl 
v práci pre prospech celého ľudstva. Ad 
multos an nos! 

Ferdinand Klinda 

ZDE.~EK FOLPRECHT A SLOVENSKO 
Malý portrét k 60. narozeninám 

Skutečná, by tostná láska českého človeka 
k slo,·enské zemi a zejména pak jejímu lidu 
je s tarého data. Prošla ovšem niznými fá
zemi nadšeneckými, romantjck)-rni, boui'li
váckyrp.i, ale b yla i zaclonena nacionalistic
k"V-mi tenden.cemi neho lokálními spory, 
p~dnícenými h uržoasii, to v šak byly v pod
state jen krátké jarní bou<·ky. Silné vedomi 
bratrsk é pospolitosti davného data bylo oním 
poutem, jež podnecovalo k vzájemným sty
kiim, patfícim k nejvýznarnniíjším kapito
lám v historii obou národu. Casto si ani 
neuvedomujeme, že zatím co Slováci nap r . 
pi'ijížd/Hi do universitnl Prahy nače:rpat po
silu k výstavbe vlastrú včdy a kultury a ke 
zkušenejším spolubojovníktim i k hojí proti 
vnikáni cizáckých šovinistických tendencí, 
odjíždeli Ceši na Slovensko nejen obdivovat 
krásy moh utné tatranské pl'írody, ale hlav
né poznávnt ryzí čistotu srdci prostého, od
vážného lidu. Tento výsostný hl-est zapii
sobil zejména svými humánnimi rysy na 
české umelce; nebyla to t erly pouhá za
jímavost nebo exotičnost, jak se nčkdy ne
správne psalo, která je strhla k znamenitým 
dílum od úprav lidových'-písní až k sym-

. fonickým freskám, n)•b rž právč naopak, 
dychtivý umelecký zájem o skutečný život 
bratrsk~ho lidu. A že práve umi;ní sbližilo 
snad n ejvíce naše národy, vytvofilo nej
silnej ši vzájemné osobní pouto a p ripravilo 
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n cji'tlalni'jší p odklnd k politické jcdnotč v 
posledních desetiletích , b ylo již nesčíselnč
lu·á te práYCnl zdúrazneno. 

ITudebriíci ma jí z de hezespont p l'ed1ú po
díl. Z rady tech, ktei'i upťím .. ue k e Sloven
sku pfilnuli, jmenujme dnes českého skla
ďatele a dirigenta Zdeiíka Folprechta. Ten
t o poctiv)• a neúnavný p racoYnik na čelných 
pracovištích v hudeb1ú oblasti se 26. Jedna 
do:f.ívá šedesát:i· let. Je rodákem z Turnova, 
brány to do proslulého Cesk(,ho ráje, a po
chází z lékái'ské rodinY. Odbo1·n~ho vzde
lání se nm dostalo v" Praze na reálném 
gy mnásiu a na hudehni k onscrvatoi'i. kd e 
b y l žákem J. B. Foers L•·a, Y. Nov&ka u 
V. Talicha. :\7a osobní Foerstrov o doporu
čení se v roce 1923 stává dirigentem ope1·y · 
Slovenského národního divadla v Bratislave. 
Zde se mu dostalo vpraYdč otcovského pi·i
jeti známým sldadatdem a dirigentom O. 
Nedbalem, i'editelem SloYenského národního 
divadla, l<terý zde vybudO\·al významné 
národní kulturní stredisko. A tak hned na 
počátku umčlecké pra..--.:e se Folprecht mohl 
opHt o cenné zkušenosti a rady velkého 
umelce. Nedbal záhy xozpoznal talent mlu
d éh? hudebníka, podal mu pomocnou ruku ; 
nedlV'ime se proto též, že se s radosti uja l 
n astudováni a dirigování premiéry Folprech
tovy opery "Lásky hra osudná" na text 
bra trí Capkii, která by la 13. U. 1926 po
prvé s úspechem provedenn ve S!ovenskén1 
národním divadle. V roce 1926 se uj ímá 
nové v)·znamné funl,ce dirigenta Slovenské 
filharmonie, 1..-terou vy konáYá vedie své 
divadelní povinnosti. Tehdejší slovenská kri
tika a žurnalistil<a vrele oceľíovala VÝznam
nou Folprechtovu účast na b udování ·sloven
ského kultu.rního života. Vzpome1'íme zde 
též 11apľ. Folp.rechtovy spolupráce v počát
cích bratislavského rozhlasu. Se Sloven.Sk ou 
fiUJarmonií podnik! radu zá jezdú p o sloven
ských m estech, kde provádel základní díla 
slovenské, české i svčtové hudbv dálc do 
Prah y a do zahraničí. Folprecht ; d.e p rove<li 
radu premiér dél slovenskÝch skladatelú a 
rovnež dirigoval i i·adu s.;čtových premiér 
orch estrálních dčl slovenských autorít. V Slo
venském národním diYadle provedl operu 
Detvan (1927) Viliama Figuše-Bystrél10 a o
pery Ma taj (1933) a Matúš Trenčianskv 
(1936) J osefa Rosinského: dálc zd e Hdi! 
premiéry op ery Cerný Íekn.in (1928) E. 
Maršíka, Cachtická paní (1931) 1\I. Smatka 
a jiných českých · skladatelu tehdy n a Slo
vensku púsobicích a dále radu premiér dlíl 
svetové produkce. V Bratislave vusobil až 
do rolm 1939, kdy pľechází do Prahy jako 
dirigent Národního divadla, kde p usobí do
dnes. 
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ľolprccht se slovensk,•m hudebním živo-· 
Le1n byt.ost.nč splynul. ~\ni jinak nemohlo· 
b ýt. Na SloYenslw prišel jako mlad~· umč-· 
lee, bez p i-edsudkú, nezauja tý, s chutí pi·a
coYat a tako'-ý postoj si v lastn é ani žádné· 
hráze zbudovat ncmohl. Folprechta hned od 
počátku stihlo jaksi opo_jenť z pr·áce, tvílrč.í 
radost ze svl'iľen)·ch úkolu, a není proto di
v u, že takováto práce vydala b rzy své prvé· 
plody, l<teré byly n eustále bčhem dalších 
let zušlechťovány. l\Tc pracoval jen n a úsektt 
dirigentském a oJ·ganisačním, ale i sklada-· 
telském. A práve zde nejpresv!-tlčiveji do
káz?l, že SloYensko mu nebylo jen zemf 
obžt\)", ale zcnú matcl'sk y blízkou. která si 
p lne zaslouží umelecké oslavv. .Jnko žák 
?iodkl:v dobre znal jeho za;ticenÝ vztah 
k e slovenské lidové písní, lidu a ·pfírode,. 
umelecky zkonecnL I·ovan)• v nčkolik znn
menitých dPI, a je JH·oto zccla p i'irozené 
že nastoupil i Folprecht cestu v duc·hu jeh~
lradice. 

,.:'\'o,-ák rne pi'i,·ecll na to, abych si vší-· 
mal slovenský·ch lidových písní; a ne jen • 
všímal, ale i sbíral," Hká sám Folprccht. 
A skutečnč za slovenskou l'idovou p ísn.l pod-· 
nikl. n ékolik cest, byť to b y lo u pľíležitost
n5•ch pohytit v nékterém sloYenském !<raji. 
Lidová píseľí. mu znamenala intinUiejši a 
iutensivn ejší poznání života na Slovensku. 
Objevovala mu i osnhne n epoznané city li
dového natureht. N eposledne byl u chvácen 
též jej( hudební tektoni.kou, rozmanitostí, 
výrazovou a ohsahovou silou. 

Ve voln)•ch chdlich rád pobýval v Poho
relské Maše pod Kráľ ovo u holou v ~ízkvch 
Tatrách. L' čarovala mu zde pi'ekrásná . ro-
mantická až dramatická" pi'irodní scen~rie, . 
místo n.enarušené vlivy h yzdící dv:ilizace. 
Jakoby " zlracen:f' kra j, n e nepodobný tisí
cUm mizej ících písní, znejících z ú st slo
venského lidu všech l<raju. Na tolo rnís to· 
práve upomíná Folprech tova symfonick á 
fantazie ze slovensk}·ch lidov)•ch písní 
" Ztracenou dolinou" z roku 1934. Pojetím 
jde o jedno z prv)·rh del svého ty pu, které 
pak n alezlo následova tele (Pícha. Tvrdv 
atd.) . O dYa rok y pozdeji vznikl doma i ~ 
zahranič'! n euslále provozovaný cyklus Dva
násť ľudových piesní slovensk ý ch p ro zpev· 
a kla,·ír, cy klus, k ter)' má své čestné nústo
mezi díly svého druhu a který byl v roce 
1938 odmenen cenou Cesk é akademie včd a 
umč1ú. Sem patl'í i v roce 1948 kompono
van á Suita českých n slovensk~·ch p -ísní a 
tan cu pro sóla a orchestr. 
~ejen sama p íser'í, a le i l idová poezie sil

ne zapii.sohila o ovlivnila Folprech tuv tv úr 
ä p rofil. v dobe, kdy Ye svete nastal prud· 
ký odklon od lidovosti, češti a slovenšti 

zdenek Folpr echt , nositeľ vy
znamenania . . za vynikajúcu 

präcu" 
Foto; Svoboda 

skladatelé v lidovém umční nacházejí bez
pečné Yorutko v rúzných zmatcích . Záchra
na p ochá7i tedy ze samé p1·apod staty ume
ní, uvážim e-li, že lidov)' umelecký projev 
je skutečnou matefStinou i umelcova postoje 
k umení. Toto podhouhí se zapi-it ani zra
dit nedá. Folp rechtova záh.ladm skladební 
oricntace vychází z on éch tendencí, které 
typb.ují českou trad'ici a p ráve zde nemalé 
nústo je vyhrazeno otázkám ·pomt-ru lido
vosti a umení. J e pochopitelné, že umélec 
ncl'eší tyto otázky zcela mechanick y tím, 
že p rosté napodobuje, n ýbrž že dotvái'L 
Folprccht tento princíp osobite domyslel 
pi'ednč na n ekolilm dílech na lidové texty : 
v ženském sboru Majdalénka (1931.), srní
šeném sboru U zelenej raky ty (1933), žen
ských sborcch Hor~', hory zelené a Chceš-li 
ty k nám chodívávať, mužském sboru Dob
rý hospodár a j. 

A n ejen na techto dílech. Ptincip m yšie
ní, vybudovan)· národne dcmokra tick)·Ini 
traclicerni minulosei, které tvúrčím zpi'tsobem 
navázali n a lidové umení, se stal i .Fol
p.rechtovým staveb1úm základem. To se pro
jev:ilo zejména pak n a m elodických i har
monick ých rysech Folprcchtova projevu. 
~ikdy zde n ezabredl do slepé uličky deka
clentních tendencí, jež zvláštč v 30. letech 
pronikaly i d o naši hudby . F olprerht se ne
odlučoval od prosti·edí ani mu n echtel vnu
tit n eco, co cítil, že nebude sto konsumovat. 
Ovšem to neprekáželo tomu, aby neprichá
zel s činy, které svúj prukopnícký v)rznam 
mely . v p rvé i'adé je to slavnostní k antáta 
H ymnus vzkfíšení na tex t M. R.ázuse, jedna 
z prvých slovenských k antát , která mela 
14. 4. 1929 premiéru v Bratislave za rízení 
O. Nedbala. J ako podnetné a významné dí: 

lo obdržela i cenu tehdejší Ceské ·akadernie 
ved a umeni. Sem nutno zaf adit i scénic
kou symfonii o 4 ohrazech Zlomené srdce, 
poprvé provedenou 18. 1. 1936 na scéne 
Slovensk ého národního diYadla. J de o nový 
operní ú tvnr, obsahujíci souhrn všech um~
leckých složek (k tradičnim slozkám zde 
pristupuje ještč mluvené slovo, svčtelný vý
raz, film atd.), k te1-ým Folprecht jaksi za
sáhl " do diskuse" k problematice soudobé 
opery. 

K skladlJálll inspirovan)'m slovenskou p H
rodou pľiraďme i Folprechtovu symfonick ou 
háseľí Letní slunovrat (1932), kterou autor 
v poslední dobé prepracoval. Ani v dílech 
nového údohí n ezapomíná na krásy sloven
ské zemé a jejího lidu, jak patrno napr. 
z prvé véty l<oncertu pro h ousle a orchestr. 
což je nezvratn)'m dUkazem, že Slovensko 
pro nčho stále znamená k us skutečného ·ži-
vota, k nčmuž se stále hrde hlásí. ·.,. ' 

:.VIeli b ych om zde pľi.pomenout i další 
Folprechtov u , r),znamnou práci, napr . v roz
hlase, k de dirigoval prvé operní predstavení, 
jímz byla , Verdiho Traviata, zastavn1e se 
však již jen stručné u scénick$•ch hudeb, 
neboť Folprecht jako plnokrevný dramatik 
miH k tomuto druhu h udby vždy svúj 
osobitý vztah . Zde zvlášte vynikla hudba 
k Shal<espear:>v)-m dramaltim (Ku pec b e-
nátský, :\1noho povyku pro nic, Romeo a 
Julie), k Dy kove hre (Zmoudr·eni Dona 
Quichota) aj. Pozornosti zasl•1huje i to, že 
n apsal též hudbu k prvé slovenské činohre, 
dávané v Slovenském národním divadle, jíž 
b yla Hviezdoslavova Herodes a H erodias. 
(1925). Scénickou hudbu k 'Crhánovičove 
Večné mladosti (1926) upravil pozdéji ve 
suitu Nálady p ro k omorní orchestr. 



Folprechtova p ráce pro rozvoj slovenské 
hudební kultury v m.ioulých letech má n e
sporne sv(tj význam a nutno ji vyzveclnout 
na to místo, jež jí právem patrí. Sv)'lii 
talentem komposičním i dirigentsk)'lTl zásáhl 
účinne na četnýeh úseclch a s trvalým pi·i
spením. Touto črtou jsme to chtčli u pľíle
žitost5. jeho 60. narozenin aspot'í pľipome
nout. Jaroslav Vanichý 

JOZEFOVI VINCOURKOVI 
K SESTDESIATKE 

Nie je to ľahhá úloha, i lwď ,;a naoko zd<í, 
plsať 'o živote a diele človelw, laorý <•ám 
je blízhy, s l~t.orým vás spája viac aha de
saťročná spolupráca. Tobôž je ťa:.Iw hodno
tiť, l.!o tento člo ve]< vylw nal pre .~lovenshrí 
hudobnú a divadelnú lm!tliru. Yincourlwva 
ozajstná wneledHí cesta sa wc'ala ľt!l S/o
<'ens!l.tt. /'o nie/wľhoroc:nom od,;tupe sa n ·ím 
v idí, ako!Jy ten·o ttrnelec nebol od n!Ís od
isiel. Preto sa nám ani nechce veriť, že ho 
už tie=. pr·ikvačila šesťdesiatka. Teší nás, že 
ho zastihla v plnej t<·orivej sile a dirigefll
skej práci, a LO na rwjnov§om diele E . Su
ch.orla, ktorému bol učitaľom a interpretom 
nielwľkých diel. Alt niekto z českých clir;
gen:ov so Slovenshom o:.aj n <'rozluéne :.r·ás
tol. tak je to ju bilujúci Jo:.ef Vincourel:, 
rodál-. zo Suchdu!u. 

Do ľudovc·j likoly chodil v Ostrave, ham 
sa po rohoch aj wúl'il Jr opere. Potom štu
doval na gymná:;iu '' Prostejove, hrie sa 
priateli! .~ Wolhrorn a :.hudobnil m a nie
lwľlw básní. S hud!Jou sa Vincourelt zo
známil na prostejovshom gymnáziu pro.~
tredníctvom prof. dr. V. Mi>r·lm, v yrtihaiú-
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ceho hla••irisw a hudobného hritiha zo Uto
ly Zd. Nejedlého. Nie div, ža V incour!wvi 
.~a stalo naj bližším práve dielo B. S •netanu , 
a to tak v opernom alw aj ~' symfoniclwm 
znení. Vincoureh bol najmä v období svo
jej muzil<antshej zrelosti jedinečným inter
pretom B. Smetanu . Pražské konzervatórium 
absolvoval roku l.920 tt prof. J. B. Foerstra. 
Výnimočne nadaný hlavirista sa mal dostať 
do Národného divadla ztt éry K Kovaŕo,,ica, 
ale J .. aďže ostalo len pri sľuboch, Vincoureh 
nastúpil ako horepetít&r v súhromnej spe
'l>áckej škole člena praž.,kého Národnéhu dt
vadla E. Buriana. - otca E. F. Buriana -
a aj .yám sa učil spievať. Slávny operný 
speváh, !(. Burian, brat Emilov, poznajúc 
nadanie a pohotovosť mladého Vincourka, 
ponúkol mu miesto koncertného spre·vádza
ča. Vincoureh mal tak možnosť zoznámiť sa 
nielen so širokou a bohatou literatrírott oper
nou, ale aj piesr'íovou a klavírnou, ktorrí 
interpretoval na honcertllých p6diáC'h. 

No o:;ajstnou Vincourlwvott lá>l«>u ostalo 
divadlo. P•·ihlásil sa do prá·ve založeného di
''aclla v Olomottci, ale pobudol tam len hrát
ky čas. Coslwro prešiel lw lwéu ;úcej, no 
veľmi cenenej dit>aclelnej .~poloi'nos • i Zieg
lerovej, lide diriguje, hrá na k lavír, spie·va 
i hrá ro=-ličné úlohy. Nadobúda rutinu, kto
rá mu osoží najmä neskôr v stáluch d i·Pad
lách. Tvrdá šlwiCI 1·obí z neho po~owvého 
dirigenta v.~ethých operných slohov, stá;•a 
sa znamenitým poradcom pre mladých spe
vákov z odboru hlasového aj in•erpretač
ntiho. 

K. Rurían ho oclporúc;a do 13rna riadite
ľovi divadla a dirigen tovi Newnannovi, k ,le 
pôsobil tri rohy. Ocltial vedie jeho cesta do 
l!rrľi~!a"y k SND, /-.cle je riacliteľo·n a di-

Jozer Vincourek 

rigantom Oskar Nedbal. Kritiky z tohto ob
dobia Vincourhov ho· dirigentsltého pôsobe
nia sú vel mi poch..,úlné. Stáva sa obľúben
com O. Ned5ala, lttorý mu veľmi Ča8tO zw
:ruje dirigentské úlohy namiesto seba. Vin 
.courek má možnosť zoznámiť sa so sveto
vými speváhmi rozličných odborov, i héď 
t íto prichádzajú - priťahovaní m enom O. 
Nedbala - do Bratislavy iba na sklonlm 
.svojej umelec/tej kariŕry, či je to už F. 
Saľapin, A. Sari, J. Baldanov, R. Tauber, 
N . Pirogov a inL V incourhov operný reper
toár čerpá nielen z domácej českej tvorby, 
.ale i zo svetovej. Okrem Smetanu a Dvoi'ú
ka je výborným interpretom L. Janáčka, J. 
B. Foerstra a V. Nováka, ale tiež opernej 
tvorby talianskej, nemeckej a ruskej. 

Bratisl~wa sa mu stáva druhým domovom 
na 21 rokov. Je pedagógom na Hudobnei 
.a dramatickej ahadémii, kde vycho1•áva 
skladateľov, dirigentov a spevákov: E. Su
choň, L. Holoubek, S. Jurovský, .4. Očenáš, 
D. Kardoš, J . Zimmer a iní sú jeho žiahmi 
.a on je in terpretom ich sk ladieb. Interpre
tuje aj J. Cikkera, A. Moyzesa a zo star.§ej 
generácie: J. L. Bellu, M. Moyzesa, M. 
Schneidra-Trnavshého, V. Figuša a inýc/1-
Ako šéf opery SND aj v najťa.išich dobáC'h 
národného útlaku hlie.mi cestu slovanskémll 
repertoáru. Rohu 1945 odchádza z Bratisla
vy do Prahy za dirigenta Cesltej filharmó
nie a po troch rokoch sa stáva dirigentom 
v Národnom divadle, čo mu lepšie vyho
vuje. Vincourek totiž nie je typom sym
fonického dirigenta. Lenže na novom pôso
bisku nenachádza porozumenie pre syste
matickú prácu. Vedie pražskú spevohru a 
neskôr sa stane šéfom novozaloženej spe
vohry v KladnP. 

Roku 1956 ho vymenujú za šéfa opery '' 
Ostrave. Z veľmi hodnotných Vincourho
~· ých činov tu treba spomenúť s veľ/tým 
úspechom uvedenú Suchoňovtt Krútňavu za 
spolupráce slovenských umelcov : réžia 8. 
Hoza, výtvarník L. V y chodil, kostýmy I. 
Tonkovičová. V Ostrave V incortrkovi akosi 
neslúži zdravie a prijíma miesto šéfa opery 
v Košiciach. Tu pracuje s mladým súborom 
na umeleckom pozdvihnutí druhej opernej 
scény na Slovenshu. Doterajšia jeho práca 
ukazuje vzostupnú líniu. 

Vincourkovi do ďalšieh rokov plodnej 
práce ž eláme, aby mohol svoje bohaté shú
sen;o~ti čoslwro uplatniť v Košiciach v ďalšej 
pract, a to na novozaloženom konzervatóriu. 
Naše želanie je preto tak pracovne zamera
n é, lebo viame, že Vincou reh je mužom t~ ·o
rivej práce, a te j v Košiciach neubúda lež 
pribúda; radosť z výsledhu bude ''šak tr
vanlivá. Stefan Hoza 

FERDI NAND V ACH 

(K 100. výročiu narodenia zakladateľa 

PSMU a SMTJ 

Jeden z vrcholkov kantors/,ej tradície 
ktorá oplodnila náš umelechý život · z teiž~ 
tradície, z htorej vyrástol J. L. Bella, ' J_ 
B. Foerster, J_ Suk, O. Sevéík V . Ta/ich 
J. Kŕička, E. Axman, A. 1\foJzes, E. Su~ 
choň, D. Kardoš a i. V ýkonný umelec pre
dovšetkým, ktorý záro·veň pestoval hudob
nú skladbu ako činnosť doplňujúcu. Umelec 
stále sa zdokonaľujúci a tvoriaci. Koľhými 
príprav nými stupňami, /,urzami a inštitúcia
mi musel prejsť, kým dosiahol vrchol svo
jej umeleckej tvoriv osii! 

Ak o učiteľský syn z ôsmich detí (nar_ 
2f! .. Il. 1860 ,. Jažloviciach pri R.íčanoch) 
žtvtl sa spevom na štúdiách ~' Prahe, vyslú
žil si svoje učiteľské ro/ty na vicliehtt bol 
organistom, sbormajstrom v Karlíne, v '"Be
sedé délnické" i v "Slavo ji" učiteľ om hud
by, dirigimtom divadelnej ;poločnosti atď . 
Kroméŕížske pôsobenie (tahme.r 20 rokov , 

1886- 1905) tvorí dejinný medzník Vacho
vej umeleckej činnosti. Tam vyrástol jed
nah ako dirigent spe·váckeho spolku Mora
van,, v ktorom š fril dvoŕálwvshý kult, a po
stavtl sa za dielo L. Janáčka, jednak aha 
reformátor, zakladateľ a prvý dirigent Pé
vecl,ého sdružení moravských učitelú 
(PSMU). Brnen.~ké obdobie V achovho ži
vota (1905- 1925 profesor na učiteľskom 
ústave, dirigentsltej činnosti sa vzdal 2 . Il. 
1935, v 75 roltoch) tvorí vrchol jeho ume
leckej tvorivosti vôbec. Niekoľkokrát zasia1 
hol pedagogicl' y i dirigentsky tiež okrem 
učiteľského ústav u a svojho PSMU, naprí
klad učil na Janáčkovei organovej škole i 
l>rnenslwm honzervatóriu a svoju krátim 
sbormajstrovskú činnosť v "Besedé brnén
ské" úmyselne započal Janáčkovou kantá
tou Večné evangélium · - ale celou svojou 
povahou .a lásk ou lipol k učiteľshému spe
váckemu sboru. Coshoro pristúpil k zalo
ženiu a vedeniu Moravského miešaného 
sboru učitelshého (1912), z ktorého vznikol 
~!'e~ný že~ský Vachov sbor moravských u 
ctteltek, povodne Sbor moravských učiteliek. 
Založením tohto s boru postavil V ach vedľ a 
seba dve sborové telesá, m užské a žensk é, 
ako celhom rovnocenné a schopné najväč
ších umeleckých výbojov. Pri oslave 20-
roénej činnosti PSMU v Prahe (22. V . 1923) 
označil J. B. Foerster Vachovo podanie za 
tak živelne strhujúce ako národné piesne. 
Nemohlo byť vyššieho 11znania a skvelej
šieho prirovnania z úst moderného Majstra 
sborového spevu. 
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Ferdinand Vach-skladatel ustupuje do 
pozadia pred sbormajstrom-výk onným 
umelcom. Pokúsil sa sice tiež o kantáty, 
operu, b·ymf6niu a iné diela, ale ich evýznam 
nie je záldadný. Najdlhší život budú mať 
Vachove sborové skladby, ktoré by nemali 
byť zabúdané podobne ako jeho úpra·vy 
ľudových piesní (SeNtnásť slováckych a šty
.ri slovenshé piesne vyšli 1926 v Olomouci 
u Prombergra). 

Vach bol 1·odený sbormaj~ter. Sám hovorí, 
·že celý jeho ži"''ot hnalo shoro vý hradne 
pestovanie sborového spevu. V repertoári 
kládol dôraz na českých klasikov, ktorým 
venoval často celovečerné programy. Sú
stavne uvádzal sborové novinky , z ktorých 
početné boli ••enované jemu alebo PSMU a 
SMU. Z podnetu ruského sboru Slavianske· 
ho a parížskeho odboru plzenshého H laholu 
obrodil český sborový spev. V yvolal tvor
Im početných nových sborov a rovnako u· 
čitelských a iných speváckych združení. 
Hoci bol pôvodom z Ciech, zrástol s m o
ravským hudobným životom do takej miery, 
že poznal veľkosť Janáčhovho zjavu a pes
toval dôsledne jeho tvorbu v dobe, keď 
Praha odmietala Janáčhovo k lasické dielo : 
operu J ejí pastorky l"ta. 

V reprodukcii v ynilwl aha slwtočný re
formátor sborového spevn najmä tým, ~c 
ho povzniesol od slohu púheho "liedertaflu" 
na stupe1í vysoko um elec/tý. D bal ro~•no
merne na všetky zlož/ty sborového um enia: 
vzornú, až úzkostlivo požadovanú dehlamá
ciu českého slova, čistú intonáciu, ktorú 
majstrovsl•y reguloval S'VOjím absolútnym 
sluchom, slohové podanie a z·vukovú v yrov
nanosť. Zaviedol lwncertné "~>ystupovanie 
výhradne spamäti. Vedome netvoril sbor
majstrovskú školu, ale pod jeho ~·edením 
••yrástli najmä Vilém Steinman, Eugen Tra
sol'~ a Jan Soupal, ktorý sa stal jeho ná
stupcom v PSMU. 
Keď sa s Ferdinandom V achom 18 . fe bru

ára 1939 (umrel 16. februára) lúčili jeho 
učiteľské spevácke združenia, Brno a celá 
česká hudobná vereinosť na Ostrednom 
cintoríne v Brne, pl'eiavili mu svo;u. úctu, 
9ďačnosť a lásku zaspievaním hlboko ci
tového sboru J. B. Foer;;tra - Otci. 

Bohumír Stedroň 

K oslavám 4.00. v)-roe1a založenia univer
zity v Zeneve napísal Franlt Martin novú 
kantátu "Zalmy". 
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J OSEF BRABEC SESŤDESTATHOô.'IT 
(30. iamLára 1960) 

Dnes už málok to pozná v Pre~ove alebo· , 
v Košiciach meno Josefa Brabca, ktorý učiľ 
na Mestskej hudobnej škole a na učiteľ
skoro ústave v Prešove celých 12 rolwv 
(1926-38). Založil aj Prešovskú filharmóniu, 
ktorú sám dirigoval (1.932-36) . Brabec veľ
mi intenzívne obohacoval hudobný :livot na 
východnom Slovensku. Bol primá.riom slá
čikového kvarteta (1926-38), členom IGa-· 
vírneho tr ia (Košice 1927-30) a sólistom ko
šického rozhlasu (1927-30) . 

Je synom hutníka z Kladna, husle štu
doval u St. Suchého a K. Hoffmanna na
majstrovskej škole pražského konzer~ató
ria. Počas okupácie sa výborne uplatrul vo
Valašskom Mezifíčí ako riaditeľ Hudobnej 
školy. Po oslobodení krátky čas pôsobil v 
Uhorskom Brode. Ťaiiskom jeho práce je
organizácia a vedenie Vyššej hudobnej ško
ly v Kroméi'íži (od 1950) , ktorú vedie už· 
desať rokov. Vytvoril z nej vzorný ústav , 
osobitný svojou osnovou, vecn)'!Il vybave-' 
nim (internát) a vS'berom učiteľských síl. 

Popritom sa Brabec osvedčil ako meto
dik: a pedagóg. "Cž v Prešove vydal 4. zošity 
Husľovej školy p re začiatočníkov (1938), 
k torú neskôr prepracoval a obnovil pre 

SNK LHU v Prahe (1956). V pedagogickej 
práci Brabcc sledoval nielen elementárnu 
husľovú hru, ale aj vyššie úlohy. Dokladom 
toho je Skola pol&h a v-srmeny poloh (Pra
ha 1951, Orbis) , Studium stupníc v doj· 
hmatech (Praha 1956, KLHU), · Smyčcová 
technika a i. Ak otvoríme napríklad jeho 
Husľovú školu, vidíme, že metodicky po
stupuje samostatne a osobitne, usiluje sa 
vyučovať nezávisle od Ot. Sevčíka, veľa 
znázortluje a zdôrazňuje gymnastiku a u
vedomené rozpätie prstov. Nadovšetko však 
p ropaguje učenie na zák lade ľudovej pies
ne. 

Všetkým tým, celou svojou činnosťou 
organizačnou, metodickou, ľudový0o"?lou . 
i činnosťou výkonného umelca, sa Jubilant 
právom zaraďuje medzi významných hu
dobných pedagógov v Ccskoslovensku. 

Bohumír Stédroň 

NEDOZITÁ SESTDESIATKA 

31. januára 1960 by sa bol dožil šesť
desiatich rokov český hudobný pedagóg a 
skladateľ František B u re š, rodák z Valaš
ských Klobouk. Zomrel v jeseni minulého 
roku (19. septembra 1.9!)9) . Bureš b ol aj 
učiteľom na učiteľských ústavoch a na 
gvmnáziách v Spišskej kapitule (od 1927 
r~ku na Slovensku) , v Banskej Bystrici, 
Modre a v Bratislave, kde pôsobil až do 
fašistickej okupácie. Jeho posledným pôso
biskom bol Olomouc. Vynikal ako neúnavný 
a usilovný učiteľ, ktor)' dôsledne viedol 
svojich žiakov k pochopeniu h udby . Z jeho 
mnoh)'ch skladieb uveďme aspoň inštruk
tívn e skladby pre husle. 

D. S. 

Pred 200 rokmi 12. fehruára 1760 naro· 
dil sa v Cáslavi český skladateľ Ján Ladi~lav 
Dusík. Zil väčšinou v cudzine, v Holandsku, 
v Litve, v Anglii a Francúzsku. Skladal 
takmer výlučne hudbu pre klavír a komor
né obsadenie. Vyšiel síce z klasicizmu, ale 
vo výraze i forme je už predchodcom ro
mantizmu. 

J edným z najvýznačnejších tvorcov ne
meckej romantickej p iesne je H ugo Wolf, 
od narodenia ktorého uplynie 13. marca t. 
r. práve sto rokov. Na básn ické texty Hei
neho Môrickeho, Eichendorffa, Goetheho a 
iných napísal množstvo p iesni, vyznačujú
cich sa bohatým neskororomantickým vý: 
razom. Z ostatnej jeho pomerne neveľkeJ 
tvorby je známa hlavne Talians~a serenáda 
~ vtipná komická opera Correg1dor. 

Samuel Barber, narodený 9. marca 1910',. 
patrí medzi najznámejších severoamerických 
skladateľov. Z jeho orchestrálnych diel sa· 
hrávajú najmä dve symfónie, dve eseje pre 
orchester husľový a violončelový koncert. 
J eho tvo~ba, do vojny poznačená romantiz
mom. sa neskôr obohacuje o nové hanno
nick~ prvky (niekedy až za hranice to
nálnosti) a stáva sa aj rytmicky zložitejšou, 
spevnosť melodiky jej však zaisťuje obľubu 
u poslucháčov. 

./- · 

ZOMR ELA ĽUDMJLI\. PROKOPOVA 

Ľudmila Prokopová :~:ačala svoju umelec~ 
kú kariéru ako koncertná klaviristka. Bola 
tiež vynikajúcou sprevádzačlcou mnohých 
inštrumentalistov a sólových spevákov. O
sud ju zviedol k umeleckej spolupráci SO' 

znamenitou bulharskou speváčkou Kristí
nou Morfovou. Morfová p o absolvovaní Pi-· 
vodovej speváckej školy v Prahe r. 1.9.tfi 
bola - j edno desaťročie - primadonou Ná·· 
rodného divadla. Bol to hlasový fénoménr 
dramatický soprán s koloratúrou. Vedel:-! 
jeden deň zaspievať dramaticl>ú partiu Mi
lady v Daliborovi, no na druhý deň exce
lovala v bravúrnych koloratúrach "Kráľov
nej noci" v Mozartovej opere "Carovmí 
flauta". 

Ľudmila Prokopová bola pôvodne kore
petítorkou u Morfovej, l<torá súkromne 
vyučovala spev. Tam som spoznal (ak? 
žiak Morfovej) jej vysoké umelecké kvali
ty. To nebola len obyčajná korepetítorka, 
ale tiež starostlivá učiteľka výrazu, dt>kla
mácie, zrozumiteľnosti slova a hereckého 
pohybu. Bola natoľko muzilcálna a hudobne 
vnímavá, že pri hodinách spevu tak doko
nale odkukala metódy Morfovej, že po 
dvoch rokoch spolupráce vystúpila v Praž
skom Národnom divadle ako speváčka v 
operách Mignon a Ma.dam Butterfly v titul-· 
ných úlohách, a to s vynikajúcim úspe
chom. ND ostala verná až do svojho od
chodu do Bulharska, kam sa spolu s J'v[or-· 
fovou r. 1928 presťahovala. Kristína Mor· 
fová v r . 1935 tragiclcy zahynula pri auto
nehode. Ľudmila Prokopová sa už nevrátila 
do vlasti, ale zostala p rofesorkou spevu 
Státneho konzervatória v Sofii až do svojej, 
smrti. Odchovala mnoho mladých bulhar-· 
ských spevákov. Pokladám si za povinnosť 
uctiť týmto článkom pamiatlm tejto vzác-· 
nej umelkyne, ktorá b udovala základy mo-· 
j ej speváckej kariéry. 

Janl>o Blaho-
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Historická cesta českej filharmónie 

Trojmesačná koncertn:\. cesta Ceskej fil
harmónie na Nový Zéland, do Austrálie, 
Japonska, Cíny, Inňie a nakoniec do So
vietskeho sväzu je v dejinách českosloven
ského reprodukčného umenia cestou v pra
vom zmysle slova historickou. A to z nie
koľkých príčin. Ceská filharmónia za šesť
desiattri rokov svojej existencie prvýkrát 
prekročila hranice Európy a cestovala "cez 
more". A hneď cez niekoľko morí na naj
väčší a najdlhší zahraničný zájazd. Veď aj 
príslušné vycestovaeie povolenia v pasoch 
filharmonikov znejú neobyčajne : do všet
l<ých štátov sveta. Veď pri c.este, ktorá ve
die troma kontinentmi, sa tých štátov a 
štátilwv precestuje toľko, že keby sa mali 
všetky vypočítať, zabralo by to veľa miesta 
a ľahko hy sa na niektorý zabudlo. Prvý 
raz v dt)jinách zúčastňuje sa tohto zahra
ničného zájazdu a význačným podielom 
prispieva aj slovensk~- umelec - dirigent 
Ladislav Slovák. Aj t~'rnto spôsobom sa po-

darilo podčiarknuť hratskú jednotu Cechov 
a Slovákov na poli reprodukčného umenia. 

Aspoň v hlavných črtách si povedzme, 
akú úlohu mal zájazd splniť a ako ju dosiaľ 
splnil. 

Ceská filharmónia sa vvdala na ďalekú 
cestu troma lietadlami, z ktorých dve pre
pravovali 122 členov výpravy: hudobníkov, 
hudobného skladateľa a umeleckého riadite
ľa Ceskej filharmónie Jirího Pauera, vedú
ceho zájazdu, dirigentov Karla Ančerla a 
Ladislava Slováka, sólistov .Josefa Suka a 
Jana Panenku a niekoľko ďalších členov 

administratívneho a technického štábu, bez 
ktorých by sa taký veľký kolektív nezaohi
šiel. Jedno lietadlo prepravovalo hudobné 
nástroje. Konečným cieľom štvordennej 
cesty, ktorú sme nastúpili 12. a 13. sep
tembra, bol Nový Zéland, mladá, prudko 
sa rozvíjajúca krajina, kde za posledných 
40 rokov nehosťoval žiadny cudzí symfo
nický orchester. Odtiaľ sme zavitali do 

J sn Panenka s dirigentom Ladis lavom Sloväkom pre.Jvfedli dňa 31. októbra 1959 v Tokiu Beethovenov 
IV. klavírny koncert. Foto: H. Okada 
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Dušan Ruppeldt (vpravo) vita 
Ladislava Slováka ( vfavo) a 
členov Ceskej filharmónie na 

letišti v D ili! 
Foto: Studio Vale 

Austrálie, ktorá sa v mnohom podobá No
vému Zélandu. Pre nás to bola končina cel
kom panenská, lebo zahraničný orchester 
tam ešte nikdy neúčinkoval. Zá.iazd nebol 
ľahký. Sesť týždňov pred zájazdom muselo 
byť v Prahe pripravených 9 programov, čo 
je v histórii koncertných ciest symforúckých 
orchestrov neobvyklé. Filharmónia koncer
tuje celé tri mesiace takmer bez skúšok, 
ktoré by mohli niečo podstatnejšieho opr·a
viť, vylepšiť, dokonca a j preštudovať. 
Programy sa hrajú v krajinách, kde nemô
žeme predpokladať, že by nám niečo pre
páčili. Týka sa to Nov6ho Zélanrlu i Austrá-
1ie, Japonska a predovšetkým Indie. V J a
ponsku sme narazili na nemalú konkurenciu. 
V najväčších japonských mestách súčasne 
s nami koncertovali Viedenskí filharmonici, 
1.-torí účinkovali aj v Indii, kde neobstáli. 
Nie azda preto, že by zle hrali, ale indická 
kritika im ostro vyčítala, že programy zo
stavovali spôsobom, k torý jasne svedčil o 
podceňovaní indického obecenstva, k toré 
urážali pridavky (Na krásnom modrom Du
naji, Radcckého pochod). Ak v tejto situácii 
Ceská filharmónia celkom jednoznačne zví
ťazila na Novom Zélande a v Austrálii, kde 
kritika nešetrila superlatívmi a chválou, tre
ba si to vážiť a poďakovať obidvom diri
gentom, sólistom a všetkým členom orches
tra, ktorí sa vždy, bez ohľadu na to, čo 
už mali za sebou, vť'ňeli vypnúť k výko
nom, k torých št.mdard bol vysoký a zodpo
vedajúci svetovej povesti českého repro
dukčného umenia a českého muzi.kantstva. 
Ťarchu najväčšieho počtu koncertov zná

šal, pochopiteľne, Karel Ančerl, ktorý bol 
zodpovedný za v.äčšiu časť zájazdových 

programov. Tejto zodpovednosti je úmerný 
aj jeho podiel na dosiahnutých úspechoch, 
ktorý je rozhodujúci. Ladislav Slovák sa 
však dokázal popri ňom nielen uplatniť, ale
svojím osobitným zdravým mnzil;:antstvom 
vytvoriť z každého zo svojich koncertov 
umeleckú udalosť, k torá v ničom nezaostá· 
va za najlepšími Ančerlovými koncertmi. A 
v súvislosti s hodnotením prínosu tohto di· 
rigenta nemôžeme sn nezmieniť o jeho u
mení tvorivej spolupráce s obidvoma só
listami: s Josefom Sukom, s ktorým nie
koľkokrát predviedol Dvoi'ákov Husľový 
koncert, ale najmä s Janon1 Panenkom, 
ktorý dosiahol prenikavý úspech v prvom 
a zatiaľ jedinom predvedení Beethovenovho 
IV. klavírneho koncertu; k tomuto. úspechu 
mimoriadnou hrivnou prispel práve Ladislav 
Slovák. Ján Panenka, to je hrdina tohto 
zájazdu! Je priam ne.uveriteľné, čo všetko 
musel tento citlivý umelec prekonať najmä 
v Japonsku, kde sa väčšinou v noci a cez 
deň cestovalo a vecer hralo, a to často bez 
cvičenia. V noci vo vlaku cvičil na nemej 
klaviatúre a pred koncertom sa mohol len 
trochu rozohrať. Josef Suk mal podstatne 
ľahšiu pozíciu. Tým však ani v najmenšom 
nechcem znižovať hodnotu jeho prínosu do 
tejto veľkej bitky, k torá sa víťazne odo
hrávala v krajinách vzdialených 20.000 km 
od Ceskoslovenska. 

Vo chvíli, keď píšem tieto riadky, skon
čila sa už druhá veľká etapa koncertnej 
cesty Ceskej filharmónie. Skonď"ila sa mi
moriadnym televíznym koncertom, ktorého 
výťažok (1,000.000 jenov) bol venovaný 
obetiam postihiiJltým obrovským ta jfúnom, 
ktorý zničil celé oblasti a usmrtil 5 .000 
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ľudí, a dvoma koncertami v najväčšej to
kijskej športovej hale, kde sa zmestí 12.000 
poslucháčov, ktoré boli určené japonským 
pracujúcim. Dr\lhá polovica zájazdu, ktorá 
nás čaká, je významná, ba v istom zmysle 
d okonca na jvýznamnejšia. Co do počtu kon
certov je to už iba :zlomok z toho, čo sme 
dosiaľ absolvovali. Styridsaťštyri koncertov 
na Novom Zélande, v Austrálii a v Japon-
5ku, (v Cine, Indii a v Sovietskom sväzc, 

. n ás čaká štrnásť koncertov), koncertov ab-
-solvovaný ch bez najmenšieho zakolisania a 
-s umeleckým úspechom, na k torý môžeme 
byť oprávnene hl'dí, to je krásna, ale pre 
zvyšok cesty tým viac :>:aväzujúca bilancia 
Nepochybujeme, že koncerty, ktoré máme 
pred sebou, dôstojne zavŕ·šia už dosiahnuté 
úspechy a najväčší zájazd Ceskej filharmó
nie skvelý m. spôsobom splní umelecké a 
kultúrnopolitické ciele, ktoré sme mali na 
mysli. 

Vilém Pospíšil 

O tretej a poslednej etape historického 
zájazdu Ceskej filharmónie nám v krát
kosti povedal niekoľko slov šéfdirigent bra
tislavského rozhlasu Ladislav Slovák. 

- Váš najsilnejší zážitok? 
- Tých bolo veľmi veľa. Budem však 

stručný a spomeniem aspoň tie, ktoré sa 
v:z(ahujú na poslednú etapu nášho zájaz
du. 

Obrovský záujem a prudké tempo vý
stavby v Cínskej ľudovej republike. Navští
vili sme poľnohospodársku komúnu čínsko
československého priateľstva . Pre :zaujíma
vosť . uvediem niekoľko čísel : komúna Sintjo 
m á 51.000 členov, cukrovar, liehovar, to
váreľí. na výrobu hnojív, nemocmce, školy, 
atď. 

Na našom poslednom koncerte v Sanghaji 
vládlo zvlášť slávnostné ovzdušie. Za šesť
desiat rokov existencie Ceskej filhannónie 
tu odznel 400. zahrarričný koncert. (Koncert 
dirigoval Ladislav Slov~k.) 

Ceská filharmónia nebola prvým európ
skym orchestrom, ktorý vítali v Cíne. No 
podľa slov čínskych poslucháčov i odborní
kov európska hudba v podaní Ceskej filhar
mónie zvíťazila najpresvedčivejšie. 

- A>:da najhlbšie zostanú v nás zakore
nené spomienky na Indiu. No nie na ten 
kúsok 7.amerikanizovanej a poeurópštenej 
Indie, ale na. tú pravú tvár Indie, na ktorej 
sa ešte nestačili zahojiť rany anglickt:j nad
vlády; na biedu, ktorú si nevie vykresliť 
ani najživšie pracujúca fantázia. 

Ceskoslovenských inžiniert>v i výr obky 
nášho strojárskeho priemyslu v Indii dobre 
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poznajú. A naskytla sa im možnosť poznať 
aj našu hudobnú kultúru. O zápale a nadše
ní, s ak)"lil ju prijímali, svedčia tisíce ná
vštevníkov na koncertoch Ceskej filharmó
nie v Kalkate, Bomhaj a Dillí i srdečné 
poďakovanie ministerského predsedu Néhrú
a, k tor)' prišiel za dirigentom a orchestrom 
až na pódium. 

- Z Indie vás unášalo bližšie k domovu 
Tučko, pravda ? 

- Áno, vlastne nie, leteli sme predsa 
domov. Veď Ceská fi lharmónia už v roku 
1957 koncertovala v Moskve, Leningrade a 
v Kijeve. Tu nás vítali ako starých dobrých 
známych. Absolvovali sme dva krásne kon
cer ty v Taškente a tri v Moskve. 

Cesta československej hudobnej kultúry 
tromi kontinentmi sa skončila 13. decembra 
1959 v Cajkovského sieni v Moskve. V 
skutočnosti sa však neskončila, lebo v mno
hých prípadoch ešte len pootvorila brány 
nášmu umeniu do sveta, kde ju ešte ne
poznali. A otvorila ich dokorán. 

PREMIERA SUCHO~OVJIO SV.'\TOPLUKA 
10. MARCA 1960 

V Slovenskom národnom divadle sa 19. 
I. 1960 uskutočnila úvodná konferencia 
pred započatím štúdia Suchoľí.ovej opery 
"Svätoplnk". Národného umelca E ugena Su
chOii a, prítomných hostí, ako i celé osaden
stvo divadla, privítal režisér Miloš Wasser
bauer. Po úvodných slovách riaditeľa SND 
Ivana Turzu, ktorý zhodnotil význam Su-. 
choľí.ovho diela, prečítala s. Viera Skridlová 
štúdiu docenta dr. Petra Ratkoša, v której 
píše o his torickom pozadí :závetu Kráľa 
Svätopluka. V ďalšom programe sa premie
tal kultúrny film "Svedectvo vekov", ktor)' 
všetkým ozrejmil význam vzácnych arche
ologických vykopávok z čias Veľkej Mo
ravy. Po premietnutí filmu prehovorila J ela 
Krčméry, spoluautorka libreta, k torá obo
známila prítomných s tematilwu opery "Svä
topluk" . Národný umelec Eugen Suchoň sa 
na záver rozhovoril o svojej práci na opere 
a o tom, ako dlho sa zaoberal myšlienkou 
zhudobniť svätoplukovský námet, o prí
pravných štúdiách diela, o zbieraní historic
kého a literárneho materiálu. Nakoniec vy
slovil vďaku všetkým členom Slovenského 
národného divadla za lásku, s akou študo
vali Krút1'íavu, a prosil ich, aby Si toto na
dšenie zachovali aj pri štúdiu Svätopluka. 
Poďakoval sa aj svojim spolupracovníkom 
a tým, ktorí mu pri vytváraní opery boli 
nápomocní radou a pomocou. 

-jk-

SOROCINSK'i J ARMOK 
L"\SCEl~OV AN'i NA SCF.NE SND 

Málokedy mlčí naša tlač o opernej pre
miére tak ako po poslednej premiére "Soro
.Cinského jarmoku". Ziaľ, je to u nás dosť 
-častý zjav, že pri problematickej inscenácii 
je lepšie držať sa hesla "mlčať je zlato" 
;a vyhnúť sa prípadným nepríjemnostiam. 
No ak sa na vec bližšie pozrieme, prídeme 
l• uzáveru, že v tomto prípade by bolo ove
ľa lepšie, keby sa hovorilo, kritizovalo, a 
tak aj napráYalo. 
Keď sme sa pri nedávnych premiérach 

-opery SND (Egk "Revízor" , Pauer: Zuza
na Voj.íifová) tešili nielen z uvedenia nových 
.(Jiel, ale i z ich úspešného predvedenia, 
v dňoch 14. a 17. novembra odchádzali sme 
·z divadla nespokojní, nepresvedčení. Je 
<liskutabilné, či opera Soročinsk~, jarmok je 
dnes schopná splniť svoje poslanie. Soro-
6 nský jarmok bol niekoľkokrát prepraco
vávaný a upravovaný skladateľmi a diri
gentmi. Boli to hlavne ruskí skladatelia a 
Mnsorgského priatelia, ktorí z piety dokon
-čili jeho dielo, a tak sa v opere jasne :zrá
žajú rôzne ~týly . Veľmi zreteľne t u stojí 
v protiklade Musorgského zdravý realizmus, 
pevný rytmus, deklamačná a harmonická 
š truktúra so sladkými áriami a vôbec s hud
bou, ktorá z jeho pera nepochádza. Je zná
me, že skladateľovi sa pr:íca na opere ne
-darila a V)'pomáhal si hudbou zo svojich 
-ostatných diel. Tým však nezmenšujeme 
hodnotu .Musorgského. génia. Jeho Boris 
bude dlhé roky priťahovať poslucháčov, di
rigentov a spevákov. Diela ako Soročinský 
jarmok a Zenba splnili svoju úlohu v do
])e boja za ruskú n:}rodnú operu a proti 
nadvláde úpadkovej talianskej opery v 19. 
-storočí, keď bolo potrebné načrieť do zdra
vého inšpi,·ai'ného prameňa - do ľudovej 
lmdobnej tvorby. 

TnscenoYať Sorol'inský jarmok nie je ľah
k:í YCC. Hlavne režisér tu stojí pred veľmi 
ťažkou úlohou: stmeliť časove stručn~.- dej 
v ro:tvláčnorn librete tak, aby dielo malo 
:Spád, vnútorný dynamizmus a bolo zaují
mavé, a náj sť striedme výrazové prostried
ky na vystihnutie typických prvkov krajiny, 
mentality ľudu, morálky, správania. gesti-
1culovama a pod. Režisérovi Miroslavovi 
Fišerovi, k torý má za seLou už niekoľko 
ú spešných inscen:ícií, to tentoraz n evyšlo. 
?\epodarilo sa mu nájsť zodpovedajúce vy 
jadrovacie prostriedky a postaviť ich do 
jednotnej gradačnej línie, niekde zveličoval , 
niekde zostal nevšímavý, a tak celkovému 
priebehu chýba napätie a zaujímavosť. Naj
ucelenejšie bolo prvé dejstvo. Druhé dej-

stvo malo retardujúci spád zásluhou zdl
havého rozprávania "o červenej hábe" a 
jednotvárneho riešenia pohybového prie
storu. Podobne zdlhavá by bola scéna z pr
vého dejstva, k de spieva opitý Cerevik a 
Kmotor, avšak otáčaním javiska a pestrej
ším striedaním póz. (ktoré bolo lepšie v dru
hom obsadení) bola scéna účinnejšia. Veľmi 
problematická je postava Popoviča, ktorého 
predstavovali Pavol Gábor a Stefan Gábriš. 
Táto postava je však vecou názoru a režij
ného pochopenia. Dej opery sa odohráva 
na ukrajinskej kozácl•ej dedinke Soročince, 
avšak. predstaveniu chýba ten pravý ko
zácky temperament a naturel (s výnimkou 
Ferdinanda Krčmára v úlohe jarmočníka 
Cerevika a Juraja Oniščenlcu v úlohe 
Kmotra). Oniščenko bol oveľa striedmejší 
v pijáckych scénach a "kozáckejší" v herec
kom prejave než Martvoň a s Ferdinandom 
Krčm~om vytvoril najlepšiu dvojicu. Mla
dého kozáka Hricku spevácky dobre steles
nil František Subert, ale chýbala mu práve 
mladá, zápalistá kozácka krv. V úlohe Cere
vikovej ženy Chívrie sme videli Ditu Gaba
jovú a Jankn Gabčovú, z k torých prvá bola 
presvedčivejšia (v týchto úlohách by textu 
nezaškodila prísnejšia r evízia) . Cerevikovu 
dcéru Parasju stvárnila celkom prekvapujú
co Anna Peniažková, ktorá bola oproti ináč 
dobrej Parasji Anny Martvoňovej lyrickej
šia, bezprostrednejšia a prostejšia. Hudobné 
naštudovanie pod taktovkou Ladislava Ho
loubka bolo celkove na dobrej úrovni. Roz
čarovanie však spôsobili kostýmy Stanislavy 
Vaničkovej, ktorým chýbala práve ukrajin
ská štýlová jednotnosť . 

Marián Jurík 

POHOSTINSiill VYSTÚPENIE SND 
V DRAZDA.:."fSKEJ STATNEJ OPERE 

Veľkolepou predohrou bolo p~"Yé vystú
penie Slovenského ľudového umeleckého 
kolektívu, oslavujúceho práve svoje 10-roč
né trvanie, ktorý začal svoj zájazd po Ne
meckej demokratickej republike vystúpením 
v drážďanskej kongresovej sále. Hudba, ta
nec a kroje zanechali presvedčivý dojem 
o sile a rozmanitosti sloven ského ľudového 
umenia a vyvolali u posluchá čov želanie 
skoro sa opäť stretnúť. 
Presvedčivý dôkaz o mladom, čoraz moc

nejšie sa rozvíjajúcom špecificky sloven
skom opernom umení: podala nám už mi
nulého roku drážďanská opera predvedením 
Cikkerovho "Bega Bajazida". Pri výmen-
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nom zájazde bratislav~kej opery naskytla 
sa vítaná príležitosť ešte viac prehlbiť naše 
styky, a tak sa vzájomne ešte lepšie po
znaf. 

Je pozoruhodné, že sme Suchoňovu Krút
ňavu poznali dosiaľ len z jediného pohostin
ského vystúpenia Mestského divadla v Ústí 
nad Labem, ale sarni sme ju ešte nenaštu
dovali. Bol by to naozaj záslužný čin! 
Libreto napísané Stefanom Hozom (ktor)• 
aj skvele a precítene zaspieval Ondreja), 
má veľa divadelne účinných situácií; tieto 
spočívajú v napätí medzi vinou a trestom. 
Suchoň ich vyjadril hudobnou rečou, vy· 
vierajúcou vo veľkej miere zo slovenského 
folklóru. Istotne tu ],adáme vplyv "Jej 
pastorkyne" . Suchoň však vložil do opery 
veľa osobitého, pr-ičom hodnota diela spo
číva predovšetk)•m v melodike a rytme 
(svadobná hudba, sbory, uspávanka, narie
k anie Stelinu). Najucelenejšie a dramaticky 
najpresvedčivejšie pôsobili obidva stredné 
obrazy. Zdá sa, že sú namieste niektoré 
in.štrumentačné retuše. 

Réžia (Juraj Fidler) a scéna (Ladislav 
Vychodil a Martin Benka) boli poňaté príliš 
naturalisticky, zveličovali v zdôrazňovaní 
detailu. Styri väčšie prestávky (z technic
ltých dôvodov?) trochu rušili spád, a tý.o:J. 
aj celkový dojem. Autentické boli kostýmy 
navrhimté Irenou Tonkovičovou. Sbor, or
chester a ensemble pod takovkou Tibora 
Frešu podali impulzívny hudobný 'r)·kon. 
Mimoriadne vynika'\i traja hlavní predsta
vitelia: charakteristick)-m barytónom Ján 
Hadraba (Stelina), jemným lyrizmom dispo
nuJUCa K.atrena Stefánie Hulmanovej a 
Stefan Hoza (Ondrej) . 
Veľký dojem zanechala Janáčkova ,,Líš

ka Bystrouška" pod vedením Ladislava Ho
loubka. Hežisérovi Milošovi Wasst>rhauerovi 
sa podarilo dosiahnuť obdivuhodnú priro
dzenosť v hereckých výkonoch. On, ako aj 
tvorca scény František Troster, odložili pri 
všetkom bohatstve rekvizít mnoho zbytoč
ného, áno: našli dokonca odvážne formy 
úspornosti a náznaku. Aj kost)•my (ĽudmiJa 
Purkyňová) dobre zapadli do celkovej atmo
sféry. 

Tak sa predstavenie stalo zároveit aj ob
hajcom Janáčka, moravského majstra, kto
rý sa v Nemecku hrá zatiaľ len zriedka 
(Drážďany a Schwerin uvedú v tejto ~e
zóne "Zápisky z mŕtveho domu"). V úlo· 
he líšky neobyčajne krásne spievala a hrala 
Anna ľviartvoňová - výkon medzinárodnej 
úrovne. Znamenitá bola tiež Mária Hubo
vá (lišiak) a Gej~a Zelenay (revirnik). 

Objavom bol SmE-tanov "Dalibor", ná-
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metove čerpajúci z českej histórie, stavaný 
podľa štýlu "veľkej" opery. Fáma o Sme
tanovej závislosti od ·wagnera bola t)'Tnto
predvedením podstatne oslabená. Melodická 
účinnosť pripomínala skôr Verdiho. Veľ
ký Talian bol však Smetanovi len inšpirá
torom. Podstata hudby, jej melodičnosť a 
periodičnosť, ako aj intonácia, sú zväčša 
typicky české - ďalší d ôvod, prečo môže
me ľutova·ť, že nemecké scény sa temer 
výhradne obmedzili na nesmrteľnú "Pre
danú nevestu". 

Inscenácia Miloša 'Vasserbauera a vý
prava Zbyňka Koláira bola nášmu poňatiu 
veľmi blízka. Pciam udivovalo, ako hostia 
suverénne ovládali v cudzom prostredí ši
roký repertoár technických pomôcok, sve
telnej réžie, projekcie a otáčavé javisko. 
Najpresvedčivejší dojem z dirigentov -- p re 
mňa - zanechal rnJadv Gerhard Auer. Pra
coval s orchestrom, sbo"rom a sólistami priam 
strhujúco a príkladne sprevádzal spevákov. 
Dr. Gustáv Papp v titulnej role sa predsta
vil ako hrdinský tenor talianskeho razenia. 
Dramatický mezzosoprán Margity Cesányo
vej bol tvárny a okúzľujúci; jej dueto s 
Daliborom bolo výborným operným divad- · 
lom. Vynikajúci boli Mária Hubová (Jitka) , 
Václav Nouzovský (žalárnil>) a Bohuš Ha
nák (kráľ). Aj tzv. malé úlohy boli vhod
ne obsadené. V dobrom ensemble niet toti" 
"vedľajšej roly". 

Po krásnych, srdečne oslávených úspe
choch v Drážďanoch lúčili sa s nami umelci 
Národného divadla v Bratislave s vedomím, 
že v týchto dňoch bol medzi mestom na 
Dunaji a Labe vybudovaný umelecký a 
ľudský most, ktorému želáme dlhé trvanie. 

Hans Bähm 

Posledný koncert Hiindlovej hudby z prí
ležitosti 200 rokov od smrti skladateľ a uspo
riadala III. hudobná škola v Bratislave dľía 
13. decembra v Koncertnej sieni Cs. rozhla su. 
V koncerte sa predstavilo nielen viacer~ 
nadaných žiakov sólistov, ale mali sme 
možnosť počuť aj ultážky orchestrálnej a 
komornej hudby, ktorá je dôležitým činite
ľom v estetickej výchove mládeže vôbec 
a vo VÝchove k spoločnému predvádzaniu 
hudby. "Okrem úvodného čísla pre sláčiko
vý orchester medzi najpozoruhodnejšie vý
kony patrili najmä ukážky komornej hry 
žiakov z dychovej triedy s. Turcára a z hus
ľových ss. Wagnera a riaditeľa Kowalské
ho. 

- sl~ ý 

Zájazd košického divadla do Gery (NDR) 

V týždni od 23. do 29. novembra m. r., bol operný a baletný súbor Státneho 
divadla v Košiciach na zájazde v Gere (NDR). D·vahrát ~'ystúpil s Cajkovského 
Labutím jazerom a raz s Cihkerovým Begom Bajazidom. Z početných k ritík 
o vystúpeniach košických umelcov vyberáme aspoň uhážky z dvoch a zároveň 
sa ospravedll~ujeme našim čitateľom za oneshorené u~>erejnenie: články sa nám 
dostali do rúk až v januári, a preto sme našu ~'erejnosť nemohli s nimi skôr obo
známiť. 

Dr. Hans Rudolph Jung v časopise Volks
wacht zo dňa 9. decembra 1959 o Cllikerovej 
opere a jej predvedení okrem iného píše: 

. "Košickým hosťom sme boli vďační, že 
popr.i Cajk ovského klasi ckom balete "Labu
tie jazero" uviedli v Gere majstrovské dielo 
svojej národnej hudobnej kultúry. "Beg 
Bajazid" od Jána Cikkera je - popri opere 
Eugena Suchoňa "Krútňava", v Nemecku 
už veľmi známej - najreprezentatívnejšie 
dielo pomerne rnJadej slovenskej opery . . . 

Slovenské národné a cudzie turecko-orien
tálne prostredie dávali skladateľovi bohaté 
možnosti rozvinúť svoju f arbistú orchestrál
nu paletlL Je to samozr·ejmosŕou u sldada
teľa krajiny , ktorá má Smetanu a Dvolľáka 
ako český, Janáčka ako moravský základ 
národného štýlu, opierajúceho sa o folklór. 
Ján Cikker používa predovšetkým doteraz 
málo známu slovenskú ľudovú h•1dbu ako 
t vorivý prameľí. Robí tak v ľudov)·ch scé
nach, ktoré piesľíon a tancom živo, t empe· 
ramentne spestruje a, samozrejme, aj v 
stretnutí pri návrate Bajazida a zajatcov 
do slovenskej v lasti. Cudzie turecké prostre
die Cikker charakterizuje orientálne znejú
cimi melódiami s malý m tónovým rozsahom 
a mnohými ozdobami, ako aj odlišný m sp ô
sobom inštrumentovania (flauta, x y lofón, 
hoboj). Slovenské folklórne a tmecké orien
tálne prv'ky sú však spojené jednotnou hu
dobnou rečou, ktorá nie je bez výnimky 
novodobá, ale v žiadnom prípade nie je 
konvenčná. Impresionisticky pôsobiace mies
ta nie sú iba ilustráciami, ale vďaka pevné-_ 
mu zmyslu sldadateľa pre formu sú viazané 
spomienkovými a vedúcimi motívmi. 

Premena Bajazida z turec.kého bega n a 
slovenského dedinčana je aj v hudobnej cha
rakteristike p rekvapivo presvedčivá. Tažká 
titulná úloha bola majstrovsky - po sp e
váckej i hereckej stránke - zvládnutá J a
roslavom Slli'íškom a. h. Katka Anny Polá
kovej, po hereckej stránke nie dosť pre· 
svedčivá, páčila sa ako speváčka svojím 
sopránovým hlasom. Uloha j ej h stnej mat
ky Anny bola v najlepších rukách Heleny 
Bartošovej a. h. Z osta tných postáv, veľmi 
početných, jedna alebo dve neboli práve 

uspokojivo obsadené, čím sa však celkový 
mimoriadny dojem z predstavenia nijako 
podstatne neznížiL H.éžia (Branislav Kriška) 
bola živá a vyznačovala sa dobrým i ná
padmi - napr. blížiace sa turecké n ebezpe
čenstvo alebo premena Bajazida (so zodpo
vedajúcimi svetelnými reflex mi). Slovenské 
a turecké tance (choreografia Stanislav He· 
mar) boli p ôsobivé. Záverečný sbor Slová
kov, vracajúcich sa zo zajatia, bol n aproti 
tomu konvenčný; žiadalo by sa ho oživiť 
pohybom. Orchester hm! muzikáln e, pre
važne aj presne a pomerne malé teleso n a
plnilo farebnú Cikkerovu partitúru potreb
nou zvukovou vrúcnosťou. Dirigent Ladislav 
Holoubek, teraz p ôsobiaci v Bratislave, dr
žal pevne v rukách orchester, sólistov a zna
menitý sbor (naštudoval J án Criinwald) , a 
tak zabezpečil vynikajúce predstav enie toh
to výborného diela novej slovenskej oper
nej tvorby v Gere." 

O predvedení Labutieho jazera píšu (znač
ka D.) v časopise Thiiringer Tegbla tt pod 
n ázvom Priateľstvo umocnené umeleckými 
v)•konmi (Nekonečná h1jrka aplauzu n a p o
h ostinských vystúpeniach SD z Košíc) tot~: 

"Hozhoduj úci do jem zo slovenského ba
letného súboru, k torý je na vysok ej ume
leckej úrovni, je určovan)' jeh o tanečným 
temperamentom a vkusnou in scenáciou . Ta
nečný temperament zabránil týmto mladý m 
umelcom kopírovať klasick ý b alet. Priro
dzene, že dokonale zvládli starú technilm. 
Lenže ich cieľom bola nielen tech nická vy
brúsenosť, ale aj v itálne stvárnenie pohy bov, 
vychádzajúcich z hudby, rytmická pôvod
nosť a radosť z hry tela v n ekonec!nej m no
hostrannosti. Nie drezúra, a le radosť zo ži
vota ovláda sborové tance. Charak teristic
kým znakom tanečného u menia hostí je 
diskrétnosť, s akou rozvíja jú línie. Prejavuje 
sa to v gestách, v k torých nie je nič natu
ralistické, ako aj v bohatom vypracov aní 
ensemblových tancov v apartných poh yboch . 
Choreografia vedela vzbudiť v celom súbore 
prirodzenú radosť z tanca a súčasne ju tvo
rivo zdisciplinovať. Obdivujeme b ohatstvo 
skupinových tancov, k on trasty a mnoho
strannosť výstavby u meleckej formy, k toré 

105 



sí_ce n~dväzujú na . jestvujúce vzory, ale 
mkdy lCh n: kopíruJÚ konvenčným spôso· 
bom. Rozunue sa samo sebou že t akéto 
tanečné_ m;nenie odohráva sa v ' zodpoved~
~~com JaVIskov?~ rámci. Kostýmy vynika
JU bohatou a ucelnou pestrosťou ... 

ce~ra 1~59 a _trvala do 18. januára 1960. 
Slavn?stny preJav pri otvorení výstavy 
P~;":dmeso~ hudobnf skladateľ Andrej Oče
nas, ktory zhodnotll význam Krútňavy pre 
~šu hudobnú kultúru a jej ú~pechy doma 
1 vo, s~ete. P otom sólisti S~D (Stefan Hoza, 

Dekorácie sú navrhnuté v jell1llých far· 
bách. Hudobné vederúe mal Boris Velat 
výborn): dirigent, ktorého rytmická energi~ 
sa ~remesla na znamerúte hrajúci orches
ter.'· 

St~fam~ ~IulmanovA a Ján Hadraba) za
spievali ruektoré árie z Krútiíuvv. Početní 
návšt~~ci sa už pri otvoreni vÝstavy zo
zn~~h s úspechmi juJ;>ilujúcej Krútňavy, 
s JeJ _ohlasm1 v tl~č1 Jednotlivých krajín, 
a~o ~J s ostatnýilll po:wruhodn)'mi expo· 
natmi výstavy. Výstava je rozdelená kvôli 
väčšej prehľaclno&ti na d ve časti - domácu 
a zahraničnú. Na 24 paneloch môže tu ná
vštev~k s,ledovať v chronologickom postu· 
pe v1raznu cestu Krútňavv doma i v za
hraničí. Z vystavených dokumentov môže
m~ do určitej miery usudzovať na úroveň 
teJ-ktorej inscenácie tohto diela. J e radost· 
né lt~nš~atovať, ~e uvedeniu Krútňavy ve
n?~ali vsade patr1čnú pozornosť nielen reži· 
seri, ~le a j výtvarníci, i keď to v)'stava 
?-e~ôze plne dolmmentovať. Okrem panelov 
Jt; casť ex:ponátov in.<tolovaná v bočných 
VItrínach. Na ľavej strane nájdeme vitrinu 
dokumentačný materi[J ktorej nám pribWíi 
zrod p rvej našej národnej opery .. Je v nej 
vystavená Urbnnova novela Za Vyšným 
mlynol?, podklad pre libreto Krútňavv s 
~rv~'ľl~ poz~ámk_mni skladateľa, ďalej -ru
l,opisne ukázky libreta skladateľa a Stefana 
Hozu v definitívnejšej podobe ako aj origi
náJ;te _uká~ky z partitúry. J~ to pre nis 
a~yms1 ~kie~ko~ do tvorivej . skladateľovej 
d!eln ~. Na_ celne1 stJ·ane clommuje fotogra
fia nar~dneho umelca E. Suchoňa v životnej 
veľk_o~tl. Na v ý·stave nŕtjdeme aj originálnu 
partituru Kr_útňavy, ako aj najvyššie štátne 
'7znamena~a za _Krútľí_avu - laureátsky 
titul I. stupna, um1esteny ve(lno s titulom 
národného umelca, ktorým b ol skladateľ 
~nehoň poctený vlani :pri príležitosti svo
Jich 50. narodenin. Libreto Krútňavy bolo 
?oteraz p reložené do to jazykov - z toho 
sty~och sveto v)•ch. Výstava nás obozna
~,u]e s anglir.k)-I?, Í•·tmcúzskym a nemec
l,ym preldadom hbreta, pretože iné boli ťaž· 
ko _do~tnp~é. Pozornosť návštevnlL;a zaiste 
:.c:n~]rnu ~J ?_statné exponá ty. Výstava je 
~ako,nčen~ ~e1 ko1;1 mapou s. označením miest, 
J,to~e ~wtnavu mscenovali v divadle alebo 
vysielali v rozhlase. 

DESA'l' ROKOV KRÚTŇA YY 
NA VÝSTAVE 

(m.l 

Nedávno uplynulo 10 rokov od prvého 
u ':ederua Suchoňovej opery Krútľtava na 
s~ene Slovenského národného divadla v Bra
tislave; K:útľíava si m edzitým získala po
predne miesto v repertoári nielen českoslo
venských, ale aj ostatnvch európskych oper-
ných divadiel. · · 

. ~o jej úspešných premiérach na domácich 
Ja Vl~Hch dobýja si zo dľí.a na del'i ďalšie a 
d'alš'e. zal!r~čné scény. Krútňava je pre 
nás melen p rvou slovenskou národnou ope
rou, ale tiež vynika júce dielo k toré môže 
~ašu hud?bnú kultúru trvale ~eprezentovať 

1 ~ cudzme. Mode;nosť poňatia hudobnej 
<lramy, vyspelé maJstrovstvo a v neposled
nom rade i etické hodnotv Krútl'iavv zaru· 
i!uj\t jej _pevné miesto v · s účasnej ~pernej 
~nropskeJ tvorbe vôbec. Pn'Ým zahraničnVn1 
úspechom Krútňavy bola jej premiéra" v 
ra~ús~om Linci v roku 1954.. Neskôr ju 
UVIedli :' Karl-Marx-Stadte, Augsburgu, Lip
sku. JeJ~ uvedenie v berlínskej Státnej ope
re r . 19;:,8 znamená pre nás radostné viťaz
s tvo na ceste jej nových, prenikavých' úspe
?h_ov. Berlínska opera zaradila K1·útt"tavu od 
Je; ~aštudovania už druhý raz na program 
B;rliner ~e~ttage, čo je pre nás jasným 
do~azorn . J"L ~sokého ocenenia nu tejto 
na;význacneJSeJ nemeckej scéne. Po tomto 
úspech~ uviedli K~útňavu v septembri 19!53 
v_o Welffiare, ďaleJ v Tbilisi, Kasseli a No
runherku. Rok 1959 bol p re Krútňavu ro
ko:n: novtch cenných víťazstiev v Buda
pesti, CluJ.t v Ru'?-unskej ľudovej republike 
a posledne v poľských mestách Poznaií a 
B~~om. Za desaťro~ie od vzniku Krútňavy 
m~ze~e rad?s~;te btlancovať jej 21 divadel
nyc~ mscena~u, ~ t?ho 13 zahrarúčných. 

Tieto p~eruka ve us pechy Krútňavy dali 
podnet k Ich zvýrazneniu vo forme výsta
vy, ktorú usporiadalo Slovenské múzeum 
v Bratislave. Výstava hola otvorená 19. de-
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~~sne inštalovaná. výstava o jubilujúcej 
I~rutnave. dokumenhlJe úspechy, ktoré toto 
dielo d~s1ahlo, a privábila veľa záujem
cov a milovníkov našej prvej národnej ope· 
ry, na k torú môžeme hyť právom hrdf. 

st 

CESKOSLOVENSKÁ PREMlf:RA 
KABALEVSKEHO OPERETY 

O ostravskej operete vonkoncom nemož
no hovoriť, že hy sa vyhýbala uvádzaniu 
:súčasných noyjniek. Práve naopak. V),ber 
1>ol v.šak často povrchný, ako sa to preja
vilo aj pri uvedení dvoch operiet nemeckého 
-skladateľa Kavana .. Bolo to v máji" a 
~ ,Skandál v Lisabone" . 

Séf operety J án Pac! vie byť pohotový, · 
.ak ide o nejakú súčasnú novinku, a jeho 
-šťastnú ruku cíti ť i pri v)·here poslednej 
"inscenácie .ostravskej operety. 

28. novembra bol aký si malý sjazd šéfov 
<Jperiet z celej republiky. Zišli sa celkom 
n eoficiálne spolu s riaditeľom moskov
skej operety V. A. Kandelaltim na českoslo
venskú premiéru operety Dmitrija Kaba· 
·levského .. Keď spievn mái". 

Doteraz sme Kabalcvského poznnli iba 
~ko skladateľa symfonick~·ch diel, opier , 
pot:ažne kantát a filmovej hudby. Sovietski 

<lperet:ni pracoVIÚci prt>to s nadšením pri· 
jali zprávu o novej opere te D. Kabalevské
llo. Uvederúe jeho operety "Keď spieva 
~náj" malo nebývalý úspech na scéne mos· 
kovskej operety a popri opeL"ete "Moskva
ťeriomušky" ju označujú za. ' 'r chol súčasnej 
sovietskej operetnej tvorby. 

Toto Kabalevského dielo sa vyznačuj!' 
predovšetkým tým, čím sa m usí vyznačovať 
Každá súčasná opereta. A to je hudobná 
núročnosť a melodičnos ť , op timistická pred
cbnutosť celého diela a v neposlednom rade 
<Iob ré l!ihreto. 

Úspech Kabalevského operety je práve 
v tom, že splnil všetko, čo sa v súčasnej 
<lperete vyžaduje. Ba viac. 

Jeho h udba je melodická, priam rozkoš
ná, pritom náročná a optimisticld. Libreto 
Césara Solodara je zbavené akéhokoľvek 
schematizmu a srší vtipom a ľudskou hr fl
jivosťou. Táto opereta kladie zvýšené po
žiadavky nielen na dir igenta a režiséra, ale 
i na hercov. 

Hudobné naštudovanie Vlacl'imíra Brázdu 
a Padova r éžia splňajú vše tky požiadavky 
diela. 

Zvlášť treba pochváliť 1'1rovett hereckých 
a speváckych výkonov. Paci si trocha za
-experimentoval a obsadil väčšinu hlavn)•ch 
úloh mladými h erc.'lmi, nezaťaženými ope
retnými manierami - a experiment sa vy· 
<Jaril. Videli sme veľmi dobré výkony, kto
:ré sú v ostravskej operete dosť vzácne. 

Spomeniem aspoň Táňu Márie Strnado· 
v~j, Jurka Miroslava Baráka, Kup rianovho 

Kosťu H olnbára, Magdulénu Zdeňky P o
láčkovej, Ptičkina Pavb :'\ebedu a ďalších. 

Vcelku je uvedenie Kubalevského opere· 
ty úspechom ostravskej operety. Úspechom 
o to cennejším, že od uvedenia Boguslav· 
ského Krakoviakov a goralov sa zdalo, že 
ostravská opereta má tendenciu klesa júcu. 

Opereta "Keď spieva má j" iste dostane 
miesto i v repertoári ďalších operetných 
scén. Zdá sa, že kríza okolo súčasnej ope
rety je vy riešená. Ak aj nie u nás, aspoi• 
v Sovietskom sväze. Nesmieme, pravda, za
búdať, že za to vďačíme symfonickým skla
da teľom. Pokúsia sa o to a j naši symfo
nickí sklada telia? 

Poslednou baštou, k torá ešte stále odo· 
láva súčasnosti, zostáva teda opera. Do
kiaľ? 

Peter Herzog 

PRE:.\HEn .\. OPERY DOBRÝ VOJAK 
SVEJK VO SVÉDSKU 

Dňa 2p. novembra 1959 bola v Kráľov
skom divadle v Stokholme premiéra opery 
Dobrý vojak Svejk od Cechoameričana R o
berta Kurku, k torý zomrel ako 35-ročný 
krátko p red svetovou premiérou tejto ope· 
ry v Amerike. V Stokholme sa uskutočnila 
ľrvá európska p remiéra Dobrého vojaka 
Svejka. Libreto opery spracoval Lewis Al
lan. 

Opera má dve dejstvá s čitan)'Ill proló
gom. Už prológ sa nesie v humoristickom 
tóne : recitátor svoj slávnostný úvod začína 
po česky, preruší ho vírenie bubnov, k toré 
mu pripomenie, že sa nachádza vo Svéd
sku, a tak musí začať znova, tentora1: však 
po švédsky. 
Kľtrkova hudba je celkom tonálna, vtipná 

a jednoduchá. Miestami pripomína aforistic
ký štýl "Zobráckej opery", ale s tým roz
dielom, že je viac ľudová. ako ironická. 
Zr-edukovaný orchester sa skladá zo 14-jch 
d ychových nástrojov, z kotla a vojenského 
bubna. Kúrka často používa tanečné motí
vy. Svejka necháva napr. ospevovať prí· 
jemné dni v nemocnici vo valčíku, pričom 
pacienti tancujú fudant. 
Nesmrteľnú postavu, k torú vytvorili Ja

roslav Hašek i Josef Lada, vynikajúco 
stvárnil najpoprednejší charakterov)· herec 
švédskej opery tenorista Sven-Erik Vík
strom, k torého register úloh postupuje od 
Tamina v Kúzelnej flaute až po kapitána 
vo Vojckovi. 

J.c. 
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MATINE ZO SKLADIEB K 15. V"'ffiOCIU 
SNP 

Na počesť Sjazdu slovenských skladate· 
ľov usporiadal Cs. rozhlas v nedeľu 6. de
cembra 1959 koncertné matiné, na ktorom 
Miešaný sbor Slovenskej filharmónie (sbor· 
majster J. M. Dobrodinský) a Symfonický 
orchester bratislavského rozhlasu pod vede
ním J. Svobodu predviedli väčšinou pre· 
miérové diela, vytvorené k 15. výročiu Slo
venského národného povstania. 

Burlasov Epitaf mú zrejme zameranie 
programové, čomu nasvedčuje najmä stred· 
n)' diel, ktorý so svojimi dynamicko-zvuko
vými i obsahovými zlomami tvorí jeho roz· 
vedenie. Rozpätie obsahovej škály je v 
skladbe značné: od nežnej, skoro až mäk
kej lyričnosti cez dramatično až po grotes
ku, čo azda trochu aj narúša stavebnú i 
obsahovú rovnováhu diela. Nemožno, prav
da, tvrdiť, že by zámer bol celkom úmer· 
ný tvorivým schopnostiam autora, ktorý sa 
tu až príliš nechal strhnúť tvorbou Sucho
ňa a Bartó],a - no jednako Epitaf opráv
ňuje k veľkým nádejam v ďalšom raste 
skladateľa. 
Očenášova Suita z baletu Vrchárska pie

seň priam nadväzuje na slovenské ľudové 
tance. Oproti predošlým zvukovo prehuste· 
ným orchestrálnym dielam zdá sa nám tu 
partitúra značne preja~nená. Skladateľ in
špiračne vychádza z ľudového tanečného a 
hudobného prejavu, čím sa jeho hudba stá
va sviežou a poslucháča si priam podma· 
ňuje. Zdá sa nám však, že š tylizácie ľudo
vých tancov v II. a JII. časti by si žiadali 
podstatne rezkej šie tempo, pretože inak dosť 
strácajú z vitality ľudových originálov. 
Suita najmä svojou majstrovsky spracova
nou I. časťou bude vyhľadávanou a víta·· 
nou skladbou na k oncertn),ch pódiách nie
len u nás, ale i v zahraničí . 

Zimmerovo Strečno vie poslucháča upÚ·· 
tať, ba priam strhnúť pravdivosťou a pre
svedčivosťou výrazu aj po viacerých pred
vedeniach. Dielo pôsobí mohutným dojmom, 
a to ani nie tak rozmernosťou plôch, ako 
skôr silou výrazu, pričom skladateľ dosa· 
huje tento moh'utný účin niekedy (napr. v 
II. časti) pomerne jednoduch)>mi prostried
kami. Inak však Zimmer pre dosiahnutie ú
činu nijako prostriedkami nešetril. 

So sympatiami sme si u nás po prvý raz 
vypočuli podarenú kantátu 5umí hora rod· 
ná od Simona Jurov~kého, v ktorej autor 
s veľkým zmyslom pre cit a vkus 71adil vo
kálnu i orchestrálnu zložku diela. Táto 
skladba (na slová Pavla Horova) spÚia svoj 
zámer, aj pokiaľ ide o názov diela, lebo 
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ozajstná spevnosť vo vokálnej a inštrumen
tálnej zložke nás zaujme hneď pri prvom· 
počutí. 

Orchester pod vedením mladého dirigenta 
J. Svobodu podal veľmi presvedčivý vý
kon. Najväčšie vypätie sa zračilo v mohut· 
nom vyznení Zimmerovej symfonickej bás
ne Strečno. 

Treba ľutovať, že okrem symfonického· 
koncertu Slovenskej Eilharmónie (4. 12.) a 
spomínaného matiné symfonickej hudby 
nemohli sa vrámci sjazdu uskutočniť pre
hrávky najlepšieh diel, ktoré vznikli za
posledných 15 rokov. Skoda, že sa neusku·· 
točn.il ani koncert komorných .skladieb a" 

koncert piesňovej tvorby, čím by sa sú·· 
časne m obilizovala aj tvorba týchto žánrov. 
No verime, že aj tieto koncerty nás hudú 
dôstojne reprezentovať na prehliadke našej, 
hudobnej tvorby v rámci osláv 15. výročia< 
oslobodenia našej vlasti. 

(r) 

MELODIE 19 59 

Neoddeliteľnou :r.ložkou sjazdového roko-· 
vania boli koncerty, z ktorých by si zaslú
žil širšiu diskusiu koncert novej slovenskeí 
tanečnej tvorby (5. decembra 1959 v Estrád-· 
nej hale PKO). Očakávalo sa, že o koncert 
tanečnej hudby bude veľký záujem aspoň. 
v radoch mládeže. Bolo to však opačne. Za
plnená bola sotva tretina haly, pričom 
značnú časť poslucháčstva tvorili účastníci 
s jazdu. 

Koncert Melódie 1959 m11l v podtitule
"defilé nových slovenských tanečných 
skladieb", z pódia však zneli a j skladby, 
ktoré vysielal rozhlas už r. 1958 a v prie
b~hu roku 1959 ich odvysielal aj štyridsať
kráť. V tomto prípade mohol podtitul znie( 
"defilé najúspešnejších slovenských taneč
nych skladieb" , pretože poslucháč sa kla
mať' nedá; chce si vypočuť alebo no vé, 
alebo naj ú s p e š ne j š i e, prípadne naj
čaatej~'ie hrané tanečné skladby. 

Výber skladieb poulcazoval skôr na práctt 
aranžérov a reprodulcčný štýl zúčastnen)·ch 
súborov než na hodnoty, ktoré sa v sloven
skej tanečnej hudbe vytvorili v poslednom 
období. Na koncerte sa tiež ukázalo, že a
ranžérska práca spolu s interpretačným pre
javom dáva jednotlivým skladbám takú 
tvárnosť, že sa od seba ničim nelíšia. Tak 
napríklad niektoré skladby v podani Ta
nečného orchestra bratislavského rozhlasu 
podobajú sa ako vajce vajcu, hoci každá 
z nich je od iného autora. To vzniká tým, 
že jednotlivé súbory svojím výberom skla-

.lieh, aranžérskou prác~u a sp?sobom . in
-terpretácie (väčšinou spolupôsob1ace v jed
nej osobe) si vytvorili svoj osobitý, ale veľ
mi úzko vyhranený charakter. , 

Druhým naliehavým p_roblémom, ~tor~
-pri tomto koncerte vystúpil do popred1a,. s? 
interpretačné súbory. ~a koncerte vystupil 
'Tanečný orchester bratJslavské~o rozhlasu _s 
.dirigentom Vieroslavom Matus1kom, Ta~ec· 
.nv orchester Siloša Pohanku a Rytrmcká 
~kupina Františka Havlíčka. 

V repertoári TO~R sa zj~''tljú _skladb_Y, 
v ktorých prevažuJe melol~Ck~ mvencm, 
voľnejší rytmus a lll:el~chohcky char~kt~r~ 
'Tanečný orchester S1lo~a Po~anku hra nez 
skladby s melodickou mvenc10u, ale ta~eč· 
mejšieho, rýchlejšieh_o, prípadne -~luesov.~ho 
tempa, pričom v m štrumentácn_ vyUZiva 
nástrojové sekcie v plnom harmomckom zne
,ní aj improvizačnými sólami. Inštrume~
'tálna skupina Františl<a Havlíčka má svoJe 
prednosti v interpretovaní šansónových 
skladieb a v skladbách, k toré dávajú mož
nosti bohatého využitia klavíra. 

Na koncerte odzneli skladby Y. Matuší
ka S Jurovského, B. A. Wicka, P. Zele
na~a, • D. Pálku, A. Bou du, R. Hrebenára, 
K.· Elherta, J. Laifera, T. Seidmann~, F~. 
\Havlíčka G. Toperczera, T. Sebu-Martmske
ho, A. Lieskovského, M. Pix·ošku a G. Du
síka. 

Medzi najpozoruhodnejšie skladby, ktoré 
na koncerte odzneli, patrí Predohra V. Ma· 
tušika v ktorej sa spája vlastná pôvodná 
inven~ia so skúsenou rukou aranžéra v št:f· 
}ovo jednotné dielo. Pohotové zarade~e 
Bluesu Simona Jurovského z hudby k fil
mu Dom na rázcestí (ešte pred premiérou 
filmu) ukazuje Jurovského ako skladateľa: 
'k torému nie je tento žáner cudzí a ktory 
vie dokonale využiť i v rámci vyšších kom· 

·pozičných celkov. 
Pozornosť vzbudila pieseň Františka H av

líčka More v úprave pre sólo, ženský sbor 
.a veľkv orchester. V úvode skladby sa aran
žér s~ažil pripraviť poslucháčovi náladu 

-impresionistického . charakteru, čo podľa 
môjho názoru r:eprlspelo. ~ tanečnéi_Du cha· 
mteru tejto piesne. SVIezou a povodnou 
·invenciou zaujala pieseň A. lloudu Zeme· 
gula na vlastný text. Nekonvenčný ~elo: 
dický nápad a dobrá . inštrumentácia priSpeli 
:k úspechu piesne. GeJza Toperczer priSpel do 
koncertu sólovou inštrumentálnou sldadbou 
Improvizácia pre klavír. J e to náročná, vir
t uózna skladba, ťažiaca čiastočne z džezo· 
"Vých prvkov. Virt~ózne ~u_žíva klavírnu 
·techniku no ako unproVIzacta mohla byť 
:.náladov~ a kontrastne bohatšia. Výborne ju 

zahral František Havliček s rytmickým 
sprievodom svojej skupiny. . . 

Jednotlivé piesne interpretovah Gabrtela 
H ermelyová, Bea Littma~ová, TEva Mar: 
tinová Jozef Kuchár a Richard Nemec. Ani 
jeden 'z nich neprekročil svoj obvyklý šta~
dard. Najlepšie si viedla _Bea _Ltttn;anov~. 
G. Hermelyová a E. Marhnova SVOJOU ~u
stredenosťou na vonkujši afektovaný preJav 
zabudli na hlasovú dispozíciu, intonáciu ~ 
tvorenie tónu. Program konrertu uvádzali 
dvaja konferenciéri: Mája Velšicová a Mi
lan Ferko, k torí .tlmočili priemern)' estrádny 
sprievodný text Rudolfa Skukálka. , 

Marián Jurík 

Zprávy SSS 

Zahraniční · hostia -v SSS. Koncom minu· 
lého roku navštívili Sväz slovenských skla
dateľov niekoľkí zahraniční skladatelia a 
výkonní umelci. Na prehrávkach a disku· 
siách zoznámili sa nielen s našou hudobnou 
tvorbou, ale i s hudobn)'m životom,. ktorý 
sa radostne rozvíja aj na našom vuiieku. 
- Dirigent Kórejskej štátnej filharmónie 
Kim-Gi-Dok požiadal Slovenský ~~dob~ý 
fond o zaslanie orchestrálneho materiálu me
ktorých diel slovenských skladateľ ov a mie
ni ich uviesť na dvoch koncertoch, progra
move zameraných na československú hu· 
dobnú tvorbu. - Mimoriadny záujem o 
novú opernú tvorbu prejavil predseda Svä· 
z u ukrajinských skladateľ ov a riaditeľ !co1;· 
zervatória v Kijeve A. Stogarenko. Pl'lsľu· 
bil svoju pomoc pre uvedenie C~erovho 
J ánošíka v Kijeve. 

Z poľských umelcov bol hosťom SSS var
šavský skladateľ Augustín Bloch a pod~red
seda Sväzu poľských skladateľov S~slav 
Wislocki s prof. Boleslavom Woytowtczom. 

Začiatkom januára t. r. zúčastnil sa na 
prehrávke v Sväze slovenských sld~dateľov 
novozélandský dirigent John Hopluns, kto
rý prejavil záujem o predve~e~e ni:kto· 
rých diel našich autorov v SVOJeJ vlasu. 

Koncerty a besedy SSS : - Pred sjazdom 
SSS pokračoval referát pre hudobné akCie 
pri SSS v besedách a koncertoch v B1·atisla· 
ve i na našom vidieku. Za účasti skladate· 
ľov a výkonných umelcov sa uskutočnili 
podujatia v Sládkovičove, v Sene} a v. bra· 
tislavskom závode MDZ. - Pocas SJazd~ 
pozdravili skladatelia a výkonní ~el~1 
pracujúcich Chemického závodu _Juraja Dt
mitrova a závodu Kablo v Branslave krat· 
ším hudobným programom. Pracujúci tých· 
to závodov pozdravili sjazdujúcich hudob
n ých umelcov delegáciami. 
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KONCEHTY SLOVENSKEJ 
FILHARiV!ÚNIE 

Už tradične b)'vajú l:oncerty novembro
vého cyklu svojou náplňou zamerané na 
tvorbu sovietsk-ych skladateľov, aby náš po
slucháč v rámci Mesiaca československo
sovietskeho priateľstva mal možnosť zozná
miť sa s ich dielami intenzívnejšie ako ino
kedy . O to väčšie bolo naše sklamanie, keď 
za celý mesiac neodznelo ani jedno repre
zentačné dielo sovietskej hudobnej tvorby. 
Ba i z tvorby jediného Prokofieva hrala 
filharmónia nie práve jeho najpríznačnejšie 
ďiclo, ktoré m á so sovietskou produkciou 
veľmi málo spoločného, keďže vzniklo o 
tridsať rokov skôr, ako sa začína tvorivé 
sovietske obdobie Pr·okofieva (i906). Re
pertoár však splatil, i kecľ nie najobjavne.i
ším spôsobom, dlh ruskej klasickej tvorbe. 
Hneď na prvom koncerte 5. novembra 

sme za dirigentským pultom privítali poľ
ského dirigenta S. Wi.1lochého, ktorý uv ie
dol Cajkovského IV. symfóniu. Najmä tých, 
ktorí majú v živej pamäti jej nedávne tl
močenie Gaukom a Bassarabom. nemohol 
Wislockého výkon plne uspokojiť: A to ani 
nie tak po stránke myšlienkového prístupu 
k dielam (čo práve u tejto symfónie v sna· 
he podtrhnúť pesimizmus a tragizmus je 
mimoriadne aktuálne), ako skôr po stránke 
eminentne hu!lobnej výstavby diela. \Visloc
ki sa sústredil na vvkl'eslenie kontúrv diela 
(najmä v prvej časti), ale nestačil mi mies
tach, kde mal do činenia iba s hudobným 
detailom, kde sa nemohol oprieť o zvuko
vosť a pregnantný nápad. Otvorenou ostala 
i otázka striedania temp. Z nemála technic
kých kazov treba poukázať na povážlivú 
intonačnú rozkolísanosť plechovej skupiny. 
Oveľa väčší zážitok po5kytli Bachove kon
certy pre dva, tri a štyri klaviry v podaní 
pofsk),ch umelcov (B. H.ofman, Z. Drzewic
hi, B. W oitowitz a J. Ekier, ktorý o deň 
neskôr vystúpil ako sólista Chopinovho 
IUavírneho konce1·tu c mol). Vysoko treba 
oceniť nevšedný zmysel pre dobovú ade
kvátnosť prejavu (i u dirigenta Wislockého), 
ako i jedinečné zvládnutie' technických ob
tia7i a zohratosť partnerov. 

Na nasledujúcom koncerte (12. a 13. no
vembra, odznela verejná premiéra Feren
czyho Finále pre veľlt)' orchester (dirigent 
Ľ. Rajter). Skladateľovi sa podarilo vytvo
riť plynulý hudobný prúd, s využitím ty
picky finálovej technik-y, nie však na úkor 
m elodického nápadu a myšlienkovej úder
nosti. Dieter Zechlin (NDR), sólista V. kla
vírneho koncertu Ludw:iga van Beethovena, 
sa miestami snažil až o príliš verné tlmo-
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čenie predlohy, no v drul1ej časti nás tro
.chu rušila prílišná uvoľnenosť, ktorá mies
tanli inklinovala až k romantickej kanti
léne. Na koncerte odznelo i svieže dielo
Jána Cikkera Symfonietta (inštrumentovanát 
Sonatína pre klavír). Huskú hudbu zastupo
vali Ljadovo..-e Národné piesne pre orches
ter op. 58, ktoré upútali pozornosť vyni
kajúcim in.~trmnentačným majstrovstvom. 

Na ďalšom koncer1:e vystúpil ako sólista· 
ďalši klavirista István Antal z Maďarska. 
Predniesol Mozartov Klavírny koncer t B: 
dur. Antalov výkon nesplnil Ôčakávanie. V 
jeho p rednese ch),bali typické znaky mo· 
zartovského ~·týlu. Zanedbávarlie prizvulw
vej pulzácie, jedného zo zál<iadných archi
tektonických prvkov Mozartovej hudobnej. 
reči, malo za následok rozplynutie celku. 
Zdá sa, že Antalovi nie je táto oblasť hud~ 
by najvyhovujúcejš ia, a to nie že hy na ňu 
nestačil, ale skôr preto, že pozícia, z ktorej 
pristupuje k jej stvárneniu, je pomýlená .. 
Matným dojmom pôsobil orchester v nie
veľmi výraznej Schubertovej V. symfónii. 
Dirigilntovi Z. Bílho"i dalo veľ a pr·áce p re
konať nesústredenosť orchestra aj v Proko
fievovej Klasickej symfónii. V prvej časti 
chýbala náležitá diferenciácia skupín, v 
·druhej veľmi markantne vystúpila do po-
pr-edia nekultivovano~ť a či skôr indispoz(
cia sláčil~ov. Zato v tretej časti sa orchester · 
už rozohral a podal výkon, na aký sme u 
Bílka zvyknutí. Je príznačné, že najlepšie
vyšla pridaná tretia časť. 

Po troch klavírnvch koncertoch sme na· 
poslednom koncer te" (26. a 27. novembra) 
počuli po dlhšom čase opäť husľový kon
cert. Ziaľ, sólista S. Sorm nám podal iba 
veľnli _priemerný obraz ináč veľmi pôsobi
vého Cajkovského Husľového koncertu D· 
dur, a to tak po stránke technickej, ako i 
výrazovej. Nad sólistom dominoval výbor
ne hrajúci orchester pod vedením rumun
ského hosťa M. Brediceana. Dirigent uviedol 
okrem Dr11hej orchestrálnej suity G. Enesca 
Symfonickú suitu N. Rirnského-Korsakova :· 
Seherezádu. Interpretácia niesla nielen zna
ky svedomitej technickej pripl'aveuosti 
(vzácna vyrovnanosť orchestra, C:istota dy
chových harmónií), ale i dokonale ujasne
nej koncepcie diela. Dirigent sa ani v zvu
kove najvypätejších miestach nedal strhnúť 
k falošnému tragizmu a démoničnosti, ale· 
zachoval vkusnú čistotu .a prostotu dielä. 
Tajomný tón vytváral rozprávkový rámec
v súlade so skladateľovtm zámerom. Prá
vom patrí interpretácia Seherezády k špič
kovým výkonom cyklu. 

P. Faltin 

O POLOVICKE JEDNf:HO 
KONCERTU 

V koncertnej sieni SF sme si 5. novembra 
vypočuli prvé b ratislavbké predvedenie kon

.certov pre dva klavíry (c mol), pre tri kla
víry CC dur) a pre štyri klavíry (a mol) 
a sláčikový orchester od J . S. Bacha v po
daní poľských klaviristov J. Ekiera, J. Hor
mana, Z. brzewického a B. Woytowicza a 
dirigenta S. Wislockého. 

Bol to jeden z večerov, na ktoré sa dlho 
pamät-i . Umelci podali vynikajúce komorné 
poňatie hry so všetkýrni kladmi, ktoré tento 
pojem obsahuje. Ukázali hlboké pochopenie 
zmyslu vlastného partu s rovnako hlbokým 
zmyslom pre party spoluhráčov a z toho 
vyplývajúcu bohatú plastičnosť prednesu, 
práve v tomto obsadení ťažko dosažiteľnú. 
Počuli sme teda obdivuhodné splnenie ozna
movacej funkcie interpreta, na míle vzdia
lené od okázalého obdivovania vlastnej do
konalosti, a pritom práve tak nesmierne 
ďaleko od opačnej krajnosti, keď sa hráč 
stáva malichernou nulou, ktorá pre noty 
nevidí muziku. 

Boli sme očarenými svedkami ozaj ob
javnej, na myšlienkovej podstate diela sta
vajúcej interpretácie, zbavenej akéhokoľvek 
neživotného "šestnástinového" akademizmu, 
a na d ruhej strane zase nepridávajúcej Ba
chovi prepiatu pateličnosť tam, kde nepatrí. 
Neváhame použiť hodnotenie z najvyšších: 
počuli sme skutočné realistické interpretač
né umenie. 
Prečo toľko slov o jednom koncerte, 

vlastne iba o jeho prvej polovičke? Preto, 
lebo podstatne prevýšil (podľa subjektívnej 
mienky pisateľa) mnohé výkony v tejto 
oblasti, ktoré v Bratislave odzneli a boli 
týmto časopisom (:r.dôrazňujem však, že 
plným právom) kladne hodnotené. Teda 
Bach našich poľských hosti bol omnoho hlb
ší, pravdivejší ako napr. Bach v podani 
inak výborného Holandského komorného 
orchestra, bol lepší ako Vivaldi a Tartini 
vynikajúceho Maďarského komorného sú
boru, oveľa prevýšil Bacha belgickej čem
balistky a j štvrtý Brandenburský koncert 
pod taktovkou takého dirigenta, akým bol 
H. Abendroth (nahrávka pražského rozhla
su) , ba i niektoré čísla Európskeho Bach
ensembln (olcrem nezabudnuteľného violistu 
a hobojistu). Azda len Strossovo pred·vede
nie šesťhlasného ricercaru z Hudobnej obete 
je nedostižné. 

Motorizmus bachovského allegra nezna
mená - totiž nemá znamenať jednotvár
nosť, plochú uniformitu a rozdrobenie ži
'Vého dychu myšlicnlty na takty s večne 
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rovnakýmÍ akcentmi prvých dôb. V pro
gramoch vždy čítavame o vyrovnanosti 
pomalých častí, ale nie často sme počuli 
ozaj bachovský pokoj. A t u práve poľskí" 
umelci neostali rlič cllžrú. 

O dokonalých podrobnostiach, ktoré vni
mavého poslucháča privádzali do nadšenia~ 
sa pre nedostatok miesta ani nezmieňujem. 
Boli podmienkou dokonalosti celku, ktorú 
sme počuli. Už na 2.áklade prvého dojmu 
môžeme - myslím - usudzoval', že bola 
plodom umeleckého poznania zrelej životnej 
skúsenosti hráčov, zjednotenej a umocnene.f 
osobnosťou vynikajúceho dirigenta. Obecen
stvo dlhotrvajúcim nadšeným potleskom 
iste nemeralo nezvyklú atrakciu, k torú pla-· 
gáty oznamovali veľkosťou písma, ale svo
ju vďaku za zriedkavý umelecký výkon, 
presvetlený radcstným muzicírovaním. Zo
siln),ch zážitkov vari najsilnejším bol kon
cert pre dva klavíry. 

Umelci koncertovali aj v Prahe; dúfame, 
že Gramofónove závody nepremeškali skve
lú priležitosť. 

Miroslav l7ilip-

O ZÁJAZDE SPEV ACKEHO S BORU 
SLOVENSKEJ FILHARMONIE 

Spevácky sbor Slovenskej filharmónie so, 
sbormajstrom J . 1\f . Dobrodinským úspešne 
absolvoval jesenné turné po Nitrianskom 
kraji v dňoch 3.-9. XL 1959. Naše mestá 
a dediny privitali tento sbor s otvoreným, 
náručím. 

S radosťou sme sledovali tváre, dychtiace
po peknom zážitku, v zaplnených sálach 
nielen v Zlatých Moravciach, Prievidzi, 
Handlovej, Leviciach, ale i v malej dedinke· 
Zitavce pri Vrábloch, kde si tohto roku po
stavili pekný kultúrny dom. Po prvý raz 
zdvihli oponu - po prvý raz zazneli tóny 
vážneho umenia, ktoré sa im iste zdali naj-
vhodnejšie na otvorenie tohto kultúrneho 
stánku. Nemožno obísť zvláštny postoj k 
umeniu, s ktor)'m sa sbor v tejto dedinke
stretol. Pocity, ktoré zrodilo ovzdušie me
dzi sborom a publikom počas koncertu, ne
vídaný kontakt medzi poslucháčmi a účin
kujúcimi, úprimný záujem o predvedené
diela, to všetko vyzradil posledný potlesk, 
jednoznačne vyslovujúci náročné i poteši
teľné : áno! Ochota prijímať kvalitné diela 
hudobného umenia u nás na vidieku stala 
sa vecou nie revolučno-kultúrneho hesla, ale 
vážnou skutočnosťou. Akoby sa rady poslu
cháčov ponúkali sťa prázdna hudobná osno-· 
va, na k torú možno písať . .. ! Teda píšte, 
ale tak, aby aj naše srdcia zneli a spievali 
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melódiou, ktorá odstraňuje únavu a na
plňa nás novými silami a optmuzmom. 
Chceme rásť všestranne, a to aj k u l tú r n e 
v š e t ra n n e. Chceme prijímať všetko, čo 
nás povznáša. zušľachťuje, obohacuje kul
túrne i spoločensky. Povedzte nám najprv 
slovom, prehovorte vážnou melódiou, potom 
si nájdeme cestu k tomu, ako počúvať a 
prijímať veľké hudohné básne, ktoré nás -
ako sa hovorí - menej zaujímajú; vari 
preto, že im nerozumieme, že sú bez slov. 
My si však myslíme, že je to najmä preto, 
že ich nepoznáme. V týchto slovách akoby 
-doznievali v repríze "vidiecke" inotivy zo 
Sjazdu socialistickej kultúry, ktorý venoval 
veľa pozornosti a starostlivosti aj týmto 
problémom. Možno smelo povedať, že náš 
vidiek na svoj kultúrny rast priam čaká a 
je pripravený prijať veľa nových lcultúr
nych hodnôt. 

Skladby, ktoré sbor Slovenskej filharmó
nie roznášal po Nitrianskom kraji, boli ako 
živé vence, ktoré vďačne položil k pomníku 
hrdinov z príležitosti októbrových osláv. 
Programy, ktoré odznievali, boli vcelku 
úspešné. K jednotlivým skladbám sa však 
publikum stavalo presvedčivejšie, ba priam 
nadšene. Týkalo sa to najmä venčeka pies
ní !II. Schneidra-Trnavského "Veje vietor" 
a týchto skladieb : D. Sostakovič: "Poctu 
vzdajte, priatelia", V. Novák: "Neščasná 
vojna" , F. Poulenc: "Mária", J. L. Bella : 
"Tri hviezdy", J. Suk: "Zavedený ovčák", 
Orlando eli Lasso: "Echo", M. Konnek: 
" Pozdrav", V. Kálik: "Sáteček". Aj na 
ostatné skladby reagovalo obecenstvo citli
vo a vďačne. Opakovanie a mnohé prídav
ky boli v každom meste samozrejmé. Práca 
sboru Slovenskej filharmónie na tomto zá
jazde bola radostná a užitočná - výsledky 
primerané. 

Tešilo by nás ešte viac. kebv slová J. 
Vrchlického " . .. zdá se, duchové že sta
rých časú s novými se tésném ve objetí 
chytaji . .. ", ktoré tak krásne znejú u J. 
B. Foerstra v sbore "Pražské zvony", našli 
stelesnenie práve na slovenskej pôde a keby 
a j zvony, ktoré by zvestovali kultúrne vy
rovnanie mesta a decliny, zaznievali vždy 
naplno. Jozef Danišovský 

SII..NY UMELECKY ZAžiTOK 

Keď som šiel 17. novembra do Koncert
nej siene Cs. rozhlasu na Večer sonát, pri· 
pravený Mikulášom J elínkom - husle a 
Evou Fišerovou - klavir, prvé, čo mi prišlo 
na um, bolo, aká asi bude návštevnosť. 
Neveľká Koncertná sieň Cs. rozhlasu bola 
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síce pekne zaplnená, ale pri pohľade na 
tváre pritomn),ch každý zistil, že sú to 
takmer všetci muzikanti. Z toho vyplýva, že 
našu širšiu poslucháčsku obec ešte vidy 
lákajú iba zahraničné mená, že si nevie 
ocenif domácich tvorivých ani reprodukč
ný ch umelcov. 

Dvojica J elínek - Fišerová predstavila 
sa nám na Večere sonát s týmto progra
mom, Sonáty pre husle a klavír Leoša .Ja
náčka, Edvarda H agerupa Griega, Claude 
Debussyho a Sonatína pre husle a klavír 
národného umelca Eugena Suchoňa. Bol to 
tetla program nekonvenčn)', v ktorom Grie
gova sonáta bola zaradená ako kontrastné 
odľahčenie v línii Debussy-Janáček-Su
choň. 

Prístup k programu ako celku poukazo
val na to, kam obaja umelci svojimi teraj
šími výkonmi smerujú a k čomu dospie
vajú. Je to cieľavedomé úsilie dopracovať 
sa maximálnej kultúry výrazu najvýstiž
nejším tlmočením diela. Do hudobnej reči 
Leoša Janáčka vnilwl J elinek s citlivosťou 
a premyslenosťou. V jeho podaní znie J a
náčkova hudba stručne, mužne, no nevy
hýba sa" ani miestam, v ktorých dal vynik
núť citlivej a vrúcnej kantiléne. Eva Fiše
rová citlivo doprevádzala a dotvárala cha
rakteristiku cliela, pričom vyzdvihla pevný 
Janáčkciv rytmus, dynamickú i agogíckú 
prácu s motívom. (Hneď na tomto mieste 
treba zdôrazniť, že Fišerová hrala všetky 
cliela spamäti, čo pri takých clielach, ako je 
Janáčkova a Debussyho Sonáta, nie je ľah-
ká vec.) 1 

V Griegovej Sonáte uplatnili obaja umel
ci širokú melodičnosť a vrúcnosť skladate
ľovej hudby. J elínek vláčnym pohybom 
pravej r uky rozozvučal svoj nástroj v 
krásny a sýty tón. Do nového sveta nás 
priviedli Jelinek a Fišerová v Debussyho 
Sonáte, ktorú zahrali s ľahkosťou a ele
ganciou. Toto clielo by si však žiadalo ešte 
trocha stmelenosti v jednotlivostiach pri 
práci s krátkymi m otívmi. Vrcholom ume
leckého zážitku bolo predvedenie Suchoňo
vej Sonatíny. Jelínek a Fišerová vložili do 
nej všetko svoje umenie. V ich podaní za
skvelo sa toto clielo v plnej kráse. Mohutný 
rozmach v začiatku prvej časti vystriedala 
majstrovská kadenc-ia, v ktorej sa zvlášť 
výrazne zaskvelo J elínkovo umenie. Pri ich 
hre sme si znova uvedomili, aké v)'znamné 
j e toto clielo. 

Na záver len toľko. Skoda, že na tomto 
la:ásnom umeleckom večere nebolo a~po!"t 
toľko poslucháčov, ako býva na koncertoch 
SF. 

Marián Jurik 
Eugene Delacroix : Fryderyk Chopin 

(22. februára 1810- 17. októ.ln·a 1.84.9) 
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VYDARE~KONCERT 

Koncert komorného orchestrálneho zdru
ženia (15. decembra), ktorý dirigoval v Kon
-certnej sieni Cs. rozhlasu Vlastimil Ho1•ák, 
bol vitan)'lll oživenfm bratislavského hu
~obného života tak po stránke programu, 
ako aj reprodukčného telesa. Po odchode 
V. Talicha nebolo vlastne nikoho, kto by 
sa bol sústavne venoval tomuto druhu hud
by a vyplňal citlivú medzeru v koncertných 
programoch, a napokon aj v hudobnej vý
-chove verejnosti. Je síce pravda, že zo 
stránk-y spoločenskej tieto komorno-orches
trálne konc.erty nemajú pre niektor)'ch n1Í· 
vštevníkov koncertov takú príťažlivosť ako 
koncerty SF, no pre poslucháča, ktorý cho
~í na koncerty pre hudbu samu, sú dopln
kom hudby symfonickej i sólistickej, ba 
v nejednom prípade mu prinášajú nové 
-cenné hudobné zážitky. Toto platí v plnej 
lniere o decembrovom._ koncerte, prvom v 
sezóne. Ak sa nemýlime, Lullyho krásna a 
svieža suita bola v Bratislave predveden:i 
po prvý raz vôbec. Dávno sme nepočuli 
rozkošnú "Malú nočnú hudbu" od \V. A. 
Mozarta, ktorá podobne ako Bachov koncert 
d mol pre dvoje husle má byť jedným zo 
:základných diel vo vedomí záujemcu o hud
bu. Koncert P. X. Brixiho pre organ a or
'Chester je zase dobrým príkladom p.t•e ne
-cirkevnú a nechrámovú organovú koncertnú 
hudbu. 

Združenie sa teda podujíma v týchto kon
ť:ertoch na veľlni p otrební1 a záslužnú čin
nosť, k torá potrebuje všemožnú podporu 
nielen zo strany nadriadených in~titúcii, ale 
aj zo strany obecenstva. 

Orchester komorného združenia sa skladá 
zo znamenitých umelcov rozhlasového a fil
harmonického orchestra a má aj v dirigen
>tovi veľmi dobré preclpoklady pre umelec
ky najnáročnejšie produkcie. Ak sme badali 
menšie nedostatky v súhre so sólistami, 
možno to pripísať skutočnosti, že v tejto 
~ezóne združenie nemalo ešte dosť príle
. žitostí na SIJOločnú prácu. Rozdielnosť tónu 
~borh sólistov v Bachovom k oncerte -
Vojtech Gabriel má jasný tón, prednes až 
.živelne muzikantský, kým Bohdan vVarchal 
mäkší, intímnejší, komorný - môže byť 
vitan)'llt kontrastom, pretože pri rovnakosti 
tónu oba party príliš spl)•vajú. Pravd? #iu 
hy bolo bývalo potrebné ešte lepšie vyvážiť 
-dynamické pomery medzi oboma sólistami 
navzájom, ako aj medzi sólistami a orches
trom. To isté možno povedať a j o sólistic
kom parte v organovom kon certe Brixiho, 
l<torý s brilantnou technikou predniesol 
Ján Valach. Malý orchestrálny súbor bol 

príliš prekrývaný organom. V zásade sn 
tento nástroj (je to americký unit - sys
tém s 12 či 15 základn)'ID.Í. hlasmi) nehodi 
na produkcie tohto druhu. Pre Brixiho 
koncert by však stačil už aj takýto malý 
nástroj, delený na hlavn)' stroj a pozitív 
(čo sa dá dosiahnuť už pri malom počte re
gistrov), ak sú hlasy vhodne disponované 
a primerane menzurované. Zdá sa však, .že 
práve toto chýba nástroju, ktorý chce byť 
"univerzálnym", a preto koncertujúci ume
lec nemohol dosiahnuť na nástroji to oclliše
nie zvukových farieb, aké sa tu vyžaduje. 
No pre súhru s komorným orchestrom vari 
ešte vždy lepšie vyhovuje tento mal)· ná· 
stroj než veľký nástroj v Redute. Aj na
priek tomuto nedostatku bol Brixiho kon
cert veľmí hodnotným príspevkom v progra
me podujatia. 

Dirigent sa výraznejšie uplatnil hlavne v 
Mozartovej "Malej nočnej hudbe". J eho po
ňatie sa odlišuje od toho, čo bežne počuje
me v interpretácii skladby: prehlbuje ľall
k)· v)Taz v druhej a štvrtej časti. Robi to 
vkusne, najmä v druhej časti, kde oproti 
zdôrazneniu krajných dielov nadľahčuje 
stredný. Je to pozoruhodné nové osvetlenie 
diela. 

Ak hodnotíme obetavosť dirigenta a účin
kujúcich, treba tento koncert pripočítať aj 
k aktívam Mestskej agentúry pre koncerty; 
nie síce k aktívam finančným, ale k ume
leck)'Ill, ktoré sú v tomto prípade dôležitej
šie. Koncertné publikum jej bude za ne 
vždy povďačné. 

z. 

ORGANOTI KONCERT FERDINANDA 
KLINDU 

Koncertná a divadelná kancelária uspo
riadala dňa 18. decembra, m. r . organový 
koncert dr. Ferdinanda Klindu v Koncert
nej sieni SF. Svojou reprodukčnou úroviiou 
i programom stal sa koncert pozoruhodn)•m 
prínosom pre bratislavský hudobný život . 
Gmelec, k torý už vystupoval úspešne nie
koľkokrát a j v cudzine a pripravuje sa na 
koncertný zájazd do Soviet skeho sväzu, 
predniesol v prvej časti koncertu Fantáziu 
a fúgu g mol od J. S. Bacha, Ciaconnu e 
mol od D. Buxtehudeho a Regerovu Fan
táziu a fúgu d mol. V týchto skladbách -
v každej svojim spôsobom - uplatnil citli
vý zmysel pre architektoniku i emocionálnu 
hlbku diel a ich primerané zvýraznenie vo 
zvuku. Na Regera nadväzuje hudobnou re
čou a j Zhnmerovo Prelúdium a fúga cis 
mol. Bravúrne podaná skladba však po P.e
gerovi už nep(~obí dosť silno a presvedčivo ; 
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ostatne, patrí k raným Zimmerovým sklad
bám. V druhej časti koncertu počuli sme dve 
novinky, a to Monotematickú sonátu Heinza 
Wunderlicha (1919) a Modálnu suitu Flor 
P eetcrsa (1904). Wunderlichova sonáta je v 
novšej nemeckej organovej tvorbe ~r)'llÍm
kou v tom, že sa odkláňa od tradičného, 
pomerne úzkeho nasledovania starý ch maj
strov. V reprodukcii dáva umelcovi dosť 
možnosti uplatnenia v technickej brilant
nosti i vo zvukovo-farebnej vynaliezavosti, 
avšak téma, ktorá je v troch častiach sklad
by bohato sp racovaná, nie je natoľko zá
važná a zaujímavá, aby vedela udržať v 
napätí pozornos ť poslucháča ; je to viac 
umná ne?. hlboká hudba. Prístupnejšiu, pre
važne homofónne sp racovaná je suita Flor 
Pcetersa, avšak ani to nie je hlboká a no
vátorská hudba. No poslucháča upúta far
bitosťou a výrazovými kontrastmi. Novo tu 
pôsobí tanečnosť Scherza a priebojnosť toc
caty , ktoré dodávajú dielu koncertantný 
charakter. Popri týchto l'ozmerných sklad
bách boli dve malé ukážky z organovej 
tvorby Oliviera Messiaena pravými objavmi 
výrazu, faktúry i zvuku. 

Skoda, že pre nedostatok siení a nástro
jov nemožno koncerty tohto druhu rozšíriť 
aj na v-idiek. Iste by našli u obecenstva 
priaznivý ohlas a umelci b y mali viac prí
ležitostí preverovať si svoj umelecký rast 
(a to nielen raz za rok, ako je to doteraz) . 
Skoda, že naša tvorba zatiaľ zaostáva za 
organovým reprodukčným umením. 

-sk ý 

OSLA ·vy 10. VÝROCir\.. ZALOžENIA 
VSMU 

Oslavy sa začali v sobotu 17. októbra 
1959 v DivadelnQm štúdiu Vysokej školy 
múzických umení v Bratislave slávnostným 
zasadanfm umeleckých rád. Za p redsedníc
kym stolom sedeli okrem akademických 
hodnostárov školy mnohí vzácni hostia: 
minister školstva a kultúrv docent dr. Fr. 
Kahuda, prvý námestník ininistra školstva 
a kultúry Václav Ki ístek, zás tupca Ústred
ného výboru Komunistickej strany Sloven
ska Tomáš Slovka, námestník povereníka 
školstva a kultúry Augustín Michalička, 
rektori obidvoch sesterských škôl - Aka
demie musických umio\ni v Prahe prof. dr. 
A. M. Brousil a Janáčko\·ej akadémie mu
sických umihú v Brne prof. dr. Ludvík 
Kundera, rektor Vysokej školy výtvarných 
umení v Bratislave prof. Vincent Hložník 
a zástupca Slovenskej filharmónie, prvý 
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rektor VSMU prof. J án Strelec, rektor Uni
ver-.dty Komen,;kého pro( dr. Michal To
poľský, rektor Slovenskej vysokej školy 
technickej docent inž. Stefan Chochol, rektol' 
Vysokej školy ekonomic..kej docent dr. Da
libor Hanes a rektor Vysokej školy peda
gogickej prof. dr. Gustáv Pavlovič a ďalší 
vzácni hostia. Hľadisko Stúdia bolo pre
plnené pedagógmi, absolventmi, zamestnan
cami a poslucháčmi VSMU, ako i mnohými 
ďalšími hosťami. 

Po odznení hvmnv slávnostné zasadnu
tie otvoril prorel~tor "vS}IU docent dr. Oto
Ferenczy. P rivítal p rítomných a odovzdal 
slovo rektorovi VSMU, národnému umelco
vi p rof. Andrejovi Bagarovi ktorý p reho-· 
voril o iO-ročnej ex istencii VS:.\HJ. Spomenuľ 
ťažkosti, ktoré školu prelwnávala na jmä v 
prv)'ch rokoch svojej existencie, poul•áza! 
na to, s akým obrovským nadšením peda
gogický sbor, študenti i personál školy tieto
ťažkosti zdolávali. Pcčas referátu ožívali 
pred nami 10-ročné dejiny VS~IU, jej s tále
napredovanie a vzostup. Svoj referát za
končil vytýčením perspektív ďalšieho rastu . 
vs:vm. 

Búrlivým potleskom privítalo pr ítomné
obecenstvo za rečníckou tribúnou ministra 
školstva a kultúry Fran tiška Kahudu. Ho
voril o ďalších persf ektívach VSMU ; po
ukázal na veľké možnosti do teraz nie veľ
mi bohato využívaného styku s AMU a 
J AMU. H ovoril o ide:Hi dnešného umelca, 
o úlohách, ktoré od dnešného umelca doba
čaká. J eho preslov vytyčuje ďalšiu budúc
nosť VSMU. Dalej prehovoril srdečn)·mi 
ováciami privítan{' rektor AMU prof. dr. A. 
M. Brousil. Poukázal na to, ako vždy v 
minulosti práve na poli umenia mali národy 
našej republiky možnosť prehlbovať svoje 
styky ; jeho reč bola prerušovan:i častým 
potleskom. Za J AMU v Rr·ne prehovoril j<>j; 
rektor prof. dr. Ludvík Kundera. Za lJK 
a ďalš:ie bratislavské vysoké školy p reho
voril rektor UK prof. dr . Michal Topoľský. 
Slávnostné zasadanie pozdravili v svojich 
referátoch riaditeľ SF prof. Ján Strelec a 
rek tor VSVU prof. Vincen t Hložník. zú
stupcovia obidvoch t'1stavov, ktoré vznikli 
pred 10 rokmi ako vs~ru. 

Dalšou akciou osláv bolo stretnutie absol
ven tov VSMU v nedeľu 18. októbra. V pria
teľskom kruhu sa stretli absolventi so svo
jimi bývalými pedagógmi. 175 absolven tov 
jasne dokumentuje v)'znam, aký VSMU za 
10 rokov svojej existencie nadobudla. Ve
čer toho dňa sa poslucháči Divadelnej fa
kulty p redstavili na "Večere súčasnej po
ézie" . Poslucháči potvrdili vysokú úroveň 

svojej fakulty . 

V utorok 20. októbra oslávilo operné šLú
dio Hudobnej fakulty 10-ročné j ubileum 
premiérou Smetanovej "Huhičky". Úroveň 
predstavenia p otvrdila, že nádeje sloven
skej opery sú v dobrých ruk ách a že sú tu 
výborné podmienky rastu. M. Morozová, H . 
Pikalová, K. Stráňavová, Vl. Rojková, Ľ. 
Stamherová, P. Gábor, P . Mauréry, J . Hru
bant, J. Somorjay a V. Schrenkel nacvičili 
Smetanove dielo s režisérom M. Fischerom 
a dirigentom G. Auerom veľmi úspešne. 

Inštrumen talisti Hudobnej fakulty oslávili 
výročie v stredu 21. októbra koncer tom zo 
skladieb pedagógov VS::\fU. Na programe b oli 
2 prvé p redvedenia : Zbojn ícka rapsódia op. 
52 pre klavír Alexandra :Moyzesa v inter
pretácii D. Stankovského a ldavíma sklad
ba V samote od J ána Cikl<era, v reprodul(
cii D. Martinčeka. Dalej odzneli: klavírne 
Intermezzo Ota Ferenczyho v podaní l. 
Paloviča, Serenáda pre dychové kvinteto 
Ľudovíta Rajtra (hralo d ychové kvinteto v 
zložení : flau ta - L. Soka, hoboj - M. J e
žo, klarinet - E. Bobmara, horna - O. 
Babinec a fagot - J . Martanovič), Macu
dzinského Prvý sen z piesňového cyklu op. 
18 (spievala 1\l. Moro:I'Ová, pri klavíri Hele· 
na Gáfforová) a Romanca H dur op. 6 p re 
klavír (hrala J . Schneiweisová) . Záverečné 
číslo koncer tu bolo Táo pre klavír, h usle 
a čelo v p redvedení D. Stankovského, L. 
Kupkoviča a B. R egera. Koncer t ukázal vy
sokú o potešiteľnú úroveň interpretačných 
katedier Hudobnej falmlty. 

Vonka jší rámec osláv bol uzavretý pre
miérou hry Emila Verhaerena "Filip 11." za 
réžie a pedagogického veden.ia národného 
umelca Andreja Bagara. 

Predstavenie dôstojne zakončilo priebeh 
osláv. Vysoká škola múzických umení vstu
puje do druhej dekád y svojich dejín; pri 
tej p riležitostí jej želáme veľa úspechov a 
veľa úspešných, priebojných a schopných 
absolventov, ktorí b udú vedieť clo nášho 
h udobného života vniesť veľa novej, mla
dej, čerstvej a zdravej krvi. 

KONCERT SOVIETSKEJ H UDBY 
NA VSMU 

-i č-

J e dobrým zvykom, že poslucháči inštru
meniálnej katedry VSl-1U vystupuj ú pravi
delne z pr íležitosti Mesiaca československo
sovietskeho priateľstva výlučne so slcladha
mi sovietskych skl..'ldateľov, · čím nielen roz
širujú svoj vfastný rozhľad v hudobnej li
teratúre, ale i vhodne doplňajú. bratisla vský 
koncertný život. 

Poslucháči súťažiaci o titul kaocl[dt\ta 
celoŠtátnej súťaže o najlepšie podanie so
vietskych skladieb sa verejnosti p redstavili 
11. novembra. S oprávnenou zvedavosťou 
sa očakával v ýkon K. Sedláka, známeho 
svedomitými výkonmi v minulosti, k torý 
na spo!Jl.Íilanom koncerte predviedol lo-ajné 
časti Husľového koncertu A. Chačaturiana. 
Náročnosť diela po stt·:inke výrazovej, n&jmä 
v prvej a motorickej v oboch častiach (dvť' 
rýchle časti bezprostredne za sebou), k ládli 
na Sedláka mimoriadne požiadavl<y. Predo
všetkým treba oceniť interpretovu schopnosť 
vnies ť do myšlienkovo závažnej p rvej časti 
vnútorné napätie, a to i napt~ek techn ic
kým nedostatkom, prejavujúcim sa v expo
zícii. P o p rekonaní poi'.iatočnej nervozity 
sa p rednes ustálil a nadobudol žiadanú p rs
tovú i sláčikovú uhladenosť a istotu. Z ago
gických problémov treba upowmiť na ved
ľajšiu myšlienku, ktorá p re svoj exotický 
kolorit potrebuje viac vzdušnosti a pulzá
cie, ktorú možno najskôr dosiahnuť vkus
ným ruhátom. Motorickú pripravenosť de
monštroval Sedlák v poslednej časti kon
certu. 
Hneď vedľa Sedlákovho výlwnu treba 

zaradiť výkon klavirislky l. Francovej, kto
rá tlmočením Prokofievovej I II. klavírnej 
sonáty dokázala vzácny zmysel pre vystih
nutie štýlových nuansí moderného diela, čo 
je u mladých, žiaľ (niekedy nie ich vlast
nou vinou), vzácnosťou. Podobne ako Sed
lák, vie i Francová vyčítať z nôt aj t o, čo 
do nich skladateľ nemôže napísať . 

Málo vďačná Mjaskovského Sonáta op. 
64 p re klavír vyznela v podaní D. Rezán
kovej p locho. Interpretka hola handycapo
vuná nevýrazno .>ťou skladby, čo vyvolalo 
neujasnenosť j ej koncepc.ie a prejavilo sa 
veľkou nervozitou pri h raní. Celista B. He
ger spoľahlivo, miestami a ž veľmi efektne 
p redniesol Kabalevského Celový koncert op. 
4.9. Namiesto programovanej Prokofievovej 
Toccaty op. 11, predniesla J . Schneiweisová 
Skriabinovu Etudu dis mol. 

-pe{-

STÄTNE KONZERVATORIUM 
V BRATISLAVE PA:\HATKE J . HAYD:XA 

Haydnovské oslavy v Bratislu,·e n:wvrelo 
dňa 16. decembra :t959 Státne konzervató
rium v Bratislave celovečernÝm koncertom 
svojich poslucháčov s úvodn~m slovom rk 
Konráda Neumanna. 

Prvá časť obsaho vala sólové a komorné 
čisla, z ktorých vyniklo najmä Klavírne 
trio v podaní J . Beneša, P. Farkaša a P. 
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Sochmanna z triedy prof. J. Praganta. Da
lej sa tu uplatnili huslisti M. Kopecký (z 
triedy prof. J. Kulíčka) a T. Nedelčeva (z 
triedy prof. A. Vrteľa) ; klaviristky K. Izá
ková, II. Sándorová (z triedy prof. Pappo
vej) a A. Bartonová (z triedy prof. M. 
Strausza). 

V druhej časti koncertu predviedol orcher·
ter Státneho konzervatória pod vedením 
·svojho prof. K. Schim pla Symfóniu D dur 
(Hodiny) . Vítame krásny, dnes už kom
pletný a kvalitný symfonick)' súbor pri na
·šom konzervatóriu, ktorý početne vzrástol 
v dôsledku zdravej r eorganizácie hudobné
ho školstva v Bratislave. Na tomto koncerte 
·sa opäť potvrdilo, že výchova n ášho orches
trálneho dorastu je v ruákch zodpovedného 
a povolaného umelca - pedagóga. 

Tešíme sa aj na ďalšie koncertné vystú
penia tohto mladistvého telesa, ktoré pri
pravuje predvedenie Divertimenta B . Ma:r-ti
mi a Dychovej_ serenády R. Straussa. 

(R) 

KONCERT DRUZBY 

V rámci '')·menných koncertu Praha
Brno-Bratislava k oslave 15. výročí osvo
bození Ceskoslovenské republiky je mimo
'i'ádné dt'í.ležitá a význ amná událost pro hu
-dební školství, neboť v takovémto rozsahu 
,se doposud žádná hudební škola neodvážila 
pro čtyri výmenné koncerty. Totiž, každá 
hudebn:í škola musí zajistit obecenstvo a 
režii na čtyri koncerty. Tak na príklad Zá
kladni hudcbní škola v Praze 2 zajišťuje 
:Mestskou knihovnu ve vlastní režii na uči
telský koncert z Bratislavy, na žákov
sk ý koncer t b ratislavských dčti a pak na 
učitelský koncert učitelii z Brna a na žá
kovský k on cert detí brnenských. Totéž platí 
pro Brno a Bratislavu. 

Je to velké vypetí zejména pro učitele 
a tato záslužná práce by m ela být i verej
n ostí vysoce hodno cena; vždyť ·je to práce, 
která musí b)-ti zodpovedne pľipravena v 
mimoškolní činnosti, a té je na každé škole 
n emálo. Dne 3. ríjna účinkovali pražští uči
telé základní h u dební školy v Praze 2 v Br
ne a dne 5. fíj n a v Bratislave. Dne 7. 
listopadu vyjeli bratislavští učitelé ráno z 
Bra tisla-vy, týž den odpoledne meli akustic
kou zkoušku v Brne a po k on cer te vyjeli 
z Brna a do Prahy pi·i jeli v 6. hod. ráno. 
P o dopoledním odpočinku zase v Praze 
.akustická zk o uška a večer koncert. V Praze 
uvítal m ilé hosty reditel .T. Bureš a v za
plnené síni iWestské knihovny by li prítom
ní: krajský in spektór ZHS, obvodní inspek-
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tor a vedouci odboru lmltury a školství 
ONV. Na koncert se pr-ipravili bratislavští 
soudruzi velmi pečlivč a cílevčdome. Záslu
hu na tom má umelecký vedouc.í souboru 
Julius Kowalshi, který se uvedi nejen jako 
znamenitý organisáto1·, ale i jako výb orn)· 
dirigent, houslista i skladatel. Malý komorní 
orchestr brál s velkou chutí a elánem. V 
Händlove .koncerte op. 6/1 se vyznamenali 
také sólisté : L. Hor ti - E. Turcár - O. 
Musil. Koncert J . Ch. Bacha Es d ur pro 
klavír a komorní orchestr zahrála E. Ferne
ro'Pá. ' Snad b y koncertu prospelo vetší dy
namické odstínení a pregnantnejší rytmus. · 
Zato všechny klavírní doprovody provedla 
E. Fernerová s velk~-m vkusem a porozu
mením pro sólisty. Vyrovnaným a velmi 
príjemným hlasem nás prekvapila zpevačka 
T. Kresáková. Doporučovali b ychom jí, aby 
nezpívala skladby vytržené z cyklu, tak na 
pnklad sldadba J. Urbance " Nepíšeš", j e z 
cyklu 1\.fájová 'láska, osamocené provedení 
piisobilo jako neprokomponovaná, impro
v:isovaná skica. J. Kowalského Večer i jeho 
Obrázky z rozprávok jsou náladové impre
se napsané s velkým instrumentačním vku
sem. Ovšem nejvetšího úspechu dosáhli bra
tislavští provedením dvou skladeb od národ
ního umelce E. Suchone: " Sko da ťa, šuhajko 
a Gajdy z Obrázkov zo Slovenska, pro 
smyčcový orchestr uprav il autor. Obecen
stvo si vynutilo opakování poslední sklad
b y . Tak, jako obecenstvo by lo velmi mile 
a príjemne pl'ekvapeno výkonem učitelu z 
Bratislavy, tak doufáme, že i bratislav ští 
byli spokojení sami se sebou, a to je mys
lím jejich nejvetší úspech. Domníváme se, 
že by tato záslužná práce celého kolektívu 
mela vejíti ve vetší známost, aby b yla je
jich mimoškolní práce s dostatek ocenčna 
i na vyšších m:ístech. 

T ešíme se na jarní koncert vašich detí, 
který se bude u n ás jiste líbit; vždyť tady 
n ebudou poprvé! 

Antonín Dolinský 

NOVE NAHRÁVKY BRATISLA. VSKÉHO 
ROZHLASU 

Význ amn é p olitické udalosti a výročia, 
ktoré v tomto období prežíva všetok náš 
ľud, podnietili aj slovenských umelcov k 
veľkému tv<;>rivému vypätiu. Po 15. výročí 
Slovenského národného povstania blížime 
sa k ďalšej veľkej p olitickej udalosti, k 15. 
výročiu oslobodenia. I pri tejto príležitosti 
vzniká viac diel, kto1·é inšpiračne čerpajú 
z boja za slobodu. Ceskoslovenský 
rozhlas snaží sa p ret o čo n ajrých-

lejšie tieto diela nahrať a sprístupniť 
širokej verejnosti. Jedn)'m z týchto 
diel je skladba Jána Hrka Víťazstvo ie naše. 
Je to hu dobno-dramatická scéna oratoriál
neho charakteru pre recitátora, 4 sólové hla · 
sy, miešaný sbor a veľk)· orchester. Za 
textovú predloh u vybral si skladateľ starú 
revolučnú robotnícku poéziu, k torú p re
básnil a upravil Vít Ilek. Hrkova hudobno
dramatická scéna vyrastá z 5 obrazov (tvo
r iacich jeden celok ), ktoré rozvíjajú dej re
volučného robotníckeho b oja od prvých 
povstaleckých víťazn)·ch i potlačen)·ch hnutí 
cez rozhodný a istý pochod robotníkov až 
po oslob odenie hrdinskou Cervenou armá
dou. Dielo hymnicky vyznieva ako vďaka 
Sovietskemu sväzu. Skladbu nahral miešaný 
shor Slovenskej filharmónie (sbormajster j_ 
M. Dobrodinský) a Symfonický orchester 
bratislavského r ozh la-su za dirigovania Ru
dol fa Vašatu. Sóla spievali : Anna Martvo
~~O'Pá, Oľga IIanáko1'á, dr. Gustáv Papp a 
Gejza Zelenay, sólisti opery SND v Bra
tislave. Recitoval Mikuláš Huba. K ďalším 
skladbám toht o druhu patrí aj kantáta 
Simona Jurovského Sumí hora rodná, na 
text Pavla IIorova. Toto dielo nahral Sym
fonický orchester a miešaný sbor Cs. roz
hlasu v P rahe s dirigentom Josefom Hrnčí
ŕom. Nahrá v anie slovenských diel v Prahe 
a česk)'ch v Bratislave r obí sa v rámci 
prehlbenia a upevnenia československého 
b ratstva. 
Skladateľ Jozef Gr·ešák zhudobnil básne 

Mira Procházlm zo zbierky Povstanie a vy
tvoril tak rovnomennú kantátu pre 3 sólo
vé mužské hlasy, miešan)' shor, 2 trúbky, 
8 lesných rohov, 4 pozau ny a bicie nástroje. 
Skladbu nahrali Imrich Stetina, Prwol Blaho 
a Vratislav Vinickij. Spevácky sbor Sloven
skej filharmónie a Symfonický orchester 
bratislavského rozhlasu dirigoval Rudolf 
Vašata. 

Slovenská symfonická tvorba b ola v p o
sledn om čase obohatená o III. sy mfóniu Jána 
Zimmera. V tomto diele začína sa už zre
teľne kryštalizovať Zimmerov symfonický 
štýl a p rejav. Spevnosťou a symfonickým 
rozpracovaním vyniká h lavne pomalá druhá 
časť. Zimmerovu symfóniu veľmi dobre n a
hral SOBR s dirigentom Jozefom Svobodom. 
Stefan Németh-Samorínshy je autorom ďal
šieho nového diela. Po klavírnom koncerte 
pr istúpil ku Koncertu pre organ a orchester. 
Toto dielo má niektoré príbuzné črty s kla
vírnym koncer tom, lenže v rozpracovani 
sólového partu i v prekomponovanosti or· 
chestra ide ďalej. Obe zložky sú tu rovno
cenné a navzájom sa doplňujú. Nahral h o 
dr. Ferdinand Klinda (na orgarré v Redut e) 

so SOBR, ktorý di rigoval Jozef Svoboda. 
Zo starších diel sa uskutočnila štúdiová na
hrávk a Suchoňovej Symfonietty rusticy. 
Nahral ju SOBH s dirigentom Rudolfom 
Vašatom. Z príležitosti verejnej premiéry 
diela mladého skladateľa Dusana Martinée
ka uskutočnila sa a j štúdiová nahrávka jeho 
Rapsódie pre !<Zavír a orchester, k torú na
hral au tor so SOBR s dirigentom Bystríkorn 
Režuchom. 

V oblasti k om ornej hudby boli n ahrané 
a j niektoré pôvodné diela slovenských skla
dateľov. Je to hlavne zvukove veľmi za
ujímavá a výrazove skvele napísaná Sere· 
náda pre flautu, hoboj, klarinet, hornu a 
fagot od Ľudovíta Rajtra. R ajter už v pred
chád zajúcom Dy chovom kvintete preukázal 
veľký zmysel pre komorný zvuk dy chových 
nástrojov. l toto dielo j e veľmi pôsobivé 
a využív a všetky možnosti n ajlepšieho zne· 
nia dychových nástrojov. Nahrali ju Ladi
sla'P Soka - flauta, Milan Ježo - hoboj, 
Edmund Bombara - klarinet, Ondrej BaiJi
nec - lesn ý roh a J án Martanovič - fagot . 
Ján Fischer-Kveta/i napísal k omornú kantátu 
pre tenor a k lavír na slo vá Paľa Gajdoša 
Vlasatica. Skladateľ bohato využíva sólový 
spev a široko rozpracováva obsah básne. 
Nahrali ju dr. Gttstáv Papp - spev a E'Pa 
Pappo'Pá - klavír. 

Milan Novák napísal k 10. výr ocm za
loženia pioniersl<ej organizácie Sonatínu pre 
klarinet a klavír, vtipn é inštruktív ne dielo. 
V troch častiach zob l'azuje život ·detí. So
natí.n a má zrozumitECľný a jasný v)'raz, pô
sobivú a zapamätateľnú melodiku . Nahra li 
ju autor a Tibor ]\[o~,ák - klarinet. 

Ján Valach obohatil rozhlasový repertoár 
organových skladieb o nové súčasné diela. 
Nahral Fantáziu opus .3.2 Mirosza, ,a Kabe
láéa, Motto ostinato Pr:tra Ebena a Lamen
toso J aroslava 1\J eiera. 

Bartolomej Urbanec, ktorý dosiahol v 
piesňovej tvorbe už veľa pekných úspechoY, 
siahol tentoraz po Kollárových Zpiewan
kách. Z te~to zbierky si vybral štyri texty 
a napísal Styri dvojspevy. Nah rali ich Tat
jana Kresálw1·á a Tatjana Masariko'I'Ú za 
klavírneho spriev odu Syh,ie Macudzinskej. 

Nakoniec sa ešte treba zmieniť o v-ý; 
znamných a úsp ešných nahrávkach sloven· 
ských sólistov zo zahraničnej tvorby . Mi
Jmláš Jelínek v novom poňatí nahral Cha
čaturianov Huslo1>ý koncert. Vyzdyjho~ 
jeh o armén sk y k olorit a b rilantné pasáže, 
Symfonický orchester b ratislavského r <;>z-. 
h lasu dirigoval Rudolf Vašata . V ladislav 
Bru.nner nahral s Michalom Karinom Pro· 
kofievovu Sonátu D dur pre flautu a hla'PÍr. 
Up la tnil v nej svoj krásny tón nielen v kan· 
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tilénach, ale i v náročných pasážach. Dr. 
Ferdinand Klinda p.r·ispel do rozhlasového 
repertoáru závažn)·m dielom Oliviera .Mes· 
siaena: Tri s/dadby pre organ 7. cyklu 
Vianoce. V tomto diele uplatnil svoju zna
lost v svetovej literatúre a vhodnou registrá
ciou dal dielu zaznieť Y plnej kráse. 

Marián Jurik 

Z HUDOBNE:HO ZIVOTA VÝCHODO
SLOVENSKEJ METROPOLY 

Pri príležitosti osláv pätnásteho výročia 
oslobodenia východného Slovenska, konal 
sa v Košiciach 6. januára slávnostný koncert 
košického rozhlasového orchestra za dirigo
vania J ána Sena. Na ňom odznelo prvé 
predvedenie Východoblovens!tej . symfónie 
(quasi una fantasia) košického skladateľa 
Jozefa Grešáka. Skladba má dve časti -
Adagio amoroso a Tempo di dansa slovacca 
(karička), ktoré nasledujú za sebou bez 
prest;ávky. ·Ich tempový a nálad ov)• kontrast 
zv)-razňuje protiklad neutešenej minulosti 
východného Slovenska a jeho radostných 
súčasnvch dní mohutného rozmachu a bu
do,;ani~. Prvá časť sa vyznačuje širokody
chou melodikou a pôsobivou harmóniou, vy
chádzajúcou z .novoromantizmu. V druhej 
prevláda tanečný ry tmus východoslovenskej 
karičky, melodika ktorej je tiež neraz ci
tovaná. Chýba jej však pevnejšie formové 
sklbenie (i keď čiastočne odôvodnené pod
titulom symfónie) a pregnantnejšši záver. 

Grešákovtl V)•chodoslovenskť1 symfóniu 
spolu s predchádzajúcim dielom - Kaba
levského Koncertom pre husle a orchester 
v podani Oldi'icha ľl.filera, koncertného maj
stra KRO - vysielal Ceskoslovenský roz
hlas. V prvej polovici koncertu odzneli tri 
symfonické básne z cyklu Má vla~t od B. 
Smetanu (Vyšehrad, Vltava, Sárka). Orches
ter pod taktovkou J ána Sefla dokázal, že je 
schopný zvládnuť i náročnejšie úlohy, než 
na aké ho predurčuje jeho každodenné za
meranie (reprodukovanie operetnej a "ľah
šej" hudby vôbec). 

Večer 9. januára si mohli poslucháči II. 
progranlU opäť vypočuť výkony košických 
umelcov. Tentoraz to bol priamy prenos z 
predstavenia opery .J. Cikkera Beg Bajazid, 
za naštudovanie ktorej dosiahol kolektív 
košickej opery zlatú medailu Divadelnej 
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žatvy v Prahe r. 1957. Treba vyzdvihnúť, 
že i po temer trojročnom odstupe od pre
miéry udrž ujú si predstavenia Bajazida 
stále vysokú úroveň. J e to tak predovšet· 
1..--ým vďa.ka výbornému naštudovaniu hu
dobnej zložky bývalým šéfom košickej o· 
pery L. Ho1oubkom, ako aj vďaka prémys
lenej a invenčnej práci režiséra B. Krišku 
a výtvarníka J . Hanáka, ktorí nezaspali na 
va-v-rínoch, ale svoju koncepciu stále prehl
bujú a zlepšujú (napr. epilóg opery dostal 
no\'Ú scénickú podobu). Treba zdôrazniť i 
ťažkosti košického súboru, vyplývajúce z 
potreby obsadzovania úloh novými spevák
mi, nakoľko ich pôvodní predstavitelia odišli 
na iné pôsobiská. Tak napr. Bega Hassana 
spieval na premiére terajši sólista SND G. 
Zelenay; dnes túto úlohu prevzal L. Ne· 
zhyba. Richtára namiesto B. Simanovského 
zas naštudoval A. H ucík. Ak si aj pri tých
to zmenách vie štyridsiate siedme predsta
venie bez predchádzajúcej skúšky udržať 
stále reprezentačný štandard, je to dôkaz 
zdravých síl košickej opery. Hlavnú úlohu 
vytvoril opäť terajší sólista brnensl<ej opery 
I. J akúbek, ktorý dominoval svojím krás
nym lyrickým tenorom, mimoriadne pôso
bivým najmä vo výškach, spolu s hosťujú
cen H . Bartošovou (Anna) a A. Polákovou 
(Katka), A. Matejčekom (bača) a K. Ma
rečkom (Abdul) . Na tomto mieste treba 
zvláš ť vyzdvihnúť výkon Heleny Ba rtošovej, 
k torý bol vari najlepší, aký kedy v úlohe 
Anny podala. No aj úroveň ostatných spe
vákov a sboru (okrem menších nepresností 
v nástupoch) bola veľmi dobrá. Orchester 
pod taktovkou L. Holou.l:>ka hral o triedu 
lepšie než zvyčajne, čo je dobrou prognózou 
pred premiérami tak)rch náročn),ch diel, ako 
sú Novákove balety Signorina Gioventli a 
Nicotina, ako aj Such01'íov Svätopluk. 

Začiatkom januára obnovilo Technické 
múzeum v Košiciach v spolupráci s Mest· 
ským domom osvety prehrávky hudobných 
diel z gramafónových platní. Prehrávky sa 
konajú raz týždenne. V súvislosti s pláno
vanvm rozšírením Iwšického kultúrneho ži
votá (vybudovanie profesionálneho oblast· 
ného symfonického orchestra, zameranie 
spevohry iba na operné a baletné predsta
venia) by bolo azda namies te už dnes uva
žovať o intenzívnej spolupráci s pražským 
alebo bratislavským Divadlom hudby, s per
spektívou zriadiť inštitúciu tohto druhu i v 
Košiciach. 

(ra) 

Kostol'!lčka (L. Mjasniková), Laco (B. Kokurkin), 
a Jenufa (A. Po!äková) v košickej inscenáci i Jej 
P astorkyne Foto: O. Béreš 

14. novembra 1939 vystúpili v košickom 
-predstavení Janáčkovt:j Jej pastorkyne só
listi novosibirskej opery národná umelkyňa 
li.SFRS L. l\:Ijasniková a B. K olturin za
s lúžilý umelec RSFRS, v úlohách K~stol
níčky a Laca. Ich zásluhou videlo košické 
-obecenstvo veľmi vydarené predstavenie 
Janáčkovho najrepcrtoárnejšieho diela. Oba
ja sp~váci disponujú sýtymi, zvučnýJlli 
hlasrm, ktoré plne využivajú na zdôraznenie 
-dramatickej akcie - Mjasniková sa sústre
ďuje na vrcholné partie Kostolníčldnej úlo
hy, Kokurin svoj prejav pretepľuje slovan
·skou impulzívnosťou u bezprostrednosťou. 

. Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie 
v1ed vydal I . · zväzok SlovenskÝch ľudových 
piesni, ktoré zozbieral a ved~cky zatriedil 
významný skladateľ Béla Bartók. Zbierka 
ktorá vznikla v rokoch 1900- 1928 obsa: 
huje mnohé, dosiaľ n eznáme, mim~riadne 
hodnotné piesňové nápevy a texty. Táto 
naša dosiaľ najväčšia zbierka bude obsaho
vať 3500 nipevov a 400 textov. 

_Podľa neúpln)•ch údajov vyrobilo sa v 
mmulom roku okolo 52 miliónov gramafó
nových platni. 

Leningradské publikum prijalo s veľkým 
záujmom novú komickú operu mladého 
skladateľa V. Hubina "Traja brucháči". Ru
hinova opera čerpá námet z ro,•nomennej 
rozprávkovej sati1·y Jurija Olešu (sloven
ský preklad vyšiel nedávno vo ví•bere z 
Olešovej tvorby, nazvanom ,,Vi.fiío.;;á hôst
ha"). Operu uviedlo Kirovovo divadlo, ko
lektív ktorého vytvoril neobyčajne pôsobivú 
a novátorskú inscenáciu. 

K najzaujímavejším udalostiam tej to kon
certnej sezóny v Moskve patrila premiéra 
"Patetichého oratória" Georgija Sviridova. 
Nové oratórium lapidárnym, veľmi výraz
n)•m spôsobom hudobne t lmočí ľvia_jakovské
ho poéziu. Premiéra "Patetick~ho oratória" 
bola tiež veľkým úspechom mladého basisttl 
Alexandra Vedernil<Ova, ktorý podľa jedno
hlasnej mienky kritiky vynikajúeo tlmočil 
vokálny sólistický part i veľmi náročné de
klamačné úseky. 

* 

V spolupráci s pracujúcimi leningradských 
tovární napísali tamojší skladatelia viac píes
ní, venovaných pracujúcim Leningradu. 
Napr. Vasilij Soloviev-Sedoj zložil pie~eň 
"Milu[te svoj závod" na podnet zamestnan
cov " Cerveného Vybol'Žca" z príležitosti 30. 
výročia vzniku socialistického súťaženia kto
ré sa zrodilo v tejto továrni. Skladateľ ~sob
ne viedol nácvik tejto piesne medzi pra
covníkmi závodu. 

K 2IVOTOP ISU 
ANTONA ZIMMERMANNA 

Na Medzinárodnej hudobnovednej konfe
rencii v Bratislave Havdn očami dneška 
v septembri minulého 'roku niekoľkokrát 
sa sponúnalo meno bratislavského hudobní
ha Antona Zimmermanna ktor\• v druhej 
polovici 18. storoma žil v ; tarou{ Prešporku. 
V Mestskom archíve v Brne je od neho za
chovaný (pod signattírou 06, fo] 66- 67) 
nemecky písaný list Josefovi Giraskému 
ceremoniárovi u biskupa královohradského' 
k torý p ôsobil v Brne na Petrove. List j~ 
datovaný 17. apríla 1774, P rešpurk. Zim
~ermann sa uchádza o miesto organistu v 
pkubskom kostole v Brne a žiada o pri
hovor. Podotýka, že prešburské or.,.anistické 
~esto vynáš~ fixný . plat 300 zla

0

tých, ale 
~e by rád ztskal InJesto lepšie platené a 
1st~. Z listu ?e~ "!'svi~á, že ~a . zaujímal . aj 
o mé orgamsl:!cke nnesta, naJmä v Olo
mouci. 

Bohumír Stedroň 
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Karel Jalovec CESTI HOUSLAAI, PRAHA 
SNIUBU 1959 

Státní nakladatelstv:f krásné literatury, 
hudby a umi\rú vydalo ako svoju 2.97(3 
publikáciu nečíslovan)r druhý zväzok Hus
liarov Itálie a Ciech Karla Jalovca. Hrubý 
zväzok, tvarove riešený podobne ako prvý 
diel (Italští housla1ľi, ORBIS 1952), je ve
novaný husliars tvu na území našej republi-
ky. -

Temer 150 strán te.."rtu zachycuje činnosť 
a tvorb u československých husliarov (Ce
chov, Slovákov, tiež Nemcov a sporadickej
šie i Maďarov). Oproti prvému zväzku ná j
deme tu niekoľko zmien. "Housla.i'i Itálie" 
predovšetkým vysli dvojrečove, česky i an
glicky, husliari Ceskoslovenska len česky. 
Prvý diel obsahoval 3 všeobecnejšie písané 
úvody, z toho len jeden od samotného auto
ra a špeciálnejšie údaje boli vyhradené 
abecednému zoznamu husliarov, encyklope
dicky zoradenému cyklu hesiel. Tento text 
sa prelína! s obrazovou časťou, reprodukcia
mi fotografií z popisovaných nástrojov. V 
Husliaroch na území CSR je úvod rozšírený 
a abecedný zoznam od obrazovej časti od
delený. Je diskutabilné, ktoré z riešení je 
"-yhovujúcejšie, prehľadnejším zdá sa 
posledné. Myslím však , že i keď si autor, 
celkom pochopiteľne, po viacročnom odstu
pe od vydania prvého dielu - vybral od
lišné formy úprav te._nu, vyobrazení i cel
kového výzoru publikácie (trochu zaráža 
tiež nerovnakosť vo formátoch), je predsa 
len škoda, že obidva diely d vojzväzkového 
diela nie sú riešené v spomenutých kate
góriách zhodne. Hodno spomenúť, že p rvý 
diel Husliarov vyšiel tiež v Artň zvlášť v 
anglickom a zvlášť v nemeckom jazyku pre 
zahraničie ; tieto vydania už nie sú číslo
vané, sú bez farebn~,.ch reprodukcií a cel
kovou úpravou sú blízke "husliarom Ciech". 

Publikácia K. Jalovca je rozsahom a zá
važnosťou práca vyslovene priekopnícka, je 
to prvý pokus podae úp lný, presn)• a po
drobný popis československých husliarov a 
ich prác. K. J alovec mal mnohých pred
chodcov s podohne ušľachtilým cieľom, no 
uni jednému sa nepodurilo splniť vytýče
nú úlohu. E. E . Homolka a pokračovateľ 
v jeho snahách Lev Kús zomreli skôr, než 
sa im podarilo zhromaždi ť potrebný m a
teriál. Rukopisy E. E. Homolku uschoval 
husliar J . Patočka, no ten zomrel v kon
centračnom tábore a rukopisy sa stratili. 
i\bteriál L. Kúsa mal lepší osud a K. Jalo
vec ho mohol použiť v svojej práci. O 
českých husliaroch písali príležitostne tiež 
nemeckí autori W. B. L. v. Liitgendorff a 
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Fr. Hamma v svojich inak veľmi 'význam
ných prácach, ako i niektorí ďalší autori, 
lenže ich heslá, m ateriálove nevyčerpávajúce 
a neúplné, nezriedka tiež plné chýb, ne
mohli autorovi "Husliarov Ceskoslovenska" 
veľmi pomôcť. K. Jalov t:c bol teda predsa 
len v najväčšej časti odkázaný na materiál, 
ktorý zozbieral a systemizoval celkom sám. 
Aká to bola obrovská práca, svedčí rozsah 
publikácie, hlavne jej obrazovej časti (okolo-
1.600 fotoreprodukcií). 
Veľmi ušľachtilý je i cieľ autora knihy_ 

Po usilovnom štúdiu zahraničných husliar
skych škôl, hlavne talianskych, prichád za
k presvedčeniu, že tvorba husliarov našich 
domácich škôl je tiež veľmi cenná a často
sa v mnohom vyrovná slávnym husliarskym 
školám zahraničným. Kniha taltto prebojo
váva uznanie vysokej úrovne vynikajúcich 
diel domácej výroby . I po tejto stránke je 
dielo rrfunoriadne záslužná_ 

Po krátkom predhovore autor v úvodnej 
časti, na:r.vanej " HouslaJi'ství a loutnáiství 
v Ceskoslovensku" , podáva súhrn svojim 
výskumov. Pokúša su tiež o spoločenské 
zhodnotenie situácií, hlavne z národno-spo
ločenského aspektu. Husliarstvo v Cer.hách 
delí na 3 epochy : starú, barokovo-rokokovú 
a modernú. Ako udáva, nevzťahuje sa toto· 
rozdelenie historicky analogicky na iné zlož
ky umenia, sú tu skôr oddiferencované rôz
ne požiadavky na husliarske výrobky . Pl'eto
barok a rokoko spája (okrem niektorých 
v )·nim:iek nebol tu tvarove ani tónove taký 
rozdiel ako v hlavných zložkách umenia), 
začiatok poslednej epochy kladie do konca 
18. s toročia, čím dokumentuje konzervatív
ny charal>ter svojho odboru. Text rozoberá
ďalej dejiny husliarstva u nás, vždy s po
pisom dobovej situácie. Autor zvlášť rozo
berá význam a charakter jednotlivých cen
tier a v nich zastúpen)·ch osobností. Ilustrá
cie z Komenského "Orbis pictus" a Praeto
riovho "Syntagma musica" vhodne doplňu
jú materiály z počiatkov husliarstva u nás. 

P ripojený plán CSR s vyznačením pôso
bísk husliarov a podobný plán Prahy (naj
v),znamnejšieho husliarskeho centra) pomá
ha utvoriť si predstavu o činnosti jednotli
vých husliarov. Abecedný zoznam huslia
rov je vypracovaný zvlášť starostlivo. Oko· 
lo 1.200 hesiel rlokonale a úplne obozna
muje čitateľa s dejinami našich husliarov. 
Hodno spomenúť, že napr. len husliarstvo 
Bratislavy je zast\tpené 49 menami, a to
už od 17. storočia. K textovej časti knihy 
patrí ešte zoznam husliarov podľa miesta 
pôsobenia a zoznam fotoreprodukcií, ako i 
ostatných vyobrazení. 

Obrazová časť, dokonalejšie vybavená než 

obrazová časť " Italštich houslaŕti", obsahu
je: 

a) nástroje, súbor približne 1.000 starost
livo zhotovených fo toreprodukcií, obsahujú
cich spravidla pri každom nástroji temer 
vždy pohľad spredu, zboku, zozadu a 
zvláštne vyobrazenie tvaru krčka s hla
vičkou, prípadne niektorej ďalšej nápadnej 
zvláštnosti toho-ktot·ého nástroja; 

b) štítky, 619 fotoreprodukcií vignet; 
c) nákresy, zoznam obrysov niekoľkých 

reprezentantov najv)•zoačnejš:fch smerov. 
Posledné bolo dokonalejšie urobené v ,,Hus
liaroch Itálie", kde hola u jednotlivých ná
strojoch zachycovaná i hrúbka dosky a jej 
zmeny . Podobne v Husliaroch Itálie bolo 
niekoľko fotoreprodukcií farebných, čo ch)·
ba v II. diele. Vzhľadom na zošitové vv
dávanie prvého dielu je to azda pochopi
teľné, keďže v zošitovom vydaní si možno 
dovoliť i to, čo je pri vydaní normálnej 
publikácie finančne neúnosné. Tu možno 
poznamenať, že zošitové vydávanie je azda 
pre lmpujúcich záujemcov výhodnejšie než 
vydanie obsažného a veľkého diela naraz. 
Hlavne ak uvážime, že najväčší záujem o 
publikácie tohto druhu majú mať a majú 
- okrem odborných knižníc - poslucháči 
hudobných učilišť. 

Kniha vyšla vo vkusnej obálke, väzbe a 
grafickej úprave Gustava Kiinigsmarka. Fo
toreprodukcie sú na kriedovom papieri. 

Kniha dôstojne splňa svoje vytýčené cie
le a je významným obohatením našej lite
ratúry v oblasti hudby. 

Ladislav Kupko,,ič 

J. M. Mai'íh ANGLICKÁ HUDBA, PRA
HA KHR 1959 

V Knižnici " Hudebních rozhledl't", ročník 
V., zväzok 3.-4., vyšlo ako príloha Hu
dobných rozhľadov pre členov ses dielo 
dr. J ána Máriu Mai'.íka "Anglická hudba". 
J e to prvé dielo svojho druhu u nás, za
chycuje dejiny hudby na úzerrú Veľkej 
Británie od najstarších známych dôb až po 
súčasnosť. Autor začína popisom kultúry 
mirodov, l•toré obývali terajšie územie An
glicka 3.000-2.000 rokov precl n. l. Autor 
potom sleduje ďalší vývoj hudby v Anglic
ku v deviatich vkusne napísaných kapitol
kách. Zo súčasných britských skladateľ ov 
si, pochopiteľne, najviac všíma Benjamina 
Brittena, dozvieme sa však veľa nového aj 
o iných skladateľoch, napr. o W. Waltono
vi., nedávno zosnulom R. V. Wiliamsovi, C. 
Scottovi a mnohvch ďalších. Dr. Maffic 
verne zobrazuje dnešnú situáciu v oblasti 

anglickej hudobnej tvorby. Pod anglickou 
hudbou máme obyčajne na mysli konzer
vatívne písanú, únavnú alebo k ľahším 
žánrom inlclinujúcu hudbu, a to najmä pre
to, že ju temer vôbec - hlavne jej dnešné 
hodnoty - nepoznáme. I t áto zem však 
vlastní vynikajúce talenty a skvelých revo
lucionárov. Kniha obsalmje hlavne bohaté
materiálové hodnoty ; autorovi sa podarilo 
preštudovať mnoho li teratúry, často veľmi 
ťažko prístupnej. Veľmi vhodný je stály 
kontakt s danou dobou a s paraleln}"ID vý
vojom ostatných zložiek umenia, ako i stá
lc, nenásilné sledovanie spoločenskej štruk
túry zeme. 

Fotoreprodukcie portrétov skladateľov od 
Henry Purcella až po Brittena, Waltona a 
Searlyho, ako i ostatné snímky, vhodne a 
názorne doplňujú text. Niekoľlw múlo drob
ných chýb v registri mien (napr. Wilde je 
Oscar, nie Oskar; Anton W'ebern, nie We
ber) nenarúša presný a dokonale "-ypraco
vaný text-

Vkusná a prístupná kniha iste uspokojí 
každého, kto po nej sialme s úmyslom po
znať niečo z anglickej hudobnej tvorby, jej 
dejín, ako i z dejín celého anglického hu
dobného života. 

-hč-

Dr. Nina Tanská CVICEBNICA RUSKÉ
HO JAZ'YKA PRE POSLUCHACOV 
HUDOBNEJ FAKULTY VSMU V BRA.
TISLA VE, SPN 1959 

Vo forme "-ysokoškolského učebného tex
tu dostáva sa do rúk všetkým záujemcom 
o odbornú ruskú hudobnú terminológiu a 
frazeológiu metodicky materiálove veľmi 
šťastne zostavená cvičebnica dr. Tanskej, 
prvá a svojím spracovaním ojedinelá v na
šej spisbe. Autorka, op'ierajúc sa o svoje 
dll10ročné pedagogické skúsenosti, zostavila 
svoju cvičebnicu tak, aby š tudentom-inštru
mentalistom, dirigentom, komponistom i t a
nečníkom - umožnila na základe zaujíma
vých tex tov zdokonaliť ich znalosti ruštiny 
do takej miery, aby mohli samosta tne čítať 
odbornú ruskú literatúru v origináli. Výber 
te..,.tov, opatrených slovníčkom nových vý
razov a vetami na prekladanie do oboch 
jazykov, je veľmi šťastný nielen z hľadiska 
jazykovej výučby, ale aj preto, že napr. 
podáva obraz o vývoji ruskej hudby v 19. 
stor. a o sovietskej hudbe, o ruskej hudob
nej vede a kritike atď. V prílohe sú uve
dené nákresy nástrojov symfonického or
chestra a ruských ľudových nástro jov s 
presným ruským i slovenským popisom,. 
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podobne popísaná sústava notov)Th znalwv 
a p~klad:r terminológie pri zápise t ancov. 

CVIčebmcu dr. Tanskej treba v relo od· 
porúčať nielen všetkým poslucháčom našich 
hudobnýc~ _učilišť, ale aj ostatným záujem: 
com o rustmu z radov hudobníkov k torí 
~i u~ osvojili základy ruského jazyk~. Cvi· 
cebmca, zostavená veľmi dôldadne a vše· 
stranne, bude i pre nich veľmi užitočnou 
pomôckou. 

lv 

NAD JEDNYM SBORNfKO..'\<! 
TANECNYCH PlES~! 

Tanečné piesne pre spev so sprievodom 
gitary, SVKL, Bratžsla~•a 1959. 
Cena Kčs 8,30 

Keď počúvame n ové tanečné piesne z roz
hlasu, môžeme s radosťou povedať že búr
livé _disku~ie o ich textoch, prilli~sli svoje 
ovocie. NeJde už len o to, že medzi autormi 
textov nachádzame renomovaných básnikov, 
ako Bendovú, Ferka, Mihálika, Stítnického 
Turana a iných, ale i o to, že textári vše: 
obecn; ~~čali hľadieť na tematiku, ktorú 
spracuvaJu, v pravom zmysle slova očami 
dneška. Z tvorivých diskusií na pôde Kruhu 
autor?v hudobn):ch textov vyplýva, že čo
raz v1ac autorov m špiruje k napísaniu básne 
pre ~nešol~. Mizne svet smútku, nostalgie a 
bezvychodiskovosti a v textoch tanečných 
piesní sa čoraz viac zjavujú optimis ticlcé po
strehy všedného i sviatočného dňa. Mihálik 
píše: 

V živote sa často zclá 
že člo~•ek je len sám' 
že ide búr/ta zlá. ' 
láska sa stratí ndm. 
Keá mi aj v odlúčení 
hlas tvojej túžby znie, 
srdce sa nezmení, 
srdce to dobre vie . .. 

T~da opt~mus. A v mn.ohých nových 
piC_sňach nájdeme aj donedávna nezvyklú 
o?pvnosť skrytého čara všednej veci. Zasa 
siahneme do sborníčka; 

Odtrhol som si púpavienl>u 
a rozfúhol ju v šíru svet. 
Jej s;'!"ienlw, sťa hrásne chvíle, 
nevratta sa už späť. 

Daleko padnú, ďaleko vzklíčia 
raz púpav ienky milé 
a zo spomienok v srdci vzídu 
raz nové, krajšie ch~•fle. 
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Skoda však, že sa Slovenské vydavateľ
~tv<:' hásnej literatúry, ktoré u nás v lastne 
Jedmé vydáva tanečné piesne tlačou, zmohlo 
za celý rok 1959 iha na j ed in ý Sborni
ček_ dvanástic~1 piesni pre sólový spev so 
sp r1evodom g1tary. I to sa výher piesní 
zrejme ria<;lil hlavne podľa lmdohnej hod
noty sklad1eh, lebo výber textov rozhodne 
nebol najšťastnejší. N eodrážal totiž ani len 
sčasti snahu mnoh)'ch skladateľov a textá
rov spraviť z tanečnej piesne prostriedok 
najmasovejšej agitácie. V shorničlm je jedi
ná_ pieseň tohto druhu, a i tá s esteticky 
pnam odpudzujúcim textom. Posúďte Úrv'-
~lc: . 

T~raz robí b londín spolu s Božlwu 
celá je do práce zabratá. ' 
Vymeškať z nej? Kdeže, ani chvíľku! 
Preto, že ho veľmi rada má! 

Suchosť, bezpointovosť. , nepresvedčivosť. 
Prekvapuje nás, že tento t ext napísal skú
sený textár Samo Dvorin, ktorý píše zväč
ša veľmi vtipné texty. 

H oršie je to už s hudobnýrn skladateľom 
Františkom Havlíčkom, ktor)' si zrejme z 
komerčného dôvodu sám napísal te.xt na 
pieseň "More", pričom si zabudol uvedomiť 
že dnešná spoločnosť absolútne nepotrebuj; 
falošnú romantiku ďalekých krajín a toho, 
co u nás nemáme. 

Jak modrý sen, jak tichý oceán 
v prostriedku dún, tu prišla lásha k nám. 
K eá večer padli zore na obzore 
prišli sme a lásky more, 
plné krás, 
šumelo v nás. 

Týmito banálnymi slovami sa mohla pove
dať len tisicročia známa banálnosť. 

Ak ročne vychádza u nás tlačou iba dva
násť tanečných piesní, čo je až hriešne 
málo, veď len známejší autori vyprodukujú 
ročne okolo stopäťdesiat piesní, potom mu
~i byť výber čo najstarostlivejší, aj pokiaľ 
1de o hudbu, aj pokiaľ ide o te.xty. 

Pri vzniku novej tanečnej piesne treba 
?rať do úvahy hlavne skutočnosť, že pieseľí 
Je rovnocenným dielom skladateľa i textára. 
Ani huc~obný skladateľ sa nemá podujať 
zhudobmť texty, ktoré nijako nesúvisia s 
dneškom alebo sú umelecky menejcenné. O 
politicl<ej vyspelosti hudobného skladateľa 
svedči a j to, a hlavne to, čo zhudobni, nie 
čo hovorí na na jrôznejších diskusiách. 

(šp) 

NOVE: VYDANIE RIEMANNOVHO 
SLOVNIKA 

Od svojho prvého vydania v roku 1382 
patril Riemannov "!\iusik-Lexikon" k naj
rozšírenejším hudobn~rm slovníkom. Ešte za 
:autorovho života dosiahol osem vydani 
(posledné z roku 1916) a bol preložený do 
niekoľkých jazyl<ov. Starostlivosťou A. Ein· 
steina vyšli ešte cľ alšie tri vydania, posledné 
z roku 1929 už vo dvoch zv"zkoch. Teraz 
vychádza tento slovník v celkom novom 
p~epracovani už v d 1·anástom vydani za 
l1lavnej redakcie, 'Vilibalda Gurlitta pod ná· 
-zvom " Riemann Musik-Lexikon" (B. 
Schotťs Sohne, Mohuč 1959) . HozVl'hnut~· 
j e do troch zväzkov, z ktor5•ch dosiaľ vy· 
šiel prvý diel časti osobnej (písmeno A-K). 
Hlavným poslaním slovníka - podľa slov 
vydavateľových - je poskytnúť spoľahlivé 

-informácie o hudobníkoch a hudobných 
vedcoch minulosti i prítomnosti, s osobit
ným zreteľom na ma:-.imálnu úplnosť zozna
mu všetkých významn)•ch osobností, na 
-edície diel skladateľ ov a literatúru o nich. 
Na dosiahnutie tohto cieľa sa e:-ccerpovalo 
viac moderných hudobných slovnikov a na 
·spoluprácu získali niekoľko desiatok nemec
kých i zahraničných autorov. Tento zväzok 
j e dobr}"lll dokladom starostlivosti, s akou 
h ol slovník redigovaný, i užitočnosti širšej 
medzinárodnej spolupráce pri dielach tohto 
-druhu. Z nášho hľadiska je zvlášť pozoru
hodné, že jediným zástupcom českosloven
-!ikej hudobnej vedy vo veľkom počte ·spoht
pracovn!kov je slovenský muzikológ dr. 
Zdenko Nováček, a treba hnecľ J,onštatovať, 
:že jeho účasť obohatila slovník o zoznam 
hesiel, s ktorým m ôžeme byť ozaj spokojn í. 
Ako u každého encyklopedického diela, mož
no, pravda, i tu uvádza·ť mená, ktoré by 
:Sme na jeho stránkach radi videli (napr. 
Herman, Kurz, Kalenda), najmä ak je slov
ník na d ruhej strane azda až p ríliš podrob
ný (napr. heslá Douša, Kouba, Cerven)' a 
'i.), ale celkove, opakujem, je zoznam i výber 
hesiel veľmi príjemn~rrn prekvapením. Po
-zoruhodná je_> i snaha po správnom písaní 
mien hudobníkov, miest ich narodenia, ú
mrtia a názvov skladieb. Len škoda, že sa 
viac nedbalo na jednotnú prax. Miestne me
ná sú totiž niekedy uvádzané česky alebo 
slovensky, inokedy zas nemecky, takže napr. 
B i'etislav Bakala sa narodil vo Fryštáku, 
Vladilnír Helfcrt už v Plánici "bei Klattau", 
kdežto Fibich už len v "Scheboritz(sic!) bei 
'Tschaslau" Kocian,vo "Wildenschwert" atď. 
T aktiež názvv diel a kníh sa niekde uvá
<lzajú len Čl'~ky, inde len nemecky, inde 
obojjazyčne. R ozhodne - a to je bilancia 

skutočne radostná - patri Riemannov slov
ník k tým moderným hudobným zahranič· 
ným lexikonom, ktoré sú o českej a sloven· 
skej hudbe mimoriadne dobre informované. 
Dúfajme, že sa už minula doba, keď v 
t)'chto publikáciách boli mená našich hu
dobníkov a ich diel všelijako komolené v 
dôsledku toho, že sn písalo o nás bez nás. 
Dúfajme, že i podobná spolupráca ako p r i 
Riemannovom slovníku bude samouejmos
ťou a v budúcnosti sa bude rozvijať na 
prospech oboch strán. 

zv 

DEJINY OPERY V COVENT GARDE..\T 

Vlaňajšie jubileum poprednej anglickej i 
svetovej opernej scény bolo podnetom k vy
daniu pozomhodnej knihy Harolda Rosen
thala "Two Centuries of Opera at Covent 
Garden" (Londýn, Putnam). ~\fáloktoré oper
né dviadlo na svete sa mô.le vykázať ta
kou obsiahlou (850 str.) a láskyplnou lmi
lwu o svojej histórii, a doda jme hneď, i 
knihou rovnako zasvätenou ako zaujíma· 
vo·u, ktorá vedela znamenite ťažiť z dvoch 
priaznivých predpokladov; jej autor je jed· 
nak ako redak tor Č~tsopisu Opera dlhoroč
ným a skúseným sledovateľom operného 
života v Anglicku, jednak - a to u týchto 
kníh bolo zvlášť významn~ - ako archivár 
opery Covent Garden mal neobmedzený prí
stup k Yšetkým materiálom. Významné uda
losti najmä minulých sto rokov na scé:fl.J! 
i v zákulisí sú tu zaznamenané a doložené 
v bohatom rade dokumentov, ktoré rovna
ko verne zobrazujú obdobie slávy i úpad· 
ku, vrcholné umelecké výkony i malichernú 
ješitnosť primadon (o Adeline Patti sa napr. 
dočítame, že mala v zmluve zvláštnu dolož
ku, podľa ktorej muselo byť jej meno tla
čené na zvláštnom riadku a o t•·etinu väč
ším typom alm mená ostatných), komentujú 
"niekoľkojazyčné" predvedenie (napr. Wag
ner francúzsky a taliansky, Carmen v roku 
1890 trojja?.yčne !) a spolu s mnohými vý· 
ňatkami z dobových kritik patria k najzaují
mavejším stránkam Rosenthalovej knihy, 
k torá v mnohých kapitolách presahuje rá· 
mec svojho námetu a stáva sa obrazom ce
lého londýnskeho divadelného a hudobného 
života. V prácach tohto druhu býva nad
bytok materiálu p re autorov niekedy väč
ším problémom ako jeho nedostatok. Spô
sob, akým sa zhostil svojej úlohy autor, 
zmysel, s ktorým vedel zlúčiť a vyvážiť 
podstatné so zaujímavým v plynulý, slohom 
i obsahom pútavý celok, by mohol byť na 
diela tohto rázu dobrým vzorom. Prostý 
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milovník opernej hudby nájde v Hosentha
lovej knihe mnoho zaujímavého o jednot
livých dielach, predvedeniach i osobách, 
?-ivadelný historik uvíta podrobný prehľad 
Jednotlivých sezón s údajmi o operách, kto
ré boli predvedené, o angažovaný ch umel
coch, o obsadení hlavných úloh, ako aj dô
kladný register vecný a osobný. 

-z·v-

V moskovskom vydavateľstve MUZCIZ 
vyšla vo veľkom náldade monografia o a
merickom pianistovi Van Cliburnovi, \'iťa
zovi poslednej Cajkovského súťaže. Počas 
svojej návštevy v USA prijal Van Cliburna 
aj N. S. Chruščov. 

Ukrajinský skladateľ Konstantin Dm'ike·vič 
napísal novú operu "Nazar Stodoľa" podľa 
rovnomennej predlohy Tarasa Sevčenka. 
Operu v tejto sezóne uvedú v Kijeve a 
Odese. 

Veľké divadlo v Moskve pripravuje na
študovanie novej redakcie opery Dimitriia 
Kabalevského "Nikita Veršinin". 

V šl~olsko;'D roku ~959/60 začaJi činnosť 
novoznadene hudobne fakulty ná pedago
gických inštitútoch v Moskve, Leningrade, 
Sverdlovsku a Saratove. Hudobné fakulty 
majú podobné po~laniE· ako katedry hudob
nej výchovy na našich bý-valých VSP -
vychovávajú pedagógov pre hudobnopeda
gogické učilištia a pedagogické inštitúty. 

Na programoch moskovského Veľkého di
vadla, ktoré bolo dlho kritizované p~e mal)~ 
záujem o tvorbu sovietskych sklád,ateľov; 
sa teraz čoraz častejšie zjavujú d\ela sú-; 
časných sovietskych komponistov. Z. boha
tého operného odkazu Sergeja Prokofie~'!l· 
naštudovalo Veľké divadlo v tejto sezóné 
monumentálnu "Vojnu a mier" a pripravuje 
doteraz nepredvedený " Príbeh opravdivého 
človeka", ktorého premiéra sľubuje b:y-ť u: 
dalosťou svetového významu v súčasnej 
opernej dramaturgii. V tejto sezóne bude 
uvedený a j balet predstaviteľa naimladšej 
skladateľskej génerácie Rodiona Sčedrinu. 
(nar. 1932) "Koník-Hrbáčik" a opera " Orlia' 
pevnosť" o málo staršieho Andreja Babajeva. 
Babajevova opera (jej pôvodný názov je 
"Arcvaberd") bola po prvý raz uvedená v 
Jerevane. Je to prvé dielo tohto žánru v 
skladateľovej tvorbe, z ktorej dosiahli veľ
kú obľubu najmä estrádne piesne. 
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Moskovské Divadlo operety pripravuje 
premiéru hudobnej komédie Karena Chača
turiana "Prosté dievča" (Karen Chačaturian 
je synovcom a žiakom svojho slávneho me
novca; nedávno vyšla o ňom v sérii pro
filov mladých soviets);.ych skladateľov bro
žúra, ktorá hodnotí jcho doterajšiu tvorb u). 
- Novú operetu píše po Sostakovičovi a 
Kahalevskom a j Tichon Chrenniko~·, ďalší 
vedúci predstaviteľ sovietskej hudby. Jeho
skladba bude mať názov "Sto čertov a jed-· 
na dievčina". 

Leningradské Kirovovo divadlo študuje
Musorgského "Borisa Godunov a" v inštru
mentácii Dimitrija Sostakoviča. Sostakovičo
va redakcia "Borisa" vznilda ešte na začiat
ku štyridsiatych rokov, 1io doteraz nebola 
naštudovaná, hoci sa všeobecne uznáva, že 
úpravy Rimského-Korsakova, v ktor)·ch sa 
opera hrá, sú v nmohom v rozpore s du
chom originálu. 

Nedávno koncertoval po prvý raz ,. Špa
nielsku David Oistrach, ktorého vystúpenia. 
frankistický režim dlho nechcel povoliť. 
Oistrachove koncerty v Barcelone mali 
obrovský ú spech. 

Na sklonku minulej sezóny oslavovalo
ta társl•e operné divadlo Mnsu Džal:ila v Ka
zani 20. výročie založenia. Za tento krátkv 
čas dosiahli tatárski umelci veľké tvorivé· 
úspechy. V bohatom repertoári našla núesto
aj Suchoňova "Krútňava". 

. JC,. veľkej bohatosti hudobného života 
'~Q:If~etskeho sväzu pl'Íspievajú významným 
spôsobom aj vystúpe1úa najlepších zahra
uič)1ých sólistov a orchestrálnych telies. Tak 
mali milovníci hudby v mnohých soviet
skych mestách v tejto sezóne možnosť po
čuť: napr. talianskeho speváka Maria de[ 
Monaco, považovaného za svetového teno
ristu č. 1, stuttgartsJ...-ý komorný orchester
pod vedením Karla .!\!Iiinchin.,.era ktorÝ 
taktiež predstavuje svetovú elit~, v~avskÓ 
Národnú filharmóniu s Witoldom How:ickv= 
dď. -

Medzi novými nahrávkami sovietskej 
tvorby, nahratými pre ústredný Dom zvu
kového záznamu v Moskve, je tiež kom• 
pletná opera Sergeja Prokofieva "Semion, 
Kotko" . 

Prehľad zahraničných časopisov 
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Problémom hudhv v televíznom vysiela
"'Ú sa zaoberá V. Kucha:rskij . Televízia sa 
,stala účinným prostriedkom estetickej vý
·<:hovy a vkusu široký ch má~. Hudobné 
vysielania majú viac typov .. Pr1a~y prel!'os 
:koncertu vždy nevyhovuJe poz,H\davkam 
televíznej kamery. Televízne úpravy zo štú
·dia dávajú l~pšie možn_osti. Sl~o v~ak Ao
·•teraz pokročilo hľadame novych, speciflc
'kých foriem, a to ako v režijnom stv~rnení, 
tak aj v nových žánroch. Autor ďaleJ rozo
tberá konkrétne relácie mos!<OVského tele
-vizneho štúdia s ich kladmi i nedostatka
lllll. 

O výsledkoch všesväzovej sú~aže ~a o
]perné libreto so súčasnou tematikou ~or
m uje L Poljakova. S~ť~ž o~yla , slabm>: 
-dnešných operných libr~et. Vtacen . auto17 
nesprávne chápali pojem súčasnostJ.. Am 
je~_o libreto nevede~o -postih~~ť súča_sno~ť 
·v JeJ mnohostrannosiJ a sh·ke, ~~e postihuuť 
-epochu s jej typickými :makrm 1 chara~te~y 
ľudí, ich vzájomné vzťahy, t~JJ?-PO d1a~a 
a nakoniec rešpektovať aj špec1Ílcké požia
-davky operného žánru. 

O na jtalentovanejších mladých sk!adate· 
ľoch ktorí skončili moskovské a lerungrad
ské 'konzervatórium, sa dozvedáme z člán
kov M Culakiho a G. Tarasova. 

K ú~pechu mlad)•ch patri nespornt! aj 
nová opera V. Kirejku "Lesná pieseň", pred· 
vedená na scéne operného štúdia kijevské
llo konzervatória. Ústredným konfliktom 
-opery je protirečenie medzi tvorivými sn~
'hami čestného jednoduchého roľníka a ·ťaz
kými podmienkamj. života vo vyl_wrisťova
teľskom zriadení, ktoré zohyzďuJe v člo
veku všetko pekné a šľachetné. Téma dala 
možnosť skladateľovi čerpať z ul'rajinskej 
ľudovej piesne a symfonicky rozpracova~ 
hudobné témy, charakterizujúce na jedneJ 
strane kladné lyricko-poetické postavy, na 
druhej strane kontrastn)' svet koristníckeho 
egoizmu. 

K sedemdesiatemu piatemu výročiu na
J"Odenia B. V. Asafieva po krátkom úvod
nom zhodnotení jeho čirmosti uverejňujú sa 
-výňatky z prvej kapitoly jeho knihy " Myš
ilicnky a úvahy", ktorá ako celok nebola 
-ešte vytlačená. Vznikla r. 1942-4.3 za ťaž
lrých podnúenok blokády Leningradu. Prvá 
·kapitola tejto knihy má názov "0 sebe". 

Je to autobiografické rozprávanie Asafieva, 
ako sa dostal k hudhe, o jeho ces~e sklada
teľskej, vedeckej i kritickej. Tento krátky 
výber umožňuje utvoriť si obraz o mnoho
strannej Asafievovej osobnosti, o výnimoč
nej šírke jeho znalostí a schopností. 

Vhodným doplnkom k týmto výňatkom 
sú i dosiaľ neuverejnené Asafievove listy 
N. J. Mjaskovskému. 

Ruských tradícií v dielach Prokofieva si 
všima T. Bogdanovová. Skúma vzájomné 
prelínanie prvkov tradície a novátol'ských 
čŕt v hudobnom jazyku diel zrelého tvori
vého skladateľovho obdobia. V centre skú
mania je predovšetkým melodičnosť. 

Preklad článku českého autora P. Vrhu 
"Bedľich Smetana v Huslm" má vniesť jas
nejšie svetlo do tradovanej legendy, že Sme
tana sa správal odnúetavo k ruskej hudbe, 
k operám Glinku. Autor článku vysvetľuje 
príčiny Smetanovho postoja. 

O Prokofievovi ako klavírnom umelcovi 
píše L. Gakkeľ. Vyvracia tvrdenia niekto
rých kritikov o hre Prokofieva ako suchej, 
bezvýraznej. Charakterizuje štýl jeho hry a 
dokladá ho rozborom pochopenia a podania 
niektorých skladieb podľa nahratých sní
mok. 

v d 

O špecifických žánrových črtách piesne a 
romance píše A. Sochor . .Je to zaujímavý 
článok, snaží sa priniesť jasnejšie svetlo do 
rozlišovania týchto termínov, ktoré sa u 
niektorých skladateľov aj hudobných ved
cov obyčajne stotožňovali. Ponkazuje na 
osobitné znakv tvchto žánrov na konkrét
nych príklado~h ~ najnovšej tvorby soviet
skych skladateľov. 

Koncom minulej sezóny uviedli v Lenin
gradskom divadle opery a baletu balet mla
dého skladateľa A. Petrova "Breh nádeje", 
ktorý vyvolal protichodné mienky a čulé 
diskusie. Je to " balet-poéma", ako ho na
zval skladateľ, a má byť určitou odpoveďou 
na polemiky okolo baletu posledných rokov. 
Je to hlas proti "sprízemneniu" baletu, pro
ti zníženiu jeho úlohy iba na ilustráciu 
scénického deja. V tomto balete sa znova 
dostáva do popredia roman tika silných emó
cií a hrdinských ideí. 

J. Krernlev sa zaoberá pojmom majstrov
stva. Upozorňuje na dve tendencie nespráv
neho chápania tohto pojmu. Majstrovstvo 
sa často stotožňuje s obsahom, tu slúži po
jem majstrovstva na ospravedlnenie urči
tých nedostatkov. Casté je aj mechanické 
rozdeľovanie obsahu a majstrovstva. Stre
táme sa s výrokmi: skladateľ má hlboké 
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ideové zámery, ale nemá potrebné maj
stroystvo patrične ich vyjadriť. Obe chá
parua vedú k vážnym estetickým a kritic
kým chybám (autor to dokumentuje na 
príkladoch). Dalej sa snaží v krátkosti 
vysvetliť správne chápanie tohto pojmu. 

E. Pronin sa zaol:ie<'á otázkou, ako pri
pravovať a školiť ved úcich speváckvch sbo
rov ľudovej tvorivosti ; dáva ná,;',.hy, čo 
všetko by mali hudobné učilj~tia a konzer
vatóriá začleniť do svojich učebných osnov, 
aby absolventi sborového dirigovania holi 
po všetkých stránkach dobre pripravení na 
túto zodpovednú úlohu. 

V. Skaterščikov píše o kríze buržoáznej 
hudobnej estetiky, ktorej charakteristickou 
črtou je eldekticizm tiS. ldev Hanslicka sa 
často preferujú. Vý dobytky · materialistickej 
estetiky, objasňujúce podstatu hudobného 
umenia ako odrazu skutočnosti, sa ignoruj ú. 
Autor článku polemizuje s niektorými sú
časnými západnými autormi najmä v otáz
ke vzťahu hudby ku skutočnosti stavia sa 
p roti oddelenému, protikladnému' chápaniu 
hudby programovej a "čistej" hudby. Para
dox súčasnej buržoáznej estetiky je v tom, 
že bojuje za "tvorivú slobodu" za "rôzno
rodosť vkusov" , no súčasne by chcela pu
bliku nanútiť určitý ohraničený vkus. Niet 
v buržoá?.nej estetike objektívn eho kritéria 
umeleckosti, hodnoty, cennosti hudby; to 
vedie k relativizmu vo vkusoch, pravda, 
~en nayonok, lebo v pozadí je iha jedna 
1d eol~g1cká báza (idealistická filozofia) , z 
ktoreJ smú vyrastať e~tetické názory a 
vkus. 

vd 

1959/7 

Júlové číslo je venované otázkam tanečnej 
a zábavnej hudby. Najzávažnejší je príspe
vok K. Schinského " 0 ľahl>ej hudbe - váž· 
ne", ktorý spája dôkladnú estetickú a his
torickú :tnalýzu problému s rozborom kon
krétnych diel, zväčša od skladateľov NDR. 
K. Damies sa vo svojom článku, programo
ve nazvanom "Aj opereta je hudobné di
vadlo!", zaoberá jednotou hudby a textu 
v klasickej operete a túto postuluje ako 
nevyhnutnú aj pre súčasnú operetnú tvor
bu. - Zaujímavý je tiež príspevok "Opereta, 
šláger, d žez", ktorý pôvodne vyšiel v r. 
1926 v robotníckom časopise " Kulturwille" . 
O dvoch nových hudobnodramatických die
lach píšu H. Krause-Graumnitz a E. Reb· 
ling. Prvý o operete O. Schneidereita a E . 
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Schmidta "Bolero" (presnejšie o jej novom 
zneni, ktoré m alo premiéru v Drážďanoch\ 
a druhý o rozprávkovom balete A. Burka;; 
a . W. Hohensee "Drosselbart", naštudova
nom súborom berlínskeho divadla Metropol. 
Obe diel~ majú u publika veľl<ý úspech. 
podľa ffilenky zmienen:),ch kritikov celkoiD 
zaslúžený. 

SLOVENSK! 
SKLADATELIA K 15. VYROCIU 

OSLOBODENIA CSR 

Umelecká súťaž, vypísaná k 15. výročiu 
ľudovodemokratickej Ceskoslovenskej re
publiky, podnietila k tvorivej činnosti tak-
m er celú obec slovenských skladateľov. V 
dejinách slovenskej" hudby nevídanú úrodtt 
prináša operná tvorba. Národný umelec Eu
gen Suchoň sa súťaže zúčastňuje svojou 
novou operou Svätopluk, ktorá temaťicky 
čerpá z dejín Veľkomoravskej ríše. OperU! 
zo súčasného 7.h ,ota na dedine dokončil La
dislav Holoubek. J eho opera Hodina je na
písaná podľa Pracha;i'ovej hry. Júliusa Ko
walského zaujala hra súčasného nemeckého
spisovateľa Hansa Pfeiffera Lampiónová 
slávnosť s všeľudsk<'lll námetom a s citlivo> 
vykreslenou proble~atikou boja proti ató
movej vojne. Kowalski komponuje na tento
námet komornú operu, ktorej libreto sp ra· 
coval J ar ko El en. Tibor Andrašovan siahol 
po slávnej dráme Karla Capka Biela nemoc. 
Zo slovenských dejín čerpá nárnet halet Si
mona Jurovského Ry tierska balada. 

Dlh súčasnosti spláca v poslednom čase 
aj opereta. Zdenko Milcula (námet Otakar 
Bruna) rieši tu problémy našej inteligencie. 
Milan Novák v svojej novej operete Nie je 
všedný deň (libreto Peter Sevčovič) rieši 
otázku odchodu mládeže z Bratislavy na 
stavby socializmu. Radovan Spišiak zahlásil 
do súťaže operetu Tatranská romanca (libre
to J. Hodorovský) a Zdenko Cón hudobnú 
komédiu Carovné rukavice a revuálnu ko
médiu Potopa živlov. 

Do oblasti súčasnej symfonickej hudby 
V:Í'znamne _Prispeje aj Dezider Kardoš, la u
reát štátne) ceny, I II. symfóniou. J án Zim
mer dokončil IV. symfóniu (vlasteneckú), 
záverečnú časť ktorej tvorí kantáta pre vyš
ší ženský a mužský hlas a miešanÝ sbor na 
P?éziu Jána Kostru J avorový list. Symfo
mcké skladby zahlásili ďalej Andrej Očenáš: 
a Ivan Hrušovský. Jozef Grešák skompono
val Východoslovenskú svmfóniu. Suitami sa 
predstavia Ján Krasko · (Lidice) , Narcisa 
Donátová (Vpred ku komunizmu), Karol 
Elbert, Zdenko Cón, Karol Pádivý a ďalší. 

Súťaž podnietila aj tvorbu nových ko
morných skladieb. Teodor !firner sa zú~ast
ňuje súťaže Dychovým kvmtetom, Ladtslav 
Burlas sláčikov:\'m sextetom Spievajúce 
srdce, Juraj Pospíšil Nonetom. Rudolfa Ma
cudzllí.ského inšpirovala maliarska tvorba 
zaslúžilého umelca Jula Nemčika k vytvo· 
reniu Nových kartiruek. Po stopách hrdinu 
SSSH kpt. J ána Nálepku sa menuje jeho 
rozsiahlejšia skladba pre violu a klavír. 
Aladár Móži zasiela do súťaže Obrázky pre 
troje husieľ, Narcisa Donátová S,·äzácku 
suitu pre klavír, Dezider Nágel Malé sklad
bv. Zastúpená je aj in~truktívna literatúra 
Ôán Mó~y, Vladimír Snlek, Angela Czic
ka). 

V posledných rokoch veľký rozvoj zazna
m enáva kantáto vá . tvorba. Do súťaže sa 
p rihlásil Oto Ferenczy Májovou kantátou 
pre miešan5' sbor a bary tónové sólo, Teod?r 
Hirner kan tátou Strane na text AndreJa 
Plávku, František PráSil zahlásil malú kan
tátu k 15. výročiu oslobodenia CSR pre sólo, 
sbor a orchester, Stefan Németh-Samorínsky 
V mene lnieru pre miešaný sbor a orchester, 
Jozef Rosinský Prichádzam z doliny . .. (A. 
Plávka) , Ern~st Zavarsl•)' Zdravica soviet
skym vedcom-dobyv,ateľom vesmíru, Pavol 
Sí:mai Hovo,fí matka - mierový príhovor 
na slová Jiŕlho Marka p1·e recitátorku a ko
morný súbor a Pražský m áj pre sóla, shor 
a orchester na slová Františka Hrubina. 
Ilja Zeljenka p íše skladbu Osvienčim s reci
táciou na text Milmláša Kováča, venovanú 
pamiatke umučen)'ch v koncentračnom tá
box·e. 

Milan Novák pripravuje hudobno-drama· 
Cické pásmo Smer Praha o vzniku a ceste 
1. čs. armádneho shoru v SSSR. 

V hojnej miere sa zúčastňujú skladatelia 
súťaže pies1lovou tvorbou. Uveďme aspoň 
niektorých: Alexander Moyzes, laureát štát
nej ceny, Cyklus piesní, Andrej. Očenáš 
Piesne, Ivan Hrušovský Cyklus presni na 
textv l\faše Haľamovej, Grešák Pieseň o 
východoslovenskej nížine, Gejza Dusík Tri 
lyrické piesne s baníckou tematikou, ďalej 
J. Hrk, V. Wick, O. Francisci, F. Prášil, 
M. lvankovič, F. Alvin a i. 
Početne je zastúpená aj sborová tvorba 

a masové piesne: F. Alvin, N. Donátová, 
G. Dusík, O. Francisci, l. Hr nšovský, J. 
Letňan, J . Móži, F. Prášil, "P. Sin1ai a. i. · 

V besedách pred Sjazdom socialistickej 
kultúry sa dychové sí•bory často sťažovali 
na nedostatočný záujem skladateľov o túto 
oblasť. Kritika prináša už prvé ovocie (F. 
Alvín Pod zástavou slobody, K. Pádivý 
Pochod požiarnikov, Slávnostná predohra, 
F . Prášil Smútočn)• pochod, Pozd rav rod-

nému kraju, L. Stanček Hornonitrianska 
predohra, Slávnostný pochod, Smútočný 
pochod atď.) . 

Pavol Tonkov-ič pripravuje Tradičnú a 
novú ľudovú hudbu pre orchester a Kru
cenu - koncertantný tanec pre husle a 
sláčikový orchester. . 

Prebojovávanie nového sveto názoru Sl vy
žaduje aj nové formy spoločenského života. 
Stále sa ešte javí nedostatok hudobných 
skladieb k rozličným občianskym príleži
tostiam. S týmito formami sa do súťaže za
tiaľ prihlásili ~iichal Vilec (Piesne pre ob
čianske príležitosri) a Emcst Zavarský 
(Hudba k obradu civilnej svadby). 

Do súťaže sú zatiaľ prihlásené tieto hu· 
dobnovedné štúdie: I~ubomír Cížek - Vý
vinové cesty slovenskej opery ; Ladislav 
Mokrý - K problémom predmetu a cieľa 
marxistickej hudobnej historiografie; Zden
ko Nováček - Dejiny rohotnickych spevo
lw lov na Slovensku; Jozef Samko - Vývin 
slovenskej opery a jej dnešné úlohy a mo
no<rrafia 'o Mikulášovi Schneidrovi-Trnav
sk~m; Ernest Zavarský - J. L. Bella v 
Kremnickej spoločnosti a Ceskoslovenské 
hudobné vzťahy v 18. storočí. 

Paul Dessau, ktorý sa v decembri m. r . 
dožil 65. rokov, dokončil svoju nov ú operu 

Puntilia" na ktorej pracoval od roku 
1957. Lib~etisti Peter Palitzsch a Manfred 
Wekwerth vychádzali zo známej hry Bert
holta Brechta "Pán Puntilla a j eho sluha 
Matti", ku k torej napísal Dessau už v roku 
1947 niekoľko piesni. 

Tretie číslo nového hudobnovedného 
časopisu Beiträge zur ~1usik-wissenschaft, 
ktorý vydáva Sväz nemeckých skladateľov, 
prináša o. i. preklad state prof. dr. Anto
nína Sychru "0 jednote absolútnej a progra
movej hudby" a príspevok Jurgena Elsnera 
"K spôsobu prednesu v džeze". 

V súvislosti so 150. výročim narodenia 
Roberta Schumanna organizuje Spoločnosť 
Roberta Schumanna v NDR JI. ročník sú
ťaže pre spev a sláčikové kvarteto, ktorá sa 
uskutoční v júli t. r . v Berline. 

Spevácku súťaž usporiadajú v septembri
októbri t. r. aj v Budapešti, a to ako súčasť 
budapeštianskych Hudobných týž_dňov. Pod
netom je 150. výročie naroderua Ferenca 
Erkela, zakladateľa maďarskej národnej 
opery. 
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'fESLA oRAVAn. P· Yôtitok • hudbY Vátn prinesie s\.tiĎO'Ý televi•nY priiltnač 
DEVÍŇ 

Plnenie z:výšených úloh v no

vont roku Vám spríjemní. 

a v čase odpočinku poskytne 

hodnotnú z,ába.vu rád.iopriií· 

rnač 

Na prehliadku ,;diop<ijlroačov a g<aroo<ádii do ,vojich predaioi Vás po'-Ý""' 

BratislavskÝ obchod s potteballli pre domácnost, Bratisla>• 

AkostnÝ prednes všetkých 

druhoV gramopla.tní. Vám 

umožní ·vkusné a moderné 

gra.rn o rádio 



zna~ka akostný ch československých 

hodinárskych výrobkov 

METRONOM 

nepostrádateľný pomocník každého hudobníka. 

Zbaví vás starostí v hudobnej výchove vašich deti. 

Spoľahlivo udáva rytmus hudobného tempa . 

.M:ETRONOl\1: je vybavený 
mechanickým strojčekom. Na
ťahuje sa krídlovým kľúčom. 
Po natiahnutí je d.Ižka chodu 
pri rytme 208/min. - 15 mi
nút. Na kyvadlovej tyči sa 
nachádza posúvne závažie slú
žiace k nastaveniu rytmu. Cí
selné označenie na stupnici 
udáva počet kyvov za 1 minú
tu, ako a j medzinárodne pou· 
žívané slovné označenie tempa. 
Metronom je vybavený aj 
zvonkom, ktorý udáva takt 
2/ 4, 3/4, 4/4 a 6/8 podľa na
stavenia na tiahle. Zvonkové 
zariadenie možno vypnúť. 

METRONO?I1 dodávajú všetky 
odborné obchody s hudobnými 
nástrojmi. 

Cena metronomu je Kčs 85,
so šesťmesačnou zárukou. 

Vyrába CHRONOTECHNA, n. p., šternberk. 

CenaKčs6,-



Knižné a hudobné novinky SVKL 

Eugen Suchoľí: Metamorfó
zy. Veľká partitúra Kčs 
67,- . Malá partitúra Kčs 
33,20. 

2. vydanie orchestrálnej par
titúry jedného z najvýznam
nejších diel slovenskej symfo: 
nickej hudhy, nahraného UJ 
na gramofónové platne. Sú to 
variácie na vlastné témy vo 
forme symfonickej suity, pre
svedčivo dokumentttjúce ume
lecké majstrovstvo a hlbktt 
výrazu tvorby národného u
melca Eugena Suchoňa. 

J ozef Kresánek: Orchestrál
na suita č. 2. Veľká partitú
ra Kčs 70,-. Malá partitúra 
Kčs 34,50. 

Doc. dr. Kresánek, čelný 
slovenský muzikológ, svojou 
osobitou tvorbou zaujíma po
predné miesto aj v slovenskej 
súčasnej hudbe. Jeho 2. orches
trálna suita je budovaná na 
kontrastoch tanečných a lyric
ko-spevných myšlienok, blíz
kych slovenskej ľudovej me: 
lodike, no stvárnených veľrm 
vyspelým a nekonvenčným 
spôsobom. 

Andrej Očenáš : Ruralia slo
vaca. Veľká partitúra Kčs 
22,80. Malá partitúra Kčs 

. 13.- . 

Skladateľ si v tomto diele 
volí sláčikový orchester, ku 
ktorému pridáva flautu, klari
nety, trúbku, cimbal a tym
pany, aby vytvoril. dielko ~k
mer komorného zvuku, vyja
drujúce v štyroch obrazoch zo 
života slovenského ľudu spo
mienky na mladosť. Jednotlivé 
časti majú názvy: Chlapská, 
Spev hrdinu, Junáci a Regrút
ska. 

Slovenská klavírna tvorba 
1958. Kčs 18,20. 

Výber z novej tvorby slo
venských skladateľov, v kto
rom sú zastúpeni aj príslušní
Ci mladej generácii.". Zbierka 
obsahuje tieto skladby: Tocca
tu Ivana Hrušovského, P asto
relu Pavla Simaiho, Malé va
riácie Ilju Zeljenku, Grotesk
ný pochod Dezidera Kardo~~' 
Meditáciu Rudolfa Macudzm
ského a Toccatu a fúgu Stefa
na Németha-Samorínskeho. 

Operetné melódie pre spev 
a klavír II. Kčs 11,20. 

Album úspešných operet-
ných melódií Bartolomeja Dr
banca, Gejzu Dusíka a Karola 
Elberta. 

Janko Matuška: Klavírne 
skladby. Kčs 16,80. 

Desať obľúbených skladi~b 
zaslúžilého umelca Janka Ma
tušku určených najmä mlá
deži. ' Zbierka obsahuje tieto 
skladby: Na salaši, Slovenský 
tanec, Pri ohni, Západ slnka, 
V al se mignonne, Variácie na 
ľudovú piese1i, Zajačik a horár, 
Hracie hodiny, Certík v konú
ne, Capriccio. 

Alexander Moyzes: Sloven
ské ľudové piesne pre spev 
a klavír. Kčs 15.- . 

Majstrovské úpravy piesni, 
známe najmä zásluhou SĽUKu, 
kton' mnohé z nich spieva v 
skladateľových sborových ú
pravách. Zbierka obsahuje 
piesne pre soprán, tenor a 
barytón. 

Slovenská hudba - šéfredaktor Eugen_ Simúnek, redaktor Jozef Samko 
Redakčná rada: Ladislav Burlas, Teodor Hirner, Ivan Hrušovský, Simon Jurovský, J ozef 

Kresánek, Zdenko Nováček, Andrej Očenáš, Roman H.ycl1lo 
Obálku navrhol Stefan Winkler 
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ROčNfK IV čiSLO 3 

JAROSLAV J I RANEK 

Nášho ideologického odzbrojenia sa nedočkajú 

Ak poro,·ná,·anH' dnešnú medzinárodnú politickú situáciu so situacwu 
pred takými štyrmi-piatimi rokmi, vidíme celkom neporovnateľný rozdiel. 
Vtedy ľudsh·o žil o pod hrozbou ustavičného vojnového napätia, podnecova
ného najagresívnejšími kruhmi západného, predovšetl )rm amerického impe
rializmu. Táto situácia sa celkom od základu zmeni1a, čo j e veľká zásluha 
SSSR, KSSS a osobne súdruha Chruščova, ktorý svojou koncepciou dôsledn e 
uskutočňovanej politiky aktívneho mi erového spolunažívania, pričom neľu
toval žiadny hoj ani námahu (spomeňme napr. len jeho triumfálnu cestu do 
Indie alebo Anglicka a hlavne do USA), čoraz viac presadzuje socialistickú 
s tratégiu mierového spolunažívania aj zahraničnej poli tike západného kapi
talistického bloku. Ak dnes hodnotíme tieto skutočnosti, m usíme mať na 
z reteli, že exponentov kapitalistického S\'ela neprivádza k postupnému zmie
rovaniu s koncepciou mierového spolunažh·ania dvoch svetových spoločen
ských sústaY ich dob rá vôľa, ale skôr nc?.lomná objektívna nevyhnutnosť. 
Sú to predovšetkým vynikajúce úspechy sovietskej vedy a techniky, na 
11eposlednom mieste aj vojenské, ktoré nútia k chladnému uvažovaniu: So
vietsky sväz prv)· vyvinul riadenú balistickú strelu, prv~· úspešne vystrelil 
sputnik. Zeme a všetkým ďalším umel)·m družiciam .Zeme prepožičal tenlo 
ruský názo,-, prv}· prekonal druhú kozmickú rýchlosť a ,·ystrelil raketu na 
Mesiac a Sovietsky sväz napokon prv~· dokázal vypustiť raketu, ktorá od
fotografovala od\Tátenú, dosiaľ neznámu tvár Mesiaca. Bol to teda Sovietsky 
sväz, ktorému vďačí ľudstvo za jedinečné, v pravom zmysle slova historické 
víťazstvo, keď čl ovek, dosiaľ pripútan~· k svojej planóte, sa od nej odpútava 
a vystiera svoje ruky po kozme, za úchvatn)'m dobrodružstvom poznania. 
Poslédn)- pokus v Tichomorí, trikrát presnejší ako rake~a vystrelená na 
::\1esiac, ukazuje·, ze nie je ďaleko čas, ke([ \'0 vzdušnom kozmickom korábe 
poletí človek. Yo s,·etle týchto skúseností, pravda, celkom chápeme ,-eľko
rysé odzbrojovacie opatrenie SSSR, znižujúce stav sovietskej armády o celú 
tretinu (1,200.000 mužov), ako preja,· nie slabosti, ale práve sily . Dohre 
chápeme, že toto opatrenie ani v najmenšom neoslabuje cPlkovú palebnú silu 
sovietskej armády, naopak, táto sila v posledných rokoch priam nepredsta
viteľne vzrástl a. 



Pre kapitalistický Západ nie je však ľahké vyrovnať sa s t~mit~ skut.oč
nosťami. Politika západných·veľmod stojí pred veľk)·m! osudovy~ r~zcest~~_: 
na jednej strane sa začína stále viac uplatňov~ť .~riezvy ná:or, ze .Je ~ozne 
jedine spolunažívanie, že všetky rozpory !reba nes1~ ro~o;m~1m, a m~ VOJnOu: 
Na druhej strane sa však eš~e st~l~, streta;am~ s kJ~č.ovityml. sna~ami zotr~~l 
pri starom a "hlavou preraziť m~ . 'J'a~yto Je ~lbs1 zm)~sel oneJ vln~ f~sl~= 
t.ických antisemitských prov?kácu, ktor~ v nedavnych dň~cl~ p;ehehh l"ap1 
talistickým svetom, takýto Je vedľa tejto hrozby ~~onacishckeh~. nebezpe
čenstva pokus o puč pravicových extré~y~~ z~vl_o'.' v ~~~~~~~u at~
Oficiálnym dedičom tejto starej dullesovskeJ politiCkeJ hrue ~ naJvacsim k~zl
mierom sa dnes stal Adenauer, ktorý nie náhodou vyvíJa v poslednych 
dňoch takú horúčkovitú aktivitu (návšteva v Taliansku, u pápe~"~ a pod.);" 
v čom sa s ním dnes snaží udržať krok už len reakčná vláda K1S1ho, kt~ra 
tzv. revíziou americko-japonskej zmluvy vydala územie tejto atómom posLih-
nutej krajiny napospas vojenskej ľubovôli_ USA. . . . .. _ 

Nie je ťažko rozpoznať, ktorá koncepcia napokon zviťazi. AJ v p~hL1k~ 
totiž platí, že logika vecí je silnejšia než _l~gika ľuds~tc~ úm?:slov. Tym ~1 
vysvetlíme také najnovšie udalosti medzmarodnopobtJckeho_ z~vota, ~o. Je 
dohoda 0 ustanovení Medzinárodného výbom pre odzbr~Jeme, zlo~ene~1~ 
paritne nielen z kapitalistických, ale aj socialistic~cých kt'aJ!n ( C~R Je tiez 
členom výboru), ďalej dohoda o návšteve pre~H-lenta U:-;A Eise_?-howera 
v SSSR dohoda o konferencii na najvyššej úrovru, ktorá sa začne 1::>. marca 
tohto r;ku atď. Všetky tieto udalosti nasvedčujú tomu, že ťažisko rozporov 
medzi táb~rom socializmu a kapitalizmu a ich riešenie sa bude stále viac -
či už sa to niekomu páči alebo nepáči - presúvať z vojnového poľa na pole 

ideologické. • . . . . . , : 
Pritom si uvedomujeme, že spolunazivame pohtlCke, keď ve~ a s~ba .realne 

existujú dve spoločenské sústavy, vôbec neznamená spolunauvam~ I?eol~
gické, lebo socialistická a kapitalistická ideológia sú ccll~o:O nez~er~teľm;_ 
Máme záujem na rozvoji cestovného ruchu, na ~edzm~rodneJ vyn~ene 
kultúrnych hodnôt atď., no nie prelo, aby sme rozd1e~y obidv.och spolocen
ských sústav stierali, ale práve naopak, aby sme mo_hh, demonstrovať vymo
ženosti nášho socialistického zriadenia všetkým nezauJatym ľu?om zo Západu. 
Nemôže byť najmenších pochýb, .že okrem s~ťa.ženia na po~I h_ospodársko~; 
rozhodne sa víťazná bitka medzi vecou soc1ahzmu a kapitaJ}z~u na. p011 

ideologickom. Sjazd socialistickej kultúry, jeho. výsledky a .celos.tatny prie~eh 
ukázali celému svetu socialisticky bojovnú pripravenosť ŠirokeJ ob?e ~asi~h 
tvorivých · a kultúrnopolitických pracovníkov .. Zo snahy o. z~b~zpe:eme ':'Y
sledkov Sjazdu socialistickej kultúry sa zrodil Výbor socwl!suckeJ kultury,. 
ktorý určite nemalou mierou pomôže na~~ kultúrnym_ p~a~o""?íkom na 
ideologickom fronte mier~vej s~ťa~e. so?iahst1ckéh~ a ,~apttahs.tlc~eh? sveta: 
Predstavitelia a zástancovia kap1tahst1Ckeho sveta Sl rnozu byť l Sh v ~ednom · 
nášho ideologického odzbrojenia v oblasti umenia a vedy sa nedočkaJÚ. 
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V ÄCLA V PELlSEK, námestník rn inistt·a školstnl a kultúry. 

S treťou opernou scénou do nového života 
(K otvoreniu opery v Banshei Bystrici) 

Vážení prátelé, soudružk:y a soudruzi, 

se~li jsme se~ dnes večer se svátečními pocity, jaké prožívají lídé -vidy, 
hdyž vítajt do života neco nového, krásného a užit~čného. Dneškem se 
oitciálne zrodi nvvá a nejmladší česlwslovensliá operní scéna, banskobystrická 
stredoslovenská zpevohra. 

A sluší se na prvém miste poclekovat všem tem sottdruhum a soudružkám, 
k t.erí s velikou obetavostí pomáhali vytváfet tuto scénu a kterí jiste v této 
ch~>íli prožívají nejhlubší vzrušení, protože dílo, o néž usilovali, se podarilo. 

Vytvorení zpevoherní scény v Banské Bystrici je jen dalším dokladem 
toho, že revoluční délníci jsou nejlepšími správci kulturních záležitostí. Pŕetl 
50 léty se to zdálo nesmyslem. Vždyť delníci patrili k tem, kter·.ítm bylo 
právo na vzdelání a kulturu nejvice odpíráno. Ale práve proto z celé lidské' 
společností oni toužili nejsilneji a prahli nejvášniveji po v.,;délárú, po pravdé
vedy i umeleckého poznání, po kráse lidské Jwltury. Oni nejintensivnéji ze· 
'!'$ech cítili, že žít jako človek znamená nejen se do syta najíst, obléci se· 
a lépe bydlet, ale že je treba predevším znát pra~•du o sobé, o liclslié společ
ností, o zákonech, podle nichž postupují lidské dejiny. A tuto pravdu, která 
pro ne nebyla jen zajímavostí či novinkou, ale životní potrebou i jedinou. 
cestou ke svobodé, tuto pravdu jim svefovalá veda, nwrxismus-leninismus: 
a spolu s ní i veliké demokratické uméní. 

Toto umení hraje po boku vedy a práce obrovskou roli i dnes v komu-
nistické výchove človeka. Sami se často v tomto sále budete ptát, proč musiľ 
e:ristovat a proč byl takový svét, kde se napr. dva mladí lidé nemohli miloval; 
jestliže si to tolik práli? Proč musili kdysi zemľít Romeo i p1h>abná Julie! 
]>roč jenom šťastná s hada okola.ostí zachránila lá.~ku J eníka a Marenky "'e 
Smetanové "Prodané neveste"? Proč musela prožít tolik smuthu Pastorkyne· 
v Janáčkove drarnatu a proč nakonec mu.sí zahynout i krásný človek Eva 
ve Foerstrove díle? Co to bylo za lidslté rády, jež si dovolovaly takto ne
lidsky ničit pfekrásné prirozené lidské vztahy,. vztahy bratrství, lásky,. 
družnosti, které jsou vlastní prost.ým Zídem? 

Byl jsem v loňském roce v Malém divadle T' Moshe na pŕedstavenL 
Ostrovského hry " Srdce není kámen". Bylo tam na tisíc mlCidých Moskvanu,. 
kterí nikdy nežili v kapitalismu, kteľí, když chtejí videt pŕedstavitele bur
žoasního ·svéta, chodí pred hotel Moskva a National a fotografují si je. Títo· 
mladí sovétští lidé jsou tak vzdelaní, že svým ro.wmem chápou nutnost záni/tu 
kapitalismu a buržoasie. Ale srdcem plne pochopí tuto leninskou pravdu až 
tehdy, kdy z predstavení Ostrovského hry vidí, jak z žensl>é krásy dovedl 
''ytvoŕit kapitalismus predmét trhu, jak dovedl ponEit a ::.ničit milovaného 
človeka. 

A komunismus práve proto, že podle slov L eninovúch usiluje o vytvorení 
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svela techto pi'žrodzených lidsliých ~ ·ztahu, miluje ~ 'elihé, si/ne, krásné LLrnenÍj 
je t,o náš spojenec a prítP-L 

Zahá;enírn činnosti operní scény ,se vám otvírá boha tý zajímavý svel. 
1' edení divadla i umelci vás jiste budou postupnč seznamoval s 'Velkým 
bohatstv ím sve/OPé operní tvorby. Mezi nimi zazní zde i iste i díla B. Sme
tany A. Dvoŕálw, Leoše Janáč/ia, Otakara Ostrčila, K. Kovarovice a ze 
;;owÍobé opery dnes milžeme hrde jmenovat i Eugena Suchonii n. Jána Cikkera. 

N ení a nebude to zábava, bade to mnohdy na vás ldást značné nároky . 
A le nevzdávejte se. V ždyť slovenský lid má obdivuhodný cit pro hudbu 
a jemný hudební sluch. A soudruzi z divadla jisté i mimo svou práci pomohou 
ve vás a zvlášté pak v rnladých lidech v ychovávat si své ~'déčné a slálé 
diváky, kteŕí si pfijdou znov u a znov u poslechnout to, co si oblíbili. · 
Teď záleží mnoho na divadle, na jeho wdení,, na režisérech, zpth,ácích, 

i orchestru, na celém lwlek livu scénu. 
Avšak v u soudruzi a soudntŽhy , 1'ako di>•áci nikdy nezapomeňle, že je 

to vaše b~;;skobystrich.á scéna a 'vaši umelci. Pochvahe je, mají to rádi, 
a z asluhují si toho; hritisujte je, když je treba, ale nikdy k nim nebuďte 
lhostejní a nikdy nenechte divadlo prázdné. Dohažte, že ncní prav da, co 
Hkají 111B táci, že pmcu.jící lidé chtéjí jen zábavu. V ždyť i ve sve té ide dnes 
i) v elihé veci a my chcem.e, aby umení nejen bav ilo, ale pi;edevším bojovalo: 

Dm,olte mi, abych tí mt o oficiálne zahájil cinnost zpe-..•ohry divadla Josef a 
<Gregora Tajovského, abych predal di·vadlu srdečné pozdra-.:y ministra školstvi 
,a 1-mltury s. Františka K.ahLtdy, abych vám všem z celého srdce pfál mnoho 
zdaru a. úspechu do dal.Hch let i do slavného letošního j~tbilejního roku, kdu 
budeme slavit 15. výročí osvobození CSR; a abych ''Ysloviltéto scéné S't' é pľání, 
ttb y sledovala politiku KS(', aby prospívala brntrství česhého a slovenskéh~ 
národa a aby nikdy neztratila se z1~etele boj, který vedou komunisté_ a všichm 
pracující lidé za to, aby zvítezila vec rrúru a socialismu a aby tím zv ítézila 
pi;ekrá.má [ids/iá idea O verném bratrst;•í liclí a národu na celém S'l-'eté f 

Yo v ašom noYorn diYadk sa z rl'lcj r cpuh 
lik v . zišiel nuad'\' kolekth- mnelcov, ktorí 
budú vytvárať .T~OYé spe1·oberné tUTJ('!Úe a 
{)boznat~ovn ( s h odn otJJými hudob nodt·anm
tick, ,mi dielami našieh pracujúcich, no p re
doYŠetký m p r·acujíl(•ich Banskob~·strického 
)<raja . "-'I áte veľké n rožnosti. máte vPľké per
:spektí~~' konkrétne zasahont ( do niršl10 h u
.dob ní)ho diania a pom:iha ( našim sklada
teľom, ktori prán ' nn úseku. opct·nej tvorhy 
získali vynikajúce unwlerk(• ú spťrhy a sv o
j imi diclnmi čestne l'<'prťzcntltjú naiíe česko
slovenské umenie i v znhranii'í. ~Tá te vPI ké 
m ožnosti a pct·~pekth·y. lebo ste zájazclov~·Jit 
(ih ·adlom n môžete si priamo mecl ?.i pra~.:n 
j it!'imi ovcrom( n a jednej str·ane ich p o'l ia
d avky, n a d1·uhcj strane môžete pozna ( Ú<~in
nosť tm1eleck~-dt diel a t~ mito poznatkam i 
pomáhať l\'Oriv)·rn u melcom " ich práci. To 
si však v~ržnduje zodpovednú staro~tli,-osť 
o celkový ra ~t tohto mlaMlto k oll'klínt, l<to-
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r~- m usí b y( ' ")·spclý aj p o politiel-cej stt·ánke. 
ah~- bol schopný s tara( sn aj o unleleck~
J'a sl knždM10 jed not.li,rca . J e nevyh nutné , ab,
ste por·hopili súvislosť rastu mneleckéhu ~ 
rastom poli tický-m, ahy d o vá~ho kolekth ·u 
h lboko prťn.ikli id ey mar:x izm tt-lenini?.m u . 
Jbn tak budete môcť úspešne plniť S\-oje p o
slanie a získať si dôveru pracujúcich. Cesia 
ku skltločnej I ud ovosti ,. nmcní vedie jcdiw · 
C'CZ nekomp1·omisnú ideovosť a s tran níC.ko~f. 
cez siht u meleckej ol)l'aznosli a umeleck ého 
majstrovstva p reja n t. teda cez soťialist icko
rea listick é umenie. H.ozhorlujúcu úloh u l u 

zahrú dramaturgická línia vli~ho n ov(,ho di
,-adla, vý b er hie r a s kladba reper toflr·u. ako 
aj sústavn á starostliYosf o skuto<'n ll, ,- so· 
cialistickom zmysle chnpan(t ľndo,·osť . 

(Z prejtn•u ná111. po<>erenílw~ šlwlsL •·a a 
kultúry .4. !\Jiclwlič/w wi on·oreni bansl.o
bystricl<Pi opery _) 

OJ 
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Z D E N KO ~ OV A C E K 

Foerstrova Eva zaznela v Banskej Bystrici 

Celý náš hudobný život prežíval v januári mimoriadne radostnú udalosť. 
D_e~iatk;y_ záujem~ov z c~lej rep~liky sa zišli v Banskej Bystrici, ab~, sa 
zucastmh otvorema nove.) operneJ scény na Slovensku. J ednotná bola mienka 
všetkých J?rítom~ých.' že . ~tvoren~e. novej opery je nový silný dokument 
o _spr~:neJ -~ulturneJ . poht~ke naseJ strany. V)'znam tejto scény sa však 
naJlep~le ukaze, keď si vzmk opery postavíme do širších súvislostí. Treba si 
p~ipomenúť, ž: mierové socialistické podmienky dovoľujú v našej vlasti 
sustavn_e dvíhat kultúrny kapitál a že prá\-e v najvyšších kultúrnych činoch 
dokazu]em_e, ako s~e si istí mierov)-mi perspektívami ľudstva a ako hrdo 
demo?struJemc sVOJU kultúrnu prevahu nad m noh\,mi kapitalistichmi 
štátnu. · · 

~tredoslovensk)' ľud dostal operný stánok, dostal zaslúženú kultúrnu inšti
túciU, úme_rnú úspechom od~hrávajúc~m s~ na ú~eku ekonomickom a poli tic
kom. J~ultur_n~ vyznam noveJ opery este viac vymkne. keď na operu pozrieme 
z hľadiska JeJ pe~spektív, predpokladaných bohatstiev, ktoré m ôže priniesť 
?o s~re~o~lovens~ych do~ovov, keď oceníme dosah , množstvo otrasných 
l zmler_h~'ľ.ch po~I~ov a d?Jmov, ktoré si poslucháči budú oqnášaf. Dynamika 
opern~J ucu~n.osti Je nesmierna. Pravda, kým to ľudia pochopia, kým vznikne 
operna trad1e1a a plamenná láska ľudu k opere, uplynie m ožno niekoľk(} 
rokov .. ?perná tradícia sa nerodí zrazu. Ten to proces pokračuj e však dnes 
rý~?.leJŠle, nakoľko ~ocialistickí l'udia prenikajú čoraz energicl>ejšie a dôsled
~~JSle do podstaty ŽJvotných a umeleckých tajov a chcú žif plným k ultúrnym 
Zl VO tOm. 

Nový bystrický opern)r SÚQor sa predstavil Focrstrovou operou .Eva". 
N:I?o~li si vybrať ;h~n;j_ši_e dielo. Pret? sa riadne pomýlili tie oj~dinelé 
kntrcke hlasy , ktore pnvrtah Evu ako dtelo dávno zastaralé, ktoré chceli 
n_ahovoriť svojim čitateľ om, že leží pred nami dielo v vblednuté ~ bez všetkéh (} 
žtaru, dielo, k~oré odumiera. Tento pasus úmyselne adresujem 't)rmto h lasom 
s poznám~ou, ze ~oerstrov_u Evu nepochopí ten, kto nevychádza z našej česko
slovenskeJ, tradíCie, kto VIdí celú situáciu intelektuálsky a chce posudzovať 
modernos~ opery odtrhnute od kultúrnopolitických úloh, schopností nášho 
ľudu. v~ aJmä F?erstrova ~mdba nestratila nič. zo svojej životnosti. Veď sa 
osvedcuJe . v_ m1es~ch deJOV~ najzaujímavejších. Na Foerstrovej hl!dbe sí 
do_teraz ?aJVIac _ce~_me, ako vie vyvolať duševn~- nepokoj, ako bez násilných 
pnkrosti. gra~UJ~ _z1v~t hlav~ý~h. osôb, akú stuptlÍcu ná lad vie vyčariť od 
bolestneJ rezignacie az po vyknky hnevu a pod. Neprestaneme si oceňova( 
ako Foerster majstrovsky dotvárá obsah slov a viet. ~ 

Nový byst_rický súbor vn~ol v podstate dQ zverených úloh. Dirigent J á 11 
K ; n ? e klad,ol ~ celom pnebehu predstavenia, vo všetkých úlohách a n a 
kazd_eJ_ strar~e pa:t1túr~ d~raz na spevnosť Foerstrovej h udby . Casto vynášal 
kantilenu t?'m , ze ~d,oraznoval vedúcu melódiu viac, ako bolo dynamicky 
predznačene v part1ture. J e to v tomto prípade zámer správny a celkom 
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"POchopiteľný. Chcel pomerne neskúsenému stre~oslove~skému ~per:nému. 
poslucháčovi dokázať , že najmä v melódiách náJde poCit zdraveJ narodneJ 
sily a cez melódiu sa môže najľahšie orientovať v diel~. V ~endeo~om na
študovaní mal každý dosť možností obľúbiť si jednotlivé mresta diela, po
chopiť mnohé napätia opery, vidieť, ako opera rastie z ľudových ,koreľíov, 
z mnohých prvkov, ktoré sú spoločné českému a s~ovenskému ľudu,. ku 
ktorým sa budeme vždy hlásiť. Zvlášť banskobystnc~;.)• orcheste~v vmk?l 
hlboko do Foerstrovej partitúry. Mladým ľuďom zreJme neprekazalo, ze 
mnohí sedeli prvý raz v orch estri, že nemajú dostatočnú orchestrálnu sk~
:senosť. Nedostatok skúseností nahradili statočnou drinou a zdravým ~uzi
.kantským rozmýšľaním. A tak t)rmito cestami pochopili i najzložítej~ie m1esLa 
Foerst;ovej partitúry . Ako krásne im napríklad vyšli vr.cho_lné mr~sta, k~e 
-na jednej strane je v orchestri silne akcentov~ný dramatrcky ko_nfl_r~t,. a su
časne na pozadí orchestra zaznievali clivé, až smúto.čné nála~y. \i ~ohst1cko~ 
súbore bolo vidieť s akým úžasným rešpektom pnstupovah k nastudovamu 
opery, s akou úcto~ pozerá celý sólistický ensamble na .Foe.rstra .. ~~ukalito~ 
a zápalom nahrádzali sólisti umeleckú neskúsenosť a vyvazo~ah ~ste ci:obne 
n edostatky . Pritom zvlášť M ár i a U rb an o v á ako Eva posobda doJmom 
najpripravenejšej sólistky, a to nielen z hľadiska hlasové~o, ale i tým, ak~ 
psychologicky vnikla do svojej postavy. Keď prostí ľudia p.o predstave~t 
odchádzali videli v nej stelesnenie mnohých zdrav)•ch ľudovych vlastnosti. 
I ostatní ~ólisti ukázali veľa pozoruhodných schopností, no natíska sa tu 
o tázka, či súbor pochopil, že treba všetkých mlad_)·c~ s0li~to":, ~to~í priši~ 
% rozličných končín, spájať a oboznamovať s mnohym1 estet1ckymr zasadam1 
a vyžadovať od nich, aby splňali všetky hlavné estetické zásady správneho 
operného spevu a celkového operného umenia. 

Re ll o v a réžia je prehľadná a v pod~tate účinná. N? .herecký re,gi~te: 
účinkujúcich je ešte pomerne úzky,. s~rav1dla sa. _us~okOJUJe ~ rne~olky~I 
gestami. Celkový fyzický v)•kon a mumka potrebuJU vmc podd~Jn?sti a ~m~z
nosti, viac spádu, aby lepšie vynikli všetky. nuansy ?ramat~ckeh? . diam?· 
Herec sa učí , aby každý jeho herecký prostnedok a vyt·azove o~t.Ienovame 
mali dokonalé opodstatnenie, aby ovládal celé výrazové dramatické. ústro
jenstvo. Aby bolo jasné, i v hre ban~kobys.tr~ck)r~h opeT?ých ~elcov Je ':eľa 
zaujímavých okamiliov, no pozornemu divakov1 n?urn~_ne, ~e sa ~lademu 
súboru ešte nepodarilo vystihnúť celú atmosfé.ru deJa. Este. VIac .hraJu ~odľa 
textovej predlohy než podľa partitúry. Zabúdajú, že v partitúre J~ nesmierne 
viac ako v texte, že práve Foerster bol j.ednýll_l z . t)·ch bás~~~ o~ tó~ov, 
ktorí vedeli dôsledne umocňovať text a miestami pnam "z:hlth hbret1stu. 

Banskobystrická opera si pravdepodobne .vytvorí .,svoj" št~l, p~is~ôso~ 
bený svojim technickým i umeleckým podmienka~n. Je ~~o~hopiteľn~, ze .. si 
zatiaľ nebude vyberať veľké výpravné opery. AJ mensmu operann moze 
však dobre plniť svoju spoločenskú úlohu. Najmä ak sa bude pridŕžať hesla 
Zdenka Nejedlého: "Hudba a spev - to nie je len ok;,asa, zábav~ a rozp_tľ
lenie. Ozajstná hudba, ozajstný spev sú alebo - leps1e povedane - mozu 
byť i veľkým politickým činiteľom." 
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.JOZEF KRESÁNEK 

Suchoňova opera Svätopluk 
Veľká Morava, Cyril a Metod, Svätophtk 

a ostatné veľkomoravské kniežat á tvoria 
kus symboliky zašlých čias slovanstva. Nie 
div, že nám tieto postavy ožívajú vždy, 
,keď hľadáme v ideách slovanskej spolupat· 
1·ičnosti oporu a sebavedomie. Co znamenala 
v minulosti, keď sa na životné otázky hľa· 
~elo cez náboženské okuliare, zašlá sláva 
Konštantína a Metoda, hviezd ožarujúcid1 
úsvit slovanských kultúrnych dejín, apoš· 
tolov, ktorí predstavovali symbol slovan· 
"Stva! Co znamenal neskôr v časoch národ
ného obrodenia chrabrý kráľ Svätopluk, kto· 
rý viedol vojnu proti Karolmanovi a "ne
podlehlý stal sa panovník" - v dobách náš
bo národného obrodenia ! V časoch, keď nás 
.Orvilo nebezpečenstvo odnárodnenia, ako by 
sa naši popredni buditelia holi mohli ne· 
{)prieť o veľké Slovanstvo, o jeho silu, veľ· 
kosť a slávu ako o hlavný pilier svojho i ná· 
rodného sebavedomia! (Hoci to bolo v ne· 
jednom prípade nereálne rojčenie.) S.afárik, 
Kollár, Hollý predchádzali štúrovcov - štú
rovci putovali na Devín načerpllť síl. I na 
Morave sa obrodenstvo opieralo o cyrilo
metodéjskú a slovanskú myšlienku.' Veď Mo· 
ravania sa cítili priamymi potomkami zašlej 
"Slávy; Velehrad, domnelé sídlo kráľa Sväto· 
pluka, je na ich územi. V 60. rokoch ·minu-
1ého storočia bolo na Morave cyrilometo
dejské hnutie na vrchole (r. 1863 a 1869 
boli najväčšie velehradské slávnosti). uoš 
Janáč~k viedol v Brne spevokol, ktorý mal 
symbolické meno: "Svätopluk". IGížkovský 
·zložil kantátu Cyril a Metod, Foerster a Ja· 
náček Glagolskú m.~u - všetko v duchu 
veľkej slovanskej idey cyrilometodejskej. Po· 
-ďobne Chorvát Božídar 'Sirola zlóžil orató· 
Tium 2ivot i spomen Cirila i Metodija apos· 
tola slavenskich. 

Zijeme v dohe, ktorá predstihla všetky 
nádeje a dala slovanskej myšlienke úplne 
novú náplň. Mocný kráľ Svätopluk sa dnes 
Ol>tavla pred Cyrila a Metoda a kladie nám do 
štítu poučenie z troch prútov. J eho syn 
Mojn:úr Druhý nám v Suchoňovej opere dá
va .program v duchu pokroku na takto chá· 
]>aných . slovanských základoch. Tak vyznie
v;t :t;lOVá veľká apoteóza slovanstva v Sucho
ňovom Svätoplukovi. ·Línia Safárik, Kollár, 
Hollý, štúrovci a 'blízkosť' staroslávneho De
"ina práve nás a práve ' d'nes, v ··čase budo· 
~;kniá novélib sveta, 'na jviac vyz)•vajú k tejto 

apoteóze. Veď práve Slovanstvo ud.áva v 
dnešnom zápase hlavný smer. 
Suchoňov Svätopluk ide však aj nad veľ

ké idey slovanstva a svetovosti v tom, že 
ukazuje večn)• zápas nového so star)·m a ne
vyhnutnosť víťazstva nového nad starým . 
Suchoňov Svätopluk zachytáva práve krízu 
a rozuzlenie jedného z takýchto večne sa 
opakujúcich zápasov, a práve v tom je veľká 
sila j eho dramatičnosti i celosvetovej aktu· 
álnosti. Suchoľi tento zápas umelecky u· 
mocnil ták, že sa v Svätoplukovi konflikty 
stretávajú až v koncentrovanej kataklizme. 

V krajine je ešte udomácnené pohanstvo, 
ktoré je, založené na otrokárskom zriaderú 
veľmožov, vojvodcov, žrecov a in)•ch kňa
zov-mágov na jednej strane a otrokov. na 
strane druhej. Pohania ešte lipnú na ulirut
ných neľudsk-ých zvykoch, medzi ktoré patri 
napr. aj upálenie mladej otrokyne, ktorá ako 
záhrobná nevesta musí nasledovať svojho 
mŕtveho vojvodcu. 

Nové náboženstvo, teda kresťanstvo, zna· 
mená síce oproti pohanstvu pokrok (písmo, 
pokročilejšie mravy), ale pod rúškom šírenia 

· kresťanstva sa franské kniežatá ešte za Svä
toplukovho predchodcu snažili rozšíriť na 
Veľkú Moravu svoj politický vplyv. Stát
nicky prezieravý knieža Rastislav to rozriešil 
tak, že prijal kresťanstvo, ktoré bolo bližšie 
ľudu, lebo sa hlásalo a šírilo v slovanskom 
jazyku. Ukrutny a mocichtivý Svätopluk, 
udatný knieža v Nitre, zradil, zajal a odo· 
vzdal strýk:J. Rastislava franským vladárom. 
Títo vladári zajali síce aj Svätopluka, no 
ľstivému Svätóplukovi sa podarilo ujsť a po· 
raziť franské vojská pri Devíne. Svätopluk 
sa však ani potom, keď sa stal vládcom 
Veľkej Moravy', nevzdal zrady Rastislavovej 
štátnickej orientácie. Metodovho nástupcu 
Gorazda a jeho učeníkov vvhnal a znovu 
prijal " latin,ikov", franských iní.azov. Týchto 
prijal hlavne preto, lebo boli ochotrú .:_ 
keďže im šlo o udržanie politického vplyvu 
nad Veľkou Moravou - zrádzať kresťanskú 

' lásku k blížnemu a sankcionovať otrokár
. stv~ a iné ukrutnosti, zdedené z pohanských 
čiás. .· 

Západné kresťanstvo je takto celkom y 
duchu histórie - tak nás o tom poúčajií 
nrastaré Panónske ll)gendy - reakčné. N' 
kategóriách myslenia IX. storočia sa dial 
zápas o moc, pravda, v zmysle takýchto nä-



l)o:(.ensk)'th spot·ov, no nám, ], tmi už mys
líme v kategóriách dneška, je jasný mocen
skopolitick)' základ i slovanský základ cyri
lometodejského kresťanstva ako pokrokové-
ho smeru. · 

Tu sa začína Suchoňova opera Svätopluk. 
Nositeľmi práve naznačených ideí sú jeho 
ä vaja synovia: Mojmír a Svätopluk ínbdší 
(tretí syn Predslav m stal cyrilometodej
ským mníchom a odišiel do vyhnanstva s 
Metodovými žiakmi Nemal teda štátnické 
ambície). Svätopluk mJadší krtí.ča v šľapa
jach svojho otca a lesk západných d vorov 
ho očaril ešte viac ako otca. Je z.a otroctvo 
i za franských kňazov, ktorí ho schvaľuj ú, 
a tým vlastne aj za udržanie pohanských 
zvykov. V prvom dejstve v spore s Mojmí
rom Svätopluk mladší formuluje toto svoje 
stanovisko nasledovne : " Bez biedy, brate 
môj, niet hojnosti, bez hladu nieto nasýte
nia! Bez trýzne otrokov a. znoja ľuP,u J:u:ad
hy nikto nepostaví! A prečo !mrháš priate
ľov, čo denne sväté omše slúžia?" Mojnúr 
v tomto rozhovore formuloval svoju orien
táciu takto: "Medzi ľudom dôvery k nám 
nieto! Trýzeň, hlad a mor poddan)•ch ruí111 
dusí! Kým u nás na h rade blahobyt sa 
zračí, na sídlach v ladykov nová vzblll'a ldi.
či, rody nesvorné sú , poddaných týrajú, 
ott·okov bičujú ... a to všetko pre preklia
tych franských kňazov, čo k nám zaviedli 
cudzie mravy ... podnecujú sváry a rozkol· 
nictvo! No viruú ste 'vy, mocní vladári! Bo 
vy ich sem voláte, vy ich tu hostíte ! To vy 
ste zavrhli slávny odkaz Rastislava ... i vie
ru Konštanl~na! No teraz viem, že prišla 
moja chvíľa, aby som biedu našu zmiernil 
sám ! Otrokov priam zbavím pút, vyrvem z 
bied národ svoj, nechže zákon dávnych práv 
zavládne nám!" 

No Suchoňovi nestačil Íba v Svätopluko
vých synoch personifikovaný zápas t),clito 
dvoch ideológií. To by bolo tak na vedeckú 
dišputu. Podobne ako u Stodolu v dráme 
Kráľ Svät9pluk, i tu pristupujú ďal~ie vše
ľudské momenty, pravidelné sprievodné zja
vy dvorského a kniežacieho života: zrada, 
intrigy, lož. Suchoií ich zamiešal do deja 
p_ersonifikované v ·kňažne Lutomíre, dcére 
pan6nskeho kniežaťa Bratslava. Táto sa v 
snahe odstrániť celú dynastiu kráľa Sväto
pluka a získať }laJlStvo nad Nitravou pre 
seba alebo svojho otca v lúdila do najbliž~ej 
blízkosti Svätopluka a jeho synov a tu pôso
bi ako vyzvedačka a intrigánka. Jej ·dielo sa, 
ako to často b),·a, znamenite dari a pred 
.koncom opery sa už zdá, že rozzúrený kráľ 
Svätopluk dá zahubiť obidvoch synov. No 
podobne ako v opere Krútňava, ani v t ejto 
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opere nesmelo zviCaziť zlo, a úlisná Lutonút•a 
zaplatí životom svoje počínanie práve vt~dy·, 
keď z hradieb Devina chce zamávať šatkou 
vojskám svojho otca, čakajúl'im na zna
Jll.enic. 

Po všetk)·ch hrôzaeh po smt·ti kráľa Svä
topluka preberá moc do svojich rúk Mojmír, 
v ktorého programovej reči sít. ťažiskom tie-
to slová: "že chcem spravodli vo viesť ďalej 
našu ríšu v duchu závetu láskv a svornosti 
dobrých m šich učiteľov zo S~lúna. Chcem 
vládnuť, ako nás viedli slávni naši. králit 
~Iúdrosť Rastislava so silou Svätopluka nech 
sa vo mne spája!" Víťazí teda východná slo
vanská orientácia, v tých čaSOť'.h relatívne 
uajpokrokovcjšia. Víťazí snaha ľudského rie
šenlia spoločenského poriadku. Akoby sa v 
ideoYom obsahu Su'choňovho Svätopluka na
čieralo do múdroslo~·ia na jstaršej slovanskej 
ríše. V tomto zmy$le vy7.nievajú slovä kráľa 
Svätopluka k synom: "Hľaďte, tu prútov 
troje, po jednom každý poľahky sa skloní, 
spojte ich vo zväzok, nik kh nepreloní.í! Tak 
i ""Y! Keď budete zotrvávať v láske a svor
nosti, vaši nepriatelia vás nil{dy nepremôžu." 

UI'f\elecké dielo musí ideov)' obsah vyslo
viť v umeleckých obrazoch, stvárnených po
dľ a umeleck), ch zákonitosti špecifických pre 
príslušné umenie. Dráma nepredstavuje v 
zmysle nejakého pseudorcalistického naze
rania len nejaký výsek zo skutočného života, 
ale je osobitým stvárnením ucelene premys
len),ch ideí a látky (sujetu), stvárnených pQ
dľa zákonitosti javiskového diela - hlavne 
čo do časového usporiadania a pŕoporcií 
jednotlivých akcií. Okrem toho opera nie je 
Jen spievanou drámou, ale a j osobitným 
lilvarom s ďalšími a inými umeleckými zá
konitosťami, i keď má s drámou veľa spo
ločných čŕt. Opera nie je však ani koncer
tom, p redvádzaným na javisku a v kostý
moch, hoci v svojej stavbe a hlavne v roz
vrhnutí času má v sebe aj mnoho výlučne 
muzikálnych zákonitosti. Opera si žiada dra
matické napätie, ktoré je za pomoci hudby 
schopná "')'Stupňovať ešte vášnivejšie ako· 
dráma. Opera si však na vyváženie· žiada aj 
miesta ly r:ické, miesta, kde sa spieva, tan
cuje, miesta jemnej pohody. V opere sú ako 
stavebný materiál k dispozicii sólisti, taneč
níci, sbory, orchester. Vedieť všetko toto ná
.ležite a štýlove využiť patrí k umeleckému 
majstrovstvu operného skladateľa. Z j ednej 
strany dramatický dej p ôsobi na výber tvár
nych prostriedkov a. na kompozíciu, ale aj 
dialekticky z druhej strany súbor zákoni
tostí, ktoré vlastní opera ako osobitn)' žáner. 
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podmieňuje výstaYbu dramatického deja, ba 
podmie1'íuje už samotný výber látky . 

Suchoňov vrogený operno-rlramatický ta
lent sa ukazuje ut vo v::•bere látky. Vidieť 
to už v Krútňave, pre ktorú si našiel látku, 
p oskytuj úcu najrozmanitej.~ie životné situ
á cie (od vraždy cez svadobnú veselic.u, uspá
vanky až po šialenstvo v opilosti a pod.) . 
Látka Krúťňavy si organicky žiada najroz
manitejšie výkony sólistické (od ľúbostnej 
ly riky až po šialenie Ondreja), rozmanité u 
platnenie speváckeho i tanečného sboru. 
Shor v Krútňave netvorí len ak úsi štafáž, ale 
dramatickú osobu v pravom zmysle slova. 
KrútJiava je veľ1ni bohatá na pestrosť, čo 
zodpovedá zámeru podať na javisku obraz 
vidieckeho života v čo najväčšej šírke, podať 
vidieckeho človeka s jeho zrlravj:·m etickým 
jadrom. Oslava ľudu je tu v súlade s čo naj
celostnejším, a t)•m aj najpestrejším obrazom 
dediny . 

Iná je situácia v Svätoplukovi, kde h y hola 
pestrosť na závadu veľkých monumentál
n ych celkov. Zatiaľ čo Krútiíava má 6 ob
razov, Svätopluk má len 3 dejstvá, pravda, 
tri veľké dejstvá. Tieto dejstvá stoja voči se
be v pomere v hudbe známej symetrie. V 
<ivoch krajných dejstvách sa riešia št átnické 
spory, personifikované v spore bratov Moj
míra a Svätopluka mladšieho. V týchto dej
stvách predstúpi kráľ s,•ätopluk pred ľud, 
aby mu vyhlásil svoje rozhodnutie. Igric Zá
boj sp ieva v nich o zašlej sláve. Drul1é dej
stvo má celkom iný charakter. Kráľ Sväto
pluk sa v ňom vôbec neobjaví a dejstvo sa 
odohrliva v p rostredí pohanských podda
n ých, v tajnom pohanskom obetišti v Zem
l ine. Túto výstavba v trojdielnych celkoch 
ide ešte hlbšie a vzťahuje sa na prvé a tretie 
d ejstvo. V rámci veľkej trojdielnosti je teda 
ešte trojdielnosť nižšieho poriadku. P re toto 
·členenie je zvláštnym spôsobom využitý 
igric Záboj, ktor)' lyricko-epickými piesňami 
r·ozrýva zvlnenú dram atickú hladinu, a tak 
technicky rieši tento nie ľahký kompozičn)' 
problém. Majstrovsky je to riešené v tom, 
že tieto piesne sú organickou súčasťou celku, 
~l nie iba čímsi p ridaným z dôvodov staveb
n ých . Záboj je igricom kráľa, ale je zárove1'í 
zapletený do deja ako jedna z popredn ých 
p ostáv drámy. Suchoňo'':i sa takto darí vy
volať istú patinu historičnosti, epickej bala
dičnosti. Vyzerá to paradoxne, ale je pozoru
hodné, že týmto spôsobené určité oddialenie 
d rámy od tvrdej reality dneška pôsobí p ráve 
t}-m. realistickejšie; toto orámovanie akcií 
igricovým spevon1 vyvolá totiž práve ten ar
chaický kolorit, ktorý sa od tohto umelec
kého diela žiada. 

Epická šírka sa už v librete dosahuje a j 
tým, že dialógy, v ktorých sa rýchle strie
dajú osoby - čo pôsobi pestro a čím sa 
dosahuje r ),chly spád - sú na mnohých 
miestach pretkané rozsiahly mi nwnológmi. 
Viaceré takéto monológy má kráľ Svätopluk. 
Dlhé dialógy má Milena, jednoduché dievča 
z ľudu, a jej matka Blagota, ktoré tu svojinú 
osudmi spodobňujú osudy celého poddaného 
ľudu. Dlhé monológy má aj Mojmír, Sväto
pluk mladší a Záboj igric, ktorý je tu stre
dovek ým histriónom, a teda už ex offo si 
musí takto počínať. 

Charakteristický m znakom Suchoňovho 
d ramatického talentu je aj dynamické kres
lenie jednotlivj:•ch postáv. Príkladom toho 
je už v Krútňave stat-ý Stelina, v ktorom 
sa strieda skleslosť, rezignácia s vedomým 
odporom proti neschopnosti žandárov, ~ 
predsavzatím, že on sáro nájde vraha; od 
búrliváka, až b itkára po súcitného a milu 
júceho dedka. Ondrej sa tiež vyvíja v rôz
nych premenách ešte s väčším v)•vojovým • 
d ynamizmom ako starý Stelina. V Sväto
p lukovi je najstatickejšie poňatá kňažná Lu
tonúra, ktorá od začiatku do konca sleduje 
jeden cieľ: zvrhnutie dynastie Svätopluka 
a zmocnen ie sa vlády nad Nitravou. Nedy
namičnosf vývoja jej osobnosti spôsobuje 
aj to, že sa temer nikdy neprejavuje prav
divo, že sa pretvaruje, klame. Jej koketnosť 
a temperament je len maskou na ziskanie 
ľudí, k torí sa hodia do jej hry. V)"Voja osob
nosti nie je schopný ani Svätopluk mladší, 
ktorý vždy hiadá možnosť stať sa nástupcom 
svojho otca. J eho ctibažnosť ide tak ďaleko, 
že je schopn ý čohokoľvek, je schopný za
vraždiť otca i spolčiť sa hoci aj s Frankmi 
či Uhrami, len aby od~tránil brata Mojmíra. 
Mojmír má tiež svoje zásady, v ktorých je 
nekompromisný, pritom je však fudský. 
Otvoreoe povie v prvom dejstve otcovi p rav
du do očí ("St1-ýka Rastislava si ľstivo 
Frankom ""Ydal, oči si mu dal vypáliť, vy
klať!") , no na konci druhého dejstva, keď 
sa ukazuje pánom situácie, on sa najviac 
stavia za otca ("Otec môj je kráľom! Ne
pripustím , h y ste kradmou rukou na · život 
mu siahli.") . Premenu od lásky k Lutonúre, 
a tým od zrady až k zastreleniu Lutomíry 
šípom nenávisti, prekoná Záboj. Kráľ Svä
topluk sa vyvíja v najrozmanitejších meta
morfózach. Vývoj drámy ho ra:l ženie k lás
ke k svojim synom, inokedy ich nenávidí a 
je ochotný zmárniť ich. Raz ho strašia 
halucinácie zo zlého svedonúa, inolcedy koná 
sebavedome. Hoci je v svojom rozhodnuti 
tvrdý, dá sa predsa obmäkčiť. Týmto dyna
!nickým v)'Vojom osobností je Svätopluk 
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hrdinská opera iného typu. než boli hrdin
ské opery z čias baroka, kde mohli l1yť oso
by len dobré alebo len zlé. 

S t ypológiou postáv a ich statičnosťou 
či dynamičnosťou súvisí a j ich hudobná cha
rakteristika. Najstatickejšou čo do hudob
ného opisu je postava Svätopluka syna. Y 
orchestrálnom sprievode sa temer. nemenia 
figurácie, sprevádzajúce jeho monológy, a 
aj v rámci týchto sa často opakuje. Okolo 
niekoľkých krátkych motívov sa krúti celá 
jeho osobnosť. 

> ' > • > ' ·:, 

(príklad č. i.) 

;>: 

(príklad č. 2.) 

Tieto tvrdošijne sa opakujúce figúry ko
rešpondujú so zaťatou a neústupčivou pova
hou druhého kráľovho syna. 

Príklad Lutomíry je pozoruhodný z hľa
diska opery, lebo tu vidno, ako môže hudba 
prenikať pod povrch do h1bok duše. Po 
dramatickej stránke je povaha Lutomíry, ako 
sme už spomenuli, statická. No pod týmto 
povrchom pretvárky sa nesie jej vnúto1ná 
radosť, keď cíti, že sa jej dielo darí. Tak 
na začiatku, keď si ešte len získava Záboja, 
deje sa to na ostinátnom opakovaní tejto 
figúry, · 

(príklad č . 3.) 

kdežto na konci druhého dejstva, keď si 
uvedomí, čo môže vyťažiť v Mojmírov pro
spech z toho, čo sa práve odohralo - že 
rozprášenie pohanského karu mojmírovcami 
bude môcť využiť ako podklad k udaniu 
otvorenej vzbury Mojmíra proti kráľovi -
vtedy sa jej zášť zmení až v triašku, zná-
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zomenú do tremola pretvorenou predošlou 
figúrou. 

(príklad č. 4.) 

Figúry, ktoré sme uviedli, sú vyuz1vané 
ako sprievodný prvok (z neho je budova
ný charakteristický sprievod), a nie v 
zmysle wagnerovských motívov. Sú to iba 
prvky, z ktorých sa charakteristický sprie
vod rozvija, a práve v Svätoplnkovi je veľ
mi často, ako ešte poukážeme, takýmto prv
kom iba jeden akord alebo sled niekoľkých 
akordov - teda čosi, čo ťažko nazvať motí
vom. U Lutomíry nájdeme síce aj motí
vok, 

c ~ ;r;l: :::t:l 
__, v r·...__..-

(príklad č. 5.) 

pripomínajúci wagnerovský sprievodný- mo
tív - motív viazan\' svmbolikou - ale ten 
sa tu ozve tak zriedka"vo (trikrát pri obja
vení sa Lutomíry), že tu nemožno hľadať 
paralely s \Vagnerov)'m využívaním. Tu 
nie! ;;a symbolike založenej "h udobnej filo
zofie . 
Veľmi charakteristická figurácia sa viaže 

na osobu igrica Záboja, 

4 l J l J J j li 
======----=-

(príklad č. 6.) 

2M 

no táto sa viac viaže na jeho zamestnaJÚc
než na jeho osobu, v podstate dobrú a dô
verčivú. Z čistej lásky k Lutomíre sa Záboj 
dopustí zrady, no sám ju aj odčiní. Ako
človeka v podstate dobrého poznávame ho 
aj po hudobnej stránite i v iných Suchoňo
vých postavách, ba dokonca i zo Sucho
ňovej inštrnmentálnej hudby (napr. hudba 
pri Zábojových slovách, adresovaných Lu-

tomíre: "Nie! Nechcem zlato!" [- v prvom 
dejstve], pripomína Metamorfózy). Ba do
konca vo vrchole dilemy medzi láskou k 
Lutomíre, a t)·m zradou a čestnosťou, je na 
slová "Ach nie, ach nie! Tvoj bozk tni ústa 
pálil" . hndba, ktorá vyvoláva spolnienJ,y 
na Metamorfózy. -----
~~~~~ä~ 

1~1~~~~ 

(príklad č. 7.) 

Je na uváženie táto zvláštna príbuznosť 
medzi hudbou Metamol'fóz, zachycujúcou 
zážitky samého skladateľa, a hudbou, ktorá 
sa viaže k stredovekému igricovi. 

Dynamicky sa rozvíjajúcou osobnosf.ou v 
rámci drámy je najstarší Svätoplukov syn 
Mojmír. Viaže sa síce k nemu SJ)rievodná 
figúra 

(príklad č. 8.) 

a viaže sa k nemu motív, 

-

(p1·íklad č . 9.) 

., rmr=rr~~ 
~lj tJ .. ----- . 

ale hudba v súvislosti s tým je vac.:smou 
odkázaná na oveľa bohatší rozvoj než len 
z týchto prvkov. ;\{otív Mojmírov, začína
júci sa malou fanfárou - a tým her·oický -
je využitý tam, kde sa l\Iojnúr otvorene kri
ticky stavia voči otcovi a chce vyslať do 
Zernlína. vojsko udrieť na pohanov. U Moj
míra sa však stretneme aj s nežnosťou, so 
súcitom s trpiacimi (s otrokmi svojej vlasti). 
:\'a dôležit)'ch núestach prechádza spev v ~ 
r•ecitatív alebo prekomponovan)' recitatív. 

Prekomponovaný recitatív, recitatív, ari'ó..:
ny recitatív sú najviac charakteristické pre 
kráľa Svätopluka. Rozmanité podoby týchto 
sú podlnienené bohatým dynamickým ras
tom udalostí, na ktoré reag-uje. Raz vystu
puje Svätopluk ako majestátny kráľ, ozna
mujúci ľudu svoje rozhodnutie. Vtedy sle
duje prekomponovan)' recitatív tieto sláv
nostné harmónie. 
Molto mod•ratrJ 

' ~· \1~ ' D - ~ .,.. ~~ 
l •• 

_......-----

~ p- t t pf'- ~---

(príklad č. 10.) 
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Inokedy stúpa sebavedomie až v rúznosť a 
odhodlanosť na akúkoľvek akciu. Vtedy sa 
v sprievode ozýva motív, ktor)•m sa aj 
opera začína. (Slová nad t)•m: "Som ešte 
kráľ, ja vládnem ešte.") 

(príldad č. 11.) 

Na iných miestach zachváti Svutopluka smú
tok, b a až rezignácia. Trápi ho nevďačnosť 
a neúcta synov. 

(príklad č. 12.) 

Inoked y je zase láskavý otec až nežný 
pri spomienke n a mladosť svojich synov. 
Vtedy sprevádza jeho arioso táto !igurácia 
až s niektorými žensk)•mi črtami - podob
né prvky nájdeme v speve Blagoty, matky 
:\1ileny, keď prosí o vyslobodenie d céry 
Mileny z rúk kňažiek Moreny. 
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(príklad č. 1.3.) 

Démoničnosťou sa Svätopluk približuje 
démoničnosti Borisa Godunova . Táto spo
ji tosť sa najsilnejšie vyn ára v obraze, kde 
i Svätopluk a zach vátia h 3lucinácie z v)•či
tiek svedomia. Sprvu sa m u zdá, že sa mu 
zjavil sám Perun, ale vidina prejde a p re
nesie sa na osobu ním zradeného a zmrza
čeného Rastislava. Prekomponovaný reci
tatív je sprevádzaný hudbou postavenou oa 
tomto prvku: 

(príklad č. 14.) 

Neústupný a rozzúrený Svätopluk, ktoré
ho hnev vyústi až v prekliatie synov a ce
lého národa, je budovaný v p oslednom 
obraze na n eúst upnom opakovaní týchto 
v hlbokej poloh e ~a striedajúcich zvukov. 

Agitato 

r;J: 

(pdkla d č. 15.) 

Toto n eústupné ostina Lo sceľuje scénu do
vedna a pôsobí ako prišera. 
Vedľa tÝchto motívov a figúr , ktoré by 

sme ešte ~ohli rozšíriť o motívy a figúry 
Mileny, Blagoty, kňažiek Moreny , pohreb
níkov, sú zvláš( charakteristické motívy Da
sov (na jeden z nich ešte poukážeme), no v 
tomto rozbore nám n emôže ísť o úplnosť. 
Suchoňov postoj k ch arakteristick ým motí-

.. voru a figúram doplníme tu ešte dvoma 
ukážkami: pn•)• motív sa viaže k zrade 

(príklad č. 16.) 

a druhý k hrôze. 

(príhlad č. 17.) 

Z p odobného žánru h y sa zase dal citovať 
ešte motív, resp. aj figúra zradnej n oci, cha
rak teristické figúry p ohrehn íkov, vôbec ce
lého obradu spaľovania mŕtveho atď. Ne
môže nám ísť o ich úplnosť v tomto krá t
kom hodnotení. 

Nám ide o demonštrovanie Suchoiíovho 
prístupu k nim. 

Wagnerovská reforma opery sa, ~asto po
dáva ako prínos Wagnerovho gerua v ce
lom rozsahu, a zabúda sa, že 'iVagner b ol 
len jedl!-)·m z dovršovateľov a, žiaľ, jedným, 
ktorý n e zdravé zásady, ku l'to1·ým smero
val v~·voj, vedel prea'<:ponovať ai do šabló
ny. K wagnerovskej hudobnej dráme viedla 
po hudobnej stránke B eethovenova svmfo· 
nická hudba, technik a rozvádzania tém a 
te~ati:kého kontrapunktu, technika dyna
IWcke] formy. E šte ďalej v tomto pokročil 
H . Berlioz a Fr. Liszt v symfonických b ás-

ľíach; rozpracovala sa teclmika charakterís· 
tických var iácii atď. Wagner bol teda veľ
kým ako ohnivko vo vývoji, a nic výnim
k_ou. V tecbnil,e sprievodných motívov do
Siahol Wagner sklhenie drámy, dosiahol 
klasickú jednotu (jednotu v rozmanitosti) 
podľa požiadaviek vývoja hudobnej drámy, 
a nie formových schém inštrumentálnych 
foriem, ako to .holo v starej opere. A o toto 
tu ide. I dnešné poňatie h udobn ej drám)' 
musí smerovať k vytvoreniu jednotného u
meleckého diela, čo po hudobnej stránke 
nie je možné bez ur('jtej motivickej jed
noty . 

V tomto zmysle rieši jednotu mon umen
tálnej drámy Svätopluka aj Suchori. I on 
má charakteristické motívy a ch arakteristic
ké figúry a z toho roz~uté sprievodné 
fig~á~ie, a tak dosahuje v zm ysle vytvá
rarua Jednôt po hudobnej stránke jedinečné 
výsledky. Druhé dejstvo je celkom iný m hu
?obn~ celkom ako dejstvo prvé - a to 
Je dosiahnuté po hudobn ej stránke aj pod
statne inou tematikou. V treťom dejstve 
možno sledovať spájanie h udobný ch tém z 
oboch ' predošlých dejstiev, čím Suchoň vy
tvára nad celou drámou akoby korunu 
diela. Takto využíva Suchoň char~kteristicl<é 
tém y a dramatickú prácu v zmvsle až kla· 
sickej stavebnosti. • 

'iVa~erovs~á charakterizácia postáv vied· 
la . k flX~vamu vzťahu hudobnej tematiky 
k Jednotlivým osobám, veciam i ideám. Dv· 
rtamic~ý rozvoj osobností sa mu p o h~
dobneJ stránke realizoval najviac ak v cha
rakteristick)•ch variáciách. U Suchoňa je 
azd? obdobným negatívny m wagn erovským 
hrdmom Svätoplulc mladší, podobným ty· 
pom Ortrudy z Lohengrioa je i Lutornír~o~. 
To už n esie ich celkové postavenie v dd
me. No n ie je už takou Mojmírova osob· 
nos ť, a na jmä nie kráľ Svätopluk UicázaJj 
sme n a šesť rôzn y ch tvá.rí kráľa Sväto· 
pluka i po hudobnej stránke, no tým nie sú 
eš te vyčerpané všetky nuansy, s k tor)'mi 
sa stretávame v opere. Suchoň vychádza 
predovšetkým z dra matick Ých situácií a nie 
z u stálenej symboliky, ako to. robil ' Wag
ner. Konečne u Suchoňa nie sú natoľko v 
popredí an:i témy, ako skôr menšie fig ura
tív~e útvary, z k torých stavia od situácie 
k Situácii n ové útvary. Ba často ide lt ešte 
menším b unkám, ako sú akordy a charakte· 
ristické stup nice. 

. J ednotu druhého dejstva, ktoré sa odo
l1ráv a v ta jnom pohanskom obetišti v Zem· 
líne, dosahuje Suchoň hlavne voľbou zvlášt· 
nych stupníc, využívajúcieh m aximálne 
zväčšené sekundy. .Je to stupnica buď :" 
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d - es - fi~ -- g - as - h - cis - d; 
buď: d- es - I- ges - a-b- cis - rl : 
buď: d- es - fis - g - as- b - h - rl; 
buď: d - f -- ges - a - b - cis - d. 
Tieto stupnice nie sú mu n('porušiteľným 
systémom, ale pripúšťajú i nedoškálne tóD;Y, 
poväčšine však len v orchestrálnom spne
Yode. Vo vokálnej zložke sa Suchoň pridí-ža 
stupníc oveľa striktnejšie. Tý-mto dosa
huje jedinečný účinok, úplne magickú atmo
sféru čarov, zariekania. Je tu barbarizmus 
pohanského dávnoveku ako v Sh·avinského 
"Svätení jari". Bm·barizmus pťipomína aj 
Bartóka, ale . u Suchoňa to má koncentrova
nejší, a tým i dusnejší charakter. Dalo b y 
sa povedať, že Bartókovi pod silou tempe
ram entu odletujú iskry, kdežto Suchoň je 
dokonalý pyrotcchnik, ktorý zameriava vše
tok plameň do žiadúceho ohniska. 

Pohanskú obete v Zemlíne dali Suchoňovi 
možnosť priviesť ·na scénu všetky rekvizity 
pohanského dávnoveku od gájd cez. dlhé 
trúby, obradné tance; Dasov, vz5'Vame Pe
rúna celým národom, modloslu7Jm, spojenú 
s ohiio~, kvílenie kňažiek M01·eny atď. 
Všetko toto sa spája v jednotný organický 
celok. Prostredie je tu ľudové a Sucho1'í bol 
takto postavený pred úlohu riešiť si nanovo 
:problém ľudoYosti. V Krútňave ľudové pro
stredie zo súčasného života a vôbec snaha 
ukázať tento ľudový život v bohatej pestrosti 
priam nútili nadviazať na ľudovú pieseň a 
t anec. Suchoii tu vytváral melódie v duchu 
ľudovom a dokonca i citoval ľudové piesne. 
Vo Svätoplukovi, ktorý nie je z tohto pros
tredia a ktorý je monumentálnou drámou, 
.by takôto 1·iešenie nebolo možné. Pôsobilo 
by nerealisticky. Problém národnej hudby 
si tu teda Sucho'ň musel riešiť tak, že vy
abstrahoval základné tvárne pr·vky, zostúpil 
až ku korcltom našej ľudovej hudby a z 
tých vystavil novú, osobitnú reč. Nech nás 
v tomto nemýlia pohanské zru·iekanky z 
II. dejstva (na slová: "Cary, čary, čaru
jeme", "Už nám kuvik kuviká", " Dasa sme 
ubili, Drahoša spasili' ') ; tu nejde o ľudové 
piesne v celom r ozsahu, ale o ich vskutku 
najstaršie korene. 
Suchoňovi pri Yytvárani novej, osobitej, 

pritom však národnej hudobnej reči, tak 
ako už ;;tj v Krútňave, slúžilo predovšetkým 
pevné primknutie sa k hovorovej reči a j~j 
intonácii. Spevná deklamácia Svätopluka Je 
ešte silnejšie primknutá k rečovej deklamá
cii než v Krútňave. Spevná melodika v 
Svätoplukovi je prevažne ariózne recitatívna 
a práve ·na miestach dramaticky najzávaž
nejších sa spev na jviac blíži k ~eči ; jej 
dôsledný r ecitatív dolwnca bez spr1evodu. 
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Nadviazanie na Beethovenov symfonizmUs 
a symfonickú báseň Berlioza a Liszta tiahlo 
\Vagnera k symfonizmu orchestrálneho par
tu, že by nám zavše stačila táto hudba, 
nerušená deklamovaním spevákoY na scéne 
(myslené, pravda, v posledn)·ch ·wagnero
v)•ch dielach). Suchoňov prístup k veci je 
iný, nie je vedúce to, čo je v orchestri, a 
orchester ani netvorí nepretržitý prúd sym
fonickej hudby. ti Snchoňa orchester tvorí 
predovšetkým zvukové kulisy a zvukove 
charakteristický sprievod; to hlavné sa však 
odohráva na scéne. Suchoňov Svätopluk 
patrí takto do rodiny s Musorg<;kého Bori
som Godunovom, a nie s wagnerovským.i 
drámami. V opere Svätopluk majú ľudské 
hlasy posvätný v)rznam, ak)• mali v chápa
ní IX. storočia (vox humana bol symbolic
ky vyššie než instrumentalis). Preto aj na 
vrchole celej drámy, l<eď l\Iojmít• preberá 
moc a vyhlasuje svoj program, nie je spre
vádzaný orchestrom, ale mužským sborom 
vojakov svojej družiny. 

V eminentnom dôraze, aký je kladen)· na 
deklamáciu, sa Suchoň blíži i v tejto opere 
Janáčkovi. ' o je to len v tejto deklamácii, 
zameranej na momentálny emocionálny stav 
- na toto okienko do psychologických h l
bok duše. No Janáčkovu nápevkovú metódu. 
že by sa prvky vokálnej melodiky stávali 
podkladom pre tematickú prácu v orchestri, 
tú v Svätopl ukovi nenájdeme (ešte v prvom 
dejstve na Lutomírine slová "Nitrava bude 
opustená" sa príslušná melodická fráza 
čiastočne imituje, ale to je všetko. Nemožno 
predsa brať v tomto zmysle do úvahy zdvo
jenie vokálnej melódie v orchestri) . V tomto 
sa teda Janáček a Suchoň celkom rozchá
dzajú. No v samotnej deklamácii, úzko pri
mknutej k monumentálnemu psychickému 
stavu , si nemožno neuvedomiť, že ešte pred 
Janáčkom to robil aj Musorgskij, a teda 
tak ako to možno sledovať v spojitosti 
Janáček-Suchoň, tak je oprávnené i rozší
renie do trojice o M usorgského. Ba vzhla
dom na tematickú blízkosť Svätopluka s 
Borisom možno sledovať tieto paralely ešte 
skôr. 

Do príbuzenstva s Bor'i.som Yedie, ako sme 
práve naznačili, už aj sám námet. SvätopluJ, 
nie je idylou ani dielom len monumentálne 
okázalým, naopak, je to tv rdá dráma, ktorú 
v jej krutosti nastoľuje priam život na 
križovatke dejín a na križovatke východ
nej a západnej Európy. Bolo počuť hlasy, 
porovuávajúce Svätopluka so Smetanovou 
Libušou, ale ak neprihliadame na možnú 
obdobnú slávnostnú funkciu, podstatou sa 
tieto opery značne lišia. V Libuši sa spor 
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bratov Chrudoša a Sť:ihlava o dedičstvo 
šťastlivo končí príchodom Pi'emysla, ktorý 
sa stane manželom Libuše. No Boris Godu
nov má podobné črty už v podobnom histo
rickom milieu., danom obdobnými nábožen
skými ašpirácimni poľských jezuitov, a p ro
ti tomu stojacim vvznaním ruských staro
vercov, odstránení;;_ Dimitrija Borisom a 
ťažením falošného Dimitri ja p roti cároYi 
Borisovi. Boris zomiera pod ťarchou v\•či
tiek svedomia. No stavbou sa s ,·ätop1uk 
zásadne líši od Musorgského Borisa v tom. 
že Boris tvori viac obrazov, pri ktorých 
možno dokonca i zmeniť poradie - ako 
t o robí úprava Rimského-Korsakova 
kdežto Svätopluk má logicky skihenú jed
notnú stavbu drámy. Tu nie je séria obra
zov, ale plynulý dej. Príbuzná črta je zase 
v tom, že uprostred opery je vložená časť 
z iného prostredia, riešená i skladateľom 
v koncepcii inou, tomu zodpovedajúcou 
hudbou. U Suchoňa pohanská, tt Musorg
ského poľská scéna, riešená na podklade 
mazúrky a iných prvkov poľskej ľudovej 
hudby. 

Vzťah medzi drámou a emocionálnym 
korelátom toho, čo sa deje na javisku, a 
hudbou môže byť rozmanit)•. Závisí od toho, 
na čo sa kedy kladie aký dôraz, a závisí 
aj od individuálnych dispozícií a schopností 
skladateľa vedieť sa vžiť do látky a vedieť 
hudbou hovoriť. V posledných ·časoch sa 
ako jedna z reakcií na romantizmus začala 
v hudbe uplatňovať i snaha o tzv. asenti
mentalizrnus - iste oprávnená, pokiaľ sa 
stavia proti výstrelkom romantizmu, no 
<lôsledne prevádzaná stojí priamo p1·oti ko
reňom hudby. Pôsobenie na cit boló predsa 
vždy raison ďetre hudby, a to nielen v 
romantizme, nemožno preto naz)--va·ť ro
manti_ckým, čo bolo hudbe vždy vlastným. 
Vezmnne ako príklad vzťah hudby a ná
metu v S travinského opere-oratóriu Kráľ 
Oedipus" (spomíname tento príklad preto, 
lebo v námete je viac spoločných prvkov so 
Svätoplukom: otcovražda, vylclatie očí) . 
Stravinskij sa stavia k fabule naoko skoro 
bezcitne, resp. niekde až proti citu, al~ý by 
sa bezprostredne bol žiadal. Lmže či nie 
je citom a j ten zvláštny cit chladu, aký 
skytá antická kamenná socha (preto a j la
tinsk)• t e..-..:t opery-oratória), l<torý mal Stra
vinskij zjavne na mysli? St:ravinskému tu 
bolo prednejším vykreslenie svojej pred
stavy dobového koloritu než zachy tenie toho 
všeľudského, čo táto pôvodne Sofoklova 
dráma nesie. Je to artistický, a tým exklu
zívny postoj, ale rozhodne to nie je asenti
ment~lizmus. 

Suchoňovi, naopak, ide v Svätoplukovi 
hlavne o ten všeľudsk)• tragizmus bez po
dobných artistických zámerov. Artistické zá
mery majú vždy kus tragiky v tom, že sú 
príliš späté s dobou, ak nic dokonca s mó
dou, a zmenou týchto prestávajú byť pri
ťažlivé. Suchoň je však človekom s neska
zen)'ID, večne ľudským cítením. To, prav
da, neznamená, že by sa aj to večne ľudské 
nevyvijalo, a tobôž že by to znam enalo 
nejaký naivn_ý prístup. Záldadom prístupu 
k zhudobneruu drámy je Suchoňovi inten
zívne a bezprostredné citové uchopenie a 
tomu zodpovedajúce silne emocionálne pôso
bivé U!;nelecké stvárnenie. To nie je žiaden 
romantlZrnus, lebo podľa toho h y museli 
byť romantické už aj Monteverdiho opery. 
;-,ro nie je to ani naivn\• realizmus - - už srne 
u],ázali , ako umne si Suchor\ do podrob
ností premyslel, ba až "vykonštruoval" sa
motnú drámu, ako šty lizoval, len aby to 
ako celok bolo dokonalým umeleckým die-
lom. Alebo iná naoko malickosť: Milena je 
mladé dievča, a k tomu ešte dcéra otro
kyne. Ak v II. dejstve, keď ju už mali 
sp~ť: keď ju omráčili nápojom a údenni 
zrazi11 na zem, že omdlela, len čo sa pre
hrala z mdlôb, spieva tak, ako bv podobné 
dievča v podobnom stave nemohlo. Naoko 
teda čosi protit·ealisticlé. No ukazuje sa, že 
~uchol'í celý ten spev chápal inak. Milena 
Je tu symbolom celého ubitého poddaného 
ľudu. Preto tá prekrásna lyril'a j ej spevu. 
Su_cho;'í ted~ nie je ani rojko-romantik ani. 
n~rvny_ re~sta, ale st~árňuje v dokonalej 
dmlektickeJ Jednote realrzmus vysokým ume
leckým majstrovstvom štylizátora. 

Tu je zál~lad Suchoňovho postoja k tvár
nym prostnedkom a k tomu čo v rámci 
vývoja týchto prostriedkov ~e~ie doba : k 
pokroku v oblasti tvárnych prostriedkov. 
s~~hoň' sa . ne~at--:ára pred ničím, čo pri
nasa vyvoJ, ruc vsak neprijíma nekriticky 
a slepo. So všetkým sa svojsky vyrovná
va tak, ako potrebuje pre výraz. Nie je 
mu teda vedúcou len novosť, ale i Yýrazová 
nosnosť. Zároveň sa Suchoň nenecháva 
strhnúť bezduchou dôslednosťou v systé
moch založený ch trebárs aj na domýšľaní 
vlastného východiska. On všetl<o toto robí 
a obzvl_ášť v ?otváraní vlastného východis
ka patr1 k maJs~om dômyselnej stavebnosti, 
a me nespútaneJ náhodnej inšpirácie no nad 
dômyseJ;t?;m ~-kla?ateľom mu v' opernej 
~omp?zrc~ st oJl este dômyselnejší drama
trk aJ s 1~totou výrazového pôsobenia na 
pravom nneste. 

Tak sa v Svätoplukovi stretn eme i s kvínt
akordmi práve na exponovan)·ch miestach 



(y I : .dejstve, keď kráľ vyhlási svojich ná
stupcov na slová "Mojmira"; v l. dej.stve ~a 
Zábojove slová "P iesne p ravdu vraVIa, kráľ 
môj!" · v III. dejstve, keď Svätopluk oslo
bodi Záboja, "Si voľn)•, môj Záboj" ). Na 
ešte exponovanejších miestach sa stretáme 
s p rázdnymi k vintami (v monológu ~á~a 
Svätopluka v III. dejstve, keď oznamuJe, ~e 
&')'nov offiilostil, a keď im _znova ozna~?-Je 
svoj závet). Na ideove naJexponovaneJstch 
miestach necl1áva monológy celkom bez 
sprievodu (v tom istom monológu z III: 
dejstva kde sa spomínajú aj povestné tn 
prúty) .' V tomto sa prejavuje aj zvláštny 
dramatický inštinkt a disciplinovanosť. Tam, 
kde to láka k burácaniu a využívaniu čo 
najviac prostriedkov, tam Suchoň necháv?
vvznievať samotné ~!ovo v prostom reet
tative, nechá iba ľudský hlas ak? najbez
prostrednejši prejav srdca. Napr~tl tomu s~ 
v Svätoplukovi stretáme i s ';eľnn prud~ýilli 
disonanciami. Len ako príklad stačí · s1 po
zrieť hudbu pod slovami "Das, Ďas ma 
znovu mučí," v rámci halucinácií Sväto
pluka ( tento motív Dasa je .e~te rozvede: 
nejší vo fortissime v II. dejstve v tanet 
masiek). 

(priklad č. 18.) 

Podobný zvuk nev~ednej hrôzy predsta: 
vuje i poplach v II. de jstve, keď sa me~z1 
obradmi knru objavia Mojmírovi Nitrama. 
No všetky podobné, ani tie najdisonant
nejšie zvuky nie sú náhodné zvuk y tónov, 
ale i tieto organick y súvisia s celkovým 
zvukov\rm materiálom; sú ďalšou osobitou 
formou ' domyslenia. Celá opera sa čo do 
zvukového základu opiera a vychádza z 
akordu Cis-G-f-h-e', z k torého redukciou 
zost{tva malá sekunda e-f, oz)•vajúca sa tiež 
často v najrozmanitejších kombináciách. 
Z akordu ktorý sme uviedli, vzniká ďalším 
dotváraní~ rovnako častý akord B-e-gis
h-d'-"'· Obe možno sledovať v tomto motíve 
(prv; na začiatku prvého a druhý druhého 
taktu), k torý sa o2ýva už Ý úvo~nom. speve 
Záboja na slová "hynie v cudzeJ zerm, zrak 
má vypálený" (Rastislav) . 
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(príklad č. 19.) 

Tieto akordy a z nieh dotv?r~~m v_zni~_
nuvšie ďalšie zvukové kombmac1e dava]u 
základn)' charakter hudbe Svätopluka. Len 
málo sú v tom zmysle využívané témy a 
tematická práca s nimi. R.ozvíjanie tém 
možno sledovať najviac v. sborový ch par~ 
hách tam kde už ustupuJe to dramat1cke 
h.udobnej Íwncertan~osti (hlavne, v zá:'ereč
nom sbore III. deJstva) . Vychadzame zo 
zvukov ako základnPho stavebnf>ho mate
riálu je charakteri~tické, pre súča~ný s;av 
vývoja hudby. N u•k tore z_o , zapad.nych 
izmov (konkrétna a elektrorucka hudba) to 
chcú konzekventne viesť až ad absurdum. 
Suc·hoň však ak o sme už ukázali, nikdy 
neprisahá ko~zekventne na žiad~n p~dobu.)r 
izmus či systém, no nesporne 1ch studuJe 
a svojsky sa s nimi V)_'l'ovnáva. Takto sa 
čo do tvárnych prostr1erlkov dopracoval 
veľmi osobitého a bohatého štýlu - to sa 
konečne dá poznať na prvé počutie. No 
všetky, a j tie zvukove naj~dvážnejšie k_om
binúcie sú v SvätoplukoVJ tak orgamrky 
umiestené v celku a ich osobitosť j e natoľko 
vvzdvihnutá umiesterúm v kontrastujúeom 
oÍwlí že pôsobí na svojich miestach p re
svedČivo. Také presvedčivé budú - pevne 
verim - i pre široké masy poslucháčov. 

Vrchol majstrovstva a neobyčajného hu
dobnodramatického in'tinktu sa v Svätoplu
kovi prejavuje v hudobnej architektonike : 
vo výstavbe dynamickej formy . op~.:ry . . !~ 
sa dalo predpokladať, veď v celeJ doter?-Jse~ 
Suchoňovej tvorbe sa v stavbe dynannckel 
formy prejavuje Suchoň najpozoruhodnejšie. 
Ziaľ na tomto m ieste nemožno pou..l;:ázať 
na podrobnosti, lebo b y sa nám náš rozbor 
príliš rozrástol; poukázer;ne len l?lob~lne na 
celok. Výstavba hudobneJ dynallllckeJ formY: 
bola Suchoi'tovi vedúcou už pri základneJ 
koncepcii libreta - na to sme už poukázali. 
Teraz v závere ako korune všetkého by sme 
sa k tomu radi vrátili a ukázali, ako sa 
to so Suchoňovou hudbou spája v d yna
mickú jednotu. Suchoň využíva v hudbe 

všetky klasické prostriedky výstavby dyna
mickej formy : princíp kontrastu, gradácie, 
vrcholu, zlomu. V tomto zmysle možno ~· 
prvýéh d voch dejstvách sledovať najpr" 
temer statické u vedenie do nálady, potom 
zauzľovanie, spojené i s hudobnou gradáciou 
a príchodom nových osôb na javisko; po
stupne sa. priberá sbor, ktor)• je na vrchole 
priamo zainteresovaný o katastrofy. Po 
k atastrofe nasleduje zlom, spojený s v y
prázdnenim javiska, nové lyrické miesto 
ako kontrast a nakoniec sólistiek)• epilóg. 
Teda celkom klasicky vyvážená dynamická 
forma. Tretie dejstvo, zložené z dvoch obra
zov, predstavuje dva podoh n.é oblúky, ale 
t ak, že prvý dynarnický oblúk je len só
listicky vyvrcholen)·m p okusom o otca
vraždu, druhý ob raz je čo do vý~tavby 
7.hustenou formou I . dejstva. Epilóg je však 
celkom in)'. Zatiaľ čo v I. dejstve vyús·fuje 
odhodlanie Svätoplukovo, v Ili. dejstve je 
v epilógu Svätoplukova smrť a l\'{ojmírovo 
n jatie sa moci. Záver j e dynamicky vye..'C
ponovaný i co d o vrcholu pri prekliati 
synov Svätoplukom i v záverečnej katarcii 
smútočného sboru. Oba vrcholy majú však 
už zostupnú tendenc-iu. Suchoň vie stupňo
vať napätie a vie sústrediť na vrchol krút
ňavu zvukov, no rovnako vie aj ako kon-

\t'asl zotrvávať na jednej základni, (v har
mónii nap r. na jednom akorde - monológ 
Dragomíra v III. dejstve, v prvom obraze) . 
P r·e operu Svätopluk (aby sa docielila mo
numentálnosť) sú zvlášť charakteristické vel'
],é ploch y, dosiahnuté koncentrovaním sa na 
celý počet základných prvkov. Mnoho prv
kov pôsobí pestro, až filigránsky, kdežto 
Svätopluk si žiada obrovské súsošie akoby 
z jedného k usa l<ameita. Takéto riešenie sa 
Suchoňovi obzvlášť podarilo v l. dejstve, 
keď ešte nezachvátila javisko tragédia, keď 
ešte kráľ Svätopluk stál v plnej nádhere 
(sbor spieva "Sláya ti, kráľ!") . I v tomto 
riešerú nájdeme obdobné prvky u Suchoňa 
i Musorgského (spomeňme len korunovačnú 
scénu z Borisa Godunova}. 

Operou S''ätopluk vstupuje do pokladnice 
našej h udby nové dielo s vysokými ideovo
umeleckými ašpiráciami, dielo veľkého maj
stra. Veríme však, že to bude pritom dielo 
zrozumiteľné a jasné i širokým masám. To
lo sa docieľuje jednotou života a umenia, 
jednotou človeka-umelca v Suchoi\.ovej osob
nosti. Veľké idey slovanstva, víťazstva dobra 
a pokroku nad zlom viedli už v librete k ne
obyčajne pútavej dráme. Hudba to ešte u
mocňuje, a tak vytvára celok veľkej myš
lienky a veľkej kultúry. 

"Dosť často počujeme, že sí1časné je všetko, čo ie 1'1Jjadrené z pozícií súčasnej ideo
lógie. Tu sa pojem súčasnosti de facto opúšťa a zamieňa sa za problém stíčasného pohľadu 
na život. Iste je velmi dôležité chápať a pristupovať h akejkoľvek strán/re dejín z pozícii 
dnešha; veď keby umelec ozaj nechápal a nežil duchom dneška, ako by mohol pochopi( 
včerajšo/i? Nemožno však zamieiiať pojmy »SÚČasného pohľadu« a »SÚČasnosti«. 

Existu je vša/i aj iný, tak isto dosť rozšírenú názor: že pre skutočné 'l'eľké umenie sú 
dôležité iba veľhé, tzv. všeludslté témy a že naproti tomu zobrazenie tém sú9asných 
a pálčivo dnešných je úlohou hresby, plagátu a masovej piesne. 

Tu sa kladie ro'Vnítko medzi pojem pálči'~>osti a "jednodennosti". Jeclnodennosť je otáz
kou umelechej k1•ality. Akéhoľvelt dielo, aj dielo napísané na historicln't tému, nemusi 
prežiť deň S'l'ojho zrodenia, a na dmhej strane je ::.as nemálo diel napísanúch na p1ílčivé 
dnešné tému, ktoré 'Však predsa zostá·vaiú ž ivé. 

Pohiaľ ide o všeľudské témy, je všeľuclským. to, čo ·vedie h ideúht ľudskej spoločnosti, 
ku komunizm u, čo vojde "' najbohatší a mnohostrann?} svet člo'Veka erwchy komunizmu, 
v jeho ideový aj morálne etický hódex. 

Záner vznešenej tragičnosti je už svojou vnútornou povahou siln ým a optimistickúm. 
Prá'Ve takými sú najmä najlep.fie symfónie D. Sostakoviča. A'Však 'Vedla ozaj tragických 
d iel, v ktorých jasne vycítime 'Veľkého a silného hrdinu. 'Vznikla u nás alrá.1i malomyseľná 
a akosi doma vypestovaná »tragičnosť«, ktorá sa v poslednom čase stala niecím módnym. 

Kabalevsldj v yvrátil názor, že tragičnosť je tou oblasťou, ktorá naj,vemejšie 'Vyjadruje 
atmosféru našej súčasnosti. Takýto názor nesprávne orientuje naimä mládež, ktorá, hoci 
dosial nemá dostatok životných ani tvorivých skúsenosti, začína s 'Vypätím všetkých 
síl pisať u.meleck.y kŕčo·Pité »tragické l>oncepcie«. V dobe, pred ktorou sa črtaiú také ob
row/té perspektívy a nekonečné horizonty budúcnosti, sovietsky čloreh chce a potrebuje 
počuť v umení práve teh. tep tvorive; pulzácie, práve tú ŽÍ'>'otnú radosť, />torá sa ozýva 
vo '>'Šetkých preia••och nášho života . .. 

(Z referátu Dmitrija Kabalevského " Hudba a súčasnosť", 
prcdneseného na plenárnom za~adnutí vedenia s,·äzu so
vietsk ych skladateľoY.) 

Nti 



STEFA:'oi HOZA 

40 rokov opery Slovenského národného divadla 

V živote umelca znamená 4.0 rokov ob
dobie, na konci ktorého vytvára na umelec
kom poli vrcholné činy. J e to vek krásnej 
mužnosti, od k torej sa očalcávajú plody naj
vyššej luneleckej potencie. Odmenou je vlast
ná spokojnosť a uznanie zo stran y obecen
stva. Nemôže to byť inak ani v umelec
kom ústave, ťo.roveň ktorého je koniec kon
cov závislá od ľudi-umelcov, tobôž nie v ta
kej inštitúcii, ako je divadlo. I keď v ňom 
niet vyhranených znakov ako u ľudí: detský 
vek, junáctvo, mužné roky a napokon vr
cholné obdobie. Divadlo ustavične pulzuje 
svojským v lnitým pohy bom úspechov a ne
úspechov, v ý hier a prehier. J ednako má 
zvláštne, slávnostné obdobia, keď je potreb
né urobiť aspoň čiastočnú bilanciu činnosti 
za uplynulé r oky. 

Divadlo je spolutvorcom národného života 
práve tak ako iné kultúrne ustanovizne. Je 
významným činiteľom t obôž v živote sloven
ského národa, ktor)' pred 4.0 rokmi nemal ni
jaké profesionálne divadlo. Jahrádzali nám 
ho ochotnícke predstavenia po mestečkách 
a dedinách . Na poli opery bolo vonkoncom 
mlkvo. O to radosnejšie bilancujeme uplynu
lé tvorivé obdobie našej práce v opere, ktorá 
má svoje sídlo v Bratislave už 4.0 rokov. 

Min ulé divadelné sezóny ukazujú, ako 
pulzoval ·náš kultúrny život, a to nielen v di
vadle, ale vóbec v umení, najmä v h udbe, 
lebo divadlo-opera SND bola a je najvyšším 
hudobný m umeleckým telesom na Sloven
slm. Napriek mnohým spoločenským zme
nám, ktorými náš nát·od prešiel, za~ tá valo 
divadlo funkciu strážcu jeho veľk)'ch pokro
kových hodnôt. Preto bolo a je obľúbené 
v radoch obecenstva. Ustaľuje si, hoci po
maly , svoju národn ú formu a v posledných 
rokoch nadobúda socialistický obsah. Ide 
vpred podľa hesla: "Za kultúru životnejšiu 
a za život kul túrnejší." Co je hodnotné, ostá
va večne krásne, cenné i živé. Napriek istým 
ťažkostiam, ktoré vyplývajú viac zo zaťaže
rria z minulosti ako z práce dneška, kráča 
divadlo vpred míľov)•mi krokmi a vyjadru
j e pátos dnešných dní. 
· Azda nikde sa tak prudko nežije a ne

umiera ako v divadle. Vždy to závisí od hod
noty umelca alebo diela. Ak je niekde záv:i.s
lé jestvovanie životnosti od prejavu, tak je 
to p ráve v divadle, tu sa totiž nedá klamať 
ani predstierať, lebo "každá nová inscenácia 
a niekoľko tisic p redstavení v novej diva-
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delnej sezóne, to nie je len kultúrna udalosf 
svojho druhu, ale zát'oveň i živý článok 
spoločenského života nášho ľudu, súčasť 
ideovo-výchovného p rocesu, odohrávajúceh<> 
sa vo vedomí p'ľacujú cich našej republiky" . 
(Pravda - úvodník z 28. S. 1959.) Nič nic je 
platná nádhera divadelnej b udovy, doko
nalé technické zariadenie, lesk kulís a kos
týmov, ba ani tie najideálnejšie materiálne 
podmienky, ak niet lásky k divadelnému 
umeniu u t ých , ktorí ho vytvárajú, u ľudL 
Bez oduševnenia umelcov a kritiky o>tala 
hy zo všetkého, čo vytvárajú, len záplava 
šedivosti. 

Toto nám prichádza na um, keď pri za-
počatí novej, jubilejnej 4.0-tej sezóny lis tu
jeme v starých, zažltnutý ch p rogramoch Slo
venského národného divadla. 

Zrod Ceskoslovenskej republiky prináša 
slovenskému národu splnenie dávnych túžob 
i na poli profesionálneho divadla. Je prav
da, že brány SND sa oficiálne otvorili až 
1. marca 1920 Smetanovou operou Hubička. 
ale v historickom slede možno považovať 
za predjarie zrodu S~D už i t),ch niekoľko 
p redstavení Predanej nevesty, ktoré odohrali 
v roku 1919 bratislavsld ochotníci v budove 
divadla za naštudovania a dirigovania prof. 
:\1. Ruppeldta, lebo jeho snahou bolo utvo
reiÚe SND, hoc aj za predpokladu, že sa 
opera zrodi z ochotníckeho súboru. Pravda, 
nepomyslelo sa, že tie to sily nestacia, p ráve 
tak ako neskôr nestačili na Slovenskú filhar
móniu, ktorú tiež založil ľvl. Ruppeldt a vie
dol s tým istým ochotníckym orch estrom, 
ktorý hral pri divadeln )'ch predstaverúach. 
Tieto pod ujatia predsa len urýchlili zrod 
Družstva Slovenského národného divadla a 
príchod súboru Východoče5kej spoločnosti 
riaditeľa B. Jei'ábka. 

Úlohou DSND bolo rúelen vvbudovať stá
lu scénu v Bratislave, ale aj vYtvoriť na Slo
vensk u najp rv prijateľné podmienky a ne
skôr stálu divadelnú sieť. Pekný cieľ , ale 
vtedajšia bu'ľžoázna spoločnosť, ešte n ,írod
nostne roztrieštená, nevedela dať SND v Bra
tislave svojské umelecké a národné črty. Až 
o rok neskôr, za veden ia šéfa opery a di
r igenta, možno povedať i zaldadateľa opery 
Milana Zunu, dostalo SND umelecké vedenie, 
žiaľ, pre spoločenské intrigy a finančné nedo
statky, ktoré nevedelo Družstvo SND preko
nať, trvalo toto ohdobie veľmi krátko. 
, Repertoárove boli začiatočné operné a 

čiasto~n~ ~j baletné p redstavezúa SND v:iac
meneJ zaVts!é od dosiahnuteľného orchestrál
neh~ mat~nálu a kádrovej vyspelosti ume
leckeho s~.~oru, ktorý mal v porovnaní s 
opero~ . mmu~álny počet. Bol to však podľa 
v~edaJŠtc~ kr~tí~ odb?rných znalcov opery 
nadherny, na_J~~ odusP;v~ený :ačiatok našej 
op~ry. Mnolu J~J mladi clenov:oa stali sa ne
sko: ozdobou lll:elen bratislavskej, ale i praž· 
s~eJ a br~enskeJ ~pery . . z opi.er sa hrala na j
vzac. ~esl<a o!'erna klas1ka: B. Smetana, A. 
D~?rak a _bezné ne~ecké a talianske opery. 

1'\a prvy pohľad jed notvárny výber ale 
treba U:Váži ť, že v Bratislave to boli vodkon
com prtekop~cke ~iny, ktoré už a priori ne
moh~ byť. obJ~vneho charakteru, skôr mali 
za Cieľ ~riváblť a naučiť v tedajšie obecen
stvo navstevovať operné predstavenia a to 
v meste s obyvatE'ľstvom: slovenský~ čes-
kým, nemeckým a maďarským. ' 

? d chod M. Zunu z Bratislavy zanechal 
Da~~ operu v dosť chúlostivej situáói. V 
r~zs~ve S~D ne~oli objasnené kompe

tencne pomery a b ratislavskÝ mestsk ý výb 
stál v tedy ~šte skôr na ;trane nemeck~J 
a maďa'ľskej menšiny ako pri SND. . 

_O pokr?k_ovosti repertoárovej politikv a 
vobec o JeJ zmene nemožno hovoriť . ani 
vtedy_, keď .roku 1923 preberá vedenie opery 
a ccle~o diva.dla Oskar N e db a 1 ako sú
J<:omny podmkateľ, pod dozorom (finančne 
aJ umelecky) Družstva SND. I keď snahou 
O. N<:dbala bolo pritiahnuť operou a kon-
certrru, ktoré usporadúval Osvetovy' --

b . SVltZ, 
o. ecenstvo do dzvadla, ťažko sa mu to da-
~ilo .. Takt~ ch.ce! dosi~lmuť umeleckú pro-
pentu SN_D I Je.bo fmančné zaLezpečenie 

stálou n~vs~evnostou. Tz·eba si uvedomiť že 
~edy aJ mek toré veľmi významné op~rné 
diela svetovej literatúry dosiahli iba 5- 6 
p~e~stavení, a to sa už považovalo za veľkú 
navstevnosť . 

. Okrem Bratislavy zoznámila sa p rvý raz 
s vyspelosťou SND aj cudzina lebo () 
Nedbal usk~to~~ s operou u~elecky vy~ 
soko. ceneny zaJazd do Spanidska. Neskôr 
chodzeval s operou do Viedne a s hal t 
do Budapešti. Nedbal to robieval jed:ak 
z. osohn_eJ prestíže a jednak preto, aby bra
b sla':'ske obecenstvo oboznámil s mienkou 
cudz~y. o umeleckej p otencii opery, a tý m 
ho pnuahol do divadla. Zvlášť veľkú po
zornosť venoval baletným predstaveniam 
k.toré za. ve~enia choreografa Achille Vise u: 
stho, d?szahli na ten čas múnoriadnu ume
lecku uroveň. 

. V r~pertoári O. Nedbala nech ýbala varia
~ilnost.. Venov:al. sa českej, nemeckej, ta
hanskeJ, ruskeJ 1 francúzskej ldasilce. Bra-

Oskar Nedbal 

tislavské obecenstvo malo teda m ~ ·t· . . oznos po-
7:~at mekoľko. svetoznámych qpern)'ch spe-
' úkov (Saľ~pm, L. Slezák A Sa . . ') k - d' . , . n a un ,. 
a . o ?-J tnge_ntov (R. Strauss, P. Mascagni, 
J. Kn~zel a zní). Je tiež Nedbalovou zásl~. f~2~ ze sa ~a javisku S~D ozvalo roktr 

po prvy raz slovenské slovo v opere
J . Masseneta Kaukliar u Matk h •· · N db l ľl . y OZeJ. 
~ e. a sa ve . <Ou mterou pričinil o to, že-
b~li ~redvedene dve slovenské pôvodné oper
ne diel:3-, ~ to J. L. Bella: - Kováč Wieland' 
a V. Fzgus-Bystrý: Detvan . 

Keď uv~žime, že vtedy šlo priam o zá-· 
chranu SN D s obdivom treb l ' t . k • d •· ' · a <:vt ovat 
-az Ý cm, • ktorý zaznamenal konsolidácitr 

a umelecky krok vpred. Ťažkosti· kt . . SND k • · , ore 
- ,. • . pre ·.ona val? od založenia, sa markan t-· 

neJsl': pr~Javovali vo výtvarnej stránke ope
ry aJ <I:amy. De~oračný fundus hol mest
sk ?:. prave tak l budova divadla každý 
rezzsér - o osobitnom výtvarníkovi n~- 
~ohla byť reč pre finančné nedostatlcv - · 
51 sám vybral vhodné dekorácie zo sp;mí-· 
naného f~dusu na t ú-ktorú operu. O cel-· 
kom novych dekoráciách alebo kostýmoch. 
nemohla byť ani reč. 

. l· naj!epšo~ prípade mohol riaditeľ u
~o ~ť financz; . na adaptácie už upotrebo
'anych del<:oracú a sem-tam sa primaľovala 
nova stoJka .. Okrem toho v prena jatej b u-
dove smel rzaditeľ _ súkromný dnik ľ 

b'' . h . po a te - z;> I t zasa y zha so schválením . mesta 
Brauslavy.. Do umeleckých záležitostí di
vadla mali právo hcvoriť i členovia D • -
stva SND, moh li ich schváliť alebo za~~
nuť. z toho vznikali časté kompetenčné 
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Leo& Janáček: Káťa Kaba
nová. Scénický návrh z ro

ku 1923 

spory na ktoré doplácalo aivadlo finančne 
alebo ' umelecky. Za riaditeľa O. ~edbaln 
sa aspoň čiastočne riešila otázka ·výtvarná. 
ktorá bola pri niektor )·ch starších operách 
priam hanebná. Popri m.e_storn p~ateno~~ vý
tvarnikov'i Gustavovi \VmterstemeroVJ bol 
Nedbalom priangažovaný (prvý raz v de
jinách SND) stály šéf výpravy. Stal sa ním 
mladÝ architekt Ľudovít Hradsk)'. Znam.e
nalo to, že sa na niE:ktoré opery začali rohii 
štandardné dekorácie. 

H odno sa· zastaviť pri tých to dvoch pt·
v)·ch výtvarníkoch SND. Nie~toré Winter
steinerove dekorácie sa udržah až do roku 
'1930 Hradského až do roku '1938. G. Win
terst~iner. odchovanec viedenskej školy, bol 
geniálny · maliar-kTajinár , k torý _ sa neskôr 
7- existenčných príč.in čoraz vmc venoval 
maľovaniu návrhov aj dekorácií v d ivadle. 
Tu b ol uznávanou kapacitou napriek tomu. 
že v nich popri realite prejavoval priliš 
sladký romantizmus. J ednako vedel d?ko
nale zvládnuť i plošne maľovanú architek
túru so všetkými finesami perspektívy. ~
Hradský riešil scénu s veľkorysosťou arch~
t cktonického cítenia tým , že neupotreb il 
plošne maľované kulisy, ale snažil sa vy
tvoriť priestor" trojdimenzionálny, v ktorom 
sa mohol herec účelne pohyboYaf. Bol to 
n a: tie časy nevídaný pokrok, ktorý vítali 
na jmä režiséri a tobôž herci, lebo sa nemu
seli cltif v kulisách ako v nutnom zle, ktoré 
irh viac prekážalo, ako pomáhalo. · 

· Neskôr sa k ním pridružil nov)' vý tvarník 
Jankó Ladvenica, nadaný výtvarník, diva
delne cítiaci, ľahko však podliehajúci mód
nym manieram. V divadelnej dekorácii sa 
p1ildáil.al k viacfarebnosti a k menším plo
chám· než Ľ. Hradský. Kresbou inklinoval 
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k nesymctričnosti a v komický ch operách 
až ku karikatúre a zavše i k orientáln.osti, 
a to pod vplyvom ruskej divadelnej deko
račnej školy. Neskôr si však vypracoval 
svojsk )r rukopis, keď sa ..,_.;ac venoval čino
lu·e. V opere mu chýbalo to, čo bolo pred
nosťou Ľ. Hradského, ktorý rozumel hudbe. 
a vychádzal zo zvuku partitúry. Ladvenic:~ 
až do detailov závisel -..--<-tvarne od pomoc• 
režiséra a iba náhodne ·sám dospel k žia
dúcej výtvarnej dominan te podľa pôdorysu 
hudobnej partitúry. Z jeho výtvarný~h ná
'Thov sa aut or partitúry často necítil tak, 
ako sa t o žiada: aby dekorácie boli po vy
tiahnutí opony zrakov~m pokračovaním slu
chom vnímanej hudby. Bývalo to skôr na
opak. 

Režijná s tránka bola až do čias O. Nedba
la tiež iba dielom náhody. Robili ju v opere 
- zväčša starší aktívni herci-speváci, ktorí 
Y režírovanej op•lre aj účinkovali. Bolo to 
skôr jav iskové aranžmán než umelecký re
žijný prejav. Zdalo sa, že príchodom O. 
Xedbaia dôjde k podstatnej náprave. Veď 
Predanú nevestu a tobôž Rusalku pre Spa
nielsko režírovali známi režiséri V. Polá
ček a Ytedy ch)•rny Jaroslav K va pil. Zavše 
lo boli aj režiséri-hostia, či už z Prahy 
alebo Viedne, ktorých Xedbal pozval na 
pohostinské réžie, ale inak sa stav nezme
nil. Diva dlo ešte Yždy nemalo osobitného 
umeleckého režiséra pre operu. Táto re
žijná náhodilosť nemohla -..-ytvoriť taký 
svojský režijn)• š týl, ako sa prejavoval nap•·· 
v dirigentskej osobnosti O. l\edbala alebo 
už aj vo výt...-at·nej stránke. Prejavovalo 
sa to najmä vo veľmi nedbanlivom herec
kom výkone, ktorý bol celkom indiv-idu
álny a v každom diele in )· a rozháraný, 

~l 

Musorgského Chovanščina bola 
uvedená v roku 1940 na scéne 
Slovenského národného divadla 

v Bratislave 

vôbec nic urelený po(lľa slohu, aký si 
dielo vyžadovalo. Stupl'íovaná fluktuácia 
členstva v radoch sólistov v každej sezóne 
len napomáhala toto nekolektíYne cítenie 
umelecké a ideové. Pravda, nemožno ho
voriť, že v súbore nebolo umeleckých osob
ností, ale práve to zapríčiňovalo. že operné 
dielo nemalo svoju vlastnú tvár. Orchestrál
na partitúra v opere hola podmanivo u osob
nosťou O. Nedbala zavše stupňovaná podfa 
nálady majstra, k torý mal v každom oper
nom diele (súc nedivadelným dú1gentom) 
skôr sklon k momm1entalizácň než k drob
nej vypracovanosti. Podľa toho bola aj drn
maturgická voľba diel zo svetového repe1·
toáru skôr príklonom k dielam romantizu
júcim alebo veristickým než realistickým 
alebo dielam komorného charakteru. Bola 
to veľká umelecká kontradikcia, ak uvážime, 
že SND malo veľmi malý počet sólistov, 
malý shor i orchester, teda telesá vonkon
com nie súce na veľkooperné zameraniť' 
repertoárovej politiky. Nie div, že často 
niek torí muzikálne a herecky nadaní umel
ci museli v opere zaskakovať a j dve úlohy, 
že členovia činohry účinkovali ako speváci. 
ba bolo aj veľa externých sólistov s civil
ným zamestnaním. Podľ a toho sa musel 
prispôsobovať i t)•ždenný repertoár, neho
vm-iac o zájazdoch do Košíc a inde. 

Casový odstup nám ukazuje, že repertoár 
O. Nedbala hol síce široko orientovaný, no 
prevládala v ňom chaotičnosť a dramatur
gická rozháranosť podľa kádrovej situácie 
v divadle. Nedbalovi išlo predovšetkým o 
vybŕdnutie z finančnej tiesne, ktorá hola 
sprievodným zjavom za jeho éry, tak isto 
ako aj od zrodu SND. Nebola to ľahká vec, 
lebo krízu v divadle prinášal všeobecný 

hospodársky nedostatok vo svete. Pred jej 
ncústupnosťou O. Nedbal napokon skonco
val so životom v Záhrebe roku 1930. 

Už v poslednom období riaditeľovania O. 
~edbala sa začala v repertoári SND preja
vovať kTiza a umelecká naštrbenosť v oper
nom prejave, ktorá vyvrcholila za jeho ná
·stupcu riaditeľa Antonína Dr a š ar a. Ne
možno povedať, že by sa to stalo hneď po 
príchode nového riaditeľa. Do Bratislavy 
prišiel ešte za éry O. Nedbala za šéfa jeho 
synovec Ka,·el Nedbal, k torý si z Olomouca 
priv-iedol Bohuša Vilíma, veľmi uadaného 
a rozhľadeného režisé1·a v opernom aj ope
retnom odbore. Bolo to prvý raz v dejinách 
opery SND, že dostala vlastného režiséra· 
odborníka. Malo to veľmi blahodarný vplyv 
na celú opernú prácu. Napriek malosti po
merov v divadle veddi títo dvaja pmcovruci 
>tmeliť súbor opery, a to v jadre drama· 
turgickým plánom, ktorý vyskúšal!i už v 
Olomouci, kde predtý m pôsobili. Priam 
ohúrili počtom premiér dovtedy v Bra
tislave neuvádzaných diel, ale aj ich ume
leckým predvedením. Boli to znamenité 
umelecké v)'kony, k toré pozdvihli meno 
zanedbávanej a temer už na nič nesúcej 
bratislavskej opery. J ednako musela operá 
od sezóny k sezóne opäť ustupovať zo svo
jich získaných pozícií na úkor operety . Po
kiaľ ide o 1..-vantitu predvádzaný ch oper
ných diel, bola v rokoch 1931- 1938 taká 
kríza, akej v SND nebolo a niet pamät
níka. 

A. Drašar, ako suverénny síikromný pod
nikateľ, po smrti Oskara Nedbala vedel o 
svojej všemohúcnosti a najmä pomoci bur
žoáznych kTuhov tak z Prahy (ministerstvo), 
ako i z Bratislavy, kde to bol najmä Kra-
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jinský úrad, ktorý mu · pomáhal v ok]ješ
ťovaní kultúry na úkor paumeleckej ope
rety. Rozšh·oval ju v Bratislave v tej naj
úpadkovejšej i v klasickej forme podľa 
toho, ako sa situácia voči jeho osobe vy
víjala. Baletné predstavenia, ktoré mali za 
.0. Nedbala priam svetovú Ú<oveii, nahradil 
iiantánovým a akrobatickým žánrom, iba 
v niektorej sezóne sa zaskvelo nejaké ume
lecké dielo. Chýbal, pravda, aj dobr)• cho
l'eograf. Bol to napol<on aj odraz celkového 
·úpadkovťho procesu opernej a baletnej kul
'túry v obdobi VJ:choliaceho kapitalizmu pred 
<druhou svetovou vojnou, ktorý prišiel Dra
;šarovi veľmi vhod. 

Takto sa do písmena splnilo, čo sa po
v rávalo a · písalo v Bratislave už pred pti
chodom A. Drašara, najprv len poradcu 
K Nedbala a neskôr riaditeľa SND. Ba viac, 
Drašar sa neuspoko;jil len s vedením SND, 
v sezóne 1932/33 si prenajal súkromnú di
vadelnú budovu v Prahe, nazvanú Moderní 
opereta, a v nej predvádzal ·módne ope
rety zväčša s členmi SND, k torýc!} platil 
z bratislavskej kasy tak, ako upotreboval 
fundus SND. Drašarova zmluva v SND 
bola oveľa obozretnejšia ako O. Nedbalovu 
a výhodná najmä pee neho, ktorý využil 
zlú situáciu SND a sám si určoval požia
davky, ktoré mu ministerstvo a Krajinský 
úrad schválili, len aby mali pokoj s SND. 

Takto si A. Drašar so súhlasom šéfa 
opery vybral najmladšie sily, skončiace 
štúdiá n a Hudobnej a dramatickej akadé
mn v Bratislave, pôvodne angažované pre 
operu SND, do Prahy. Mnohí z nich tu 
začali aj skončili svoju sľubnú kariéru, iní 
sa vrátili ešte včas do SND, kde ich via
zalo angažmán. Tento Drašarov čin vyvolal 
v Bratislave veľké pobúrenie. Drašar mal 
však svojich zástancov, ktmí mu aj na· 
ďalej povoľovali výčiny proti opernému 
umeniu v Bratislave. Boli to najmä pokro· 
kové umelecké kruhy, ktoré sa vehementne 
stavali proti "draša.rovčine", n o pravde zá· 
stancov umenia nepomohli ani rozličné de
monštrácie. Rozne politické strany využívali 
divadelnú krízu na svoje upevnenie medzi 
voličmi a na buržoáznonacionalistické v-ý
strelky . Je len samozrejmé, že v tomto 
ovzduší, ktoré trvalo až do konca riadite
ľovania A. Drašara v SND. nebolo v sbore 
takej lásl<y a úcty k umeniu a k umeleckej 
práci, aby prinášala vysokokntlitné ovocie, 
hoci Drašar bol v porovnaní s O. Nedbalom 
finančne neobyčajne bohato saturovaný. 

Po zrušení pražskej operetnej scény za
meral sa A. Drašar s operetou tým viac na 
Bratislavu a veľmi skoro tu našiel úrodnú 
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pôdu. Obecenstvo si veľmi rýchlo ~vyklo 
na paumenie a zanevrelo na drámu a ope· 
ru. Opera mala iba svoj malý okruh obe· 
censtva. Nie div, že niektoré operné pred
stavenia dosiahli sotva dve·tri reprízy. 
Rozumie sa, že pracovné tempo opery mu
selo byt 'V-ysiľujúce. Zvládli ho predovšet
kým mladé sily napriek tomu, že sa ich v)•
vinu v oblasti opery venovala minimálna 
pozornosť. Od šéfa opery sa čakalo predo
všetk)•m to, že bude pre mladých . vodcov
skou umeleckou osobnosťou n eegoistického 
7amerania, čakalo sa, že hude okrem ume· 
leckého vedúceho aj ľudskou osobnosťou, 
ktorá by sa dala nezištne do služieb všet· 
k'V-ch diel, nielen t)•ch, ktoró vyhovovali 
j~ho "chúťkam" alebo tým osobám, ktoré 
mu boli sympatické. Karlovi Nedbalovi boli 
mladé slovenské umelecké sily príliš ľaho· 
stajné, aby sa im venoval s plnou silou. Na
opak, nedbalosťou o ne sám ich ponúkal 
do operiet Drašarovi. Ak umeleckénm ve
(lúcemu chýb a duch kolektív nosti, t. j. ak 
je samotár, rozchádzn sa celý súbor a ro~
háranosť pomerov dosahuje vrchol pri kaž
dej maličkosti či u ž osobného alebo umelec· 
kého zamerania. Opera SND potrebovala 
práve v tomto období takú umeleckú osob
nosť ktorá bv bola vedela stmeliť kolektív 
a n~deliť ho ·na : český a slovenský. Potre-

bovala umeleckú osobnosť s pcdagogick)·nú 
~chopnosťami. O koľko sympatickejšie sa 
·ukázal pre n as!ednjítcu generáciu sloven
;.kých spevákov - pri svojom druhom prí
<?hode do BratislavY - ;VL Zuna, na ktorého 
majú práve v tointo ohľade veľmi milé 
sporrúenky všNci sólisti súboru. T)-m ni_jako 
nechceme zmenšovať zásluhy, ktoré Sl K. 
Nedbal získal mtpl'. naštudovaním operného 
repertoáru zavše aj pokrokového, no t)•m 
viac sa potvrdzuje to, že tak nerob1l pre 
.:lobro celku, ale pre sebn. 

Ak zo strany A. Drašara boli to pre operu 
:sezóny suchoparu, utláčania umenia, tým 
Yiac si treba vážiť každú Jlrácu, ktorá sa 
vykonala pre pozdvihnutie opery či už zo 
strany spomínaného K Nedbala a B. Vi-
1íma, ako aj J. Vincourha a Zd. Folprechta 
ako dirigentov. Všetci vedeli i tým málo 
vredstaveniam (na javisku sa striedali: ope
ra, slovenská činohra, česká činohra, ope· 
Teta a balet!) dať pevný ptmc, lrtorým 
bratislavské SND vvnikalo a líšilo sa od 
repertoáru ostatných divadiel v republike. 
~'fnohé predstavenia boli pre svoju novosť 
a osobitosť stredobodom pozornosti nielen 
umeleckej obce a milovníkov opery v Bra-

tislave alebo v Prahe, lež aj vo Viedni a 
v Budapešti, ako najbližších h udobných 
centier. P okroková kritika bratislavská i 
pražská veľmi kla<lne oceňovala umelecké 
i'iny mladej hŕstky opemých pracovníkov . 
Išlo o činy t)•m viac chvályhodné, že väč
šina sólistov musela ·- súc zmluvne via
zaná - vystupovať v operách aj v opere
tách, nehov->riac o orchestri a sbore, ktorý 
bol preťažený počtom predstavení a rozlič
nosľou repertoáru: večer Aida, na druh)· 
deň popoludní opereta: Na ty Ionce zeleny 
a večer Cár Kalojan. 

V období 1932-38 napriek obmedzeným 
pracovným podmienkam naštudovala ope
J'n SND okrem celého cyklu opier - nie
boré opery boli iba preštudované zo star
šieho repertoáru - B. Smetanu, viaceré 
diela z nemeckej klasickej opernej literatúry 
(Giuck, Mozart), zn•ímy taliansky operný 
repertoár bol "omieľaný" v starom i v nov
šom naštudovaní najviac preto, že vždy ve
del pritiahnuť obecenstvo. ~ajmä v prvých 
~ezónach spolupráce K. Nedbala a B. Vi· 
Iima bolo v dramaturgickom pláne niekoľko 
nových opier z vtedajšej modernej hudob
llej literatúry. Napriek tomu, že sa nedožili 

šostakovičova Ruská Lady Mae beth na scéne Slo'venského närodného divadla v Brat islave r. 1935 
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ani desiatky repríz, znamenali pre obo~ná
menie sa s vtedajšími opernými prúdmi vo 
svete, najmä pre mladú skladateľskú i sp<'
vácku generáciu, ktorá nemala možnosť 
vidieť širší okruh hudobného sveta, veľké 
poznatJcy, J e pm,-da, že mnohé opery boli 
z repertoáru, ktorý už táto dvojica pred
v iedla pred príchodom do Bratislavy v 
Olomouci, mnohé však boli novinkami v 
CSR vôbec. Po pomerne jednotvárnom re
pertoári minulých sezón hol to repertoár 
p riam objavn)'. Tak ho oceňovala nielen 
bratislavská kritika, lež aj cudzina. Obecen
stvo však pod v plY'·om t zv. " líbivej" ope
retnej politiky zanedbávalo operné prcdstn
venia. 

Z vtedajšieho dramaturgicl<ého plánu hod
no spomenúť diela, ktoré holi po prvý t·a:r. 
predvedené v Bratisla ve : Cornelius - Bar
bier z Bagdadu, Gotz - Skrot~n:ie .zl~.i }en y. 
R. Sti~auss - - Salome, Elek tra, Ar iaruia na 
Naxe, Legenda o Jozefovi (bale t), Zeml.in
ský - Kriedový k ruh, L. Bloch - Samum, 
Verdi - Falstaff, Wolf-Ferrari - Styr.la 
grobian:i, Zvedavé ženy, L. Rocca - Dybuk, 
Bizet - Lovci perál, P . O. Perroud - Chi
rurgia, C. Nottara - Na veľkej ceste, P. 
Vladigerov - Cár Kalojan, A. Dobronič -
Vdova Rošlinka, Proko·Eiev - Láska k trom 
pomarančom, Cerepnin 01- 01 (I·Ilad), 
Sostakovič - Ruská l ady 1\Iackbeth, L. Ja
náček - Líška Bystrouška, V. Novák -
Lampáš a Zvikovsk ý rarášel~ J. B. Foerster 
- J essika, Eva, R. Karel - Smrť kmotrič
ka, K·rička - Hipoly ta, V. Ambros - El 
Cristo de 1a Luz, Zd. Folprecht - Lásky hra 
osudná, Zlomené srdce (balet) a niektoré 
slovenské opery, ktoré však nijako nepri
speli k riešeniu problému slovenskej opery, 
či to už bola M. Sm.atkova - Cachtická 
pani, tobôž nie opery J. Rosinskť:ho -
Matuj al~:bo Ma túš Trenčiansky. Pokiaľ 
išlo napr. o českú modernú opernú litera
túru, tá mala v Bratislave nielen dobrých, 
ale i vďačných interpretov, a to skôr než 
v pražskom Národnom divadle, kde bola 
obchádzaná. 

Opera žila v tomto období SND, ako už 
bolo spomenuté, za veľmi ťažk)rch pome-. 
rov . Práve preto treba tým viac ľutovať, 
že veľa práce vyšlo nazmar ; nedosiahla me
dzi obecenst vom také ocenenie, aké b y si 
hola zaslúžila. 

Hodno poznamenať, že v období riaditcľo
. vania A. Drašara prihlásil sa k SND naj
'väčší počet nových slovenských spevákov, 
·odchovancov Hudobnej a dramatickej ·aka
démie v Bratislave, 'ktorí podnes tvoria zá· 
kladný káder repertoárových umelcov a di-
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rigentov SND. K nim treba pripočítať aj 
orchestrálnych hráčov, ktorí po absolutóriu 
rozšírili a umeleck y čerstvou krvou doplnili 
starý orchester SND. 
Veľkým kladom tejto generácie bolo, že 

vyšla spod vedenia jednotnej speváckej 
školy p rof. J. Egema (žiak slávneho spe
váckeho pedagóga -Ifferta a sám · divadelný 
praktik - opern)' spevák, komponista); Tým 
sa vniesol do S~D nielen jednotný- spevác
ky štý l, i !teď v pra.-xi upotrebôvany u kaž
dého svojským spôsobom, ale pri lepšom 
využití týchto daných možností mohla ope
ra získať aj koordinovanejší reprodukčný 
štýl, pokiaľ išlo o hereckú stránku, lebo 
nové sily boli odchovancami reži-séra B. 
Vilima. J ednako sa prejavovala rozdrobe
nosť na tzv. voľné herecké frakcie, lebo 
B. Vilím, nakoľko vedel byť v školskom 
živote až dôsledným pedagógom, v divadle 
už nestihol - vari pre vek - na prácu 
zjednocovania súboru, tobôž nie na vý
stavbu osobitných pevných základov oper- · 
ného slohu SND. Tak sa stalo, že vo -v;ace
rých prípad och uvoľnením žiadúcej discip
líny a vymknutím sa z umeleckých koľají 
vznikol tzv. "starsystém" , u tý m sa j avil 
ako celok protismerného charakteru . Nie je 
síce správne, ak umelec pracuje len podľa 
poky nov režiséra, bez samostatného uváže
nia, ale jednako práve vedúca osobnosť re
žiséra môže udať smer ceste mladých adep
tov v takej miere, aby sa v svojej .budúcej 
práci mali o čo oprieť. B. Vilím nemal v 
SND celkový pev ný režisérsk y zámer do 

budúcnosti, ktor)·m by bol dosiahol plas
tičnosť, k torá napokon roztvára celok, kde 
záldadný mi črtami postavy sú ideové za
merania, chápané sice pocl vedením reži
sél<l i l>ažd)rrn hercom osobitne, ale jednako 
tak, aby sa mu v celku nestrácali. V posled
nom období jeho ptáce sa už nežiad alo 
pod vplyvom h udby l'Ozpit\·ať duševné 
vzťahy a podriadiť im potrebnú danú zá
konitosť spevného výrazu. Viac sa stavalo 
na krásnom individuálnom speváckom v)·
kone než na psychologickom prežívaní úlo
hy spe\'n)= výrazom. Chýbalo tu (práYe 
pre nedbanlivosť režiséra a čiastočne aj di
rigen ta) širšie zameranie operného speváka 
na zrelší výkon vo výsledk u, tak sa p otom 
strácala osobnostná charak teristika predsta• 
vovanej osoby a v mnohých prípadoch ~a 
vonlwncom zabrzdila cesta k umeleckému 
majstrovstvu. Všetko osk'i.valo viac na po
vrchu ako v obsahu. Inak na · umeleckej 
výške predstavenia opery týmto činom za
vše strácali spoločenskú silu, "k tDl·á človeka 
,r,ušľachťuje, d emokratizu je a_ zľudšťuje" 
(L. Stoll). 

Roztunie sa, že svoj podiel na tomto chá
paní 1)l'Denia nemalo len vedenie a členstvo 
opery S~'D. Veľa by sa dalo vyčítať i vte
dajšej opernej kritike, ktorá by sa okrem 
periodických výnimiek dala označiť iba bie· 
lou a čiernou farbou, len zriedka zelenou, 
symbolom náde)e. V kontrastoch odsúdenia 
a chvály i v slabej nádeji na zdokonalenie 
kráčala a vari aj kráča len preto, že tu si 
"orie kto a ako chce". Ostalo jej podstat
ným znakom, že je večne mladá, lebo ju 
p íšu-tvoria najmladší adepti novinárskeho 
remesla, a tak ostáva večne osobná a na· 
pokon zaostávajúcu za tvorivý m operným 
umenim, lebo sa jej niltto doteraz nevenoval 
sústavne s takou láskou, akú hy si zashl
hovali tí, ktorí bývajú kritizovaní za svoju 
vykonanú prácu. ::'llajmenej bola preto kri
tika konštruktívna, lebo mlados ť nemáva 
tieto podstatné znaky - a tobôž nie vý
chovná, aká by m ala byť vzhľadom nielen 
na mladších, ale aj na starších umelcov. So 
sklonom ku konštruktívnemu významu a 
oceneniu opernej práce stretli sme sa zavše 
viac na strane obecenstva, k toré skôr zdra
vým inštinktom ako h ud obnými a scénic
k)'mi znalosťami vycítilo snahy opery za 
umelecko-ideovými cieľmi. Skoda, že ani v 
dnešnej fáze sa operný pracovník nemôže 
pochváliť kritikou, ktorá b y stála v pred
ných líniách bojovníkov za ·krajší zaj traj
šok v opere. Žiadalo b y sa, aby ·sa i kritici 
v enovali svojej p ráci tak sústavne ako di
vadelní umelci. Periodičnosť prinášala a pri-

Bohuš Vilim 

núša , . tomto smel'e iba chaos a nedorozu• 
1nc.rua. 

Nová p olitická svetová konštelácia, ktor á 
vyvolala imperialistickl't vojn u a zrodil a roku 
1939 tzv. slovensk\· štát. rlú,·a síce SND z fi
nančnej stránky lepšiu zábezpeku, ako malo 
dovtedy, lebo zanilcá systém družstevný aj 
súkromnopodnikateľský. Divadlo preberá 
pod dozor štátna správa, ale umelecky a ide
ove musela aj opera splatiť daň dobe, v 
k torej účinkovala. A to bolo obdob ie nastá
vajúcej kultúrnej jednotvárnosti, zavše až 
suchoty. 

Reper toárová mdloba s brzdením akejkoľ
vek pokrokovej línie, čo aj len zdanlivej, to

·bôž slovanskej, p rinášala nemohúcnosť aké
hokoľvek vývinu a napredovania ·v opere. 

Povolené je hrať len nielctoré české a rus
ké opery. Celý repertoár sa hemží nemec
ký:Ini a talians1.-ynú dielami, najviac z kla
siky. Iha zriedka sa stalo, že boli povolené 
i opery či už skrytej alebo menej zjavnej 
pokrokovej línie. Ak medzi ne počítame die
la: W . Egk-Peer Gyn t, J. Gotovac - Ero 
z onoho sveta, V. Stojanov - Salambo, G. 
Zandonai - Ľúbostná komédia a iné, ktoré 
našli pomerne .pekn ú odozvu v radoch obe
censtva napriek niektOrým výhradám, naj
mä pokiaľ išlo o kompozičnú stránku (Peer 
Gynt), kde sa modernosť harmónie a zvlášt-
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nosC inštrumentácie chápala ako "nesúlad
ný prvok k novému hudobnému chápaniu" . 
Všetky opery sa spievali po slovensky, čo 
bolo už dávnejšou túžbou návštevrúkov 
opery S::'IID. Stávalo sa tak zavše i v p re
došlých sezónach, ale konzekven tný uzáver 
sa nerobil. Rozumie sa, že prvé preklady do 
slovenčiny malí nielen v ortoepíi, ale najmä 
pokiaľ išlo o dokonalé splynutie hudobného 
prízvuku so slovným, veľké nedostatky . 
Každý začiatok býva kostrbatý, ale t ento 
napriek tomu napomoh ol tiež návštevnosť 
opery. Snahou operných umelcov bolo spie
va( jasne a zrozumiteľne, pravda, pokiaľ 
to hutné partitúry n iektorých opier v in 
štrumentácií nezhatili. Treba si uvedomiť, 
'í.e nie vždv možno v tomto bode adresovu'C 
v)·čitku ib~ spevákom. 

Poslovenčenie opery prekladom vyrazilo 
zbraň najmä politick)•m nedoulwm z tábo
m buržoáznych nacionalistov, ktorí nielen
že volali po zmene kád rov v opere, ale tiež 
po vylúčení opery ako takej, k torá nemá 
čo povedať obecenstvu. Nie div, že opera za
sa mala veľmi ťažkú pozíciu, ak nie priam 
drašarovského razenia. Ostala "popoluškou" 
popri činoherných a najmä operetných adap
táciách, ktoré mali prednostné právo pred 
operou, najmä v očiach kultúrnych predsta
viteľov tzv. slovenskéha štátu. Zavše sa 
stávalo (najmä preto, že budova SND sa 
musela deliť s dvoma a niekedy aj s troma 
dňami do tVždňa s nemeckým - zväčša vie
denským :_ súborom opery a drám), že 

opera SND bola čoraz viac ukracovaná v re
pertoári i v predstaveniach. Veľnú často sa 
musel repertoár a jeho Yhodné umiestnenie 
vybojovávať, aby mal možnosť spolu s ba
letom žiť. 

Súbor opery S:ND nebol početn)', preto 
mu veľmi často vypomáhali hosťujúce sily 
najmä z Juhoslávie a 7. Viedne. Bola to 
pomerne dobrá podpora p re rast mladého 
umeleckého súboru opery SND, lenže druž
nos ť , ktorú súbor od hosťujúcich sólistov 
očakával, mPnila sa často skôr na "hviezdi
cový systém" než na spoluprácu a pomoc. 

Odchod českých umelcov z opery SND 
sa pociťoval dlhší čas, ale rastom mladších 
slovenskÝch umelcov a rozra~tuním sa sú
boru prílivom nových členov z konzervató
ria dostáva sa opera SND do renesancie, 
k torá zas mala nevýhody ...- tom, že sa celý 
r·epertoár musel zavše veľmi rýchlo naštudo
vávať. Jednako i tento moment priniesol 
klady v tom, že opera získavala svojskú 
umeleckú tvárnosť, ktorá, najmä po roku 
1948, po -viťazstve robotníckej triedy nad 
buržoáziou, keď celé naše divadelníctvo oži
lo novým prejavom života, dopracovala sa 
novších, nezvyčujných možností umeleckého 
11 ideového rozvoja, ktoré predt)'m nema
lu. Pravda, tento moment nášho vývinu tre
ba hodnotiť tal<, že tento nezvyčajný úspech 
získalo slovenské divadelníctvo len pomocou 
tnkej podpory, akú mu dala KSS a vl:í<la. 
Takej . niet pamätníka za 40 rokov trvania 
Slovenského národného divadla. 

V sezóne 1928/29 inscenovaLo Slovenské národné divadlo v Bratislave Zlatého kohútika od Rim
ského-Korsakova 
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r Novú éru Slovenského národného divadla 
zo stránky umeleckej možno zaznamenať 
hneď po oslohorlení roku 1945 a po skon
čení druhej svetovej vojny. J e pravda, že 
opera repertoárove pokračo,·ala v starých 
koľajach, no jednako bol rozdiel v tom, že 
mohla obsiahnuť nielen úzky profil opernej 
literatúry, ale ho aj rozvrhnúť na celosve
tový. Veľkým prínosom bolo najmä to, že 
sa zase začali hraf všetky klasické opery 
~~eské a ruské, ktoré dovtedy nášmu n:per
toliru veľmi chýbali. Nastali zmeny aJ vo 
vedeni opery, žiaľ, vždy iba na krátky čas, 
čo malo neblah)• vplyv na konsolidáciu po
merov v súbore a, rozumie sa, trpel tým 
aj repertoár. 

Jeho voľba bola zavše silne ovplyvnená 
vkusom a schopnosťanú vedúceho činiteľa, 
a nie zásadnými požiadavkami umeleckými 
alebo ideovými. Nie div, že v opere na
stali obdobia určitého tápania, a teda aj 
stagnovania z breho,- kozroopolit'izmu až 
k čomusi. čo sa už nedalo ani určiť. kde 
sa to zaČína a najmä kde sa to skončí. 
Z výtvarnej stránky sa hľadala tiež nová, · 
tzv. objavná cesta, a.lc bol to iba kvas, 
ktorý sa často končil chaosom a návratom 
k starým, už vychoden~·m cestám, kto1·é 
sa zdali najvhodnejšie, aby si opera udržala 
svoj umelecký štandard a obľubu medzi 
obecenstvom. Ciastočný boj o nové umelec
ké vyjadrovanie nadobudol v činohre, ale 
aj v opere (podľa vzoru Stanislavskéh ·J) , 
také rozmery, že zavše končieval až vo 
vulgarizácii Stanislavského zásadných myš
lienok. Prevládali chaotické zhánky na jmä 
za výrazom socialistického realizmu. Tu. sa 
často miešali názory natoľko, že končili v 
extrémoch naturalizmu alebo kozmopolitiz· 
mu. Najpohodlnejšie sa opere kráčalo po 
koľajach romantizmu, t ak ako sa vyjadrova
li naši predchodcovia v p oslerlných desať
ročiach . Ani pokusy dať starej opernej téme 
a obsahu novú ideovú hodnotu nevvzneli 
kladne, lebo hudobná forma, ktorej j~ tex
tová forma adekvátnott, m usela ostal ned' •
tlm utá. Boli to zavše iba nepodat·ené cX";:>e
rimentácie, ktoré skončili v každom odvetví 
opery v závoze. Príliš rýchla premena m•)Íua 
tam, kde nebolo skúsenosti a evolučných 
zásad, iba škodiť vývinu. Preto markant,lý 
prelom na poli hospodárskom, najmä však 
priemyselnom, nemohol byť vzorom pre pre
rod a prelom umelecký. Túžená obroda '" 
umení neprichádzala prakticky tak rýchlo, 
ako si to umelecký duch žiadal. Tu bola 
potrebná (aj prišla) pomoc zo strany KSC, 
a to najmä v ideovej orientácii. Treba 
s chválou kvitovať, že rnnolú a mnolú pra-

Ladislav Holoubek 

coYmCI, ktorým bola kult.úrna premena bliž
šia a jasnejšia, neľutovali čas ani námahu, 
aby odborno-politickými školeniami dodávali 
chuť a odvahu na revolučnosť i v súbore 
opery. Pomaly sa ľady prelamovali a sú
bor opery začínal ožívať a vhlbovať sa do 
zásadn)•ch poznatkov materialistického sve
tonázoru, čím sa uja~ňoval neznámy pochop 
správnej ideovej orientÁcie a štruktúry so
cialistického hudobnodramatického umenia. 

Možno povedať, že prelom, ktor)· sa uro
bil naštudovaním prvej slovenskej opery E. 
Suchoň.a Krútňava, nebol náhodný, ale do
s tatočne pripravovaný už v predošlých ro
koch. 

Radostné boli dni, keď súbor po prvý 
raz mohol pozorova( svoj rast a uvedom:iť 
si umelecké úspechy v spoločnosti , kturá 
budovala socializmus, čo bolo aj cieľom 
opery. S tarostlivosť vlády o SXD nadobúdala 
od sezóny k sezóne širšie rozmery. Toto 
hmotné a ideové zabezpečenie budilo pocit 
istoty, ktorý mal byť korunovaný divadel
n)·m zákonom (stalo sa tak roku 1958). 
Opern)• repertoár so rozširuje najmä o čos
kú a ruskú klasiku, najmä o sovietske ope
ry so súčasným námetom z poslednej voj
llOYej povíchrice. Operní umelci sa dostávajú 
pred no't·é, doteraz nepoznané problémy : 
poznať a stvárniť dnešného človeka. úloha 
1Úe malá a veľmi ťažká, no naši l1erci ju 
zvládfi. a súčasne sa zbavovali doterajších 
reprodukčn)•ch nánosov. Poznanie materia
listického chápania dejin uvoľnilo v súbore 
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veľa sil pr i novom stvárňovani operných 
diel i zo staršieho reper toáru, ktorý sa tak to 
stal zrozumiteľnejším a umelecky p ravdivej
šie predneseným. 

Pôvodné slovenské operné diela pomohli 
vytvoriť v opere S~D slovensl..-ý operný sloh . 
Od roku 1949, keď mala p remiéru Krútňa
va, stal sa tento sloh základný m kameňom 
napr. pre slovenskú opernú reč a repro
dukčné umenie tak na jav-isku, ako a j v or
chestri. R ok u 1954 sa zrodila nová sloven
ská opera J. Cikkera Juro Jánošík . Obidve 
opery prijalo bratislavské - ale a j vidiecke 
obecenstvo - ako a;ela národného charakteru. 
Obidvaja skladatelia neostali pri p1·votinách , 
lež napísali aj ďalšie diela, J. Cikker operu 
Beg Baiazid a E. Suchoň operu Svätoplulť, 
ktoré čerpajú z minulosti slovenského ži
vota. 

Menej úspešné boli doteraz sliľvenské ba: 
letné diela, k toré ani nie tak ideovým za
meraiúm, ako skôr kompozične nevystiho
vali podstatu slovenské>ho národného p reja
vu a nedosiahli skladateľské majstrovstvo, 
čim veľmi zaostali za opernými p rejav'IllÍ. 
Od roku 1955 m á opera a balet vlastnú b u
dovu, čim vznikli zlepšené pracovné mož
nosti, ale i zv)>šené požiadavky . 

Takto sme sa dostali cez spleť dejinných 
udalostí v našej opere až k radostnému 
dnešku. Pri oslavách 4.0. v)rročia vzniku 
opery SND treba veru vzdať vďaku všet
ký m mí-tvym i živým česk)rm umelcom, 
k torí stáli pri kolíske našej opery. Niektorí 
ostali v Bratislave, ini ju opustili, ale na 
svojich nových pôsobiskách vďačne spomí
najú na roky strávené v Bratislave. Treba 
sa im poďakovať, lebo s nevšednou ochotou 
a umeleckým zanieterúm, ba zavše až mrav
čou pilnosťou pomáhali stavať piliere stav
b y rodiaceho sa Slovenského národného di
vadla a vôbec slovenskej h udob nej kult úry. 
Mnohí sa nezmazateľne v ryli do pamäti 
nielen návštevrúkov opery, ale stali sa i vzor
mi pre nastupujúcu mladú slovensk ú gene
ráciu operných spevákov a dirigen tov, ako 
napr . Milan Zuna, Zd. Ruth-Marhov, A. 
Flogl, režisér B. V ilím, D. Simáňo..,á, Al . Krá
sová, Zd. Otava, J. Konstdntin, J. Mtmclin-
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ger, 'i ~. Poláčel< a rnnobi ini. Popri nich n e
možno zabudnúť an i na drobnejších pn lohta
viteľov tých stoviek mal)•ch partií, na členov 
kolektívov, či už boli z orchestra, zo sboru, 
z baletu nlebo techniky . Ich Iniesta zaujali 
členovia mladšej generácie, niektorí z nich 
už tiež stoja na reb riku odchodu zo SND, iní 
sa k nemu ešte len blížia. Sú aj takí, ktorí sú 
p lni počiato(:ného elánu a pr{.ve tak i túžby 
prispieť záslužnou hriYnou k vybudovaniu 
najkrajšej éry opery SND t ým, že jej pomô
žu dospieť na najvyšši stupeň v slovenskom 
k ultúrnom živote. 

Ak prešla opel·a SND v minulosti t vrdý mi 
bojmi (najmä finančného charakteru), ktoré 
ju privádzali do krízy, keď išlo o jej b y tie 
a nebytie, dnes tieto starosti vonkoncom 
nemá. Oslavy 40. v)-ročia jestvovania opery 
SND spadajú aj do radostn)•ch osláv 1.5: 
výročia oslobodenia našej vlasti. Co môže 
pyť teda väčším popudom k usilovnejšej 
práci než to, že slúžime svojmu ľudu Y 

novom, k socializmu sa derúcom živote. 
V minulosti sme boli veľa ráz bez určitého 
ideovo-umeleckého profilu , najmä ak v operP 
p revládal repertoár kozmopolitického cha
rak teru, 1.-tor)· sa už z omylu alebo naschvál 
vydával za moderný, a bol len "podenko
v5•". V našej budove opery a bale tu sa 
zahniezdilo a j paumenie, no minulosť, najmä 
tá zlá, sa nesmie vrátiť do stánkov wneaia, 
preto vari netreba privolávať hlasy, že sa 
opereta má vrátiť d o S:.\TD ... 

Napriek chybám a p rehrám, ktoré opera 
za 40 rokov prežila, môže sa súbor opery 
vždy smelo pozrieť do minulosti a sa 7.a
dosťučinením dos ta-ť absolutórium od p re
došlých aj prítomných generácií návštevní
kov opery. Vždy sa totiž snažil konať svoj u 
p rácu statočne a u meleck y čo najčistejšie. 

Treba si len želať, aby t e•·ajšie vedenie 
opery, nasledujúc pr ík lad svojich dobrých 
p redchodcov a poučiac sa z minulosti, našlo 
potrebný elán a energiu nastúpiť do obrod
nejšieho obdobia, ovocie ktorého bude na 
opernom poli úmerné práci v iný ch odbo
roch nášho verejného života. Aj naše ume
nie musí isť cestou, po ktorej neochvejne 
a s istotou kráča náš ľud. · 

J E U GE N S L \ I Ú NE K 

O ideovej podstate gýča 

Prečo sa nám vyná ra problematika gýča 
a vk usu z hľadiska vývinu súčasného ume
nia? 

Predovšctk)'m preto, leho môže znamena( 
vážny brzdiaci mo~ent ~ zábranu :o v)-
voji súčasného umerna a Jeho hladne1 spolo
čenshei fun!> cie. 

Co je to vlastne gýč? 
Je to pseudoumenie, ktoré zostáva pseudo

umením z rôznych príčin. Podľa toho, k torá 
z týchto príčin sa udáva ako príčina pseudo
umeleckosti, hovor í sa o gýči. 

Takto považujeme za g)•č napr. nepocla
renú a nev ydarenú tvorbu . 

Nedostatky, ktoré majú za následok, že 
tvorba zostáva len gýčom, môžu byť rôzne. 
gýč si však pritom nárokuje vydáva~ sa za · 
umenie a často i rôznymi manévrami vyvo
láva dojem umenia. 

Z na jzávažnejších nedostatkov, v dôsledku 
ktorých zostáva tvorba len gýčom, môžeme 
ako prv)- uviesť nedostatok v nútornej i von
kajšej formy. Obsahový zámer zostáva ume
lecky nedostatočne zv ládnu\:)•. Tvorba nedo
sahuje úroveň špecifičnosti umenia, tobôž 
už nie jedinečnosť umeleckého výrazu. 

Nedostatky umeleckej tvorby, ktoré majú 
za následok , že tvorba zostáva len na úrovni 
gýča, pramenia jednak z tvor ivo-umeleckej 
nemohúcnosti, no i z jednostranného chápa
ma umeleckej tvorb y a neraz i z ú myselného 
zámeru sledovať určitv účinok ako cieľ . Ne
dostatok je však nedo"statkom, nech už p.ra- · 
meni z hociktorého z týchto prameňov. 

Po formotYorných ned ostatkoch zostáva 
tvorba na ú rovni g)·ča najčastejšie v ~ô
sledku nedostatočného ov ládania kompoziČ
nej techniky . V dôsledk u nedostatočného 
tv m;ivého ovládania všeohecných estetických 
zásad umeleckej tvorby . Tvorba však m ÔŽE> 
zostať na úrovni gýča i v dôsledku tvorivej 
nemohúcnosti, keď je akou-takou záchranou 
autora iba technika. čiže v dôsledku techno
logického odbavení~ t vorby, ale i v dôsled
ku jednostranného poňatia tvorby, ako zále
žitosti výlučne techniky ako cieľa. 

Ako o gýči hovoríme i o takej t vo1·be, 
ktorá nedosahu je d ostatočnú obsažnosť ale
bo nepredstavuje dostatočný tvoriv)• p rlnos. 
Tvorba, k torej chýba dostatok t vorivého 
momentu , ktorá sa ·napr. obmedzuje pre
važne len na mecl1anickt' opakovanie, sa 
bežne označuje za g)•č. 

Nedostatok tvorivého moment u je ""Šeo
becnou prlčinou gýča. K ritérium gýča sa 
neraz l-edukuje izolovane len na tento mo
ment. bez užšieho vymedzenia a obsahovej 
náp~e tvorivého prínosu. Ak považujeme z 
nášho hľadiska určité dielo za g)•č p re ne
dostat ok tvorivého p rínosu , tak to robíme 
s vedomím toho, v čom m á byť clielo t vo
n ve, na čo sa má moment tvorivosti vzťa
hovať. I tu sa nám treba brániť voči uplat 
úovaniu jednostrann)•ch hľadísk. Nemôže 
nám byť ľahostajné, či sa hľadisko t vo
r ivosti uplatľíuje jednostra1m e alebo ~' pl
nosti um elecke; w orby, či sa ncredulmje 
len na zdôraznenie jednej črty. 

V dôsledku toho, že sa tvorivý moment 
neup latní v plnosti umeleckej Wor /Jy, zostá
va tvorba poväčšine len gýčom. Tak napr. 
môže určitá skladba prinášať určité prvky 
novosti, pritom však ako celok je v pod
state málo obsažná, m:ílo h ovoriaca, málo 
závažná, neinvenčná, prázdna. Pri svojej hu
d obne j p rázdnote zostáva len gýčom. Nedo
sta tok tvorivého momen tu v obsai nosti je 
v h udobnej tvorbe najviac do oči bi júci, a 
práve nedostatok tvorivého momentu v ob
snžnosti je najmenej odpustiteľno\1 príčinou 
gýča. 

N edos·tatok tvorivosti v obsažnosti nepre
jav uje sa, pravd a, len v neobsahovo~ti . O 
nedostatku tvorivosti obsahu svedčia i t aké 
p rípady , keď sa obsažnosť ČP.rpá z inýc~l 
dieL Gýč z plagiátorstva je tiež bežn )· .ro krl
tériom g)•ča. Pravda, v gýči tohto druhu 
nejde vždy o opakovanie. Tak)>to hru.b)· pla
giá t si nemôže doYoliť žiadny sklada~eľ -:
i keď sa to, bohužiaľ, stáva. Opakovame or'l
ginálu, zvlášť ak je to originál hodnotn ý, na· 
,·onok ešte nemusí pôsobiť ako gýč, i keď je 
prejavom nedos tatku tYorivého momentu. 
Gýčom sa takéto p lagizovanie stáva často 
práve t.)<n, že nejde o mechanické opako
vanie, ale o deformáciu , k torá je obyčajne 
ochudobi1ovaní= a splošťovaním originálu. 
Xemalú zásluhu na tom má tvori,·á nemo
húcnosť skladateľa, k torá nielenže sa ne
zmôže na pôvodný tvorivý prínos, ale n~
miesto tvor ivého rozvíjania a prehlbovarua 
i to existujúce ·dobré ešte splošťuje. 

H rubou formou gýča p rameruaceho z ne
tvorivosti je mechanické opakovanie osved
čených efek tov. Pravda, g)•čovitosť tu ne
v zniká len tým, že sa opakuje, ale tý m, 



čo sa opakuje, a gýčovitou podstatou . tohto 
"čo". Ak eklekticizmus v tomto zmysle ~
strnie na opakovani, tak i tak)-to eklektl
cizmus znamená gýčovitú tvorbu z nedostat
ku tvorivéh o momentu. Pravda, n edostatok 
tvorivého m omentu má t·ôzne formy ako 
pramene gýču. Takto je prameňom gýčovitej 
tvorbv redukovanie umeleckej tvorby na 
reme;elnosf, na technický schematizmus, n a 
nenáročnosť a nezávažnosť, na zautomati
zovanie, rut zdanlivú tvorivosť, na zdan
livú umeleckosť, zdanlivú nept·avú invenč
nosť, zdanlivú pÔYodno~ť, zd anlivú ideovosť, 
zdanlivú hodnotnosť atď. Nedostatok skutoč
ne umeleckého tvorivého momentu spôso
buje, že tvorb a zostáva len náhradou sku
točnej umeleckej tvorby. Dojem umenia budí 
len u n eskúsen.ých vnímateľov. V tejto ná
hradovosti väzí i banauta g)•ča. V tom, že 
nie je tým, čím chce byť, čim sa chce zdať. 
Banalitou sa zdá práve z hľadiska tých kri
térií, ktoré si nárokuje. J e to prirodzený 
osud všetkého, čo zna r;nená len náhradu. 

Z tohto hladiska je gýč gýčom z nedo
statku umeleclcej hodnoty, a ak sa mu po
darí vyvolať dojem um enia, skutočné ume
nie len zdiskredituje. 

Ký m na jednej strane možno gýč cha
rakterizovať nedostatkami. v dôsledku k to
rých snaha o umeleckú tvorbu zostáva len 
gýčom a n edosahuje úroveň a hodnotu ume
nia, na druhej strane má gýc i svoju ďal
šiu charakteristiku okrem príčin gýča z ne
dostatkov umeleckej tvorby. 
Gýč ne-vzniká len z ne"ydarenosti ume

leckej tvorby, len z nedos ta tkov. G-ýč exis
tuje i ako osobitný druh tvorby, k torý má 
"s'lc·oj" cieľ. Existuje i cieľavedom)' gýč -
aspoll. v praktizovaní, keď už nie s teoretic-· 
kým zdôvodnením a uvedomením si vlastnej 
podstaty. Z tohto hľadiska je možn é gýč cha
rakterizovať z druhej s n·an y. Pravda, rubom 
týchto pozitívnych cieľov gýl:a zostávajú 
vždy negatívne momenty . Ba možno pove
dať, že svoje pozitívne ciele dosahuje gýč 
čiastočne práve na základe tých to negatív
nych momentov. Úspechy gýča sú často za
ložené práve na základe týchto n egatívnych 
momentov. Úspechy gýča sú často založené 
práve na tých nedostatkoch, ktoré mu vy
čitame ako negatívum .. 

Základný m momentom, na ktorom gyc 
buduje svoj úspech, je "páčivosť". Páčivosť je 
hlavnou zbraňou a hlavným pozitívnym cie
ľom g)-ča. No práve tento moment nám dá
va jedinečnú možnosť odhaliť prav.ú tvár 
gýča. 

Páčivosť gýča nepramení z jeho objektív
nej hodnoty. Zdanlivý p aradox páčivosti 
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gyča na základe n egatívnych hodnôt je para
doxom len potiaľ, pokiaľ si n euvedomíme, 
že páčivosť gýča pramellÍ z toho, že nie je 
objektí"nou hodnoto11_. ale len serviln)·m 
vyhovením nedostatočnému vkusu, teda prá
ve tým, že nie je objektívnou krásou a hod
notou. Objektívna krn~a a páčivosť sa ne
musia kryť, a práve toto gýč vyu žíva. Nedo
statok skutočne objektívnej krásy nahra
dzuie servilným vyhovením nedostatočnému 
vkusu. V tomto spočíva falošnosť gýča. Fa
lošnosť gýčovitej páčivosti a gýčovitej krásy. 
Takto je gýč klamaním vnímateľa, lebo zM 
užíva jeho nedostatočný vkus. Gnozeologic
kou podstatou gýča nie je spoznávanie a 
objavovanie nových objektívnych estetic
kých hodnôt. Je len vyhovením existujúcej 
nedostatočnej norme. 

Tajomstvo páčivosti gýča nespočíva však 
len v servilnosti nedostatočnému estetickému 
vkusu. Spočíva i v tom, že mu n ejde len 
o páčivosť este tickt\ a le o páčivosť všetkých 
druhov, ktoré môže použiť ako prostriedok, 
a t ak vyvolať ohlas a záujem u vnímateľa. 
Ide mu o vyvolanie záujmu a páčivosti a j 
mimoestetickýnú momentmi. Presnejšie: ne
dostatok estetického pôsob enia doplňa a n a
hradzuje inými druhmi p ôsobenia. Napr. 
senzualistický m, biologickým momentorp 
atď. Pri kritike gýča sa tieto ako také často 
odmietajú, neraz, pravda, nedostatočným ro
zoznaním, že ide vlastne o nahradzovanie 
nedostatku estetična iný mi momenttni. Koľ
kokrát sme svedkami 'toho, že určité dielo 
sa odmieta ako gýč napr. práve pre sen
zu alistickú a biologickú adresnosť, nezdô
vodľí.uje sa pritom, že . špecificky estetický 
moment, ktorý by mal byť dominujúci, je 
tu nahradený iným dominujúcim zreteľom 
namiesto špecifidy estetického momentu, 
čím sa vyvoláva páčivosť. Tý mto, pravda, 
nechceme hlásať nejakú teóriu "čistého este
tična". Chceme poul<ázať len na to, že este
tick á špecifičnos ť umenia sa nedá nahradif 
inýtni momentmi, ak má umenie zostať ume
ním. Účinok umen ia je komple..'Com rôznych 
momentov. Estetická podstata je v ňorn však 
dominujúca, ktorú len gýč n ahradzuje iný mi 
dominujúcimi momentmi v záujme páči
vosti in)•ch záujmov človeka. 

Servilná podstata gýča, ktorá siaha až 
potiaľ, že sa snaží vyhovieť záujmom ne
vyspelého vnímateľa až natoľko, že nahra
dzuje i estetično inými záujmovými inte- · 
resmi človeka, nemôže ani n echce klásť na 
vnímateľa n ejaké nároky, presahujúce je
ho nedostatocnú vyspelosť v estetických a j 
etických nárokoch. 
Nenáročnosť je cieľavedomou vlastnosťou 

gýča. ~enáročnosť gýča ide až tak ďaleko, 
že n ezostáva len púhou nenáročnosťou, ale 
túto nenáročnosť stupi\uje až v aktívne 
zrážanie možn osti zrodu nárokov alebo už 
existujúcich minimálnych nárokov. Strhu
júca sila gýča, prameniaca z nenáročnosti 
neorientovaného vnímaleľu, môže úplne od
viesť od skrsnutia túžby po vyššej ume
leckej hodnotnosti. Xeorientovaný poslucháč 
môže nájsť v gýči úplné uspokojenie svojich 
nárokov, čo môže mať za následok úplný 
nezáu jem o snahy vzbudiť v ňom pocit po
treby vyšších estetických , umeleckých a e tic
ký ch hodnôt. Takto sa gýč stáva nielen 
servilnÝm vvhovením nedostatočným n áro
kom, U:le pri;.m pesto"atelom teílo- nenároč
nosti. Gýč so svojou nenáročnosťou utvrdzu
je vn(mateľa vo vedomi toho, že s jeho n á
rokmi je všetko v poriadku. Predsa nach á
dzajú svoj ekvivalent! Nenáročnosť gýča je 
preto škodlivejšia, než sa na pr\-ý pohľad 
zdá. 
Nenáročnosť gýča úzlco súvisí s jeho ilu

zórnym fiktívnym svetom. Svet cieľavedo
mého gýča je vždy svetom falošnej iluzór
nost'i, odtrhnutej od skutočného života. Na
miesto živ otného vzpruženia unáša človeka 
d o falošnej idyličnosti. Namiesto typicky po
vznášajúcich nálad a objektívnych estetic
kých krás ukolíše n eskúseného vnímateľa 
do iluzórneho sveta falošnej estetickej krásy, 
ktorá je S\'ojou nepravosťou vždy odtrhnutá 
od reálneho života. V dôsledku tejto odtrh
nutosti je nielen estetický, ale i etický dosah 
gýča falošný. Tý m, že ani este ticky ani etic
ky nie je súčasťou ži'<-·otnej pravdy, odvádza 
od reálneho života, nehovoriac už ani o od
vádzaní od životMj pravdy a boja za ňu. 
Jednou zo .základných čŕt falošnosti gýča, 
ktorou si gýč zaisťuje úsp ech , je tá skutoč
nosť , že pocit životnej pravdy, ktorý nie 
je v ždy kladný, idy lizuje, okrašľuje, falošn~ 
spríjemňuje. Gýč falšuje všetky pocity ži
votnej pravdy i samu životnú pravdu. Fal
šuje ich falošným ponímaním. Falšuje ich 
tým, že namiesto p ravdivého umeleckého od
razu životn ej pravdy a pocitu životn ej p rav 
dy falošný m ponímaním robí z nich omam
n ý prostriedok, vedúci do iluzórneho sveta 
neraz práve proti životnej pravde. Kým 
skutočná umelecká tvorba vždy úpri,mne 
vyrastá z reálnych životnýeh pocitov, za
tiaľ gýč namiesto kr:isy, vyrastajúcej zo 
života, klame vnímateľa zneužitím jeho ne
dostatočného vkusu svetom neprav)·ch, fa 
lošných krás, ktorý môze byť síce dobrým 
omamným prostriedkom, no zostáva len kla
maním. Klamaním estetický m i mravný m. 
Gýč nie je ani súčasťou ani výrazom ži-

votnej pravd y. A tento fakt zostane faktom 
i vtedy, keď gýč svoju falošnosť čo najpre
svedčivejšie vydáva za životnú pravdu, za 
reálny životný pocit Novcka. I v tomto 
zostane gýč len náhrad ou. 

Reálny životn)' pocit b ýva často predme
tom, k torý chce gýč paralyzovať . Ký-m sku
točné umenie ·:<ivot umocií uje v tvorivom 
zápase o najadekvátnejšiu es tetickú a u
meleckú pravdu, zatiaľ g)-č volí omno~o 
ľahšiu a lacnejsiu cestu lichotivého ldamama 
podľa nenáročných želaní fiktívneho iluzór
neho sveta esteticky a eticky nedostatočne 
vyspelého ·vnímateľa. To, k čomu má g)'č 
ďaleko, je práve estetick á a umelecká prav 
da, ktorú má v tvorivom zápase a hľadaní 
nájsť nielen tvorca, a le ku ktorej sa mú 
i vnímateľ aht ívne prebiť a dopracovať. 
K)-m skutočné umeleck é dit:lo si nárokuje 
aktív ne, tvorivé poznávanie a vnímanie, 
ktoré znamená objavovanie, gýč si zatiaľ ta
kéto nároky nekladie - predpokladá a sta
via na p asívnom vnímani. Stavia na prvom 
dojme, ktorý sa pri ďalšom vnímani .čim 
ďalej tým viac splošťuje, až sa spozná Jeho 
ú plná prázdnota a banalita. V skutočne ume
leckom diele je to práve opačne: ďalšie a 
ďalšie vnímanie a poznávanie čoraz viar. 
obohacuje človeka a dáva mu väčší estetic
ko-umelecký a ideový zážitok. 

Týmto sme dospeli k vlastnej ideovej pod
state gýča. Tým, že g)'Č b u cluje na n edo
statočných estetických, etický~h a ideových 
nárokoch nevyspelého v.-n.imateľa, tým, že 
mu ide o páčivosť za každú cenu, i za cenu 
estetična, umeleckosti a progresívnej ideo
vosti, tý m, že mu ide len o nenáročnú servil· 
nosť atď . , v podstate nepozdvihuje a n epo
vznáša vnlmateľa na vyššiu úroveň od jeho 
nedostatočného estetického vkusu a etického 
a ideového horizontu. Práve naopak. Utvr
d zuje ho v nich. V tomto spočíva estcticl(ó, 
ideová a etická podstata škodlivosti gýča. 
Okrem toho, že takýmto spôsobom nerozv íja 
integritu ľudskosti človeka, plní prave proti
kladnú aktívnu úlohu: p etrifikuje nedostatoč
nosť, znamená absol utiz.1ciu a sfetišizovanie 
nedostatočnosti, zlého, dokonca n eraz i vý
slovne aktívne reakčného. V svojej ideovej 
podstate je gýč v lastne ignorantom skutoč
n ých estetick ých, umeleckých, ideových a 
mravných hodnôt, ktoré človeka povznášajú 
v celej jeho ľudskosti. Takto sa životnost 
gýča viaže na stagnáciu nedostatočného. 

Ako je zmyslom vývinu umenia povzná
šať človeka k vyšSím estetick)-m a ideovým 
hodnotám, tak je gýč v tomto vývin e zák er
n ou brzdou a zábranou. Je prekážkou vý
vinového napredovania. Gýč je vo vývine 
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umenia retardacným cudzopas1úkom. Bráni 
tomu, aby sa umenie mohlo stať v širšom 
meradle prostriedkom pozdvibnutia človeka 
k vyšším estetický m a ideoVÝm ideálom. Pa
ralyzuje výchov,:Í,ú, <>ývojo;ú funkciu sku
točného umenia. Stáva sa priamou preldž
lwu prebojovávania <>ýl'inu estetického ide
álu, ktorý je adekvátny správnemu spolo
čenskému vývinovému smerovaniu. Gýč je 
teda retardačnou silou v objektívnom pro
cese v)'Voja umenia i spoločnosti, lebo ide
ový obsah gýča nikdy nie je pokrokový. 
Práve naopak. Zväčša buduje na tom, čo 
je pozostatkom minulosti, na nežiadúcom, 
na pohodlnej konvencii a zaostalosti, na ne
dostatočnosti a zaostalosti estetickej aj id<'
ovej. 

Takto je gýč i protinožcom vývinu. Gýč 
sa nemôže stať nositeľom estetiekého a ide
ového vývinu. Stratil by tým vlastnú pod
statu: estetickú a etickú plytkosť. 

Takto odmietame g)·č i z hľadiska progra
mu ďalšieho spoločenského i umeleckého 
vývinu. Etick)·, ideov)· a estetický program 
ďalšieho umeleckého a spoločenského V'\•
vinu stojí vysoko nad možnosťami g)·<'a. ·Z 

h.fadiska potrieb ďalšieho vývoja umenia i 
spoločnosti je etika a este tika gýča príliš níz
ka. Vôbec· neznamená a ani nemôže zname
nať faktor v boji o rozvoj ľudskosti človeka. 
Môže byť len preldžkou - často dosť silnou 
-- v boji za vyššie ideály človeka. Takto j e 
boj proti g)•ču súčasťou hoja o ďalší správny 
vývin. V tomto spočíva pozitívny zmysel ho
ja proti gýču. Zmysel tohto boja sa stup
ňuje vtedy, keď sa gýč pou7.íva ako pro
striedok boja p roti správnemu spoločen
skému v)rvoju. Keď sa používa ako pro
striedok na zavádzanie a ohlupovanie ľudí, 
ako sociálne narkotikum voči uvedomeniu 
si vlastného nespravodlivé-ho spoločcnskebo 
postavenia človeka. G)rč sa svojou podstatou 
dobre hodí na to, aby falošnými estetický
mi a ideov)rmi náladami paralyzoval reálne 
životné pocity človeka. 

I v súvislosti s gýčom možno pripomenúť 
Gorkého volanie, že umenie má ideove i es
teticky pozdvihnúť, a nie zneužitím nedo
statočných nárokov len posluhovať. Toto 
Gorkého memento má dvojnásobn)• význam 
pre boj proti gýču z hľadisl>a programu 
ďalšieho správneho umeleckého a spoločen
~kého v)'vinn. 

Poslanie Výboru socialistickej kultúry 

V Slovanskom dome v Prahe sa 29. januára uskutočnil celoštátny aktív kultúrnych 
praco·míkov, zvolaný na podnet OV KSC preds~dnícwom Sjazdu socialistickej kultúry. 
Na ahtíve sa preroltovali uzávery ::.o Sjazdu socialistickej lwltúry a u stanovil sa Výbor 
socialistickej /;.ultúr y. Heferát " Il lavné úlohy ďalšieho rozvoja socialistickej lwltúry a po· 
slanie Výboru socialisticlw j kultúry" predniesol člen politi~kého byra a tajomník OV KSC 
Jlŕí Hendrych. 

Za predsedu výboru bol zvolený súdruh proj. Larlislav Stoll. Za členov v ýboru boli 
o. i. zvolení: V ácla;: Dobiáš, Šimon .Jurovský, Andrej Očenáš, JMef Stanislav, Eugen Su
choň, Antonín Sych1·a a Jan Soupal, 

Jiŕi Hendrych o úlohách Výboru socialistickej kultúry pat:edal: " Hlavným. poslaním 
Výboru socialistickej kultúry bude predo<>šetliým aktí·vna ku.ltúrnopolitická práca v ma
sách, rozpracovanie zásadných a aktuálnych otázok socialistickej kultúry, či už teoreticl~ej 
alebo praktickej povahy, a plodné úsilie o prehlbovanie politickej a ideovej jednoty nášho 
kultúrneho frontu a jeho zomhnutosti oholo komunistickej strany. U pe••ňovať a prehlbovať 
vedúcu úlohu strany v umení a kultúre znamená teda posilríovať jej aktívnu spoločenskú 
úlohu pri formo vaní komunistického človelw, zabezpečovať, aby nezaostáva[ za rýchlym 
politickým a ekonomickým rozvojom krajiny, ale v súlade s potrebami socialistichej spo
ločnosti rozširoval priestor svojho pôsobenia, vyhraňoval s;·oj socialistický charakter." 
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ZOFIA LISSA 

O ľudóvosti Chopinovej hudby 

Pristupujúc k téme "ľudovosť" Chopino
vej hudby, nemáme na mysli iba jej spoji
tosť s poľským folklórom. Spojitosť s do
mácim folklórom môžeme nájsť i v hudbe 
mnoh),ch skladateľov pred Chopinom, do
konca Orlando di Lasso či Johann Sebas
tian Bach, nehovoriac už o Haydnovi a 
Beethovenov-:i, siahali po melodických prv· 
koch, štylizovali ry tmy populárnych tancov, 
melódie a ľudové piesne, no v ich hudbe 
nenachádzame také napätie "ľudového ele
mentu" ako u Chopina. Aj po Chopinovi sa 
folklórom inšpirovali Brahms a lVIusorgskij, 
Szymanowski či Bartók, de Falla a veľa 
iných. Niektorí z nich využivajú v svojej 
tvorbe aj folklór cudzich národov, no pri
tom neprestávajú byť ani na chvíľu sklada
teľmi vlastného národa. O národnej prísluš
nosti hudobn),ch diel nerozhodovali však 
iba elementy folklóru a nielen folldoristic
ké inšpirácie rozhodli o nepochybnej poľ
skosti ce 1 ej Cho p ino vej tvorby. Podčiar
kujem - ce l ej, pretože oddeliť z jeho 
tvorby skupinu diel so zreteľným národ
ným charakterom (Nationale Werkgruppe),1 

ako sú mazúrky, polonézy alebo piesne, die
la romantické a skupinu "ahsol(ttnych" fo
riem, je úplne pomýiE'.né. O Chopinovej 
poľskosti rozhodol základn)· vzťah sklada
teľa k poľskej kultúre, k životu národa, k 
veciam, ktorými tento národ žije, vzťah 
najvyššieho zainteresovania, vzťah údenti
fikovania sa s nimi. Chopin mohol hudobne 
myslieť a cítiť po poľsky, pretože deje· a 
osudy poľského národa považoval za svoje 
vlastné, za vlastný o~ud, a to sa nezmenilo 
ani vtedy, keď sa Chopin natrvalo usadil 
v Paríži. Usadil sa - ako dobrovoľný poľ
ský emigrant, ale myslel a cítil aj naďalej 
v kategóriách, ktoré sa v ňom vytvor ili 
v rokoch jE'ho Jn!adosti, vo "varšavskom 
obdoL.í" . Preto, i kecľ polov-icu svojho ži
vota strávil v cudzine, do posledných chvíľ 
sa cítil Poliakom a jeho tvorba niesla ne
pochybné znaky poľskosti. ~ebolo náhodné, 
že mazúrky sa prepletali cez iné jeho diela 
počas celej jeho tvorby a poslednú stránku 
svojej tvorby tiež uzatvoril mazúrkou. 

Poľskosť Chopinovho štýlu je v)•sledkom 
pôsobenia mnohorakých činiteľov, výsled-

1 A. E. Cherbuliez: Chopin, Leben und 
Werk, Zurych 1948, kapitola 8, str. 150. 

kom toho, že skladatcľova psychika prijí
mala impulzy, ktoré prichádzali z rôznych 
oblastí života poľského národa. Ľudová 
hudba je tu nepochybne činiteľom veľmi 
dôležitým, možno takým činiteľom. k tor)• 
sa dal najľahšie zachytiť , ale vôbec n i e 
j e d in ý m. Možno dokázať mnohorakú 
spojitosť Chopinovho št)•lu s tradíciami poľ· 
skej kultúry. Práve z nich vyrástol vlast
ný , ne op a k o v ate ľ n ý, individuálny 
Chopinov štýl, ktorý je zároveň najdokona· 
lejšou inkarnáciou vyzretého európskeho ro
mantizmu. Ak tradície poľskej kultúry roz
hodli o pestrosti Chopinovei tvorby, d e i i
n y Poľska, jeho osudy, jeho tragický hoj 
za slobodu rozhodli o vnútornej stránke 
Chopinových diel, o ich svojskom, neopako
vatefnom výr a ze. 

Netreba dokazovať, že prostredie, v kto
rom skladateľ vyrastá a dozrieva, zásadným 
spôsobom formuje jeho skladateľs,kú pred
stavivosť. Rozhodujú o nej jeho hudobné 
skúsenosti, t. j. typ hudby, na ktorej vy
rastá, ktorú počuje okolo seba, ktorou žije 
jeho národ. Jeho predstavivosť determinuje 
umelecká, ako aj ľudová hudba, ale i me
lodika rodnej reči, literatúra, ktorú pohlcuje, 
<ľalej typ krajiny, k torou sa nadchýna, vi'
tvarné diela, s ktor)' mi sa stretá va, ale naj
mä história jeho národa, s k torým sa sto
tož<'luje a ktorú zárove1'i sám prežíva, keď 
svoje vlastné osudy spája s osudmi vlasti. 
Tieto mnohoralté činitele rozhodujú o tom, 
aké tradície si skladateľ osvojuje, ak)• má 
vzťah k iným, cudzím tradíciám, čo si z 
nich prisvojuje. Tento v)•ber je už preja
vom jeho individuálnych p redpokladov a 
sklonov. Nie je to ináč an i v Chopinovom 
prípade. 

Na umelecké tradície poľského raného ro
manúzmu nadväzuje od skorých detských 
rokov, keď pristupujl.' k forme polon~zv, 
akú pred ním pestovali Ogiúski, K urpinski, 
Elsner a veľa iných, menej významný(;h. 
Z tejto sen timentálnej, programovej, salón
nej piesňovej formy alebo ú i itkovej formy 
tanečnej, akou bola polonéza pred Chopi
nom, vznikajú hrdinské, dramatické poémy, 
koncertné fresky, ďaleko predbiehajúce, čo 
Chopin našiel - čo je práve jeho zásluha 
a možno aj zásluha epochy, k torej trab"Íz
mus vycítil a vyjadril. 

Vo var;avskom prostredi, v ktorom Chopin 
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vyrastal, rozkvitá š t)·l briliant, hummelovské 
koncerty a etudy, ficldovské sentimentálne 
nokturná, ktoré pestovali a j poľskí sklada
telia, ako .Mária Szymanowská, Felix 
Ostrowski a iní. Chopin dáva t)·mto for
mám novy zmysel, nový obsah. V rokoch 
jeho mladosti sa Varšava nadchýna Mickie
wiczovými baladami Chopin sa tohto 
"baladového'' žánru ujíma v svojej hudbe 
a jeho epickodramatickú atmosféru, plnú 
fantastiky a kontrastov, vnáša do foriem 
čistej, neprogramovej hudby . Vo Varšave 
Chopinov)•cb čias kvitne kult starého Poľ
ska, jeho hrdého rytierstva, jeho tragických 
osudov. Chopin pretavuje tento obsah do 
~vojich výborn)•ch polonéz, robiac ich tak 
dvojnásobne poľskými po stránke ich obs!t
hov),ch spojitostí i po s tránke tanečnej ryt
miky. No dejiny Poľska jeho čias pritláčajú 
svoj znak na Chopinovo dielo najsilnejšie: 
z nich sajú svoju buričskú nôtu pasáže etud 
c mol, op. 10 a op. 25, Prelúdium d mol, 
dramatické v--.wpätia jeho scherza či sonát. 
pochmúrne tóny niektorých prelúdií (a mol) 
či pochodu zo sonáty h mol. Túto bezpro
strednosť reakcií na osudy vlasti, na drama
tickosť jej boja za slobodu vedeli vyčítať 
z Chopinov)•ch diel Liszt, od ktorého po
chádza názov "revolučnej" etudy, i Schu
mann, ktorý je autorom známych slov o 
" delách, skrytých medzi kvetmi"." Práve 
osudy kraja, ktorý hol jeho vlasťou, dá
vali Chopinovej hudbe dramatizm us výrazu, 
odoberali jej romantickú autobiografičnosť, 
takú typickú pre Berlioza, Liszta alebo 
Schumanna. Pretože Chopin-lyrik, Chopin
romantik, Chopin-ldavi1·ista a skladateľ tkvel 
svojimi najhlbšími koreňmi v "poľskosti" 
a hovoriac na josobnej šie, hovoril o Poľ
sku, na Poľsko myslel, tú:<il po ňom, vy
jadroval jeho bôľ, t úžby a nádeje. 

U géniov pracuje inštinkt práve s takou 
určitosťou a konzekvenciou ako u talentov 
- vedomie. Tento n eklamný inštinl---t zavie
dol Chopina od jeho prvých skladateľských 
pokusov na terén, ktorý mu mohol poskyt
núť najcennejšiu živnú pôdu: na pole poi
skei ľudovei hudby. No ľudové elementy 
v umení môžu tvorcu viesť práve t.."l.k do zá
vozu ako do šíreho sveta. Ak folklór zavie-

2 R. Schumann: Cesammelte Schrift<'n 
uber Musik und ~Iusiker, Lipsko 1835. 
" . _ . keby mocný monarcha severu (Mi
kuláš I., pozn. aut.) vedel, ak)• nebezpečn~' 
nepriateľ mu hrozí z chopinovských diel, 
z jednoduchých melódií jeho mazúrok, ne
dovolil by hrať túto hudbu. Chopinove diela 
- to sú delá, ukryté v kvetoch". 
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dol Chopina na najvyššie vrcholy tvorby, 
nerozhodla o tom iba veľkosť jeho talentu. 
Rozhodlo o tom tiež vnútorné nasýtenie 
cel)•m životom, kultúrou a osudmi nÓ.roda, 
ktorého najčistejším symbolom bol pre 
Chopina folklór. Rozhodol o tom vlastnÝ 
pohľad Chopina-romantika na ľudovú pi~
seň, vlastn)', tvorivý vzťah k folklóru. Cho
pin nechcel a nemusel citovať folklór, foto
graficky ho napodobiíovať, ako to robili iní. 
On vyťažil z folklóru práve to, čo mohlo byť 
pre jeho generáciu inšpiráciou k rozvoju 
nových štylistických prostriedkov. Vďaka 
Chopinovi sa ľudové elementy stali r ozví
jajúcimi činiteľmi hudobného št)·lu, a to 
jeho vlastného, individuálneho štý lu, štýlu 
jeho generácie, teda romantikov, jeho ná
roda - poľského národného štýlu. Chopin 
previedol ideálne zlúčenie týchto troch 
faktorov každého štýlu. Preto je až dodnes 
jeho hudba najdokonalejším vzorom národ
ného poľského štýlu. 

To z poľského folklóru čerpal pred Oto
pinom a j Kurphlski a Elsner, pred ninu 
Steiani, Kamieúski a veľa iných, a p redsa 
je medzi nimi a Chopinom nepreklenuteľná 
priepasť. Aby sme to porozumeli, nestačí sa 
odvolávať na rozsah talentu, na pros tred
nosť tamtých a génia Chopinovho. Rozdiel 
tu spočíva v niečom inom, hoci nik nena
nueta, že aj tento moment hrá dôležitú 
úlohu. Zásadný rozdiel medzi t)•m, čo zna
mená folklór pre Chopina a čo značil pre 
iných poľsk)•ch skladateľov pred aj po ňom 
(okrem Szymanowského, ktorý šiel tou istou 
cestou ako Chopin), spočíva v tom, že Cho
pin nepodriaďuje inšpirácie folklóru nor
mám umeleckej hudby svojich čias, ale 
naopak, svoje vlastné hudobné myslenie, 
svoje vlastné kategórie hudobného formo
vania podriaďuie tým zásadám, ktoré v y 
plývaiú z folklóru. Celé Chopinovo hudobné 
myslenie, celá jeho hudobná fantázia je 
prenilrnutá ľudovosťou, poľský folklór mu 
ponúkal metódy pretvárania bistoriČkého 
štýlu, ktorý Chopin zastihol. Chopin z neho 
odvodzuje svoie novátorské metódy formo
vania a prenáša ich na všetky druhy svojej 
tvorby, nie iba na tie, ktoré (ako napr. 
tanečné drul1y) nadväzujú na ľudové formy 
bezprostredne. J e starou známou vecou, že 
Chopin ·takmer necituje au tentické ľudové 
Jnotívy,3 nepreberá hotové melodické Í01'-

3 Okrem Krakovjaka-Ronda, op. 14, ko
ledy v Scherze h mol a niekoľkých mazú
rok, ktorých ľudové vzory (Paschalov Cho
pin a poľskú ľudová hudba, Moskva 1902) 
vTaj počul v pastierskej piesni, ktorá zod
povedá téme lmpromptu Fis dur. 

muly. Podstatou Chopinovho vzťrum k folk
lóru je to, že geniálnou intuíciou v ie vy
dedul>ovať jeho základné znaky, zovšeobec
niť ich a operovať nimi vlastným spôsobom: 
1.ak dodáva poľský charakter dielam, ktoré 
neobsahujú ani jeden motív, ktorý by ne
pochádzal z vlastnej invencie skladateľo
Yej. 

Chopin sa stretáva s autentick)•m poľ
ským folklórom iba v pr,·ej polovici svojho 
života . • Tačúva pod oknami krčmy, keď 
hrá ľudová kapela, na dedine pozoruje ru
dové zábavy, huncútske tance, cifrovačky, 
výskot huslí, dunenie basov, načúva z ďa
lekých lúk plynúce melódie pastiersky ch 
fujar.iek, počúva dedinské Catalani, ktoré 
sedia na plotoch v Safami č.i v Poturine, 
vo Varšave zachytáva bddým uchom tie 
isté, už na "mestsko" modifikované motívy. 
Emigrácia odtrhla Chopina v dvadsiatom 
roku života od rodnej zeme. Nezabudnu
teľné vedomosti o živote a piesni poľského 
ľudu si v--.lal so sebou do Francúzska a sta
rostlivo si ich uchoval cez celý život, do 
posledného dychu, do poslednej mazúrk)", 
ktorá uzatvárala dlhý zoznam jeho diel. J e 
pravda, že túžba zveličovala citový zmysel 
toho symbolu poľskosti , ak)'m boh ľudové 
piesne. Chopin žil devätnásť rokov zo zásoh 
pamäti, ale už rok pred smrťou sa žaluje 
v liste z Edinburgu (1848) "ledva si spo
meniem, ako spievajú vo vlasti . .. " To, čo 
sa nazhromaždilo v srdci v rokoch mladosti, 
vystačilo však na cel5' krátky Owpinov 
život ... 

Aké spoluči1utele preberá teda Chopin z 
poľského folklóru a ako nimi disponuje. 

Máme plné právo konštatovať, že v Cho-

pinovom štýle niet vlaitne činiteľa, ktor)• 
by nebol vo väčšej či menšej miere mo
difikovaný impulznu, ktoré skladateľ na
čerpal z poľského folldóru. Chopin ~1·eherá 
z folklóru typické zásady formovarua me
lodikv jej tonálne založenie, metrickorytmic
ké f~~nulky, pre ľudovú h udbu typické 
rozochvenie (povestné chopinovské rubato), 
metódv evolúcie melosu, ako aj jeho orna
mentái'ny charakter; dokonca i formálne 
zásady formovania hudobného priebehu v 
niektorých drultoch jeho tvorby vykaz~jú 
zrejmú spojilosť so zásadami folklóru. Lu
dové výkonné umenie, najmä ľudové ka
pely, mu ponúkajú isté harmonické nápady 
n obrazy roztancoYancj dediny - efekt~· 
"pridupkávania" , výkrilwv, atp. No za tým 
všetkým žijú predstavy rodnej krajiny, f u
du, jeho obyčají, psychiky, temperamentu a 
kultúry. Bez tohto pozadia, bez tejto skla
dateľovej invencie na najhlMí obsah ľu
dovej hudby, bez vnútornej spojitosti s _ľu
dom, ktorý tento folklór celé veky tvo~·il a 
ním žije, nebola hy Chopinova hudba nikdy 
takou "ľudovou" a "národnou", akou bola 
a je dodnes. . . 
~ajsih1ejšie sa tento Yplyv prepvuJc v 

tých druhoch ChopÍllo,·ej tvorby, čo sa 
pr iam samy odvodzujú z ľudových taneč
ných foriem a v ktorých mnohoraké s~ol_u
činitele konštrukcie ukazujú na folldonstLe
ké vzory. Nachádzame ho však aj v iných 
druhoch Chopinovej tYorby; pretože pros
triedky vytvorené pre jeden dru.IJ prenášal 
,-oľne na všetky iné, vtlácajúc im nielen 
jednoliatu "chopinovskú" štylistickú tvár, 
ale aj jednoliate poľský charakter. 

Preložila A. Bugárov á 

163 



Premiéra Barbiera zo Sevilly 

Nemôžem sa zbaviť dojmu a prcs'\iedčenia, 
že inscenácitl klasického operného diela je 
ťažšia ako scénické a hudobné riešenie mo
d ernej drámy, v ktorej dramaturg, režisér, 
dirigent i sp0vák môžu dať každej z pálči
vých otázok života spoločenského i indivi
diiálnej tragMie vždy kvalitatívne nový ci
tový prízvuk a tendenčný obsah, silný do
jem zmyslový, rozpútaný do extatičnosti, 
výrazovej sily a uaturalistickej farby. Pl'eto 
toľko odlišných, odvážnych a pestrých, 
oslnivo farbist)•ch a psychologicky vzru
šujúcich inscenácií napr. Suchoiiovej Krút
Jlavy. Ale dielo dávnej minulosti chce mať 
v sebe aj pri režiséi·skom experimentátor
stve ráz štýlovej definitívnosti, vyrovna
nosti a kľudu, bezpečnosti a piety. , (~o teda 
s Mozartovou Carovnou flautou, Donom Ju
anom, Gluckovou Uigéniou, Smetanovou 
Predanou nevestou alebo večne sVIezlm 
Barbierom zo Sevilly, keď na jednej strane 
divadlo 20. storočia sa zmenilo v divadlo 
techniky, na druhej strane sa vracia k 
svojmu hlavnému prameňu : k tvorcovi?! 

Bohuš Hanák (Figaro) a Gejza Zelenay (Don 
Bazilio) vytvorili hlavné postavy v bratislavskej 

inscenácii Barbiera zo Sevilly 
Foto: Podhorský 
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Slávnu a u širokých más operného publika 
obľúbenú Rossiniho operu predviedla v po
lovici januára Slovenské národné divadlo v 
problematickej réžii J. Gym·meka, v triezvej 
a takmer asketickej výprave Zb. Koláfa 
a v pomerne uspokojivom na~tudovaní G. 
Auerom - skrátka v syntéze, ktorú denná 

·tlač ironizujúcimi názvami svojich refeá
tov označila ako krízu našej poprednej 
národnej scény. Do akej miery "niekoľké 
l<eby" a "zákruty" našej kritiky ovplyvnia 
návštevnosť divadla a morálku umeleckého 
života, prípadne aj psychický stav rue
ktorých umelcov, ukáže sa v najbližších re
prízach. 

. Ako "divadelný laik" nemôžem sa pri naj
lepšej vôli do detailov stotožňovať s drvi
v)'mi kritikami referentov, pretože boli 
azda citove spontánne improvizované s na
~očeným perom do žlče hneď po predsta
vení, a predsa nemôžem nevidieť nápadnú 
oscil:iciu medzi znamenitými inscenáciami 
napr. Dona Carlosa, Krútňavy, Líšky 
Bystroušky, Revízora a šedivosťou niekto
rých premiér posledných rokov. Taktiež ne
možno zamlčať, že niektoré vrstvy nášho 
publika si až priveľa privykli na operné a 
koncertné klišé a jednotvárny výber diel, že 
im vyhovuje skôr zveličená klamná auto
štylizácia hereckej reprodukcie ako prehlbe
né stvárnenie osudov hranej postavy, že 
naša verejnosť aj umelecké krurv poznajú 
niekedy pramálo z nášho u meleckého 
exportu (súhlasím s I. Vojtechom v Li
terárnych novinách), že mnohí herci ne
rozoznaJu rozdiel medzi pojmom smiešny 
a estetickou kategóriou "komický", že náš 
umelec necíti patričný rešpekt pred domá
cim umelcom tak ako pred zahraničnou 

hviezdou, že naša divadelná a hudobná kri
tika neujasnila dostatočne, v čom spočíva 

základ i vr·chol divadla ideovo \1derného, 
živelného a výbojného atcľ., atď. Neúspech 
posledného naštudovania Barbiera spočíva 
v syntéze všetkého toho, čo som naznačil. 

Divadelné umenie spočíva v tom, že ex
trém, ktorý v sebe umelec cíti, prenáša na 
diváka. A to sa tentoraz podarilo len nie
ktorým sólistom, nie globálne celému ko
lektívu od dirigenta cez režiséra až po ku
lisára a osvetľovača. Nie je pravda, že by 
úloha Figara ncvyhovovala hlasovému natu-

relu J. "\Viedermanna, ale je pravda, že je 
na túto úlohu hlasovým charakterom pred
určený, že znamenite ovláda text i hl:'-db.u, 
:že konkrétne vidí situáciu hraného dmma, 
musí však nájsť ešte adekvátnejšie vyjadr~
~lie pre psychologizrnns postavy. Teda m~ 
reprodukovaf, ale vytvárať vžd~ vlastnosti 
a city nové, špecifické p1·e }Jatričnú ľost~- . 
vu. To v podstate platí aj o B. Hanakm'l, 
ktorý je hlasov)•m fondom démonickejší ne~ 
]yrizujúci Wiedermann, i o F. Kr~máľov1 
s jeho hereck)'mi manierami, o A. Barán
kovi a í . Vrodená prostota, oddanosť strhu
júcemu prúdu vlastnej prirodzenosti; t? _je 
postava Roziny, pochopená s drobnym1 m· 
tonačn)'mi v)•kyvmi pri premiére O. Haná· 
kovou a výrazove o niečo studenejšou N . 
Hazuchovou. Prečo však krásne výšky O. 
Hanákovej nápadne kontrastujú s menej 
farbistvm tónovým prostriedkom? Vec hla
sového" pedagóga? Po zodpovednom naštu
dovaní Janáčkovej Líšky Bystroušky G. 
Zelenay sa opäť predstavil ako umelec pre
m)'šľavý, vážny a pat!'ične vkusný, ~odo}l
ne A. Kucharský, V. Nouzovský a 1. Ne
môžem súhlasiť s" nahradením čembala klaví
rom ba ani s uhodením rozloženého akordu 

' . b }Jri rec<itatíve, aby sa spevák mtona(,ne . ez-
pečnejšie zachytil. V)•prava tentoraz ne
bola ani maliarsky malebná ani architekto
nicky budovaná, nežila náladou. Režisér 
ako formov)' organizátor a syntetický čini
teľ ustupoval tlaku jednotlivcov. 

Nemáme radi hereckú frivolnosť, vulgár· 
nosť a naturalizmus, spätý s lacný"ID úspe· 
chom u nekritického publika, a preto bu· 
deme mať výhrady proti fraškovitosti Bar: 
tola podobne Vaška a Kecala v PredaneJ 
nev~ste, Leporela v Don Juanovi a. pod. 
Niektoré naturalizmy v banskobystnckom 
predvedení Foerstrovej Evy kritika odpusti
la. v Barbierovi sa s nimi nechce zmieriť. 
C~lkom ľahostajne sa kritika kedysi sto
tožnila s okresaním Suchoňovej Krútňavy 
(konkrétne úvodného sboru) , celkom nedo
stačujúcu propagáciu v y>inul.a pri inscená
ciách Pastorkyne, Líšky Bystroušky, Paue
rovej novinky Zuzana Vojíl'ová, Egkovho 
Revízora; popredné hudobnovedné a kritic
ké osobnosti celkom takticky ponechávajú 
divadelnú kritlliu svojim žiakom a vôbec 
najmladšej generácii, ktorá v školsk)~ch la: 
viciach na vlastnom hrdle ešte neskús1la am 
najjednoduchšie C'\'lcenia falzetu a vo1x 
mixte. Zdá sa mi, že nestojíme natoľko pred 
krízou estetických kritérií, ako skôr pred 

·krízou charakterov. 
Náš záver: drobné retn?<e môžu odstrániť 

·najnl.arkai:itnejšie nedostatky tohto priemer-

ného, rue zavrhnutia hodného predstavenia, 
nemôžu však vyčariť divadlo ľudové, ktoré 
bv predstavovaio sirokú základi'm spoločen
ského názoru ľudov)'eh vrstiev. Teda istú 
svetonázorovú, duchoVJJÚ družnosť divadla 
a verejnosti vytvorí herec-vedec-kritik-peda
góg. Predstavenie Barbiera nasvedčuje, že 
nie "\V:iedermann, Hanák, Baránek, ale na
značená reťaz nie je v por·iadku. 

J. Tvrdoň 

DVA BALETY V SN'D 

Prvou baletnou premiérou tohoročnej se
zóny (19. 12. 1959) b ola premié•·a dvoch 
baletov, a to: Trojrohý klobúk ]\-l anu ela de 
Falla a Seher·ezáda Nikolaja P,imského· 
Korsakova. 

Tvorba španielskeho skladateľa Manue~a 
de Falla si dnes už natr·valo získala obdiY 
poslucháčov na celom svete. Už viac ako 
pr·ed 25. rokmi objavilo sa jeho dielo na 
svetových festivaloch súčasnej hudby me
dzi sl~ladateľmi najpriebojnejšej avantgar
dy západnej Európy, kde reprezentovalo 
š[mnielsku národnú hudbu. Jeho hudba má 
vyhranen-í• španielsky národný charakter a 
v}•chádza· z bohatého žriedla ľudovej hu-

Trúda Boudová 
(Corregidor) v 

klobúka 

(Frasquita) a Milan Herényi 
baletnej inscenácii Trojroh_ho 
od Manuella de Fallu 

Foto: Podhorský 
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dobnosti. Spanielsky tón jeho hudhv su 
spája v mnohých zreteľných črtách s tvor
hou francúzskych impresionistov Dukasa a 
.Ravela. Úsilie o vytvorenie španielskej ná
rodnej hudby začal skladbou ~oches en los 
jardines de Espaňa. Potom nasledovali die
la, ktoré ho čoskoro preslávili. Sú to hlaY
ne dva balety El a mor bujo (Carodejná lás
ka) a El sombrero de tre picos (Trojroh)· 
klobúk) , ktoré od roku 1.919 prešli mno
hými svetovými scénami. Balet Trojroh~
klobúk vznikol ako hudba k rovnomennej 
pantomíme podľa poviedky Antonia dE' 
.-\.larcon. ::\a žiadosť Dagileva dok01nponoval 
skladateľ ešte niekoľko tancov a v tejto 
verzii sa ba let hrá až dodnes. Myšlienkove 
je toto dielo stvárnené ako satira a kritika 
pôžitkárskeho španielskeho feudalizmu. V 
tomto zmysle sa niesla aj jeho bratislavskú 
inscenácia. Fallova lmdba je často groteslmá 
(možno nm však za:dievať nevkusné po
užitie úvodného motívu z Beethovenovej 
V. symfónie, ktorý má všeľudský v)' znam 
a nie je vhodný na parodovanie) . V hojne j 
miere využíva skladateľ staré ľudové ná
pevy a jeho národný španielsky kolorit 
vychádza z tradičných melodicko-rytmic
kých prvkov. Hudobné naštudovanie Fal
lovej hudby Tiborom Frešom je na dobrej 
úrovni. Frešo vyzdvihol farebnú paletn 
Fallovej partitúry, dbal na súhrtV nástro
jových skupín a na oddiferencované vy
pracovanie sólisticl<ých partií. Skoda, že v 
úvode k druhému obrazu b)·vajú citeľné 
rytmické v)'kyvy. 

Choreogra f a režisér Jozef Zajko snaž'il 
sa vychádzať z Fallovej hudby, no predo
všetkým rytmu, a preto celé dielo postavil 
na ľudových španielskych tanečných prv
koch. Výber a rozpracovanie jednotlivých 
tanečných prvkov sú však dosť jednotvárne 
a pritom rytmicky málo zladené s orches
trom. Iba v niektorých samostatných ta
nečných pasážach sa dôslednou tanečnou 
a pantomimickou prepracovanosťou blysli 
Trúda Boudová ako Frasquita-m.lynárka, 
J ozef Zajko ako Lukáš-mlynár a Corregidor 
Milana H erény iho. 
Najčastejšie hraná symfonická skladba 

Xikolaja Rimského-Korsalwva Seherezáda, 
oplývajúca opojnou melodickou krásou a 
inštrumentačnou farbitosťou, je akýmsi hu
dobným básnickým prepisom a emocionál
nym umocnením rozprávkového ľúbostného 
príbehu sultána Sahriára a princeznej Sehe
rezády z Tisíc a jednej noci. Seherezádn 
.rozpráva sultánovi divy a kúzla rozprávko
vého sveta. Jej rozprávanie sprevádza pre
jav veľkej múdrosti a lásky i opojných o-
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Gusta Herényi- Starostová a Henrich Volejniček 
(Zobelda a otrok-hlndustanský princ) vytvor ili 

hlavné postavy v Korsakovovej šeherezáde 
Foto: Podhorský 

rientálnych melódií. Korsakovova $tvorčas
ťová symfonická suita svojím programovým 
obsahom a hlavne jemne tanečne rytmizo
vanýrn!i. melódiami stala sa sama osebe 
vhodnou baletnou hudbou. Orchester SNJ) 
a dirigent Tibor Frešo holi postavení pred 
veľmi vďačnú úlohu - l'ozospievať pre
krásnu melódiu, mihnúť sa v ľahučkom ~e
velení klarinetov)'ch, flautových a husľových 
figurácil, zdôrazniť rytmus a vytvoriť kon
trasty od snivého začiatku až po opojný 
záver. Orchester a dirigent splnili svoju 
úlohu veľmi dobre. (škoda, že na premiére 
nepodali t~ký v)·kon ako na generálke), iba 
husl ové sóla svojou intonačnou nepresnos
ťou, technickou neistotou a nevýraznos·ťou 
narušili dobrý dojem. Frešo neinterpretoval 
Seherezádu koncertne, ale prispôsobil sa 
v jednotliv),ch témach tanečnému prejavu, 
ba i charakterove tlmočil hudbu z III. časti 
Láska c:.íreviča a princeznej oveľa vášni
vejšie. Temperamentnejšie a dramatickejšie 
vyzdvihol miesto, kde otroci tancujú so že
nami zo sultánovho háremu. 

Po výtvarnej i kostýmovej stránke (vý
tvarník: Zbynek Kolár, kostýmv: Zbynčk 
Koláf n Radoslava Mikulová) b~la Sehere-

záda oveľa lepšia a výstižnejšia ako Troj
rohý klobúk. 

Po choreografickej i režijnej stránke je 
Seherezáda omnoho hobat~ia a pôsobivej
šia než Trojrohý klobúk. Režisér a choreo
graf Jozef Zajko vychádzal výlučne zo skla
dateľ ovej partitúry, no hlavne sa snažil 
vyjadriť charak-ter a obsahovú pod8tatu 
jednotlivých hudobných myšlienok tancčn~·
mi a pohybov)·mi prostriedlmmi. V hlav
ných úlohách baletného spracovania Sehe
rezády dominovali predovšetk)'lll dve po
stavy : Gusta Herényi-Starostová ako Zobe
ida a Henrich Volejníček alco otrok-hindus
stanský princ. Obaja stelesnlli svoje postavy 
herecky i tanečne prepracovane. V úlohe 
Seherezády a Adenaidy alternovali Galina 
Basová a Florentína Lojeková; prvá s ta
nečnou precíznosťou, druhá s dôslednejším 
hereckým prejavom. A.lw celok Zajlcove ba
letné' riešenie Seherezády uspokojilo, ba v 
niektorých momentoch p rekvapilo dobrými 
nápadmi (t ance dievčat s bubnami) , avšak 
tanec otrokov s odaliskami bol pr idlhý, čo 
brzdilo ")'gradovanie. 

Mw·ián Jurík 

PREMIERA BLÁ7~~IVRJ NEDELE 
NA NOVEJ SCENE 

Ako prvú premiéru jarnej sezóny uviedol 
operetný súbor Novej scény v Bratislave sú
časnú novinku, zhudobnenú komédiu so
vietskeho dramatilra Valentina Kntajeva 
" Bláznivá nedeľa". Táto neobyčajne svieža, 
radostná a bystrým okom zo života odpozo
ro vaná komédia nie j e u nás neznáma; v mi
nulých rokoch ju uviedli n iektoré naše čiuo
herné scény. Teraz ju zhudobnil dirigent ope
rety NS Bohuš Slezák. Alw každé nové dielo, 
a j Slezákova hudobná komédia je prf~pev
kom do diskusie o súčasnosti, tentoraz kon
krétne v operete, a pri tejto p riJežitosti sa 
nám prirodzene natiska otázka, do akej mie
ry sa mu to podarilo. 

O súčasnosti Katajevovej komédie nemô
že byť sporu; stačí sa len poobzerať okolo 
seba, aby sme videli, akou živou a nám bli:~:
kou rečou hovoria jeho postavy. Ústredná 
postava zásobovacieho referenta s výstižným 
menom Snaživý je v podstate .veľmi sympa
ticl-ým typom statočne pracujúceho človeka 
dnešnej spoločnosti, ktorý neváha obetovať 
voľné chvíle, aby splnil svoju úlohu. O ty
pičnosti všetkých figúrok komédie na jlepšie 
svedčí skutočnosť, že i lokalizácia deja do 
nášho, konkrétne bratislavsl<ého p rostredia, 
pôsobí celkom .Prirodzene á nenásilne. 

Komédiu upravil p re zhudobnenie Dali
bor H eger. H oci väčšie zásahy do takého 
vtipného diela by b oli zbytočné, predsa je 
možné, že menšie škrty najmä v scénach 
vzájomného odhaľovania domnelých manžel
ských nevier, ktoré sa napokon viac-m enej 
opakujú, by prispeli ešte k živšiemu spádu 
deja. 

Hudba Bohuša Slezáka, aj keď sa nedá 
nazvať priam nová torsk ou, je rozhodne po
darená. Vychádza poväčšine z tanečných ryt
mov, je pomerne svieža v invencii aj v lyrir
kých par tiách - na rozdiel od veľkej väč
šiny súčasnej tvorby v tomto žánre - bez 
sladkastej sentimentality , čo je a:r.da jej na j
väčším kladom a p rínosom. Predohra, v kto
rej skladateľ využíva hudobný materiál z 
celej hry, je v celkovom poňatí vtipná, a j 
keď sa nÁm v porovnaní s ďalším tempom 
hudby vidí trocha pridlhá. Vydarená je naj
mä svižná úvodná pieseň a obidve Oľgine 
piesne v rytme blues. Pokiaľ ide o texty 
piesní, treba povedať, že ich tvorca Vit llek 
pracoval so st1-iedavým šťastím, a tak sa a j 
tu ozýva stará bolesť, že dobrá hudba za
krýva slabší text. 

Réžia Františka Krištofa-Veselého ide v 
podstate v správnych intenciách: vyzdvihnúť 

Reportérka Turčanová (Oľga GallovA) a j ej man
žel - ntunorn!k (Jaroslav Rozslva l) 

Foto: SmotlAl< 
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predovšetkým veseloherné prvky. V snahe 
rozhýbať javiskovú akciu v tejto predovšet
kým slovnej komédii vyhrocuje režisér nie
ktoré scény až do na<lnesenej fraškovitosti, 
ktorá nám však najmä v súčasnom diele 
dnes už skôr prekáža. Na druhej strane však 
treba vyzdvihnúť prirodzenosť, s akou vedie 
najmä ľúbostné scény, zdarne sa vyhýbajúc 
falošnému pátosu či sentimentálnosti. Je 
pravda, že mu v tom veľmi pomáhajú aj ú
činkujúci, najmä Oľga Gallová, ktorá stvár
ňuje svoju novinárku Oľgu Turčanovú s ty
pickým, svojským tempemmentom, čo sa 
jej ozaj podarilo aj po speváckej stránke. 
Jaroslav Rozsíval v úlohe jej manžela 
sa JCJ vyrovnáva najmä v tejto zložke, 
po stránke hereckej však už trochu slabšie. 
Sympatickú figúru vytvoril aj František Hu
dek v ústrednej postave trocha popleteného, 
ale pevne za svojou vecou idúceho zásobova
cieho referenta Snaživého, aj Jindra Láz
nička v úlohe otcovského riacliteľa rekreač
ného strediska Blaženosť. Tiež ostatní účin
kujúci, B. Turba, E. Kotliarevská, D. :Živoj
novič, G. Veclová a ďalší prispievajú k zda
ru celého predstavenia. 

Pochvalu si zaslúži tiež vtipná scéna Otu 
Sujana a vkusné kostýmy Ireny Schanero
vej. Orchester pod taktovkou autora hudby 
si počínal celkom zdarne, potrebný švih iste 
získa na ďalších reprízach. 

Celkove možno povedať, žo nová premiP·ra 
je úspechom, hoci nie takým výrazný-m ako 
jesenná premiéra So>takovičových Ceriomu
šiek. Rozhodne je to však krok na ceste k 
súčasnosti i v operete. -st-

štellna (Antoni Maj ak a On
drej (Marian Kouba) v poz .. 
naňskej inscenát:ii Krútňavy 

Foto: Gr. Wyszomirska 
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KRÚTŇAVA NA POĽSKYCH SCÉNACH 

Opera Krútiiava od národného umelca Eu
gena Suchoňa sa už začlenila do kme1iového 
repertoáru mnoh)·ch európskych opern)'ch 
scén. V minulom rok u ju s veľk)'m úspe
chom uviedli operné scény v Poznani a v 
Bytami. Státna opera St. Moniuszka v Poz
nani predviedla Krútňavu aj na Varšavslwj 
jeseni 1959. Parížsky režisér prof. Bronislav 
I-Iorowicz, ktorý režíroval Krútňavu v Poz
nani, v programovej knižke o tomto diele 
píše: 
"Podľa môjho názoru patrí Krútiíava k 

veľmi zriedkavým pozíciám opernej litera
túry povojnového obdobia, ktoré si zaslúžia 
meno diela vysol,ej triedy. 

Ako človek divadla, ktor)' považuje operu 
za najúplnejšiu divaddnú fo rmu, som vďač
ný Sucbm'íovi, že nezabudol na odlišné prá
va dnthu a na odkaz Monteverdiho, Glucl<a 
a Mozarta, že Krútňava sa v žiadnom mo
mente nestáva kost.<·movým koncertom, u
],ážkou vokálnej či inštrumentálnej techniky. 
Nikdy nestojí inscenátor, ktorý číta drama
tický podtext hudby, pred otázkou: čo ro
biť s tou či onou scénou, s tou či onou frá
zou, ako preložiť do sc(·nického jazyka tú či 
inú tému. Hudba tu slúži dráme, každý jej 
takt niečo znamená, niečo hovorí. 

Suchoň, podobne ako Shakespeare, verí 
v morálne pôsobenie hudby - tu spevu. P1·e
to sa tiež Krútňava začína ódou na ieho 
počesť, na česť toho, >>ČO v ľudskej duši na 
samom dne drieme«. 

Táto úvodná hymna, toto vyznanie viery, 
ešte raz dovoľuje inscenátorovi i divákov.i 

Zaslúžilý umelec Milan Zuna, nositeľ 11adu práce 



pripomenúť, že opera a jej spevom ~a ":Y· 
jadntjúci h rdinovia prenáša jú sibu {ok tu 
dramatický dej do iných, vyšších sfér. 

V scénografii KrúLňavy sa odhorlili <•i 
~naozajstné« listy v lese, a j »naozajstné~ ste
ny horalských chalúp a Yefa iných žánrovo
op'isných podrobností. 

To, čo' ostalo, m á pornocon swtla &lúži( 
vydeleniu skutočnej drámy a jej ll!avJJý('h 
postáv - pr.i súčasnom stónovanL iných čini
teľov. Nemožno to tiž pochybovať, že to. čo 
sa deje na scéne, spolll so· svadbou a obra
dom čep~nia, je iba· pozadím pre rozolu·áva
j(tci sa konflikt, a nie farebné obr:tiky. 

V tom zmvsle boli veden í tiež ~vorcovia 
j ednotlivých p ost áv, menej aleho viacej zn
p letení do tejto d rámy lttsky a ži~divo;;ti . 
Nikto z ' nich nezabúda, že a j v naoko ra 
dostných momentoch sa skrýva »krútňava«", 

Adolf Dygacz po uvedeni Krútr.:l\'y v By
tonú v článku "Kríttr'íava - \'eľký úspP-ch 
Sliezskej opery" (Trybuna t•obotnicza, 21. 
decembra 1959) o. i. píše : 

"K veľkosti Krútňavy prispeli šty ri p rajné 
momenty : vynikajúci talent skladatcľiJv, po
dopretie materiálu ľudovým prvkom, použi
tie moderných prostriedkov umeleckého vy
jadrenia a konečne - dobré. lihreto. 

Suchoito\' talen t je vynaliezavý, a to rov
nako v oblasti melódie a harmónie, ako aj 
inštrumentácie. Suchoň mi výnimočn~' zmy
sel pre dramatickú charakteristiku. Každá 
typická črta hrdinov opery, každá scénická 
situácia . nachádza v hudbe patričné citove 
podopretie a správne psychologické prehl
benie. Hudba Krú t.iíavy má toľko plnosti, ja
su a vý razu, vykaz uje taký vysoký vzlet 
tvorivej mysle, že aj bez scénickej akcie -
v koncertnom predvedení - by možno po· 
~kvtla rovnako bohaté zážitkv. 

Íerúti\ava je označená ako ; lovenskít ná
rodná opera. P oužitie folklóru vyplýva z 
vlastnej, vnú tornej potreby, z tvorivého po
pudu, z hlbokého preži tia ľudovej hudby a 
z jej ú primného obdivu. Preto Suchuú n~
.potrebuje prísny ľudový citá t. Suchoň maj
Stro\'Skv využíva nielen charakteristické ob
raty ľudov'ej m elódie a ry tmu, ale aj zo zá
sad slovenského jazyka vyberá najvzdiale
nejšie konzekvencie pre spev, ponimajúc ho 
ako predlženie bežnej reči s jej typickou in 
tonáciou a významovou moduláciou h lasu. 

. Suchoň '!' Krútňave nepoužil riskantné tvo
rivé experimenty. No te<'hnirké prosb·iedky, 
ktoré si v hudobnom svete 'získali všeobecné 
uznanie a p rávo p oby tu, smelo preniesol do 
<1pery, upevňujúc jej význam v súčasnosti . 
V tom. je jeho zásluha '" histórii. hudb y." · 

KO~CEHTY . 
SLOVENSKEJ FILHARMONIE 

V januárovom cykle abonen tných konce,·
tou. Slovenskej filharrnóJúe malo bratislav
ské obecenstvo príležitosť oboznámiť sa s 
niekoľkými novými skladbami, i keď nie
ktoré z nich boli no vé len pre Bratislavu. 

.Hneď na prvom koncerte pod taktovkou 
\-ýznačného novozélandského dirigen ta 
.Johna Hopkinsa odzneli dve veľmi zaujíma
vé skladby : Partita anglického súčasného 
skladateľa ' \'illiama Waltona upútala pre
dovšetkým svojou vtipnou, miestanú až h~·
rivou inštrUlllentáciou, zložitým rytmom a 
trošku h ranatou a úsečnou melodikou v 
dvoch kra jn)•ch r )·chlych častiach. Najltra.i
šia je azda pokojná pomalá čast~, hodne 
polyfon.icky sta:vaná. r .. dá sk ladba pôsobí 
predovšetký m svojou v italitou a optimiz
·mom, čo jej zaručuje úspech u obecenstva. -
Po mnohých stránkach úpln)•m opakom hol 
III. klavírnv koncert BohusJa,·a Martimi. 
.Ie to di d o · bezprostredne pôsobiacich mo
men tov, hudba veľnú. vzdelaného intelektu
ála. Kla\oirny part, ktorý sólistovi nedáva 
príliš veľa príležitosťi na uplatnenie, dobre 
zvládol Jozef Pále-niček. - Záverom koncer
tu odznela dirigentom veľlni citlivo a pekne 
vypracovaná II. symfónia J ohannesa Brahm
sa. 

Nasledujúci koncert p riniesol nov.inlw 
slovenskej hudobnej tvorby - ZimmeJ·ov 
III. klavírny koncel't, ktorý, žiaľ, ne·sp1n'il 
očakávari.ie. Dielo má 5 časti, a je azda 
až p ríliš rozsiahle. Skladateľ stavia každú 
časť na jednej základnej téme, ktorá skladbn 
rozvíja a gradu je, ale nie veľnú úspešne. 
Inštrumentácia, k torá by v tomto pdpadc 
mohla hrať veľmi dôležitú úlohu, je bez
farebná a trochu surová i hlučná, čím jed
notlivé časti pôsobia dojmom monotónnosti. 
Zaujímavé, hlavne melodicky, sú niektoré 
epizódy sólového partu, predovšetkým .v 
p rvej časti. Skladba je techrucky veľmi ná
ročná jednak pre klavír a h lavne pre or
chester ; všetka česť orchestru, ktorý pre
javil svoju pohotovosť. Na koncerte pod 
taktoYkou dr. R ajtera zaznela aj Mozarto\'a 
symfónia Es dur KV 549, k torá znovll utvt·· 
dila v nás presvedče.n.ie, že dr. Ra jter je 
výborným interpretom klasickej hudby. 
Záverečným číslom bola Symfórua d mol 
Césara Francka, ktorú ln·atislavské obecen
stvo počulo v posledných rokoch už nie
koľkokrát. Nevieme, prečo bolo dielo znovu 
zaradené do p rogramu; zrejme pré prílišnú 
zaťaženosť orchestra. Skutočne si radšej 
vypočujeme dobre naštudované a vypraco-
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v ané dielo viackrát ako n edokonale pripra
venú novú vec. 

Další koncert hol zaradený miesto p ô
vodne programovaného Fa ustovho prekliatia. 
Pod taktovkou Zd. Bílka sme úv odom počuli 
Cajkovského R omea a Júliu, pri ktorej sa 
p rejavilo Bílkovo nadanie, čo sa týka hla v
n e vyzdvihnut-ia kontrastov v rámci jednoty 
diela. - D v&ákov husľový koncert hral 
Josef Suk skutočne v§borný a veľmi 
j emný muzikan t. Jeho interpretácia Dvoli'á
k a patrí k najkrajším zážitkom tohoročnej 
sezóny . Skoda, že t entokrát orchester nebol 
rovnocenný m partnerom, jednak často p re
hlušoval sólistu, jednak p ríp ady presn ej s ú
h ry boli výnimočné, Záverom večer·a 
zazneli Musorgského ,Obrázky z výstavy v 
Ravelovej inštrumentácii. Niektoré "obráz
k y" boli výborne vypracované a zvládnuté, 
niektoré menej, avšak dielo ako také po
.slucháča natoľko zaujme, že menšie n epres
n osti veľmi n ezavážia. 

Co sa týk a výkonu orchestra v januári, 
b ol tento dosť vyrovnaný - vyrovnanejší 
n ež inokedy a uspokojil aj náročnejšieho 
poslucháča. 

Obec-enstvom najočakávanejší hol závereč
n ý koncert - Chopinov večer poľského pia
nistu Adama Harasiewicza. Harasiewi~ ne
bol v Bratislave prvý krá t, preto sa už vo
p red dal očakávať ohromuý úspech . Jeho 
technika stojí úp~ne v slu žb ách hudobného 
výrazu a zdá sa, že m u nerobí ani naj
m enší problém. Oproti jeho poslednému 
vystúpeniu v Bratislav e bol však jeho pred
nes menej jemný, niekedy sa zdalo, že nie 
je celkom v súlade s podstatou tej-ktorej 
skladby. 

A Aicho vá 

H UDBA ZASL íCH STOROCI 

Koncertná k ancelária v Bratislave začala 
pravidelným usporadúvaním · recitálov a 
kon certov komornej hudby v tejto ~ezóne 
rozvíjať veľmi sľubnú činnosť. "aliehavá 
potreba t)•chto koncertov je evidentná a 
vyplýva zo skutočnosí1, že v oblasti k omor
n ej hudby n astala v Bratislav e v posledn)·ch 
rokoch takmer úplná stagnácia. Skoro vý
lučné zameranie sa na symfonické koncerty 
je z hľadiska boh atého a žánrove mnoho
tvárneho hudobného života v období d ovr
šovania socialistickej kultl•rnej revolúcie cel
kom nedostačujúce. Nalwľko však ide o 
taký druh k oncertov, ktor:í• u n ás ešte nie je 
zaužívaný, usporiadatelia budú musieť vy 
'-'Íjať väčšie úsilie, pokiaľ ide o propagá
ciu, informovanie ·a '~·chovu širších vrstiev 

1\fO 

milovníkov hudby. Veď je to žáner, s kto
rým sa n aši n oví poslucháči takmer ešte 
vôb ec nedostali do styku, a to najmä po
slucháči z radov mládeže, ktorá ni v o 
väčšom počte vďačne ch odi na sy mfonické 
koncerty . Tu b y určite pomohlo a j cľalšie 
zlepšenie dramaturgickej línie koncer tov 
(zau jímavé a príťažli vé p rogram y) . Zdá sa. 
že usporiada telia sa už o to usilujú. Z tohto 
hľadiska treba veľmi kladn e hodnotiť hueď 
prvý koncert v nov om roku, na ktorom 
12. januára vystupovalo komorné združenie 
starých viol a gámb Ceskej filharmónie P r o 
a r te a nt i q u a. Clenovia súboru (R. 
Ludvík, J. Horák, J. Baxa, F. Sláma. J. 
Simon a dr. L. Vachulka) uviedli v~ľ1ni 
vzácne staré svetové a české skladby :r,o 
X IV.-XVIII. stor., ktoré uaši poslucháči 
prakticky nikdy n emajú možnosť počuť, hoci 
tieto skladby svojou hodnotou a realizmom 
sved čia nielen o veľkom rozkvete a pomer
n e vysokom vývojovom stupni hudobného 
umenia zašlých storočí, ale aj o tom, že sú 
7.ivotaschopn é a aktuálne aj v súčasnosti, 
že to nie je iba nemý, mŕtvy historick~
materiál Skoda, 7.e tlačené programy ne
obsahovali vysvetf ujú ce sp rievodné slov á 
o skladateľoch a skladbách , ktoré splňajú 
dôležitú funkciu pri "\')•chove poslucMčov a 
zvyšujú účinok predvedených diel. 

räroky, k toré kladie realistická reprodnk
ria tejto starej hudby n a dnešných inter
l)retov, sú. n emalé. Cím cľalej totiž zájdť'Ille 
do hudobnej minulosti, tým v iac sa stáva 
originálny zápis skladby iba približným, 
n epresným náčrtom. Dy namick é, lempové, 
frázovacie, výrazov é a in é označenia takmer 
úplne chýbajú, k čomu p ristupuje ešte zá
važn ejšia skutočnosť, že skladby vtedy ešte 
n emali presne určené obsadenie. Väčšinou 
ide o vokálne skladby, k-toré sa však p o
dľa v ted_ajších zvyklostí m ohli predviesť a .i 
v okálno-mš trumentálne alebo výlučne in
štrumentálne. Na skladbách sa občas stre
táme s nadpismi ako : "k spievaniu alebo 
hre na rôznych nástrojoch" a .i>oď. O . nie-čo 
·neskôr sa vysky tujú aj _ inštrumentálne 
skladb y (can zon, ricercar , fantázia a i.), ale 
tie tiež b ezprostredne súvisia s v okáln ou -
hudbou (okrem tancov) a vznikli jej ne
zmen ený m alebo málo pozmenen)•m pre
pisovaním, čo zodpoved alo dobovej pra..~. 
Pritom sa spravidla n ástrojové obsad enie 
presnejšie n eudávalo, rozhodujúca l)ola výš
ka, a nie · druh nástroja. Prťdvedenie týcl; to 
diel súborom P ro arte antiqua holo j ednou 
z v:i:ac~r)·ch možn ostí ich zvukovej reali
zácie. Skupina starých viol, ktoré sme 'pcl-
čuli, čo · do veľkosti a tónového rozsÍihu 

1·ôznych - diskantov ý, soprán ový a altov~' 
},vinton, tenorová a basová viola da gamba, 
k u ktorým sa v niektorých skladbách pri
<lružilo male čembalo staršieh o ty p u - sa 
svojím jemným, mäkk~•m, zamatovo zastre
tým tónom výborne hodila d urhu a v )·
razu starej hudby . Caro zvukovej autenti č
nosti tvorilo však lerl jednu stránku repro· 
dukcie. Druhá stránka spočíva v tom, že 
11edokonal}'ll1i znakmi zachytené nemé ori
ginály majú b y t dotvárané a transponované 
d.o zn ejúcej zvukovej p odoby t a k)-,TL spô
sobom, aby boli blízke a čím účinnejšie sa 
prihovárali poslucháčom našej doby. Toto 
ldadie značné ná rokv na muzikalitu .• inteli
genciu, vkus a historický rozhľad interpre
tov. Možno povedať, že členovia súboru 
tieto poži<1davky v o v ysokej m iere splnili. 
Hrali síce na starých nástrojoch, nle sp ôsob 
inter-pretácie (t vorenie tónu, vibráto, frázo
,·anie, dynamická dife renciácia, a tď.) nebol 
a kademicky historizujúci (nehovoriac o his
torickej autentičnosti, l; ~o rá sa dá sotva rf'
.alizova ť vzhľadom nn to, že nám dodnes 
presn e nie je znám e, ako tá hudba v svojej 
dobe skutočne znela}, a le v nej~om ohľade 
vych ádzal aj z inte1·pr·etačných daností nn
šej doby , 

Takto chápanou št) ·lovostou reprodukcie 
(dokonalé zž1tie sa s duchom starej hudby, 

.-.ko a j jej interpretačná aktualizácia) dodal 

.súbor p redveden)•m skla(lhám plnú život
nosť, čím pripravil poslucháčom hlbok)• tt-. 
melecký zážitok a p t·akticky dokázal opod
l>tatnenosť i potreb u znovuoživenia star~· ch 
.skladieb. 

P. Polá!c 

KLA VIRNE DUO ?HACUDZI~SKÝCH 

V'eľrni h odnotný a zaujíma,')• b ol konCúrt 
k lavírneho dua Silvia a Rudolf Macudúúski ; 
jednak pre to, že sa tento dru h hudby len 
veľmi málo pestuje, ako a j p reto, že K on 
('e:-tná kancelária umožňuje kon certné vy
s túpenia slovenským sólistom, k torí sa n a 
J'O:>:diel od našich dirigentov v tejto sezóne 
nedostávajú k slovu na koncertoch Sloven 
~k cj filharmónie. 

l.Imelci pripravili na svoj recitál 18. ja
n uára veľmi vzácne a náročné diela. V prvej 
časti odzneli d ve variačné skladbv na Beet
h ovenovu tému : brilantné a pôsobivé, hlavne 
fig uratívn.e ·Variácie op. 35 od C. Saint
Saän~a a majstrovské Variácie a fúga op. 
86 od M. R egera. Táto m ohu tná skladba 
veľkého nemeckého skladateľa a majstra 
variačného mnenia, svedčiaca o jeho mimo
r iadny ch tvorivých schopnostiach, patri nie-

len k jeh o najúeh valnejším dielam, a le pred
stavuje aj jeden z vi·cholov hudby pn~ dva 
klavíry vôbec. V d m hej polovici odzneli 
diela súčasných skladateľov n ašich (J. Cik
ker , R. ľv{acudziňski, S. Vorlová), ako a.i 
menej výbojné skladby staršej gen erál'ie 
pred s taviteľov európsk ej moderny (L Stm
vinskij, P . Hindemith, G. F . Malipiero) a i. 

Silvia a Rudolf !\!acudzitíski mali svoj 
program detailne p ripravený nielen po ná
ročnej a zložitej s tránke tech nicltej, ale a j 
vo vý razovej prep racovanosti. Ich úder a 
celý spôsob hry je t ak mer ú plne rovno
cenný a totožný, zachovávajúc pritom všet
ky typ ické znaky kom ornej súhry (v yui
kanie toho-ktorého vedúceh o hlasu v sklad-. 
be, zv uková vyváženosť, presnosť súhl·y, 
jednotnosť koucepcie atď.) . Skladb y pre dv a 
kla-,iry, i keď pa tria do komornej hudb y, 
majú pritom aj svoje koncertantno-symfo
nické črty, vy plýYajúce zo zvukovej kom
paktnosti dvoch k oncertný ch k ridel, takže 
obsahujú špecifické reproduMné problémy, 
odlišné od iných k omornv ch a sólistick)·l'h 
žánrov. I v . tomto smere splňali um.elci 
potrebné p ožiadavky (napr. ich dy namick á 
škála od mäkkého pian a po moh utné forte 
bola veľmi široká a subtílne odstupňovaná). 
To všetko svedčí nielen o technick ej a ume
leckej vyspelosti oboch umelcov, ale aj o 
vážnosti, s akou sa venujú tomuto dr·uhu 
hudby. I ch interprť'ta (';né majstrovstv o, n a
dobudnuté rllhou 30-ročnou súhrou, n ás 
oprávňuje veriť, že hudú častejšie spolu 
vystupovať, a to nielen u n ás. T)·mto ne
obvyklým hudobn)·m žánrom by úsp ešne 
reprezentovali naše reprodukčné umenie i 
v zahraničí, najmä ak berieme do úvahy , 
že umelecky vyspelé a dobre zoh raté kla
·vim e d uo je aj v med zinárodnom meradle 
vzácnosťou. 

Počtom malé, ale vďačné obecenstvo pri
jalo koncert veľmi srdečne a vynútilo si 
uiekoľko prídav kov. Nedostatočná p ropagá
cia, oneskorené plagátovanie a prílišné pro• 
s)•tenie obecenstva v tom čase sa aj tu ne
gativne odzrkadlili v n ávštevn osti. 

P. Poláh 

KONCERT VIKTORA PIKAJZENA 

David Oistrach je nielen vynikajúcin1 u
melcom, ale a j priamym učiteľom najzn a
menitejších členov mladšej generácie sovie t
skych hnslistov, ktorý m pripravil všetky 
p redpoklady pre umelecký rozmach a v edie 
ich k ušľachtilej snahe nezostať v budúcnosti 
v jeh o tieni. Oistrachovho žiak a, mladého 
soviet skeho virtuóza V. Pikajzena Yšade 
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sprevádzajú no,·<· a no,·ú úspechy, či. je lo 
na medzinárodnej sú (aži , . P rahe, Bruseli, 
Paríži a lebo Moskve. Len nedávno absol
voval tento popredn)r mladý sovietsky ume
lec koncertné cesty po našej vlasti. V Prah" 
sa predstavil umelecky zodpovedným pred
vedením tvorby S. Prokofieva a Bacha, v 
Brne a Bratislave sa sústredil na Pagnni.niho 
prvé skladobné dielo - 24 capricií. Tieto 
ekvilibristické "pcrli~ky", tech nick y mnoho
tvárne, na etudy Yšak invenčne svieže, v 
úplnosti na~tudovali zatiaľ len J . K ubelík, 
taliansky virluóz Benardy, americký maj
ster llicci. zo súčasn"\•ch českých huslisto,· 
Y. Sroub.;k a I. Kaw;ciuk. -

V. Pikajzen sa pokúsil o novodobú inter
pretáciu Paganiniho skladieb. U vedomi! si, Žť 
ani pri interpretácii Paganin.iho tvorby ne
smie byť husľová hra prejavom drezúry, 
ale slohovo tvoriv)•m repr·odukčp.ým P-re
javom, ktorý odhalí to, čo pre jednostranný 
a idealizujúci kult umeleckej osolmosti zo
slalo súčasníkom ponapoleonskej epochy v 
Paganiniho sklmUlách utajené: ich melodič
nosť a n eraz ľudovo zameran)' odtieň me
lodiky i rytmiky. l:divu júca technika pt-a
vej i ľavej ruky, tónová kultúra, ·výrazová 
vrúcnosť bez v)•strcdných dynamických 
v)•kyvov (okrem č. 6, ktorému dal nádych 
nokturna príl~ jemnými pianissimami) a 
poetičnosť charakterizujú znamenit)' kon
certný výkon, virtuózne však nie okázalý, 
ale vkusný a prostý . Pikajzenov koncert 
dokázal, že Paganiniho skladby majú do
dnes veľký technický význam pre našich 
konzervatoristov. Tento koncert ukázal aj 
to, ?.e hudobni a matéri vždy hudú obdivo
vať t echnickú bravúru, ktorá je im nedo
stupná. Tým možno vysvetliť aj skvelú. účasť 
11{1 Pikajzenových koncertoch s paganiniov
sk)·m repertoárom a toľko prjdavko'' po 
skončení vlastného p •·ogi'Umu. 

P.f:VECKE: SDlUJZEi'\'[ PH.AZSKYCH 
UCTTE LEK 

TS 

na spiatočnej ceste z veľmi úspešného ;.:{o
jazdu po Maďarsku zasta vilo sa aj v Bra
tislave, aby tu po čase opätovne doku
mentovalo svoje vysoké v okálno-reproduk
čné umenie, a tak spestrilo a osviežilo v 
tejto sezón e zatiaľ trochu jednotvárn y kon
certný plán. 

V programe, výstižne podávajúcom prie
rez českou aj slovenskou sborovou tvorbou, 
zaujali okrem už k lasického odkazu Sme
tanu a Dvai'áka najmä diela Josefa Suka, 
Leoša Janáčka a Bohuslava ~fartim,, pred-

.172 

mišaué s hlbokým citovým zaujatím a pá
tom s realistickou presvedčivosťou. 

P \:vecké sdružení pražských nčitelek vede
n é veľmi tv l\rnym dirigentom Rudoliom 
Zemanom - hoci aj tu sa vynár-a generačn~· 
problém (to istó platí aj o mužsk)•ch uč'i 
teľských speváckych shoroch) - ešte stále 
disponuje zdravým a kultivovaným hlaso
vým materiálom. ~adšený v)·kon telesn, 
n eovply vnený zdanliv)•m n ezáujmom bra
tislavského obecenstva, ktorô v dôsledku 
zlej orguni>:ácie u emalo o koneerte takmer 
ani vedomosť, našiel u vďačných posluchá
čov ozaj srdečnú ozvenu. 

J. FI .. 

YYCIIOYN I:; KONCEHTY V PKO 

V zmysle línie vyt)·čenej Sjazdom socia
listickej kultúry vyvinul lw ltúrno-v zd el<i
vaci odbor PKO v Bratislave pozoruhodnú 
iniciatívu v sprlstupňovani náročnejšej hud
by širokému okruhu poslucháčov, najmii 
mládeži. · 

Od jesene minulého roktt tu prebiehal 
dlhodobý cyklus výchovných koncertov, kto
ré sa slovným komentárom a praktickými 
ukážkami snažili ozrejmie ur·čitý úsek v~·
voja hudobnej kultúry. 

Od obdobia vokálnt>j jJoly fónie cez náčrt 
v)'Voja opery od baroka po súčasnosť a veľ
mi zaujímavô obdobie hudobnélio bul'oka 
'viedol poslucháčov .Ján Szelepcsényi. P ro
movaný historik Oskár Elschck sa v dvoch 
besedách zaohe<al prohlémoro hudhy v ob
dobí klasicizmu a romantizmu. Dalšie dva. 
koncerty podali poslucháčom stručný pre
hľad o vývoji hudby po romantizme. čim 
sa usporiadatelia vyhli častej chybe skončil' 
dejinami hudby pri Wagnerovi alebo De
bussym. So sprievodcom L. Kupkovičom ma
li poslucháči možnosť sledovať osudy vf; 
voja hudby od impresionizmu až k súčas
nosti. K ucelenosti tohto obrazu chý;bal 
portrét Arnolda Schonbergn. Spom.Pnutí boli 
iba Stravinskij, Pl·okofiev, Hindemith, Cha
čatur.ian a Bartók. Vynechanie skladateľa
autora svetoznílmej Varšavy (Ten, ktorý 
prežil Varšavu), tohto vá~nivého. protcstn 
umenia XX .. storočiu proti hrôzam vojny a 
fašizmu, si možno vysvetliť ilia n edostat
kom materiálu na prakticl•é ilustrov anif' 
jeho· tvorby . Skoda, že t)·mto nedosta tkom 
trpel zo všetkýr,h práve tento koncert. Vy-. 
soko treba hodnotiť posledný program cyklu, 
v ktorom J. Szelepcséo.yi oboznámil poslu
cháčov so slov e-nskou modernou hudbou i 
s poprednými slovenskými umelcam.i. 
· .-\utori koncepcie pásma sa zam,eJ;"ali Qa 

praktickú s tránku problému. Sledovali od 
základov princípy modernéh o európskeho 
hudobného prejavn, ktorý sa rodi práve na 
pôde vokálnej polyfónie. Tento c~ro.nol_o
gický aspekt skr)·w1 v sebe _Protn:ecemc. 
prejavujúce sa v nebezpečí, Čl prúve p re 
"začínajúc·e" obecenstvo nie je napr. forma 
hudobnej dikcie madrigalu príli~ náročnf1 
a p omerne ťažko pochopiteľná, a to p rávf' 
preto, že sa značne líši od spôsobu hudob
ného prejavu i m yslenia dnešného c'lov~kn. 
i hudobne najprimitívnejšieho, pretože Sl n n 
ú u mimovoľne zvykol (rozhlas) . Po t'1spechu 
tohto cyklu by bolo preto azda dobr(• 
pripraviť ďalší a tu ~a pohyhoYať na p ôd!' 
psychickému založeniu nášho poslucháča 
bližších foriem p rejavu a za kritérimn ]JO
stupu voliť nic ukazovateľa chronologickúho. 
ale napriklad p arameter progrcsi.vity, žán
rov foriem a pod. N o prekvap ujúco wľkrí 
ná~števa na prv;ý·ch koncertoch, ako aj ich 
široký ohlas, svedč.í o tom, že i v tejto 
forme sa vykonal lm s práce. No dobrý za
čiatok treba dotiahnuť do konca. Po pre
hľade vývoja h udby treba načrieť do ťaz
šieho, ale závažnejšieho pt·ohlému, Lr·eba n n
u('iť ľudi t ejto hudbe aj ro z um i. e ť. TrelJa 
sa ponoriť hlbšie do problema tiky špecifii:
nosti hudobr·.ej reči, povedať poslucháčovi. 
<' o mu hovorí. A je tu ešte vt'.ľn podobn)·ch 
p roblémov. P ráve na n e b y mal dať naslt>-
dujúci cyldus odpoveď. . . 
Naučme poslucháča, k 1o1·~· dnes nz v oe ro;~

líšiť hudbu jednotliv·~·ch obdobi, vy tvoril: 
~i z nej i prav)· este tick:i· zážitok, ab y preil 
nebola ilia problémonl aleho zaujímavosl'ou . 
ale aby sa stala jeho d ot:'ieYnon polrPho u. aby 
vystriedala tie formy obdobi, ktoré sú 
mu b ližšie. Práve v tomto smere očakáv;Hne 
od patr·ičn~·ch inšti túcií (ľalši11 inicia tívu. 

1'. Fnltin 

KOMOHi\' !~ KO:NCEHT1 Y KOSICIACL[ 

Podľa svojho zvyku. ktor )· ~~~ už pomaly 
s táva tradičn:i•m, zostavil dirigent R oman 
Skrepek program svojho posledného kon
certu v rolm 1959 (li. XI.). T'opri slabšie 
zahranej iVfozartovej " Malci nočne; hudbe" 
prcdviC'dli ~ [ozartovo Diverlimento D dar K. 
>:. 136, p otom Suchoňovu Sonatínu na m oLí
''Y slovensltý ch ľudových piesní, dielko men
šej závažnosli a viac inštruktívneho charak
teru. Stredobodom večera sa, pochopiteľne. 
s tal Koncert pre husle a m·chester E d ur 
od J. S. Bacha. Ako sólista hol póvodnc 
ohlásený h ost z Bulharska, Y poslednú chv_í
ľu sa vy riešilo repot·toárové nedorozurnerue 
a z Prahy zaskočil mladi· huslista Ladislav 

Stibor. laureá t medzitoárodnej husľovej sú
ťaže , : Lond\,ne. ;\feno zatiaľ iste nic najzná
mejšie - hlavne nie ,- Košiciach. kde h y 
(nebyť Sk1'epkovho KKO) táto ohlas~ ln~
dohn ej l<ultôry bola viac ako zanedbana. St~
hor sa predstavil <:o nujsympaticktlj; ie a wi
ké Bachovo dielo našlo v ňom dôstojného 
interpreta. Zdra,·á m uzikalita , krásny, u
šfachtilv tón (hlavn e v adagiu !) i pohotoYé 
spoloč~fJ p ochopcnif' Yý.o·uz u z~~erhali d?br~· 
dojem. Obecenstvo d<Olo veľm1 Jasne naJavo. 
že Stihora rado znovu mita na košickom 
koncertno m. pódiu. 

Po dvojmesačnej prestávke prihlásil sa 
KKO s nov~-m p rogo·nonom a s domácimi só
listick\·m i ~i\ami. Prvé číslo programu na 
konce;.te 3. IT. 1960 bolo Concerto pre or
chester, č. 24. od G. F. Händla. ktoré akolJy 
svedčilo o -v-y nútenej a pt'e Y)•voj nepriaz
nivo dlh ej p a uze medzi konceruni KKO. Ba 
rokovú z,·uko"-ú mohutnosť a pritom kr iš
táf ov ú <3istotu však oo·<'hester nedosiahol. 
Dnl sólistickú koneerty : G. F . ll.iindel : Kon 
cert pre harfu a o1·clwster B dur, op. 4 (só
lista Jaroslav Jwi'enn; a .J. K Yaňhal.: Kon
rert pre flau ta a orchester , t c!ur (sóli~ta 
Emil DulJsk )•) holi v zn amení dobrého pm'
meru dnešnej úrovne KKO. Ob idvaja sólisti 
hrali muzikúlne a s potrebnou dávkou teeh 
Jlik.y. no nedobre p ôsobili nolo,-é party na 
stof;nocll pred obid,·om:; ~ólistami. Y tom je 
JH"avdepodobne i pricina. že v ich inak doh
r<·ch , .·\·k onoch ch)·buln viičsia osobitosť r ý
r;;_zu a ' interpretačná su,cerenita. I ked' vÍť'
mc o technick)·ch ťažkostiach (neskoro do
danv notov)• materiál). rozhodne si neželá
me,· aby sa· tento zjav· stal <oast)•m. Poslcd
n vm u n a júspešnejším i'íslom holn Schuber·
t~va 5. symfónia B c/. ;tr , akási " rxkurzia" d o 
romantickej hudby . k lorá pot\'J·dila kYality 
aj an1hície dir-igenta a oreheslr<'l. Znovu však 
pripomíname d ··amatm·gii KI\0 ich dlh YoN 
závažn,·m dielam sldudat<>fov XX. storočia. 
Yeríme; že oi;akávaný m Yeľkým príliYom 
nového obvvateľstva do Košíc bude lib·ido
v aná aj oÍ.Úzka p crmancntej krízy Y nlÍ Y
~tevnosti lwncertov komornej hudb y . Ta k 
hude môd KKO pri. dobrej organizácii ( !\ 
zahrať dôležitú úlolm v b oji o novó koncert
nú oherrnstYO. -majo-

KOXCE I\T Z PRILEZLTOSTI :1.5. \ "YH.OCL\ 
OSJ,OBOD.K\IA KO~tC 

Y predwčer osl{l\- osloboden.ia v)·chodn{•
h o Slovenska k omol sa " Kosiciach 18. ja
nuára koncert revolučn~·<'h pit>sn í. Toto y )·
znamné knltúrnopolitir l<ó poduj:olie si prišli 



vypočuť stovky pracujúcich z Košíc i oko- POĽSK! IDIELCI V KOSICIACH 
lia, ktorí temer do posledného miesta na-
plnili pries tranná Sportovú halu a srdečným Košickému publiku sa 27. januára pred
potleskom odmeňovali vystupujúcich za ho- stavili dvaja mladí pol'slú umelci: klaviristka 
hatý program, vhodne striedajúci hudbu s Már<ia Szmydowna a violončelista Krzysztof 
hovoreným slovom. O hudobné čisla sa po- Ohon. Prvá polovica programu bola veno
starali na jstaršie robotnícke spevokoly Ko- vaná vý~učne klavírnym skladbám Frydery
šického haja - spevácky sbor "Baník" z ka. Chopma, čím sa v Košiciach po prvý raz 
Kromp,ách (sbormajster S. Turek), spevácky pripomenulo tohoročné chopinovské jubile
sbor "Czlového klubu dopravy a spojov z um. M. Szmydowna predniesla jeho Baladu 
Košíc (sbormajster R. F. Spišiak) a spe- As dur, Barkarolu a výher z Mazúrok. V jej 
vácky sbor :OJS Csemadoku v R.ožr'íave podani upútala predovšetkým precíznosť na
(sbormajster I. M1kuš) - ďalej učiteľské študovania a dokonalá prstová technika. Zá
spevácke sbory Spišská Nová Ves, KošicP- pornou stránkou jej interpretácie bola určitá 
mesto, Košice-vidiek a popradský "Tatran" akademičnosť prednesu, hranie skladieb v 
(dirigenti V. Adamec:, E. Száraz, V. Adamec n~mennom tempe - u Chopina by sa žiadalo 
a P. Korvín) , ako aj pionierske sbory .JSS Vlac ru~át a pestrejší úderový kolorit. Szmy
v Sečovciach (sbormajster P . Chvála), OSS downa Je - zdá sn - skôr typom komornej 
v Zemplínskej Teplici (sbormajster M . Ba- hráčky, ktorá sa vie výborne prispôsobiť i n
kura), XII. OSS v Košiciach (sbormaj sLer· dividm:lite sólistu, takže výsledok ich spo
K. Hannelovál a súbor OSS Kysak "Cer- !očného vystúpenia je na veľmi peknej ú
vené kvietočky" za vedenia Z. Nemeša. rovni. T? ukáz.~a druhá polovica programu, 
Vystúpenia jednotlivých sborových kole1."tí- v ktor('J klaVlristka sprevádzala Ohona v 
vov sa vhodne prepletali s vystúpeniami Chopinovej Introdukcii a polonéze, sviežej 
viacerý·ch súborov súčasne (napr. všetk)•ch Sonáte g mol predklasického skladateľa .T. 
pionierskych spevokolov) a so spoloi'<nS-m Ekkelsa a troch Fam·(•ho maličkostiach -
predvádzani1n niektorých piesni, neraz Elégii, 1\.fotýf ovi a Siciliane. J e zaujímavé, 
sprevádzaných košickým rozhlasovým or- že v Introdukcii a polonéze vďaka sólistovej 
chestrom (tieto spoločné vystúpenia viedli koncepcii h rala i Szmvdowna omnoho voľ
Ľ. Beleš a V. Adamec). Tl'eba podčiarknuť nejšie, "chopinovskejši~" (o jej výbornej pa
vhodne zostavený program, v ktorom sn mäti svedčí, že sprievod skladby hrala spa
striedali revolučné piesne slovenské, ruskí·, mäti) . Ohoft je typom senzitívneho. veľmi 
sovietske, maďarské a poľské, dokumentu- muzikálneho umelca, ktorému zaruČujú ú
iúc tal< práve v n{\rodnostne z1mesanom spešnú umeleckú dráhu pekný tón a dobr·á 
centre východného Slovenska idey proletúr- technika. (ra) 
~~e~o intern::cionalizmu a p1•iateľstva prac~- io: 
JUClch všetkych národov. Pot('šiteľné holo 
najmä to, že popri známych a pomerne často ;: OSTIA V KOSICKOM STÁ1NOM 
'll:vádzaných piesňach zazneli aj zriedkavej- DIVADLE 
Šle počúvané - napr. " Hurá, práci česť!" •. . , . . 
od národného umelca M. Schneidra-Trnav- V Kostcutch vystupil pohosbnne Ion Pi~o 
ského, v lastenecká slovenská pieseň z min. / (tenor) , člen _opeiJ: v Kluži. Spieval voJ
storočia "Rušaj, junač Tatier", poľská re- vodcu vo Verdiho R1golettovi. Mladý, asi tri
volučná pieseň "Na barikády" a i. Kulm i- dsaťp~ťročný t~melec disponuje k rásnym, 
náciu koncertu predstavovala jeho druhá technicky prvot.r1edne vybrú~eným hlasom . 
polovica, v ktorej okrem iného zazneli aj prezrádzaj úcim školenie talianskeho štýlu: 
Suchoňov hymnus " Aká si lni krásna", NaJmä výšky mal mirnorindne čisté a prie
Cikkerov " Pochod p ovstalcov" a L-eu'ianova b?jné. Lenže jeho Vystúpenie m alo i tie
" Oj, zem naša rodnú". Program vyvrcholil rusté stránky, p rawlep odobne tiež talianskej 
Kardošovou "Mierovou kantátou" . (a vôbec západoeurópskej) proveniencie: 

K vytvoreniu dôstojného rámca h udob- pózovitý herecký p r·ejav, odspievavanie árií 
ných čísel výdatne prispelo starostlivo pri- na rampe, teatrálnosť a neprirodzenosť gest. 
pravené slovo v podaní L. Zahatňanského Nevhodné bolo zaspievanie známej árie La 
a najmä recitácie V. Záborského laureá ta donna e mobile" po taliansky - hoci p:·ed 
štátnej ceny, v prednese ktorého s'me počuli ňou a po nej znela z jeho úst rumunčina. 
také poetické skvosty ako napríklad Plitv- Videli sme, že bohatá hudobná t radícia 
kovu háser'í Domovina moja a verše 

0 
stra- (v Rumunsku rozhodne väčšia než na Slo-

ne z Majakovského poémy Lenin. v~ns~ul_.mô~e mať i záporné stránky, ktoré 
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me Je z1aduce prebt>rať. V predstavení hol 
(ra) citeľný nesúlad medzi Pisovou hrou a hrou 

väčšiny domácich sólistov i členov sboru, 
nakoľko réžia B. Krišku sa zam eriava na čo 
najrealistickejší v)•raz. 

Omnoho priaznivejší dojem zanechalo v y
stúpenie čl.enky pražského ND Márie Podva
lovej ako Kostolníčky v Janáčkovej Jej 
pastorky ni 22. januára t. r. Podvalová za
ujala najmä netradičným prístupom k stvár
neniu tejto náročnej postavy. Snažila sa 
zdôrazniť humánne črty komplikovan0j 
Kostolníčkinej povahy; umelkyňa ju chápe 
ako v podstate dobrú, súcitnú osobu, ktor(, 
je ' však okolnosťami dohnaná k zločinu. 
Kostolnička P odvalovej nic je predstavi teľ
kou "vlády tmy" na moravskej dedine z 
druhej polovice minulého storočia, ale jed
nou z jej obetí. Spevácky výkon umelky ne 
bol na takej štandardnej výške, akú pozná
me z jej ostatných vystúpeni na Slovensku. 
Vyššie polohy trpeli občas chvením hlasu, 
hlbky boli zvučné a sýte. 

Spolninané predstavenie Jej pas torkyne 
bolo hudobnou oslavou šesťdesiatych naro
denín šéfa košickej opery Jozefa Vincou.rka, 
l>torý operu dirigoval. Pred predstavením 
pozdravili jubilanta dramaturg opery J án 
Griinwald - v mene vedenia košického 
SD - a dirigent Ladislav Holoubek v za
stúpeni opery SND. 

( ra l 

Séfdirigent bratislavského rozhlasu La
dislav Slovák bol v dňoch 9.-3J. januára 
t. r. na ltoncertnom zájazde v Bulharsku. 
14. januára dirigoval vo Varne Dvo.i'ákov 
Karneval, Beethovenovu IV. sym fóniu a 
Chopinov Klavírny koncert f mol s bulhar
sk)'m sólistom Emi Beharom. Koncert v 
Plovdive (20. januára) bol zostaven)' z tvor
by Antonína Dvofáka (Karneval, IV. sym
fónia a Koncert pre violončelo a orchester). 
Na tomto koncer te spnluúč.inkoval sólista 
Slovenskej filharmónie Albín Berky. 28. a 
30. januára dirigoval sofijskú Státnu f.i.lliar
móniu (Dv01rák: Karneval, Cajkovskij : Kla
vírny koncert b mol s bulharským sólistom 
Jevrovom a Sostakovič : V. sym fónia). V 
Sofii mal pôvodne odznipť tento program : 
Weber: Euryantha, Suchoň : Metamorfózy, 
Francie Symfónia d mol. Ziaľ, tento program 
' neodznel pre zlú organizáciu medzi bulhar
ským koncertný'l'Il byrom a sofijskou fil
harmóniou. Všetky koncerty sa stretli s 
nadšeným ol1lasom u bulharského obecen
stva i v kruhoch odborníkov a Ladislav 
Slovák dostal pozvanie dirigovať niekoľko 
koncertov sofijskej Státnej filharmónie v 
budúcej sezóne. 

ZOMREL JE.~O HUSZKA 

Maďarská televízia rozlú<'!ila sa v nedeľu 
7. februára t. r. s popredným operetným 
komponistom, osemdesiatpä(ročným nesto
rom maďarských skladateľov Jenó Huszkom. 
Patril do radu majstrov operetnej múzy, 
ktorý tvorili Jacobi, Lehár, Kálmán, no s 
tým rozdielom, že títo traja opustili svoju 
vlasť, dosiahli úspechy v cudzine a bohato 
využívali konjunktúru doby. Mladý Huszka, 
skončený právnik i muzikant, odchádza do 
Paríža, kde prijíma miesto prvého huslistu 
v symfonickom orchestri. Láska k vlasti a 
ľahkej múze ho však už po roku zvábili 
späť a potom už ostal verný Budapešti. Za
nechal 14 operiet, z ktorých najznámejšie sú 
Bob Herczeg, Lilibárónó, Erzsébet, Mária 

· fóhadnagy a Giil Baba. Posledná Illllla svo
ju zahraničnú premiéru v Bratislave na No
vej scéne. Osemdesiatdvaročný H uszka báči 
so slzami v očiach sledoval túto SVOJ U p re
miéru, veď ako sám povedal, Lilibáróno a 
Giil Baba sú jeho miláčkami. Posledná ope
reta Szabadság, szerelem nemala už taký' 
p renikavý úspech, no jedna pieseň z t ej to 
operety, Doktor úr, stala sa známou i u nás. 
Pätnástu operetu už nedokončiL 

Nikto z tých, ktorí pred niekoľk)"'IÚ týž
dňalni sledovali reláciu o tvorhe majstra, pri
pravenú k jeho 85. narodeninám, ani netušil, 
že tak skoro po nej príde aj rozlúčka. 

-ok 

E. F. S C H M I D M fi. T V Y 

20. januára t. r. náhle zomrel vo veku 
56 rokov (narod. 19Qq) významný západo
nemecký muzikológ Ernst Fritz Schmid. 
E. F. Schlnid študoval hudbu a hudobnú 
vedu v Mníchove, Freiburgu i. Br., Viedni 
a Tiibingene, kde bol r . 1929 aj p romo
vaný, u Wilibalda Gurlitta, Roberta Lacha, 
R udolfa v. Fickera, Roberta Haasa a i. 
Pôsobil väčšinou ako súlu-omný bádateľ 

a hudobn)r kritik , iba v . r. 1935:7 zastával 
lniesto docenta a profesora hudobnej vedy 
v Grazi a Tiibingene. Od r. 1953 až do 
smrti viedol práce nn novom vydani i\fo
zar tových diel v Augsburgu. E. F. Schmid 
bol jedným z najlepších znalcov hudby 
XVIII. storočia, je autorom početných publi
kácii o Chr. Bachovi, Haydnovi a Mozar
tovi a i. V septembri lninulého roku S<~. zú
častnil na Haydnovskom kongrese v Bra
tislave a Budapešti, kde predniesol refe
ráty. 

R. R . 
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Spevácky sbor sloq~n>kých učiteľov uspo
riadal v dňoch 22.-24. januára koncertn ý 
zájazd do Popradu, Kvetnice a Svitu. Okrem 
c'elovečerných koncertov SSSU · uskutočnil uj 
žiacke výchovné koncerty. J ednotliv é p ro
g•ramy dirigovali dr. Juraj H aluzický <l .Ján 
\'ala ch. 

Z podnetu :.\1iestneho národného v)·b ol'li 
v Zíline sa v novemb1i minulého róku zalo
iiil orchester mesta Zilin y, k torý toho časn 
má zostavu sláčikového orchestra. Od marca 
t . r. sa orch este r rozšíri o cľalšie nástrojové 
skupiny, ·a tak bude mať Zilina p o p rvýkrát 
symfonick ý orchester, ktorý dozaista veľkou 
mierou oh oh aú dosiH ľ veľmi ch udobn'' hu
dobný ž'ÍYot tohto krajskéh() mestu. Na· tom
to mieste je potrehn é ,-yzdvihnúC veľkú obe
tavosť žilinských i m imožilinských hudoh
n~·ch amatéro v, ktorí i'asto za veľmi ťažkých 
podmienok dochádzajú na skúšky. Pr·vý pro
gram Orchestra mesta Ziliny bude zostavcu~
z diel Chačatw·iana, Glierro, Cajkovského a 
Suchoň<L Dirigentom Ol'chestra je mlad)• ah
~oh•ent bratisla.-ského konzer·vatória R ichard 
l:škov'i tš a koncer tnou majsterkou profesorka 
Y~·ššej hnrlobnej školy Gréta Hrdú. 

:\Had)·· soviet skY sklarla tei B. ~\.foško,· 
zložil . b'alet, ktor)-- čerpá námet: 7. moskov
~kého fes tivalu mládeže a študentstva v ro
Im 1957. Balet má názov "Srde(' Marik y" 
a jeho hlavnou postav·ou je mladá macľarská 
tanečnica, ktorá v :\Joskve spozná priate
ľov z rôzn ych krajov, ich melódie, tance 
i srdcia . Sov-ietska kr·.itika písala o tomto 
diele celkove pochvalne. Okrem iného p J
sa la, · že balet :\[oškoYa, na písan~- pre svercl
lovské divadlo opery a baletu, vytvára ó
oumú atmosféru nezahnrlnuteľnvch festiva-
lových dní. · 

Y Lond)-ne hosťoval s veľkým úspechom 
Gruzínsky súbot• .piesrl í a ta ncov. Gruzín ski 
umelei usporiadali 16 konce,·to,·. ktoré vi
d elo vyše 100.000 divákov. 

OZJ\A:\1EXIE 
~ 

Xa viacet•é dotazy odberateľov Slovensk ej 
hudby oznan:wjm11e, že sme vydali dosky 
!).a zaviazanie UL J'očnika c'asopisu. Záu jem
com môžeme dodať aj dosky na I. a IL 
ročník Cena j edn)·ch dosák je 5 Kčs. 
· Okrem toho mám(,' na sklade ešte ni ~· 
koľko kompletných ročn.íkov Sl o veru, k,• j 
!tudb ~· l., H., III. 

OB S .\H 

Jaroslav . .1 ininek: Xásho idf·o logrrkť•l10 
od7.bJ·ojPnin sa nedočkajú 1.2[) 

Otn;renif' no,·cj op ernej sc(·ny ,. B:m-
skej B;-.-s triei n t 

Jozef l\.rc·~ánek: S uchot'w ,·a opera. s, ii-
topluk . 115 

Stefan H o za : 40 roko,· ope1-y Slo,•en-
ského národného dh ·adla l46 

Eugen Sim im<•k: O ioeo,·ej podsta t<' 
gýca 157 

Zofia Lissa: O ľ udoYo~ti ChopinovPj 
hudby 161 

P1·cmiéra llarb.Íe.t·a zo Scvill :-· 
(J. Tvrdoit) . 16'< 

]h·a halet y v S:\'D (~L Judk) 1.65 

P •-cmiéra BlázniYej nedele nn ~ovej 
scéne (-st-) :t67 

Krút.ňavn na pof sk)· ch ~cénach 168 

.Kon<·c rly Slovenskej fill)armóu:ie 
(A. AiehoYá) 16fl 

H udbn zašl~-ch storočí (P. Poläk) 1.70 

Kl:l\irne duo :.\Iacudúňsk)'ch (P. 
Poliík) 171 

Koncel't y \"jktora P ikajz,.na CľS) . 171 

Výcho \-~lé koncer ty Y PKO 
(P. Faltin) :l72 

1\.oneertn~· ž.i,·ot v Koši<-iach 173 

In JUemoár~m (J Pn o Ilus1 kn, E. F. 
Schmid) 175 

ZpráYy z domova 3 zo zaln ani.<'ia 1.76 
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Knižné a hudobné novinky SVKL 

Mládež s úsmevom kráča. 
Detské sborové piesne. Zo
stavil Ondrej Francisci. Kčs 
7,20. 

Skladateľ O. Francisci, u
melecký vedúci detského sboru 
Cs. rozhlasu v Bratislave, vy
bral do te jto zbierky 17 cen
ných detských sborov, vhod
ných pre verejné vystúpenia 
na slávnostiach a besiedkach. 

Stephen Heller: 40 hlavír
nych etud. Kčs 12,30. 

Výber etud z op. 1í5, 46 a 
47, zostavený a spracQvaný 
Mikulášom Strauszom. Etndy 
sú určené žiakom vv;ších roč
níkov hudobných ~kôl. 

Literatríra Q hudbe 

Ján Fišer: Hudobná teória. 
Kčs 32.- . 
V diele dr. Jána Fišera, hu

dobného pedagóga a skladateľa, 
sú zhrnuté a prehľadn)'ID spô
sobom vysvetlené základné 
poznatky o hudbe, ako napr. 
vznik a zdroje tónov, stupnice, 
intervaly, akordy, hudobné 
ozdoby, hudobné formy, ozna
čenia prednesu, prehľad hu
dobných nástrojov, slovom 
všetko, čo tvori základ hudob
ného vzdelania. Kniha poslúži 
všetkým milovníkom hudby, 
ktorí sa chcú bližšie obozná
miť s jej základnými otázka
mi. Prednosťou diela je, že 
problémy znázorňuje mnohý
mi prehľadmi a hudobnými 
prikladmi z rozsiahlej litera-
túry. 

Ivan I. Sollertinskij: Majstri 
a diela. Kčs 34,20. 

Predhovor D. D. Sostakovič. 
Doslov k slovenskému vydaniu 

Cena Kčs 3.~, 

prof. dr. I. F. Belza. Preložila 
Zora Jesenská. 

Dielo I. I. Sollertinského, 
významného sovietskeho mu
zikológa, literárneho kritika a 
estetika, je pre nás sviežim 
objavom. V svojej knihe esejí 
o hudbe píše okrem štúdií o 
Gluckovi, Mozartovi a Beet
hovenovi, o skladateľoch ro
mantizmu. Sollertinskij sa ne
púšťa do detailných vedeckých 
analýz, skôr sa tu strieda prúd 
bystrých postrehov, sprostred
kuje sa poznanie, prebija sa 
nový p·ohľad, hľadajú sa sú
vislosti. Svieže paralely, prí
ťažlivý esejistický štýl a myš
lienková priebojnosť povyšujú 
Sollertinského state na úroveň 
zriedkavého hudobnoesejistic
kého čítania. 

Pieseň proletára - Pochodo
vá. Kčs 0,60. 

Cervená zástava - Pieseň 
komúny. Kčs 0,60. 

Revolučné robotnícke piesne 
v samostatných vydaniach. 

Ladislav Lackne-r: Spiew1jte 
s nami. Kčs 7,80. 

Cvičebnica pre prípravnú 
hudobnú výchovu na zá;.clad
ných hudobných ~kolách, 
schválená P overeníctvom škol
stva a kultúry. 

Vojtech B. Knypl: Praktická 
škola pre mandolínu. Kčs 
19,60. 

III. prepracované vydanie 
populárnej školy pre mando
línu. 



Gramofonové závody, n. p. · 
Pfinášime výher nove vydaných dlouhohrajícich desek: 

~ nstrumentální sóla 
Igor Strav inskii : Divertimento pro hnus~e 

a l<lavir, V divertimento pro housle a kl:l~ll
~kladatelem a S. Dush kinem up ravená swta 
z baletu "Polibek víly", komponovaného ro· 
ku 1928 die P . I. Cajkovského ; skladb a uka
zujíci na tra ' 'Ínského úzké sep jeti s .rusk? u 
klasickou školou má tyto včty: : L Slll.fonm, 
IL Danses suisses, UL Scherzo, IV. Variacc a 
coda. Hraje kan adská virtuoska Ida H aen· 
del, na klavír doprovází Alfréd_ Holečck. -: 
Arthur II oneggcr: Sonáta pro <•wlu a k lav1r 
(1. Andante v i\·ace, II. Allegretto m oderato, 
III. Allegro non t.roppo). Vynikající l~omo,rní 
dilo v mistrovském podání nestora ce~kych 
violistu, 7.asloužilého umčlce prof. Laclrslava 
Ccrného, zaklaclatele Pražského kv~1r~eta (pú
vodnč Zikov a), k ter·é práve oslavuJe 40 let 
svého trvání. Na klavír hraje J osef P álení
ček. (Malá dlouhotrva jkí clesk a :0;\.f 5602.) 

Louis de Caix cl'Hervelois: Suita č.2 D·dttr 
pro violoncello a k lav ír. Sloh ové vzácné dílo 
francouzského sklaclatele po:r.dnč hat•okní a 
pľedklasické éry (1672- 1760), vy1~kaj ícího 
gambisLy a tv urce ranné cellové literatury. 
Suita má ty to části: l. Prelnde. Grav e. Il. Al
legro. III. Menuet. Alleg.t·e~to, IV. Plaint; . 
Andatino. V. La neapolitam. Allegro. Na 
druhé strane clesku dopliíuje G. Valensin: 
Menuet. Hraje Josef K!·en.ek, k oncet· tni :t?is tr 
Pražsk ého rozhlasového orchestru a Fran
tišek Vrán a. (Malá dlhohrající deska 45 
obr. č. 04138.) 

Enrica T oselli: Serenáda - František 
Drdla : Serenáda ("Kubelíhova" ). Dvé ka
binetni díla virtuosni houslové literatury, 
stále oblíben á repertoarní čísla svetov)·ť'h 
umiHcô.. Hrají Libor Hlaváček, koncertní 
mistr Symfonického orch estru pražsk(•ho 
rozhlasu a Alfréd Holeček. 

Cyril Scott-Fritz Kreisler: V zemi lotos~. 
.Miniatura anglick ého skladatele, n edocen e· 
néh o predstavitele p ozdrú romantik y z kon· 
ce minulého stolcto, jehož osobitost se v)· 
razne uplat1'íuje i v této Kreislerove úpra
ve populární klavírni _sldadby: Dílo nahrá! 
sovétsltý virtuos BoriS Gutm k oy, laureá t 
Slavíkovy soutéže P ražského Jara 1958 
s Lidiou Pcčet-skajon u klaYíru. }Ia\á rllou
hohrajíci deska 45 obr. číslo 04126). 

Operní hudba 
Voitech Hi'ímalý : Zahletý princ, pi'edehra 

k opere - .l os ef Hichard Rozhošný : Svato
íánské p1·oudy, pľedehra. Operní pľeclehry 
dvou ''i'značných pťedstavitelú starší ~cské 
operní tradíce, které si boha tou melocllcltau 
invenci nczadají s díly u znávan )•ch sveto
vých mistrto 19. stol. P rvoll skladbu hra je 
oo·chestr Smetanova divarlla v Praze za H
zení Bohumila Gregora, druhou Sy mfonický 
or~hestr p m:lsk éh o ro7.hlasu pod t:1ktovkou 
JiHho Strni~ tč. (}Ialá cllouhohrající cleslta, 
45 obr., číslo 4139). 

Giaseppe Verdi : Aida. O, patria mia 
(0, vlasti krásná), á rie z 3. déjstvi. ltals~y 
zpívá v y nikajíci bulhar-sk á p eYkyne .Tuha 
\Viener. do]Jrovází Symforúck ý orchestt' hL 
mčsta PJ"ahv (FOK). i·ídí Asen Xajdanov. 
Xa clo·uhé s"tran e cle~ky další oblíbená árie 
sYčtového repertoáru Ambroise Thoma~s: 
:\fignon. Conais t u le pays (Znáš ten ]<l'llJ). 
á rie z i. dejství, francouzsky zpívá rumun
ská pevky n e Zenaicla P ally , Symfonicky or
l'hestl" hl. mesta Prahy (FOK) Heli n ositel 
R.á clu prál'e J a roslav Vogel. (?lia lá dlm.Lho
lll'ajíci cleska, 45 obr ., číslo O-'t145.) 

Pisňo,·á !vorba 
Písríový recital barytonisLy Pŕemysla J\.o 

čiho. Barytonista opery ~ árocln ího divadla 
v P raze Pi:·cmysl Kočí zp ívá na této clesce 
v<·ber p ísní z nejvýznačnejších cyldi'1 Josefa 
B"ohuslava Foerstra a Boleslava Vomáčl<y, 
skladatelú kteH v<·znamne zasáhli do tradíce 
české pisdové tvo"rby. :\a desce jsou pis~e: 
Boleslav Vomáčha : :\m·ť'is (A. Sova)-Vo)ák 
,, poli - Za mrtvými, z cyklu 1914, op . U, 
č. 2 (F. Srámek), č. 5 (0. Theer) - Cesta 
z bojištč, ~.e stcjnojmenného cyklu , op. 13, 
č. 1 (F. Srámek) - Národní umelec Bohu
slav For.r>ter: ::\octurno- ::\ové jar o, z cyl<· 
lu .. Pohádka o dlouhé touzc", op. 101, č. 1 
a f (J. :tl·ferhaut) - Pozdní láska z cyklu 
" Láska", op. 46, č. 1. (G, Falke, pi'eL K. 
Burian) - Snční - Utecha noct, z cyklu 
" Zál-ive dny", op. 63, č. 2 a 3 (L. J.aco
bowski) - Píseň šašk ova ze hry "večer 
tflkrá lovv" op. 116 b. ::'\a klavír doprovázl 
prof. Alfréd Holeček. (:\f alá dlouhohrající 
cleska č. DM 5449.) 
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LAD I S LAV SO LTYS 

Medzník vo vývoji slovenskej hudobnej kultúry 
Každú jar očakáva človek s radosťou, no jar v roku 1945 očakávalo ľudstvo 

zvlášť túžobne. Po hrôzostrašnej vojne a fašis tickej porobe ľudia túžili po 
p okojných dňoch a tichých nociach. Ich najväčšou túžbou bol mier, ktorý 
prinášal Sovietsky sväz celému svetu. Mnohým národom Európy aj slobodn. 
Dokonca dvojnásobnú : národnú i sociálnu. Jar roku 194.5 sa t eda stala nie
len symbolom, ale aj historickým medzníkom - predelom epochy. 

I pre naše národy bola jar v roku 1945 dvojnásobne radostná. Ceský 
a slovensk)' ľud získal národné oslobodenie i základné predpoklady pre 
oslobodenie sociálne. Vďaka historickým víťazstvám Sovietskeho sväzu a Ko
m unistickej strane Ceskoslovenska bola do Košického vládneho programu 
okrem základných otázok budovania nového Ceskoslovenska vtelená aj stať: 
"Uskutoční s·a dôsledná demokratizácia, a to nielen umožnenie prístupu do 
škôl a k iným prameňom vzdelania a kultúry čo najširším vrstvám, ale aj 
v ideovom smere : "v zľudovení samého systému ·výchovy a povahy lmlttíry, 
aby neslúžila úzhej vrstve ľudí, ale ľudu a národu." 

Tak prezieravo stanovoval program našej národnej a demokratickej revo· 
1úcie úlohy výchove i kultúre_ pred 15 rokmi. Odvtedy každ)· rok prinášal 
nové úspechy v socialistickej výstavbe našej vlasti i víCazstvá v úsilí o socia· 
1istický charakter nášho umenia. J e to obdobie plné rozletu i prvých Yeľkých 
víťazstiev našej hudobnej kultúry . 

Opäť prichádza jar. Pätnásta. l'ielen mier ová a slobodná, ale radostnejsia 
i šťastnej šia. Vďaka úspechom, ktoré p od vedením Komunistickej strany 
Ceskoslovenska dosiahol náš ľud, stojíme opäť na prahu nového obdobia, na 
k toré sa svedomite pripravujeme. Tieto prípravy sa dotýkaj ú všetk)rch oblasti 
n ášho života. Majú ďalekosiahly význam i pre rozvoj nášho hudobného 
umenia. 

Stredobodom našej pozornosti v každom období bola vy~oká umeleckú 
a ideová h odnota hudobného diela. Toto je a zostáva hlavným zmyslom 
nášho snaženia aj v budúcnosti. Oproti minulosti dostávajú sa viac do po
p redia i otázky organizačné, kádrové, ba aj ekonomické. Kompletné vyrie
šenie týchto otázok v dnešnej etape podmieňuje ďalsí úspešný r ozvoj . našej 
hudobnej kultúry, tak ako ho stanovil už Košický vládny program, čo najlep
š ie "slúžiť ľudu a národu" . 



Sme svedkami priam historických prernien (dot)·kajúcich sa nielen. územ~ 
nej organizácie), ktoré majú ti.ež ďalekosiahly dosah na ďal ší. kultúrny r.oz.vo.i 
našej spoločnosti . Proces prehlbujúcej sa socialistickej demokracie a zv~'Šená 
právomoc miestny ch a okresn)·ch národných výborov budú , ·yvolávať a. už 
aj vyvoláYajú nové nárok)" na práCU každého člena nášho SVäZU. 

V uznesení politického byra 'C'stredného 'výboru Komunistickej strany Ces
koslovenska zo dlía 1. decembra 1959 sa ukladá: "Urobiť základným centrom 
riadenia všetkej kultúrnej a osYetovej práce okres. Nepripustiť , aby zmenami 
v územnej organizácii štátnej moci a štátnej správy a pri vyt,·áraní nových 
oblastných a okresných národných výborov boli oslaben é kultt:u·ne inštitúci•• 
a kultúrny život v doterajších územný ch strediskách a jednotlivých obciach .'· 
Naopak. Základným snažením novej územnej organizácie je vytvárať maxi
málne podmienky pre rozvoj kultúrneho života vo všetkých . oblastiach našej 
vlasli a na minimum odstrániť existujúce disproporcie v tejto oblasti, ktoré sa 
vyskytujú medzi niekoľk)~mi mestsk)'mi centrami a celými oblasťami. Ide 
teda o vytvorenie ďalSích ekonomických , organizačn)·ch i kádrových pred
pokladov pre rovnomern)· .rozvoj kultúry, a teda i ďalší mohutný cel1wvý . . 
rozvOJ umema. 

Na prv5' pohľad by sa mohlo zdaf, že tieto zdanlivo výslovne organizačné 
problémy sa nedotýkajú p1·áce nášho sväzu. Opak je však pravdou. Už ten 
fakt, že riadenie kultúrneho a os...-etového ži,~ota sa presúva na okresy, ba až 
na miestne národné ...-~·bory, vyvoláva niekoľko nov-;(•ch námetov pre našu 
budúcu prácu. 

Zvýšenie riadiacej právomoci okresn)·ch národn)•ch výboro,· na úseku 
kultúry predpokladá prestavbu stály ch kultúrnych komisií pri rade ONV na 
autoritath·ne orgány. Od ich iniciatívnej práce, záujmu a rozhľadu bude 
v mnoh)rch prípadoch závisieť rozvoj umenia v tom-ktorom okrese, ale ak sa 
na tento fakt pozeráme z celoštátneho hľadiska, bude od t)rchto orgánov zá
vislý aj rozvoj toho-ktorého umenia vôbec. Nová územná organizácia dáva 
toľko právomoci pracujúcim, že ich iniciatívou možno podstatne ur)·chliť 
celkov)' proces splúania mnohých úloh našej kultúrnej J'Cvolúcie. Pre nás 
otvánt veľké persp ektívy ďalšieho prenikania hudobnej kultúry medzi milió
nové masy pracujúcich. Ve<ľ si treba uvedomiť, že " kultúrnych komisiách 
budú zástupcovia pracujúcich, ktorí majú k umeniu , a to a j k hudobnému, 
najvrelší vzťah. Iste budú vyvíjať všetko úsilie na prospech rozvoja nášho 
umenia. My sme však poYinní maximálne pomáhať. Najmä v počiatočnom 
období svojej činnosti nám iste hudú veľmi povďační za každú pomoc, radu· 
alebo iniciatívu. Ba aj osobný kontakt členov nášho sv~izu s členmi týchto 
komisií bol by iste prospel našej celej hudobnej kultúre. Tak ako všetky 
umelecké S\~äzy, i náš sväz bude musieť ri ešiť čo najlepšie spojenie tvorcov 
hudobného umenia s organizátormi a v určitom zmysle slova i šíriteľmi 
kultúry. Clenovia týchto komisií sú dôležitým článkom v tomto procese. 
Vytváranie vzťahu k nim je jednou z možností, ako znásobiť silu tvorcu 
a organizátorov i propagátorov na prospech nášho umenia. 

Aj keď sme si vedomí toho, že dobré hudobné dielo si sam o nájde poslu
cháča, predsa nám záleží na . tom, aby to bola čo najkratšia cesta. Chceme, 
aby každé dobré hudobné dielo bolo pracujúcimi správne pochopené. Naše 
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socia~istické zriadenie vytváralo a vytvára pre to všetky p'od · · -k ' \ ' . · 
sa nam však ď W K · . rm en Y· · ynara 
ukladá cl k aig~~· d to~~to J?~ISpieva Uznesenie politického byra, ktoré 

. . .o ,r~ u o. z vo;_nasohit počet členov súborov ľudove · wnelecke 
t:onvos~t. f ato sku~ocnosť Je pre nás o to radostnejšia, že prevainú v'ičšin~ 
t;y~hto _sub?rov tvona hudobné, sp.evácke alebo tanečné súbory; v ktor;ch sa 
~ez. pract~~~ s hudbo?: Ak P~II_lozemc pozdvihnúť na vyššiu úroveň prácu 

tychtod s~wo_r~?h,k~oze to byt jedna z ciest, ako prekonať medzery v hudob
~?m vz_ e am ·uo ~~ych más. N eJwvoriac o tom, že osobný stv k · tvotcov so 
sub_ornu by vzbud1~ ešte väčší záujem o súčasnú tvorbu. Preto-by azd" bol 
spraYn<> keb .. ' • •] · · < > ct O 
~, ·d l :' ,kY vac_shma c. e? ov n~šho sväzu nad,-iazala priamy , aspoň. nepra-

1 e n.y st~ so su ormt l udoveJ umeleckej tvorivosti. · . 
~· _Da_lsou f?~mo;t by mohla byť účasť našich členov na práci Spoločnosti re 
su_ente pol~~~~ky~h a vedeckých poznatkov. V najbližšom období d ' I .ť. · 
tmes_to :' prac1 tejt.o_ spoločnosti nadobudne oboznamovanie pracujúcich so:~:~ 
lecky~I h?dnotanu a s estetickými problémami vôbec. Tieto no · 'l h 
Spolocnost •· · .. · l . ve u o v 1 pr~ Slreme p o1JtlC{ých a vedeckých poznatkov b d ' . ·t : 
IPrOsp:,ch r~zvoj a 5 hudobnej _kultúry ~ nás, ale budú tiež zvyš~v~ť ~á~ol~;~ 
na ~a~u pracu. Nielen na pracu ~~o~et~kov, ale i na prácu sk1adateľo;v. V~
ch o\ ?de lkon~ertly a ?esedy ~ p:ac?JUCimi nadobudnú v talwm t.o spojel)í nielen 
p raVI e. nosť, a e aJ metodicku Cieľavedomosť. 
. Vefkyll_l fo~do.cn_ík~m ~Y. tu mohli byť okresné hudobné školy. V okresoch 

su to zati~ j~ m~. spec1ahzované školy, zaoberajúce sa umením. Ak v· J
pr~h~dr~hme ~ch cmnosť z hľadísk organizátorsko-šíriteľských n a p oli hud~~~ 
n~J . ul tury,·t~~tíme, ž: mnohé v tomto smere spravili l~álo. A dnes to už 
me je ' e,n za :z~t~sťou s_kols~~a. Veď ak nie dnes, tak zajtra tam už iste bud{~ 
praco\ at buduc1 clenov~a nasho sväzu. Starostlivosť 0 · 1 · ~k • · 
rentabilnou investíciou. mc 1 Je " utocne veľm1 

Úspešné splnenie týchto úloh j~ podmienené t · m ak · · b' · . · 
podarí zaktivizovať všetkých členov nielen v Br~tislaveo aslaen an: ~- . u~ucnos~t 
ako sa ná d · .. ť · h r naJma mimo neJ. 

. m .P? ar1 zapoJI IC skutočne maximálne do sväzovélw ž' v B· ~ 
;:ý.~~n. ~\"tie~ fud~ P.otre~ovať kádrovú pomoc na zvládnutie t~~h~:·veľ~ 
Sl 

u ko .b dru~- en o~snu. Mohutný rozvoj hudobného žiYola -po celom 
ovens u u e cun ďalej tým v· d · • ' · ' · · · 

trvalého p b t • . h •l Iac po mienovat aJ rovnomerneJŠie ustálení<~ 
· . . • o Y u nas1c cenov po celom Slovensku . Podmienk · re . .: 
vytvaraJu. Teraz už bud~ naozaj záležať len na nás ako icl1 Y. . .P . t\). sa uz 
chopíme. · ' PllJmeme . a po-

J ar v roku 1945 sa stala historicky' m medzníkom Iste sa \·~erc· ~ •· . í . b - · h • á · · :; r pnem nw a ':( :;a 1 to orocn Jar stala medzníkom vo veľkom rozmach • · ·. 1· · · ' 
keJ hudobnej kultúry~ . u naseJ SQCJa !Stu;-

.; ..... 
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VILIAM FEDOR 

Perspektívy hudobnej výchovy 
na všeobecnovzdelávacích školách 

Dnes sa všeobecne a celkom oprávnene hovorí o nedostatkoch v hudobnej 
výchove. Ich príčiny a riešenie nie sú však vždY_ správne pos?dz_ovan~ .• Po
kúsme sa nájsť tie správne príčiny a navrhnúť mekoľko praktickych n eseni. 

Musíme konštatovať, že nedostatky v estetickej a najmä v umeleckej :'Ý
chove boli v minulosti z celkového hľadiska väčšie ako dnes. Dnes vidime 
niektoré nedostatky vypukle po vedľ a celkového zlepš~nia, socializácie ~menia 
práve preto, že máme na túto otázku omnoho väčšie nar~ky. V~chadzam~ 
totiž zo zásad, ktoré sa usilujú o vyrovnanie triednych rozdielov aJ v obla!?tl 
konzumovania umenia. 

V 0 vývoji spoločnosti zákonite vznikajú dialektické vzťahy ~~~~ ~áklacl
ňou a nadstavbou a ďalej medzi technickým pokrok~m a c;vi!tzaciOu. na 
jednej strane a duchovný~i potrebami n~ ~trane druh~J· Ze su ~Ie~o vzt.ahy 
.aj dialekticky ·protikladné, JC len samozreJme. Tak napnkla~ s v~Ikym, rozvo~ 
jom techniky v XX. storočí z~ižuje s~ ~vantita ~ých ľudskych ~I~?s~I, ~tot·e 
sú potrebné na hudobnú, vokalnu a mstrumentalnu reprod~kcm; NaJ::;na vo
kálna reprodukcia je veľmi postihnutá. }ýsku~ hu~obnostt ukazal, ~e s~e
vavosť mládeže v posledných desaťroctach melenze klesla, ale ma sl~le 
klesajúcu tendenciu. To znamená, ž~ deti, ktoré .. nehraj~ ~a hudobné ná.stro.]e, 
:sa takrečeno nedostanú k hudobneJ reprodukcn, ktora Je z psychologtcké~o 
s tanoviska ako aktívna činnosť čfoveka základným predpokladom tvo1·ema 
hudobnej osobnosti človeka, teda fundamentom ~udoh.~osti. Ak ~~ážime, že 
sotva 3 % školopovinný·ch detí na Slo:ensku. navste~?JU ?,udobne skoly,. k~e 
]e možnosf inštrumentálnej reprodukcie, stoJÍme z~ci-voci potreb~ z~eps~n1~ 
vokálnej reprodukcie u 97% mládeže. Na druheJ strane techmcky v~v.oJ 
zmnohonásobil nepriamu reprodukciu hudby pomocou rozhlasu, telev1z1e, 
gramofónov a magnetofónov. To znamená, ž~ ~n~š.n)r človek počúva . hudbu 
omnoho viac ako kedykoľvek predtým. Soctahzacta hudby postupuJe teda 
zákonite od nižšej formy: receptívnej hudobnosti. . . . . . 

Celkom oprávnene stojí proti t ejto situácii a najmä prot1 mve!Iz?J~Cn~ 
vplyvom civilizácie voči hudobn~j tvorivosti ľu~u :V5'.do~yt?k soc1ah~t~cke] 
spoločnosti: ľudová umelecká tvorivo~ť. ~emáme. statlst~cke d~ta, ale moz~_mc 
konštatovať, že ĽUT nemôže v plneJ nnere čeliť protikladnym tendenc1am. 
ĽUT je iba jedna z foriem, podčiarkujúca aktívnosť človeka v styku s ume-

ní~. p;edchádzajúcej analýze treba ;šte. doda~ ~1i~koľ~o myšliet;-o~c Z~jeme 
v prechodnom období vzniku a _vytvarama soc1a~1St1ckeJ. a komur:Isti~ke~ spo
ločnosti. V popredí záujmu musi byť vybudovame noveJ ek~nonncl~eJ zakla~l
ne. Kultúrna nadstavba musí v značnej miere slúžiť tomuto c1eľu. AJ dovŕše~te 
socialistickej kultúrnej revolúcie musíme chápať v tom~o zmysle. Preto este 
nemôžeme hovoriť o uplatnení umelecko-výchovných Ideálov v plnom roz
sahu. Estetickú výchovu treba preto uskutočňovať na školách, pričom treba 
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klásť väčši dôraz na kvalitu ako na kvantitu. Z toho vypl)·vajú aj určité 
uzávery .pre hudobnú výchovu v škole. Sme si vedomí toho, že v sú časnosti 
s~ l~v.antrtatívne u~rednos.tň~jú tie zlo~ky výchovy a vyučovania, ktoré priamo· 
~~~lSla s budovam~ soctahzmu a so zlepšením hmotného blahobytu pracu
JUCich._ P~avd~, s ty~to názorom, dnes všeobecne uplatňovaným pri zosta
v ovam ucebnych planov, by bolo možné polemizovať. Ide totiž 0 hudobnú 
výchovu n~ škol~ch III. stupňa, ktorá vôbec nie je v pláne povinných pred
:netov vyucov~ma. Tak na~r. ~aďarskí hudobní pedagógovia sa presvedčili, 
z: tam, kde v~skum_ne zav1edh umeleckú výchovu aj vo vyšších ročníkoch 
vseobecnovzdelavaceJ ~koly, d~~iahli ž~aci lepšie ~ýsledky najmä v reálnych 
predmet~ch. _:ru sa ukazala lepsia kvahta harmomckej výchovy. Tak zasa na 
umeleckych. sko~ách (kde vo vyučovaní prevláda pestovanie návykov) majú 
predmety l_1terneho obsahu a predmety rozvíjajúce logické myslenie veľký 
výz~am pr,t vrtváraní harmonickej výchovy, ktorá má v socialistickej peda-
gogike taku vyznamnú úlohu. . 

:Vr~~me sa ~šte k základným predpokladom, ktoré v našej spoločností vy
~varaJl~ podmtenky pre umenie. Ešte nikdy predtým neboli také možnosti 
skole~ua ,umel:ov .a. podporovania ~alentov. Kým sa však na jednej strane 
v.ytv~ra uzka sp,e.c1f1~no~ť umel;ckeJ ~v.o~b/ . a reprodukcie, na druhej strane 
Šlroke masy, unasane stale rastucou Civihzacwu, vyhľadávajú zväčša iba tak' 
s_pôsoby vyplnenia voľný?h ?hvíľ, ktoré sa len okrajove dotýkajú Úmenia~ 
Ano, este n_.Ikdy. sa v takeJ m;~re neozývala hudba na všetkých miestách ako 
dnes, ale e_ste .mkdy sa ne~oc_uvalo toľk~ ľahkej a tanečnej hudby ako dnes. 
Dostať mladez z tohto zaJIUta, teda pnpútať ju aspoň čiastočne k vážnej 
hudbe, nebud~ ľahká úloha, ktorá čaká hudobnú výchovu. · 

J e sam~zreJmé, ~e v_ znamení tejto. situácie, ktorú sme sa práve snažili 
~nairzovat, sa nesie aJ stav hudobneJ výchovy na všeobecnovzdelávacích 
sk?lach. Hu~obn~ vzdelanie učiteľo~ je na ~ízkom stupni, a teda aj metodická 
P~~pr?venost. Z ~yc?to dvoch hlavnych zložiek by sa totiž mala skladať osoba 
u~ttel a hudobneJ vychovy. Pozrime sa bližšie, ako sa na školách robí hudobná 
vychova. 

• Zákl.adná ot?zka hudobnej výchovy je predovšetkým otázka pochopenia, 
ze, tu ~~~ o vyc~?.vn?' proces, o . výchovu hudbou. Toto ešte nepreniklo do 
?~ace ucit:~oY. Uciteha nevstupujú do tried s tým vedomím, že majú naučiť 
ziakov ?ocuvať a reprod~kov~ť hudbu, nevstupujú ta za tým účelom, aby 
hudobna skl~dba hola dusevnym. obohatením, mravnou posilou a prostried
kom zoce~e~a charakter~. Za SVOJOU prácou vidia iba to, čo je prost1·iedlwrn: 
hudob~1ost ~Ia~?v, _t~chmcl~ú dokonalosť alebo hudobnú náuku. Pristupovať 
k vyucovamu ztaduc~ sposobom znamená venovať sa obsahu hudby a · po
starať sa o ~o, . ~by pn •. vyu~ovaní. hudobnej v~~hovy bola v popredí záujmu 
hudh.a, a, me t1e zalez~tost1, ktore sme označ1h ako prostriedky. Máme na 
mys~I pn~ady, kde, uČiteľ má, najlepšiu vôľu vyučovať hudobnú výchovu 
podla spravnych zasad. A kolko je ešte takých škôl, kde sa učitelia ani 
v hrubých črtách nepridržiavajú učebných osnov. 

To . sú _hlav?é ? edostatky vyučovania hudobnej výchovy na všeobecno
vzdelavacrch s.kolac~. A teraz sa pokúsme uviesť niektoré formy zlepšenia 
tohto stavu pn teraJSOm počte hodín hudobnej výchovy, t. j. v takom, k torý 
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uvádza ; učebn)·· . plán pre .nové dvanásťročné vše_o becnovz~elá~'aCÍe škol~. ~e· 
tO jedna hodi._na t)rždenne od prvého až po dena~y. ro_čmk. v1~. znamena, ZP 

naše návrhy majú kvalitatívny charakter , chcú prtmesr zlepseme za predpo-
kladov, .ktoré uvádzajú učebné osnovy. · v . .. . , 
Keď hovoríme o učebnvch osnovách, treba otvorene konstatoval , ze velka 

väčšina riaditeľa~' škôl n~pozná cieľ, úlohy a zložky hudobnej výchovy tak, 
ako ich v.vádzajú učebné osnovy. _Yo~áme preto , p~ !nšt~·ul:tá~i ~iad~leľo_v 
a školsk)rch .inšpektorov z hudobneJ vychovy takymi skohtel~m, klor) m Je 
jásn)' zmysel a prostriedky ~u.d~bne~ vfchovy ako vyučovacieho .~r~d~;n~t~ 
a ako . organickej zložky soctahstlckeJ vychovy, t eda v zmysle souahsucl,eJ 
pedagogiky a didaktiky . . . , 

Zlepšenie metodickei pripra'~>'enosti učiteľov sa dos~ahne tba nastolenun 
a zlepŠením kontroly vyučovania a analýz.y prá_ce uČiteľa. Tak ako_ s~ na 
vyučov~nie slovenského jazyvka nem?žno dívať 1ba , cez, predn~sy ~asm na 
školských slávnostiach, nemozno sa dívať na hudobnu vychovu 1ba cez pred-
nesené ,sp.eV:né alebojné hudobné čísla. . . , 

· Najmä učítelia ročníkov I. stupňa nie sú v tomto predmete na dn~ ved~m 
a kontrolovaní.. J e príznačné, že k)rm v Cechách a na Morave pozname me
koľko. . osvedčených -krajských m etodikov hudobnej ~ýchovy, na _Sl~vensku 
ani b~:atislavský Krajský pedagogický ústav nemá kabm~t hudob~eJ vychovy. 
Nezdá :Sa nám. že l;Jy bolo správne obsadzovať len kabmety takych predme
t~v. ktoré už 'majú rnn.ohoročnú metodickú tradíciu, a v tých predmetoch , 
kd~ s~- javí ·)lajväčšia p_otreba pomoci, ponechávajú sa učitelia sami na seba. 
Týka .sa 1to ~aj v)rtv:arnej výchovy. ·.· . . .• 

Na druhom stupni, kde je odborné vyučovame, Je v~ľ~1 mnoho skol~ kde 
vyučovanie· hudobnej výchovy obstarávajú niekoľkí učtteha. T? ·by sa skola 
ma:la .postarať o to, aby sa jeden z učiteľov odborne v~noval _rnp.r.ave na toto 
vyučovanie, U tohto učiteľa by sa aj kontrola zamenavala specialne na hu-
dobn.{l výcho:vu, a nie iba na druhý predmet, ktorý vyučuj e. , . 

OkreJ)). . tohto základného a východiskového predpokladu, akym J,e o~o?~ 
učiteľa, treba klásť väčší dôraz na hudobnú výchovu a správny zastOJ JeJ 

zložiek. · · . , cl 
Nestačíme zdôrazňovať požiadavku výchovnosti hudobneJ. vychovy, t~ ~ 

- iným~ slovami - požiadavku emocionálp.eho zážitku u žwkov v spoJ e~n 
s poznávacou funkciou umenia. Každá pieseň a hudobná skladba pr_edstavuJe 
ideu ľudských vzťahov, o ktorej sa hovorí J?ri ':yučo·vaní a ~.tora Je podpo~ 
rovaná estetickým zážitkom z hudby . Pokiaľ J~e o . prostrtedky . budob~eJ 
výchovy, musíme zdôrazniť predovšetkým pozdvthnutte spev~v~sl~ mládeze. 
Už v predškolskom -veku v rodine a v materskej škole treba -~eh v1esť k sp~vu ; 
azda ešte nikdy v deji~ách nášho školstva nebolo toľko ztakov nr:spevalw~ 
("mrmlošov''). Sú dokonca aj na hudobn)rch školách. Tent_o pr~blem bol u~ 
viackrát riešený v odborných časopisoch . V otázke p ozdv1_hnu_t1a ~pe:ravostt 
ide aj o rozšírenie hlasového ·rozsahu zámern)rmi hlasový~1 cvtče?1am1. Sp_~~ 
vavosť je preto základným predpokla~om, lebo~ bez neJ nerr:ozno, .. zapOJlt 
žiakov do aktívnej vokálnej reprodukcie. Toto Je v d_nes hlavna pozta~?vka 
hudobnej v )rchovy v ročníkoch l. stupňa (1._-5. rocnvík). ~o spevom sp~Jame 
aj ob.časné · počúvanie hudby, ktoré sa má viac uplatnovat na II. stupm. Hu-
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dobná náuka · je zložka, pre ktorú v dnešnej situácii v hudobnej výchove 
venujeme len ten najnevyhnutnejší čas. Inými slovami : podávame len tiP 
vedomosti, ktoré majú bezprostredne praktick)' v~rznam , . spojení so spom[
nanými požiadavkami. 

Vokálna reprodukcia (spev žiakov) je spoľahlivým základom hudobnosti. 
Tento základ treba rozvíjať a kombinovať s recep tívnou hudobnosťou. H.o;:
víjanie aktívnej hudobnosti nemôže ísť totiž tak cľaleko, aby žiaci reproduko
vali zložitejšie diela hudobnej literatúry. Treba si uvedomiť (proti hlasom 
hudobných teoretikov), že priblížením diela je didaktický proces; bez ktorého 
možno azda predhrávaC skladby hud obne vzdelaným poslucháčom, no nie 
nesúrodému kolektívu detí alebo širokým masám pracujúcic.h. 
. Priblíženie umeleckej hudby školskej mládeži skôl III. stupt'ia, ktorá je 

v zajatí tanečnej hudby, j e dôležitou úlohou školy v najbližšom období. Tento 
cieľ dosiahneme len orga nizovaním záuimových hrúžk ov a nepovinnej hu
dobnej v)rchovy. 

Organizovanie mimoškolských podujatí hudobnej výchovy pre tú mlildež, 
ktorej škola za daného stavu neposkytuje potrebné vzdelanie. zaťažuje ako 
nevyhnutná povinnosť všetky tie inštitúcie, ktoré buď organizujú alebo priamo 
distribujú osvetu. Správneho rozdelenia a evidencie, ako aj pedagogického 
vedenia týchto podnikov, by sa mali ujať os,·etové zariadenia za p omoei 
Sväzu slovenských skladateľov, umeleck)·ch telies a pedagogických pracovní
kov na katedrách v ysok)rch škôl, konzervatóriách , hudobn)rch, ako aj .vše
obecnovzdelávacích školách. Túto činnosť veľmi pekne vyvíjajú v Cechách 
a na Morave už sp omínaní pracovníci v dot era jších krajských pedagogick)•eh 
ústavoch. Ide totiž o tzv. výchovné k oncerty. Úroveň v ýchovn)rch koncertov 
a hudobných besiedok na Slovensku celkove ešte nie je vyhovujúca. J e 
potrebné, aby organizátori týchto podujatí mali poruke nielen ochotných· 
sólistov, komorných hráčov, symfonické orchestre, ale i premietacie prístroje 
a miestnosti, aby sa pridrZiavali už osvedčen)rch metodických spôsobov po
dávania umPleckého diela . 

MARI AN J UHf K 

O novú masovú a tanečnú pieseň 
V poslednom čase, no hlavne od L sjazdu slovenských skladateľov, sa stáva 

ústrednou témou oficiálnych diskusií problematika tvorby mal)·ch foriem. 
Zdá sa, že na poli teoretickom i estetickom sa táto tvorivá oblasť trochu 
zanedbáva a malá pozornosť teoretikov a estetikov k tejto oblasti vyznieva 
tak, akoby tu išlo o niečo okrajové, bezv)•znamné alebo bezmenn é. Pri tom 
však tvorba mal)•ch foriem v dennej reprodukcii rozhlasu, televízie, filmu, 
gramozávodov zaberá obrovské miesto v našom živote, pričom plni funkciu 
politickú, propagačnú , zábavnú i rekreačnú. Okrem toho do tvorivého procesu 
tejto oblasti je zapojená obec skladateľov, aranzérov, interpretov a i. Preto 
nám nemôže byť ľahostajné, čo sa v tejto oblasti t vorí, ako sa tvorí, k to tvorí, 
ako sa táto tvorba distribuuje. s akou mierou a al{ým vkusom sa interpretuje, 
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Snímka z premiéry Suchoňove; opery Sväwpluk. Na obrázku da·va Stefan lloza 
(Sv ätopluk mladší) a Bohuš Hanák (Moimlr) Foto: Podhorský 

filmy s piesúami a tancami, prostredníctvom ktorých by si ich ľud osvojil, 
považuj em za Yeľmi podnetný. Koľko piesní u nás zdomácnelo, ba priamo 
prešlo do vedomia ľudi zo sovietskych filmov. Ani tá najlepšia pieseň sa 
nemôže ujať , ak sa neuvedie do života. To je úloha pre interpretov, film. 
televíziu, rozhlas a gramofónové závody. Ak n epôjde nahrávar.ia, aranžérska 
technika aj v oblasti masových piesní v svojom v)rvoji paralelne s technikou 
ostatného sveta, zaostaneme. Ak sa nebude k tejto tvorbe pristupOYé1ť s , ,ef
k ým majstrovstvom a zodpovednosťou, dostaneme sa do závozu. ParalelnP 
s hospodárskym vývojom začína vznikať záujem o nové žánre, a to o pieseľi 
tanečnú a estrádnu. ::\iástupom tanečnej hudby vznikli početné tanečné orch es
tre a začala vznikať i nová tvorba. To však neznamená, že v našej mládeži 
vzniká nejaká averzia voči masovým piesňam. J e to však silnejši príklon 
k osobnému životu, čo vystihuj e práve charakter estrádnych a tanečných 
piesní, ktorých námety sa zaoberajú najosobnejšou problematikou vzťahov 
medzi ľuďmi. 

S nástupom tanečnej hudby vzniklo viac tvorivých i reprodukčných problé
mov. V poslednom čase sa jej na viacerých prehliadkach vyčítala sentimen
tálnosť , strnulosť v úpravách a naznačila sa potreba rytmickejších a t empe
ramen tnejších tancov. Našej tanečnej hudbe chýba experiment, ktorý by ju 
posúval dopredu,. ktorý by ju robil zaujímavou a pestrou. Sú to predovšetkým 
úpravy, ktoré spolu s interpretáciou dávajú hlavnú a konečnú pečať sklada
teľskej osobitosti piesňam viacerých skladateľov. Preto potr ebujeme viac 
.aranžérov, ktorí by aranžovali men ej, no pritbm odlišnejšie. Sú to poväčšine 
sprievody k spievaným tanečn)rm formám, ktoré sú často rov nakého charak
teru a po určitom čase spôsobujú šedivosť, fádnosť a zastaralosť . Ďalej je to 
dramaturgia tanečných programov, ktorá by vo v)rber e pestrosti, zvuku a 
interpretov ·mala byť vynaliezavejšia. 

V našom dlhom rozhovore dostali sme sa až k otázkam obľúbenosti a úspeš
nosti tanečných skladieb, pretože žiadne umenie sa netvorí n!lzávisle od 
svojich konzumentov. Tvorca a spotrebiteľ tvoria nerozlučnú d\•ojicu, no treba 
dbať na to, aby tlak spotrebiteľa nepôsobil na tvorcu v zápornom zmy sle. 
Myslím, že s. Mikula správne vystihol, keď povedal, že obľubu a úspešnosť 
tanečných skladieb v mnohom určuje šikovná dramaturgia programov, vy
dávanie, nahrávanie, úprm·y a vôbec celková produkcia. 

Nakoniec sme sa dostali k otázke: mládež a džez. Mládež a džez patria 
k sebe - hovorí s. :\1ikula. Džez vznikol síce len nedávno, no už dokázal 
svoju životaschopnost. Na tanec má každ)· človek právo a každý tancuje 
podľa svojho temperamentu. Džez je. nerozlučne spojený s psychikou mladých 
ľudí, no, samozrejme, že .it;ho štýl a interpretácia má svoju mieru a vkus. 
Myslím, že nie je správne, keď pod pojmom džez hned' myslíme na extrémne .. 
pokrivené západniarske výstrelky. D~ez je ľudov)·m produktom a svojím 
strhujúcim synkopickým rytmom a improvizáciami zauj me každého mla
dého človeka. U nás sa m;ilo venujeme džezu, a tak časť mládeže prijím:.~ 
všetko bez výberu zo západných rozhlasových staníc. Dobre by b olo, keby 
~stetická, citová, politická a mravná výchova mala vážnejšie slovo na školách 
a v osvetovej činnosti, keby sa dbalo o najširšiu a najvšestrannejšiu výchovu, 
pokiaľ ide o vkus a zmýšľania mladý ch !ludí. Keď k tomu pripojíme vlastnú 
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- , . . . k inštrumentačne sviežu a kompozične 
dobrú, invenčne boha tu , rytmiC y a , ba'~ že naša mládež podľahne 

. , , • ' hudbu nemusrme sa •, . . ·b 
dobre napisanu tanecnu l'l T t problém však môžu vynešlť l a 

· d ' · tr ' ym v ústre w m. en o . k' 
nežia ucun e:c emn , " li ristu ovať k tvorbe malých fonem s ta ym 
sami tvorcovia, kton by ma ,P : ostatných žánroch. . 
majstrovstvom a zo~povedn~stouť a ?./v prvých rokoch slobodného Života, 

Pieser'í. nám pomahala bu o va ~ Zl . l ". bude rozvÍJ. ať a naplňať. 
d I • ť "ť t ý ŽIVOt V SOCia 1zme, . 

pieseň nám bude op na s _as n . d, ť radosť zo života. Preto treba 
. "I' h "l , . «'Ienkami a roz ava l 

naše c1ty us ac tl ymi my~~ . ~ . h dobnovednú starostlivosť, lebo en. 
tejto tvorbe venovať veľk,u t_vorivu l u 
tak možno dosiahnuť dobre vysledky. 

L A D ISLAV B U R L A S 

O metóde rozborov hudobných diel 
T l • b e písania rozborov hudobných 

Chcem načrtnúť niekoľko_ mys,Ieno (, o -~p~so okus k torým sa hovori rozbor. 
diel. Nutkali ma k tomu Vl~Cednre n~vbystitzne kus {e~hnikus", pretože samot n& 

P . bor" znamena es l a " erm , b ť b OJem "roz • , to čím r ozbor dnes má a musi y ' a y 
slovo ako ~ojem vôb~c. nev,ycerpava ~ed a ľudského poznávania vôbec. 
spiňal poŽla~avky ~uc~sneho sta~ ú s h~dobnými dielami a ktorých úlohou 
Clánky i štúdie, k tore nas o~oznamuJ , d. lo dnes bežne na~ývame rozborom. 
je charakterizovať a hodno~ť umelecke .~.e. ' o"mu Treb a však zdôrazniť , že 
Nemá zmysel bojovať pro,tl tomut? pou~Itm i~ -~dn~tlivostí umeleckého diela, 
od takéhoto rozboru oč~kava~: VI~C ne~J~~y Jrozboru umeleckého diela by 
smerujúci _od celku k_ Jeho suc.astlam. '· o svetlením umeleckého diela uká
bolo možné zhrnúť ast takto : vsestr~nntym o skutočnosťou ktorá ho zrodila,. 

"eh , . l t" s konkrétnou ZlVO nou ' . d b zať J O SUVIS OS l . • . . • . dielo typické pre SVOJU O ll 
osvetliť jeho vzťa~ k t:or_codi':1 -~ u;~lť,_ v ~~~ii~10 tým do vývoja hudobného 
a spoločnosť a v com Je m VI ua n e, zah d 

· ' · ·ť · h lkovú umeleckú o notu. • 
umema a zvazi Je o, c~ ·, hudobného diela sú, pravda, zn~cne 

Takto form ul ovane ulohy anal) zby . l • , "iroko rozvádzať z hľadi;;ka 
, 'l"" k plexné Bolo y I C 1 mozne s bl všeobecne a pr_IlS ·~m . · , . ·ou snahou nevťahovať sem pro e-

hudobnej estetiky, hist?n~ a, teone. J e I?OJ d t k aby sme nemuseli odbo-
matiku j ednotliv~c~ discip:nl; hu~_ob_n~l~ve ~rv an;ž by sme predsa spomenu~i 
čovať od samotne], m~k veľmi zlo~Ite] h ·{/" jednotlivými oblasťami muzt
najnutnejšie súvislosti rozborove]d t ele ,m !'ksľko poznámok gnozeologickej 

. b d , vod om pre os ať me o d ' kolópe, tre a az a u . b . l , Ak totiž pod vyme zeny m 
k t , poJmU roz oru, ana yzy. . . l k ' h 

povahy samo nemu . l motný proces rozložema ume ec ·e o 
p ojmom rozboru n~r~zu~meme i~~á s~etóda jednako len tvorí istú č~sť to~10, 
diela ako celku na sucastl, analyt h d b ' h di"ela Materialistická dialek tika · d ., ozborom u o ne o · " 
čo rozumieJ?e po nasn:~ ~ . ' l stránku celého poznávacieho proces a , 
pozná analýzu len ako J ~u parcia ~u' l t'zy s k torým tvorí dialektickú 
ako súčasť celkového hľadiska, protipo syn e , 
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jednotu. V tomto zmysle sú ·analýza i syntéza nevyhnutnými formami pozná
vania, ktoré sa navzájom podmieňujú a doplňajú. Analýza je predpokladom 
pre syntetický uzáver, umožňuje nám lepšie poznávanie skúmaného pred
metu. Toto p oznávanie sa však prejavuje ako výsledok len na pôde synte
tickej činnosti, keď sa poznatky získané analýzou skúmajú opäť z . celostného 
hľadiska. Výsledkom tejto poznávacej analyticko-syntetickej metódy je sme
rovanie k vyššiemu, dokonalejšiemu s tupňu poznania skúmaného objektu. 
'J.'ieto inak všeobecne známe skutočnosti by nebolo treba spomínať v súvise 
s problematikou rozborov hudobných diel, keby sa nevyskytovali prípady, 
že sa pod p ojmom r ozboru skutočne rozumie iba metafyzicky chápaná akcia 
rozkladu, smerujúca od celku k jeho jednotlivostiam. Ak sa v rudimentárnej 
p odobe v našich časopisoch tento "rozbor" objavuje vďaka istej náročnosti 
redaktorov i čitateľov len málokedy, často však k ombinovaný s inými mecha
nicky pričlenenými partiami, živnú pôdu si nachádza väčšinou na pôde 
školskej a býva krytý istými "pedagogickometodickými" argumentmi na polí 
náuky o hudobných formách i v iných disciplínach. 

Proces analy tickosyntetického poznávania je proces komplexný, v ktorom 
sa konkrétne na poli muzikológie prejavuje jednota základných hudobnoved
ných disciplín. Obe stránky poznávacej činnosti zahrnujú v sebe jednak na
zeranie hudobnoteoretické, jednak historické a estetické. Toto spojenie jed
notlivých disciplín nemôže byť však mechanické, ale dialektické. I keď rôzne 
štádiá v procese skúmania hudobného diela pripúšťajú kvantitatívnu prevahu 
vždy niektorej zo spomenu tý ch disciplín, najmä prevahu špecifických metód, 
neznamená to ich vzájomnú izoláciu alebo negácin. Skúmanie hudobného 
diela z hľadiska jeho techniky, použitia rečových prostriedkov hudby nemôže 
sa uspokojivo diať bez spoluúčinkovania istých podkladov hudobnej histórie 
a estetiky, hoci sa tým zreteľ hudobnoteoretický vôbec ·nestiera, ale opačne, 
umocňuj e. Tak isto hudobnohistorické nazeranie na hudobné dielo v snahe 
zaradiť skladbu do vývoja hudby n emôže sa realizovať bez podkladov este
tických a hudobnoteoretických. Napokon, kam by sa hudobná estetika dostala; 
keby jej súdy neboli podložené faktami povahy hudobnoteoretickej a histo
rickej? Súčasný vývoj hudobnej vedy možno charaklerizovať podobne ako 
celkový proces vývoja vied a vedeckého poznávania dvoma základnými 
črtami : na jednej strahe pozorujeme čoraz hlbšiu diferenciáciu· jednotlivých 
hudobnovedných disciplín; z nich hudobná teória a estetika sa definilívne 
oddelili od histórie, vytvárajú si svoje vlastné, špecifické metódy. Oproti 
tomu prebieha tiež opačný proces integrácie jednotlivých disciplín, smerujú
cich k jednote pri konkrétnej vedeckej pracovnej činnosti. Možno povedať, že 
čím viac prehlbujú jednotlivé disciplíny svoje vlastné metódy a ciele, tým je 
naliehavejšia potreba ich vzáj omnej súčinnosti a prelínania v praxi. V dôsled
ku toho neustále rastie nevyhnutnosť využitia všetkých možností, ktorý·mi sú 
jednotliYé m uzikologické disciplíny schopné prispieť k poznávaciemu procesu, 
na druhej strane sa javí potreba správneho súladu v dialektickom prelí
naní, a nie v mechanickom pričleňovaní. Súčasná rozborová pra-x dopúšťa 
sa nedostatkov väčšinou z tejto oblasti. Izolovaný hudobnoteoretický aspekt 
vyúsťuje v bezduchý popis, nazeranie historické v bibliografické údaje, po
kusy o estetické hodnotenie v hádzanie fráz a hrubé · zn eužívanie vo ' 'Šeobec-



nosti často správnych postulátov, kritérií a pojmov. Keďže mn?hi ~utori, 
pohybujúci sa na úrovni takto vyz?ačen~ch ,"vedeckých" mvet?~ Jednak 
intuitívne cítia neobhájiteľnosť takeJto prace, Jednak napodobnu]u roz~ory 
zdarilejšie, neostávaj ú iba pri jednom z týchto. i~olov~ných. as~ektov: Us~u~ 
točňujú syntézu jednotlivých nazerahí na svoJe.J · nedi~lekttek.eJ, nevedecl~e~ 
úrovni celkom po svojsky: mechanicky pr~ čl ema par:~e p~ptsn.e _ro~bo~?;e 
k údajom bibliografi~kéh.o charakte~u a dielo. ~akon~~,a mekoľkymt m~'tm 
nepodloženými tvrdeman11 o "vysokeJ um~le_ckej urovm s~ladby, o "nov? c~ 
príno soch diela" atď. ~ evede~~w~ť a _tvon va. nesc?opnosť J~, tu ~e~~ t~OJn:
sobne zmnožená, a čo Je horste, budt sa doJelll:, ze. "rozbor _ma .' s:tk~,v ~o 
má mať. Tento typ rozborov otvára dvere k l.žt pn. hodn?tem naJma. sucas
ných, novovznikajúcich diel. Vedie tiež k dtskredt~ovan,m hudobneJ ved!' 
a zvyčajne tiež jej marxistickej metódy , .le~o .au~on .takyc.hto :o~~orov n~: 
padne a veľmi sebavedome operujú marx~s~tc~y~t poJmami, .I_l3J~:: z ?bla~t~ 
estetickej. Ak takúto argumentačnú ekvthbrt~ttku podporuJu ttez m~kt.on 
skladatelia, ktorým podobná kamufláž okolo tch tvorb~ plne vyhov~~e }1a 
krytie vlastných umeleckých nedostatkov, dotýka sa takato "rozborova cn.1-
nosť tiež i samotnej etickej a morálnej stránky autora. Napokon, koľko l~ 
takých rozborov, ktoré sa, vyhýb~jú práve základn~m o~ázkam ?~?lo samotneJ

1 umeleckej hodnoty a prmosu diela a len "nezaujate mfor~UJU o ~kladbe . 
Viem aspoií čiastočne, aký ťažký je zápas o nové umelecke pozn~me a ::o
brazenie. Koľko nezdarov a omylov sprevádza statočné hľadante noveho 
prej~vu a novej pr.avdy . Ako je to možné, že t~nto vzr~šuj~ci _zápas um~l~ 
sa prejavuje na pôde rozborov hudobných dtel ako tdyhcky kľud, sena 
kašírovaných víťazstiev a úspechov? . , 

J e síce pravda, že väčšinou sa P.í~e vo form~ rozborov _len ~ ~~lach vy
znamnejších a zdarilých, čím sa kntteké stanovtsko nemust preJavtt v neg~
tívnej podobe; z umeleckého hľadan~a .d~stáva sa ~ak v do obzor~ pozorovam~ 
iba jeho pozitívny výsledok. Treba st t1ez uve~omtť , ze samot~e tzv. r~n:b~ry 
splňajú rôznu spoločenskú funkciu a že podľa toho ~a stre:avame . aJ s ICh 
akousi žánrovou diferencm•anosťou. Možno povedať, ze metoda .rozboru hu
dobných diel sa uskutočňuje na rôznom stupni vedeckej náročnosti od vedecky 
zameranej pôvodnej a objavnej štúdie až po rôzne formy roz~orov prop?
gačných , osvetových a všeobecne informačn)rch .. SamozreJme •. ~ozne_ fu_1~~?~e 
rozborových príspevkov sa väčšinou tiež navzáJO~ prestupuJuv a doph_t?JU, 
takže vedecká náročnosť a informatívne zameram~ sa melen~e ~~vzaJOffi 
nevylučujú, ale práve naopak, ži~dal_o by sa, aby boh v har,~on,tekeJ J; dnotc. 
Technika rozborov hudobných dtel Je dnes nevyhnutnou sucastou prace hu
dobného historika, t eoretika i estéta. Samostatný žáner rozboru, ~o s~ .s ním 
stretávame v našej hudobnej tlači, patrí vlastne do sféry hudobne/ k!·Ltt~y, 
a možno povedať, že je to jedna z jej hlavných pracovných a pubhkacnych 
foriem. 

Ziadalo by sa napokon odpovedať na otázku,. ako .ted~. kon~~t~e P~~t~
povať pri analýze hudobného diela, akú metód? Je na}l~p~1e pou~Iť !"- Zta•; 
tu musíme čitateľa sklamať a povedať, že nemozno ustahť Jednotnu vseobecnu 
schému postupu alebo nejaký stabilný plán ako. akýs_i. návo.d. Jedinečnos.f 
umeleckého diela takúto možnosť vopred vylučuJe a ztada Sl, aby sa vohl 
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vždy nov)r, individuálne najvyhovujúcejší postup, ba samotná obja'vnosť 
rozboru má spravidla svoj základ v dobrom vyriešení celkového metodického 
prístupu ku skúmanému dielu. Možno teda povedať, že samotný spôsob analýzy 
hudobného ~ela j: súvčasťou_ tvorive; vedeckei práce a jej výsledky sú emi
nentne podmienene uz metodou a pracovný m postupom. Úroveň a metóda 
ro~boru je tiež podmienená celkovou vedeckou vyzbrojenosťou autora r ozsa
hom materiálových znalostí, potrebných na porovnávanie skúmanéh~ diela 
s. ~el.kový~ sta~om hudobného umenia a jednotlivými skladbami, napokon 
h~z tstou mven~nou schopnosťou, ktorú musí mať nielen tvorivý umelec, ale 
aJ vedec. Od tejtO celkovej prípravy a vedeckých schopností závisi na akej 
~rovni. sa uskuto?ní už samotné štúdium skladby, jej poznávani'e. Vzťah 
mdukcw a dedukcLe, teda súčasná jednota smerovania od jednotlivého k obec
nému a o.d obecného k jednotlivému, predpokladá, že autor rozboru je už 
vopred pnpravený reagovať na p odnety získavané pri analýze istou zásobou 
vedomostí ? iný·ch skladbách, štýloch, estetických kritériách tak, že poznatky 
pre~chádzaJÚCe sa dostá;ajú do. súvisu s poznatkami práve získavanými, a tak 
tvona predpoklad pre z1skavame nových súdov. 
. ~ celko~)rch úloh rozboru , ako sme ich úvodom naznačili, vyplýva tiež 
Isty kvantitatívny proporčný pomer m edzi samotnou analýzou a celkovým 
?~d~ot~ním ,a charakteristikou diela. J e zrejmé, že ťažisko hotovej rozborovej 
s~udi~" Je pra ve v onom hodnotení a charakteristike. V samotnej "pracovn ej 
d1elm, autora. rozboru môžu byť, pravda, štádiá, keď u neho prevažuje sa
motna analytická stránka, ktorá má 7;a cieľ dôkladné oboznámenie sa so 
skúmaným obje~t_?~· To však nezna.mená, že by tieto fázy svojho pracovného 
postupu musel t1ez m extenso zachyttť v konečnej formulácii svojho príspevlm. 
Len, čo sa "': článku začí.na bezduchý formový popis skladby bez toho, že by 
taky to popis bol prostnedkom na argumentáciu istých poznatkov stáva sa 
text nevzaujímavým. a čitateľ preskakuje celé odstavce, hľadajúc stra~enú nitkll 
toh_o, co chce o d.tel~ počuť ~ko hodnotenie či charakteristiku. Analytická 
s~ranka rozboru me 1e. teda CLeľom, ale prostriedkom na osvetlenie istých 
sudov a na argumentácm. Bolo by správn e v hudobných redakciách každého 
typu začať zápas proti týmto prázdny:rn plochám v .rozboroch a snažiť sa 
o neustále metodicko-vedecké zdokonaľ ovanie analýzy hudobného diela. 

~~I.ožno pove~ať, ž~ na ~oli tzv .. rozborov: hudo.bných diel sa azda najviac 
hresi. J?rOtl spravnost1 m etody a cteľu muztkologtckej práce. Oproti. plnému 
~~~~m a uplatne.ni? d~ale~tického skúJ?ania jav?v stojí tu často metafyzická 
tzol.acia ~ ~echamstiCky sposob myslema. J e nacase, aby sme sa i na· tomto 
poh pokusilt o podstatné skvalitnenie a uplatnenie väčšej náročnosti . 
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ZDENKA BOKE SOV Á 

Nová detská opera 
(Miloslav Koiínek: Ako išlo vajce na vandrovku) 

Miloslav Korínek, tridsaťpäťročný sklada
'teľ, p rofesor b ratislavského konzervatória, 
'prekvapil našu verejnosť detskou operou. U
viedol ju Cs. rozhlas v Bratislave vo februári 
t-. r. v jednom z nedeľliajších detských ran
ných vysielaní. Opera sa volá "Ako išlo vaj
ce ·na vandrovku'' . Libreto k nej napísala 
Jelá Krčméryová podľa známej rozprávky 
o zvieratkách a lúpežníkoch. 

. Nie je to nový nápad písať detskú operu, 
·výstižnejšie povedané, operu pre deti ; no 
spôsob realizovania tohto nápadu je pozoru
hodný. Predovšetkým v opere zaujme boha
tá detská fantázia, umocnená hudbou. Jed
notlivé postavičky a situácie sú jasné a čisté 
ako detská predstavivosť. Potom je tu poe
tičnos~ tejto detskej fantázie. A zasa je to 
hudba, ictorá ju pomáha dotvoáť. Navodzuje 
jednotlivé výstupy a vytvára rozp rávkovú 
atmosféru, v ktorej sú zvieratká sympatic
k)'mi bytosťami, majúcimi kladný vzťah k 
ž1vo'tu, schopn)•mi prenies~ sa cez ťažkosti, 
vz:ijonme si pomáhať a t-ešiť zo spoločn:)•ch 
úspechov. Je to stará ľudová rozprávka, ob
ľúbená medzi deťmi viacerých generácií. Ko
i'ínek sa snažil hudbou vyjadriť túto ľudo
vosť a preto v ľudovom prvku hľadal spô
sob, ako celý námet nadniesť do rozpráv
kového sveta. Riešil to veľmi vtipným ná
,padom, a to stretnutím zvieratiek so zbojník
mi. ,Teda namiesto dramatickej scény je tu 
scéna ľudového humoru. Práve tu skladateľ 
výra=e povedal; že humor je základným 
prvko!Il jeho hudobného myslenia v tejto 
opere. Treba konštatovať , že sa mu podarilo 
vniesť do diela ľahkosť a vtipnosť. 

Casto sa stretávame s názorom (i keď bol 
už Ď,eräz vyvrátený), že deti nie sú schopné 
vnín;mť. , náročnú, súčasnými vyjadrovacími 
pŕostriedkami tvorenú hudbu, že chápu iba 
jednoduchý, nenáročný melodický prejav a 
jeho jednoduché harmonické spracovanie. 
Skúsenosti vravia však čosi iné. Ukazujú, že 
dieťa potrebuje výrazný umeleck)• čin, 
schopný zapôsobiť na jeho fantáziu a citov)· 
život, a že je to práve sila vnemu, ktorá 
rozhoduje pri vytváraní vzťahu k hudobné
mu dielu . Skúsenosti dokazujú, že keď ume
lecké dielo poskytuje silný zážitok, vníma 
dieťa aj najzložitejšiu hudobnú reč. Odmieta 
však všetko, čomu nerozumie, čo nehovorí 
o jeho detskom alebo dieťaťu prístupnom 
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svete. Je zaujímavé, že odmieta všetko, čo je 
diletantské a neumelecké. 

Koi'ínkova detská opera je teda hodnot
ným príspevkom aj z tohto hľadiska. Je pí
saná s veľkým citom pedagóga a znalca psy
chologického života detí, čo sa prejavuje v 
celkovom hudobnom rozvrhu diela; ako aj 
v príprave jednotlivých hudobných postu
pov a ich celkovom spracovaní a vo výbere 
melodických prvkov, zakotvených v detskej 
predstavivosti. 

O t ejto opere nemožno teda hovoriť ako 
o zhudobnenej rozprávke, ale ako o P,udohne 
zdramatizovanej rozprávke. Preto je správne, 
že dej sa zdlhav)'lll spôsobom nerozvíja, ale 
je udržiavaný v napätí r:)•chlo sa striedajú
cimi obrazmi; hudba je tu činiteľom, ktorý 
dej a jeho dramatičnosť stále stupňuje, no 
pritom ho udržiava na rovine rozprávko
vosti. Tak sa tu všetko zlieva do jednoliateho 
celku, ktorý' upúta srdečnosťou, úprimnos
ťou a radostným pohľadom na život. Je to 
svet sám osebe, ktorý dieťa vzruší a dospe
lého svojou bezprostrednou detskosťou za
ujme. 

Rozprávka je známa. Vajce ide na van
d rovku, cestou stretáva zvieratká, ktoré sa 
k nemu pripoja. V lese ich zachytí noc. U
púta ich domček, v ktorom žijú lúpežníci. 
Keď zbojníci opustia domček, zvieratká sa 
doň nasťahujú a chránia si ho. Zmyslom 
rozprávky je ukázať, ako si zvieratká na
vzájom pomáhajú. Aj v koncepcii opery, kto
rá je rozložená do dvoch dejstiev, dominuje 
táto myšlienka. V prvom dejstve idú zvie
ratká na vandrovku. V druhom dejstve sa 
opisuje situácia okolo chalúpky. Je prirodze
né, že koncepcia druhého dejstva .je preto 
uzavretejšia. Táto situácia je totiž už· prv)·m 
dejstvom pripravená. 

Niekoľko slov o prvom dejstve. TÝm, že 
sa zvieratká predstavujú jedno po · d~uhom, 
navodzuje skladateľ súčasne hudobný mate
riál, s ktorým pracuje, a tak ho sprístupúu
je. Ustavičn)•m opakovaním pesničky, vždy, 
keď sa zvieratká vydajú na ďalšiu cestu, 
dáva dejstv u nielen formu, ale aj upevliuje 
v deťoch spevnú myšlienku ako základ, oko
lo ktorého sa dej rozvíja. Túto koncepciu 
diktovala sama rozprávka. Pozoruhodné je, 
že ju skladateľ využil na svoje umelecké a 

súčasne i pedagogicke ciele. Skoda, že tento 
pôvodný nápad ·nie je dostatočne pevne u
chopený, ako aj to, že dejový zámer je v 
~oncepcii silnejší ako hudobný. To spôsobu
Je, že prvý obraz nie je natoľko uzavretý 
a ucelený ako druhý. 

Na ilu~tráciu po_etického sveta rozprávky, 
hudobneJ bohatosl'l nápadov a ich veľmi v"Ý-
stižného charakterizačného vyjadrenÍa a pťe
dovšetkým na ilustráciu Ko,ľínkovej doteraz 
n~prejaven_ej schopr;tosti hudobného vyjadre
rua detskeJ hravosti a humornosti vôb•JC u
vádzam niekoľlw príkladov z charakterizácie 
úvodnej rozprávkovej náladv a hudobného 
~ypizo.vania. nie~torých zvi~ratiek. Op<J.ktl
Jem, ze prave tieto podnety sú záklacl:t)'m 
hudobným materiálom opery. · 

Cvod k opere: 

Predstavuje sa vajce svojim popev kom: 

Andante massc t gíocoso 
Vajce ·{Yt 5t:lo s i spie'la }J.P sempre pocrJ ~poea cresc ··z; .. .. 

Ko-tú ľ, - - kofl!t: 

;-~· ----:::::. 
:::;i l ' ' l l :J 

"~"P....-== l=- pj;,p ----== ·== = - . 

.. 
do sreta, - ko.lt!ľ, - -

?ale_j _sa pr~d.áv?jú aj iné zvieratká, ktor)·ch 
.h~r?-kl:.eriZacla Je podnetom Im kompozič11ej 
pracJ, · 

KaČka: 
( f'ahc;,.,~ ru; tra, hu nobfesne}: , MoriaK: (dÔ!eŽife} : 
rlt-~· __ _ ~. ~;r-c.assfJi 

b'i:l· 
pac. o fp dolce marc. 

"''~ l $J ll~ f : Ji 2 J_;qlff ~ 
cho· cho · fa - tý --- - h reb eŕi z'afý 1 - --

~ 6 ~-;--------.... . --. 
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inokedy stačí len nieknfko zaspievaných 
slov, a·by detská pred~taviv~sf bola ~r:sne 
obozrlámená, o koho 1de. Tato presna d~a
rakterizácia je práve výhodou, lebo vy l-vara 
presnú predstavu. 

Zatiaľ čo z podobného hudohnéh.o m~teri:\~~ 
"-vrastá svet zvieratiek v ich pnamcJ akcn, 
j;stvuje tu jednoduchá pesničk~ (A _dur) , 
ktorá zaznieva vždy, keď sa zVIeratka dá
vajú na cestu, od~leľujú~ jedno.tlivé obrázky 
od seba. Tento p1esňovy typ ,e ted~ pr~ltl
pólom prekomponovanému svetu zVIeranek. 

rô- li. c~s. ta sa nam 

ml 

=;q rrr,l 
Di il 

l 
l piiJI ~ -1 

f'JÓm _ _ zach~-lo; v~-sr-lo , 
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.pu- fo - vaf sa 

pu- to- 'lai sa 

pocel 

l . l""' 
lo 

Noc ·má svoje rozprávk~vé ~úz!o: ~reto s~. 
oň skladateľ opiera vtarery mt napadmt. 
Stmieva sa: 

Nastane hlboká noc. Touto veľmi pokojnou 
nálndou začína druhé dejstvo: 

Obraz je tajuplný. l~red op~nou ~toj~ ·roz
právač a uvádza detl do taJOmJ?-el nalady. 
A keď sa slovmni zameria na hrdmov opery. 
na zvieratká, zmeni sa aj charakter hudby: 

Potom sa zvieratká dajú posledný raz _d~ 
pochodu. J e im už veselšie, lebo pred mnn 
je chalúpka: 

ént h~n du u; jj.#J 
Cuf?kJ, capt1 , o ·pa-fr- M nd fi a-hi v sud»m NTZdJ 

::tif1" j ~ p e & id _bfJTe H n 1 
-- bod tabktJ11nif M-zapraití.-- cupqcapkf. 

Nasleduje scéna so zb~jnikmi, v ktorej do
minujú sbory. Zámer polyfonického vede
nia hlasov sa však stáva zábranou, lebo text 
sa stáva nezrozumiteľn)'ID. 

Nt · rob Jar- ty. mi~ 

Slovenské národné divadlo - nositeľ Radu republiky 

()sla•'Y 40. výročia zalo~nia Slovensltého národného divadla vyvrcholili d,-ta .lO . . marca. 
T>opoludnia na slávno.•tnom zhromaždení, na ktorom sa zúčastnila delegácia strany 
.a ,.fády o;,edená členom politického byra OV KSC a prvým tajomní1:om. úV KSS Karolom 
Hacilkom,, boli aj minister školswa a kultúry dr. Fran.tišeh Kahwla, tajomnílt OV KSS 
Paroi David a ďalší predstavitelia politického a kultúrneho Iivota. Slá.,nostný preja·" 
predniesol národný umelec Andrej Bagar. Po po:.dral'ných prejavoch hostí odow.dal 
minister školstva a lwltúry v mene prezidenta CSR ''YSOké vyznamenanie Slovenskéma 
.národnP.mu divadlu "za významný prínos v slovenskej kultúre, '' estetickej a ideo vei 
••ýchove pracujúcich" - Bad 1·epubliky. Dalej boli ·•·y:.namenaní sólisti Operu SND, 
ilirigenti a režisér. Vyznamenanie za zásluhu o ••ýstavbn dostali Mária Kišoiío"á-Hu /Jowí 
.a ,T."erdinand Krčmáŕ, vyznamena,nie za "Ynilwjúcu prácu dostali Margita CesányÍoiJá, 
Tibor Frešo, Ján HadN,ba, Ladislav 1-Ioloubek, E m il Schiitz, Augustína Hr.rényiová, 
Gertrúda Boudová, Jozef Zajko a Miloš \Vasserbauer. 

Večer sa uslwtočnila slát•nostná premiéra opery Svätopluh od národného umelca Eu.gena 
S nchoría za účasti predstal-'iteľov strany a vlády. 

t~ai z:1 tri, jak .sa pa/- r/,-

Dominuje charakter polky: 

> p 
Poá'm~ radŠej/ u~ - siac: fflmm·~. fo ;t cas. na 

ô;}iJIFg g Vlj!j!=&== 
~bcj-n/- Če-nif!. 

'Charakter polky je akýmsi spodným tónom 
spevnosti opery. Je naznačený už v detskej 
pesničke o vandrovke, uplatiíuje sa aj v 
·?.bojnickej scéne, zdôrazňujúc tak ľudovosť 
tejto rozprávky, a v záverečnom sbore zvie
ratiek vyznieva nakoniec ako stmelenie s det
skou pesničkou. Ide tu nielen o charakter 
pesničkový, ale aj tanečn)' : 

$ •lij: rr r r 1 J 49 J J 1 r r r ~nD-a 
Nf sme verní fo-va- ,.;_š;, tancu- jt mt r ftpltj ('h1ii. 

:Sú to teda v podstate dva kontrastné hudoh
né nápady, na ktorých je opera vystavaná. 
Tie ju robia takou sviežou a v pravom zmys
le slova .detskou. To je teda hudobný pr in
-cíp koncepcie. Je iste veľlni správny. Lenže 
tak ako sa KoJľinkov.i podarilo udržať na 

,·ysokej umeleck~j úrovni hudobné mysle
nie v p rvom myšlienkovom celku, keď vy
jadroval život zvieratiek v a kcii, keď ich 
charakterizoval a rozprával o nich, nepoda
rilo sa mu na takej istej umeleckej úrovni 
udržať druhý myšlienkov)r celok, piesllovú 
časť. Nejde o to, že hľadal oporu v Smetano
-, i, ale skôr o to, že uvedomu júc si v piesiio
vost.i potrebu jednoduchosti, nedoriešil túto 
jednoduchosť s plne rozvinutou umeleckou 
vynaliezavosťou. 

Tiet o tvoriYé problémy ncvz1úkli však zo 
skladateľovej pohodlnosti. Ide o zámerný 
cin, o zmociíovanie sa schopnosti detského 
vrúmmúa a detskej hudobnej fantázie. Je to 
však prvé Ko.Nnkovo dielo tohto druhu, ne
môže mať teda také závažné problémy cel
kom doriešené. Pre svoju umeleckosť a pd
stupnosť, ako aj pôvabnos( a pútavosť sa 
opera iste stane obľúbenou. Jej rozhlasové 
spr~;~covanic bolo vcľ1ni pôsobivé, preto si len 
treba želai, aby sa jej čí.m p•·v ujala a j te
levízia. i\lyšlienka predviesť ju bábkaini je 
výborná. \' tejto forme s nahratým zvuko
vým zápisom je vhodná aj na bábkové scé
ny. Opera u·pozornila, že :\L Koľínek má 
Yšetky predpoklady tvoriť hudobné diela 
pre deti, lebo je nielen pedagóg, ale aj psy
chológ, že má predpoklady pracovať a j pre 
kreslen)· film (aj táto opera volá po filmo
vom spracovan í). Konečne upozornil aj na. 
to, že má zmysel pre humor a dramatické 
citenie, preto by sa mal zamyslieť nad ďal
šou tvorbou, tým skôr, že v tomto smere 
čaká našich . skladateľl)v veľa úloh. 
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o populárnovedeckej edícii slovenských ľudových piesní 

Väčšina doterajších vydava_teľov na~ich. ľu
dov-)·ch pies1ú zo~tavoval.~_zbterky r~~~o~alne 
alebo lokálne, zriedkaveJ~Ie sa :')'~avah m~
nografie s repertoárom )e~oth':Ych_ speva
kov (K. Plicka, Eva Studemčova spteva; J: 
Kresánek, Zuzka Selecká spieva) . Vo. veľke! 
skupine zbierok chýba akékoľvek vyber'?ve 
hľadisko (100 slovenských ľudov-)rch pies-
ni - J. F. Kvetoň, Slovensk ý ľudový spev· 
nik - B. Valaštan, Spevnik národn)rch pies-
ni slovenskÝch - H. Bím, Spevy nášho ľu
du - P. TČmkovi.č) . Najviac zbierok máme 
krajových: Púchovská dolin~ (J. Geryk!, 
Orava (P. Tonkovič) , Pohrome CC. PavlovJ
čová-Baková) , Sariš (A. Cíger) , :\[yjava (J. 
Kováčová), Záhorie (J. Blaho) a iné. Mate
riál v týchto zbierkach vychádzal zo zrete
ľov slovesného obsahu piesní (ľúbostné, ba
lady, žartovné a pod.) , prip~dne. podľa ple~
ňových druhov alebo prileŽitostí (~_vadobne, 
tanečné, trávnice, žatevné). Materi~ s~ ne
konfrontoval so staršími zbierkam•, piesne 
sa neanalyzovali ani netriedili podľa vnú
tornej p ríbuznosti nápevov alebo !metov. Y 
jednotlivých vydavateľstvách sa zb1erk~ pn · 
pravovali skôr na bezprostredný . ~.<?PY t ve
rejnosti, Zivelne, bez premysleneJS~eho re
dakčného plánu alebo vydavateľskeho sys
tému. Obsah, výber, roztriedenie, úvodné 
poznámky, vysvetlivky, zoznamy, pr?ve
nienčné údaje, to všetko bolo ponechane . n~ 
úplnú ľubovôľu vyda:vateľa; . tak vzwkli 
zbierky s celkom rozdielnou . uro:'ň~m, be_z 
vnútornej kontinuity vo vydava:r~n Jednor:-1-
vých zväzkov. Ak počítame i v~čš~e vyda~1a, 
vyšlo od r. 1945 až dodnes vyse ~000 _nape
vov. Náš knižný trh tento materiá.! PI~sňo
vých '-'J'dani stačil absorbovať.' hoci. zbierky 
vvchácb:ali v pomerne vysokych nakladoch 
c\•alašťanova zbierka Sto slovensk),ch ľ~do
vých piesni v 30.000 e:cen~plároch) . ~·limo: 
riadny záujem o ľudove piesne a hudQbny 
folklór nie je len symptii.mom . slove~kým 
alebo československým; Je pnznačny p_re 
všetkv v<·chodoeurópske štáty, kde nas1~l 
priaz;:uvé" podmienky pre svoje .uplatne~e 
vzhľadom na zmenené spoločenske a kultur· 
nopoliúcké pomery a vzhľadom na n_á rod· 
n ú kultúrnu orientáciu. Po d ruheJ s':eto
vej vojne i v :i:ápadn~j Európ~ rap1.dn~ 
vzrástol záujem o ľudovu hudobn~ kulturu, 
ľudová hudba prestala byť ako';lsl ?dstrko
vanou popoluškou a vydobyla Sl Jniesto -~a~ 
mostatnej umeleckej formy. Pravda, urcJtu 

úlohu tu zohral i záujem o exotizmus, atrak
th·nosť, novosť, no začala sa hlbšie doceňo: 
vať aj esteticko-umelecká hodn:ota ľ1;1doveJ 
hudby a jej miesto v národneJ kulture. O 
tom svedči nielen veľké množstvo hudobno
folklórnych vydaní a celé des~atky vydaní 
s populárnovedec~~m zamera~m; ale 1 zvu
kové·platňové eclíCie s au tenhckym hndob
nÝm folklórom či už s európskym alebo
rrrimoeurópsky;I. Zvukové edície vy~áva _sú
bežne temer 40 najväčších gt·amofonovych 
spoločnosti. .:\fapr. len :' Nem_ecku z~mýšľajú 
tri veľké vvdavateľstva vydavať zbierky ľu
dových pi~sní z celej Emópy (~okon~a so
zvukovou prílohou). Populárne p1es~ove v'!: 
dania vo vvchodnej Európe sa pnpravu.JU 
z regionáln~ho hľadiska (poľs~á edícia: ~re
niny, Podbala, Pomorze,. KurpJ_a atď. - Jed
na väčšia a jedna menšm edíc1a) , v Maďar
sim sa vydáva. "kvetinový rad" piesní <!u
lipán, Szászorszép, Viola ~. po~.), . k~ore ~ 
hľadiska estet:ického sa snazm prmásat novy 
materiál. Rovnaký cieľ sleduje i ~yda~e 

. lipského Inštitútu p~e !~dové ';1-me~e, _ (na
zvy zbierok podľ~ mc1p:rtu neJakeJ . .P'esn~, 
Frohlich wollen w1r heben an, Es grune d1~ 
Tanne atd'.) . Zbierky s piesňalni jedno~
v-Vch národov alebo národností charakteri
z~jú vvdania zo Sovietskeho sväzu. Z popu
lárnycl~ vydaní majú _najvyššiu ~dbornú 
úroveň piesňové vydama rumuns~eho fol
kloristického inštitútu. Dôkladne su prepra
cované najmä úvod né state_; hudobne ;ran~
kripcie sú mimoriadne pre.CLzne a so. vsetky
mi údajm!i provenienčnýJni. Ich rad Je v svo
jej následnosti pomerne voľný . a ~tr1ed~ zre
tele tematicko-obsahové s hľad:rskam1 re
gionálnymi. Dnes je zrejmé, že záujem o !u
dové piesne, či už s trad.ičn.ou alebo. s novso~ 
tematikou nie je momentalnou modnou za
ležitosťou,' z hľadiska vydava.teľsk~h? vecou 
azda len s časove obmed~eny.m zauJmom a 
dopytom, ale že vydá~am,e .Populárnovede?
kej edície ľudových p1es~1- Je J~dn~~ z? sta
lvch a aktuálnvch úloh sucasneJ edicneJ pra
::.e. Vzhľadom. na túto skutočnosť by bo~o
na mieste zaoberať sa otázkou vyp;aco:vama 
systému takejto edície a rozvr~ut1e plesňo
vého radu na 5, prípadne v:rac rokov. Z 
akých hlavných zreteľov by sa mala t?~o 
edícia uskutočniť, resp.• čím by sa mala líš1ť 
od doterajších vydaní : 1: P?~statne by sa 
mala zvýšiť odbornoteorctlcka uroveň. 2. Ma~ 
by sa rozšíriť okruh repertoárovej znalosn 

našej ľudovej hudby (mal by sa vydávať 
materiál nový). 3. Prinášať z hľadiska este
tického to najcennejšie, čo v našej ľudovej 
hudbe žije. 4. Máme nachádzať stále nové a 
pútavé formy vydávania, k toré by mohli 
zv)·šiť záujem verejnosti o piesňové publi
kácie a prinášali vždy nový pohľad na našu 
národnú hudobnú tradíciu. 5. Máme vyťažiť 
i z hľadiska vedeckometodického maximálny 
efekt z týchto vydaní. 6. Mala by sa brať do 
úvahy aj cenová hranica týchto vydaní (do 
10 Kčs) . 
Vzhľadom na to, že v minulosti sa u nás 

nevydávali temer žiadne tematické edície 
(väčšinou to boli textové edície bez ná
pevov - balady), bolo by vhodné pri ďal
šom vydávani uplatniť toto hľadisko. Išlo 
by o prípr-avu takýchto tematických zbie
rok: 1. Zatevné piesne a trávnice, 2. Pas
tierske a zbojnícke piesne, 3. Svadobné 
piesne, 4. Tanečné, 5 . Vojenské a regrútske, 
6. Ľúbostné, 7. Balady, 8 . :Zartovné, 9: So
ciálne, 10. Piesne nové so súčasnou tema
tilwu, 11. Detské p iesne a piesne k hrám. 
Za takéto riešenie sa prihovára i to, že v ši
rokej verejnosti, napr. u pracovníkov v 
našich súboroch Ľ1JT sú pre výber materiálu 
rozhodujúce tematické kritériá, a z tohto 
hľadiska im doterajšie piesňové vydania 
dostatočne v práci nenapomáhajú. Rozsah 
zbierok by nemal prekročiť 100- 150 meló
dií. Pripravovatelia jednotlivých zbierok by 
mali výber uskutočniť na základe preštu· 
dovania najväčších piesňových fondov v .Ma
tici slovensltej, v Ustave hudobnej vedy 
SA. V, v Cs. rozhlase a v Osvetovom ústave; 
neodporúčame, aby výber bol len z vlast
ných zápisov pripravovateľa. K takému po· 
stoju nás vedie skutočnosť, že dodnes zapí· 
saných 40.000 melódií zostáva pri edičnom 
výbere väčšinou nevyužitých, redaktori sa 
namiesto toho uspokojujú s výberom z 
niekoľko sto vlastných zápisov, p rípadne 
z už uverejnen)rch piesní. P reto sa v ne· 
jednom vydani stretáme s piesňarrú, ktoré 
uni po estetickej ani vedeckej stránke ne
možno označiť za hodnotné a typické, veď 
už v starších zbierkach alebo v archívnych 
fondoch sú oveľa úplnejšie a umelecky vý
raznejšie var ianty . Pravda, celkove možno 
kladne hodnotiť doterajšiu snahu jednotli
\"ých zostavovateľov zbierok uverejňovať 
nové, vlastné zápisy; domnievame sa však, 
že dnes treba už i v takýchto malých edí
ciách pristupovať k výberu so syntetickým 
pohľadom, zvlášť keď už existujú mate
r iálové podmienky. Na druhej strane ne
možno však zabúdať, že novšia zápisová 
technika, opierajúca sa o záznamy na mag
netofónovom páse, je p redsa len exaktnejšia 

a spoľahlivejšia ako staršie . zápisy priamo 
z terénu. Treba nájsť správnu Inieru medzi 
oboma možnosťami - vyberať najlepšie, 
typické, prípadne unikátne zápisy zo star
ších piesňových fondov, a na druhej strane 
snažiť sa využiť nové zápisy s preciznejšou 
tra.nskripčnou technikou. Pri výbere sa tre
ba usilovať o zhrnutie najvýraznejších hu
dobných i textových typov a esteticky naj
vyhranenejších znení piesne, ·aby sa dospelo 
k čo možno najúplnejšiemu obrazu o jed
notlivých piesňových druhoch. Pokiaľ ide 
o spoľahlivosť dokumentačnej bázy, treba 
u piesní uvádzať uloženie jej zvukového 
záznamu, obec, meno speváka, jeho vek,. 
zberateľa, zapisovateľa, rok zápisu, spevnú 
príležitosť; ďalej je potrebné, aby v skratke 
boli zachytené základné a nalytické údaje 
hudobné (forma rytrrúcká, intonačná, fnlál
ne tóny melodických veršov, slabičná, tak
tová stavba, tonalita a tónový rad; textové 
úda je (tematika, motívy). Tieto údaje úhr
nom nemajú viac ako 6-8 slov; v niekto
rých starších zbierkach boli vysvetlivky ku 
každej piesni rozsiahlejšie, a predsa nevysti
hovali charakteristické znaky. Takéto analy
tické údaje nemôžu teda nijako zaťažovať 
alebo azda komplikovať populárne vydanie. 
Dnes sa už nemožno uspokojovať s roman
tickýini frázami pri hodnotení piesni; čita
t elia a záujemci o takéto zbierky majú dnes 
oveľa vyššie nároky ako v minulosti, nestačí 
im len pieseň samotná, chcú niečo vedieť o 
jej p i'vode, charaktere, rozšírení,- o jej typic
kých znakoch atď. Z hľadiska takéhoto 
edičného postoja nemožno obísť :mi otázku 
uvedenia variantov z iných, starších zbierok. 
Do porovnania treba zahrnúť melódie i tex 
ty aspoň z doterajších základných zbierok 
a to: Slovenské spevy L-III., Slovenské 
ľudové piesne L-III., B. Bartók, Slovenské 
ľudové piesne. Roztriedenie materiálu v 
zbierke sa musí uskutočniť podľa vntltor
ných znakov piesní, či už hudobnýct. (po
dľa štýlov, typov, variantných skupín) ale
bo slovesných (obsah, tematika, motivické 
skupiny). Dôležitým doplnkom analytick),ch 
údajov u jednotlivých piesní sú registre, 
ktoré zhrnujú údaje rozborovýeh hľadísk 
formálnych alebo obsahových, k turé n{tm 
uľahčujú orientáciu v piesňovom vydanC 
Tu treba zase poznamenať, že napr. k HIO 
piesňam takéto registre nezaberú . viac ako 
4- 5 str., čiže nijako nemôžu zaťažiť vy
danie (podobný rozsah mávajú nap1·. inci
pitové obsahy textov). Takto dôkladiie pre
študovaný materiál umožní samotnému edi
torovi zbierky v úvodných statiach o hu
dobnej i slovesnej. stránke pi~sní priniesť 
vecné a všeobecnejšie platné uzávery, ktoré 
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skutočne obohacujú naše poznatky o danej 
t éme. Celé vydanie by' v takomto zmysle 
malo obsahovať: Úvodnú ·časť s httdobnou 
a slovesnou charakteristikou daného piesňo
v ého druhu, jeho spoloče~skú funkciu, špe
-cifičnosť , pôvod, rozší~en•e, pre_dnes, zhod
notenie najmä z hľadiska estetlcko·umelec
k ého a jeho vzťah k iným_ piesňo'1= dr~
hom. Vlastná zbierka; pričom u Jednotli
vých piesni s kompletnými provenienčnýrr_ri 
úda jmi majú byť analytické, zt"ovnávac~e 
údaje, pripadne poznámky k prednesu, po
vodu. Za zbierkou majú nasledovať odkazy 
na prameň piesne, registre podľa lokalit, z 
hľadiska hudobného rytmické, tonálne, fi
nálne tóny, z hľadiska slovesného ob~aho: 
vé motivické a incipitový zoznam piesru. 
Ta

1
káto rozsiahla hudobnofolklórna eclicia, 

ktorá by mohla priniesť vyše 1000 nápevov, 
by nemusela zostať obmedzená len na vy
danie piesní, ale v priebehu realizácie by ~a 
mohla rozšíriť aj na čiastkové publikovanie 
zápisov našej ľudovej inštrument álnej hud
b y. Mohli by to byť zbierky s cca 20- 30 
inštrumentálnymi skladbami sólovými s 
typmi nástrojov alebo s repertoárom niekto
rých vynikajúcich ľudových umelcov (sa
mostatne gajdy, fujara, valaská píšťala, 
dvo~ka, rífové pí~ťaly, pripa<l:n~ jné ná
stroJe) a skladbarru ensembloveJ m.strumen
tálnej tvorivosti, regionálnym, resp. loká_l
nym výberom, pripadne ako monografie 
() vyspelých nástrojov),ch združeniach. I 
l<eď netreba obzvlášť zdôrazniť potrebu 
vydania ľudových inštrumentálnych skladieb 
medzi hudobnými folkloristami, lebo je to 
problém, ktorého riešenie je očividne . naj: 
akútnejšie, predsa verejnosť a nakomec 1 

naši tvoriví umeleckí pracovníci sotva vedia 
doceniť, koľko umeleckej sviežosti, invenč
nosti1 reprodukčnej vyváženosti a estetic
kej dokonalosti je v dnešnej pôvodnej ľl!
dovej hudbe. Hoci súčasný stav bádama 
v oblasti inštrumentálnej hudby nedovoľuje 
-syntetické zhodnotenie tohto ľudového ume: 
leckého žánru, bez ťažkostí by sa však dali 
už dnes zostaviť krátke inštrumen tálne mo
nografie o 20- 30 skladbách z takých hľa
disk, ako sme to už naznačili 

Pre' Ííplnosť načrtnutia problematiky, spo
jenej s populárnovedeckými hudobnofolklór
nymi vydaniami, zmienime sa o otázke zne
l ),ch vydaní ľudovej hudby, . resp. vydaní 
kombinovaných - vytlačené zbierky s pri
pojenou ·gramofónovou platňou ako ilustrá
cia matedalu zo zbierky. Prvý raz sme také 
vydania rE;alizovali koncom dvadsiatych ro
kov,· (hudob'noethologické vydanie) ; po dru
'héj ·svetovéi vojne za~ala túto edičnú tech-

' . ' 
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niku .využívať hudobná histor iografia (na
posledy .azda vo veľkej edícii k New Oxford 
History of Music) , ale nie menej intenzív
ne i ostatné vedecké odvetvia,. či už zooló
gia, lekárstvo alebo iné. _Hudobní folklor~sti 
realizovali takéto vydarua v poslednych 
3- 4 rokoch. U nás sa k takejto práci ne
prikročilo, máme však pre ňu všetky pod
mienky . . Existuje u nás dodnes folklór v pl
nej živosti a rozmanitosti, máme zvukovo
dokumentačné pracoviská na jeho fixáciu, 
gramofónové závody Supraphon dosa~uj~ 
svetový technický štandard v akustickeJ 
kvalite .i . v používaní nových umel),ch nos
ných materiálov, vhodných pre kniž~ú kom~ 
bináciu a máme vyspelú, centrahzovanu 
vydava'teľskú sústavu. Hlavné ťažkosti spo
čívajú skôr v prekonaní predsudkov finanč
nohospodárskeho, organizačného i distribuč
ného rázu, pretože pracovných problémov 
tu niet. Pokladali by sme realizáciu takéhoto 
kombinovaného vydania za únosné nielen 
z hľadiska vedeckého a z hľadiska toho; 
že by sa zo strany verein?sti stretlo s ?e
všedným záujmom, ale pnspelo ~y !o 1 l~ 
pozdvihnutiu n ašej vydavateľskeJ Činnosti 
na metodicky najvyššiu bázu. 

Cel)' edičný rozvrh, ktorý sme tu na
črtli, nesleduje len ciele t)'kajúce sa bez· 
prostredného výsledku publikačného. _Mal 
by za cieľ priviesť v základe k metodJcky 
zjednotenému náhľadu na edičnú prácu 
(analýza, triedenie a pod.) azda aj tých 
8· -10 pracovníkov, ktorí by sa nf) ňom po
dieľali umožniť im spoznať hlavné pws
ňové fondy v jednotlivých inštitúciách a 
z hľadiska komparačného dôkladne preštu
dovať naše základné zbierky .. J e len samo
zrejmé, že základom každej populárnove
'deckej edície ·musí zostať esteticko-umelecké 
hľadisko pri zostavovaní, to však nevylu
čuje možnosť uplatniť v tomt o rámci kri
tériá modernej vedeckej edičnej pm .. 'm. To 
znamená: pristupovať k vydavateľskej prá~i 
zodpovednejšie, vylúčiť náhodnosť, prilež~
tos tnosť a komercionálnosf, nezamieňať pn
mitivizmus a simplicizmus s populárnosťou, 
nepodceňovať z vlastnej pracovnej pohodl
nosti · čitateľov a záujemcov o hudobno
folklórne vydania. Ďalej nesmieme zabúdať, 
že teri.to druh edície je len čiastkovou sú
časťou celej hudobnofolklórnej práce a vy
davateľskej činnosti. 

V tomto pl."ísp.eYku sme chceli len nad
hodiť základnú problematiku a systematiku 
vydania; nie predložiť definitívne riešenie, 
ale skôr dať východ\sko a podnety pre vý
menu názorov, otvori( diskusiu o ·týchto 
otázkach. 

---
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PREMYSL VRBA 

LENIN A HUDBA 
(k 90. výročiu narodenia) 

Spojenie mena génia revolúcie Vladllníra 
Iľjiča Lenina s hudobným umením znie 
trochu nezv.-ykle. Netreba sa však tomu ču
dovať u Leninovej osobnosti, l' torá nene
chala bez povšimnutia žiadnu z oblasti kul
túry a umenia. Kaopak. Vieme, akú váhu 
prikladal Lenin otázkam kuJtúry a lllllenia, 
v. k torých videl mocné ideologické prostried
ky na výchovu sovietskych ľudí.. " Ako ne
smierne sú zaujímavé dejiny umenia! Koľlw 
je tu práce pre komunistu!" povedal Lenin 
v rozhovore s A. V. Lunačarským. Leni
nove úvahy o umení boli vždy hlboko stra
nícke, slúžili boju robotníckej triedy proti 
všetkým nepriateľom marxizmu. 

Lásku k hudbe získal Lenin už v ranom 
detstve doma, kde hudba zaznievala veľmi 
často. Jeho matka M. A. Ul'janov.ová bola 
totiž nadšenou hudobníčk;ou, rada spi~vala 
a hrávala na klavíri. Ako m alý chlapec '\lČil 
sa Vladimír Iľjič pod jej vedením hre na 
klavír. "Voloďa bol veľmi nadaný a .učil 
sa neobyčajne ľahko. Najpravdepodobnejšie 
prestal hrať na klavíri preto, že podľahol 
vtedy všeobecne rozšírenému názoru, že to 
chlapcovi nepristane ... " spomín~ na Leni· 
nove hudobné začiatky jeho brat Dmitrij 
Iľjič, Láska k hudbe sprevádzala však Vla• 
dimíra Iľjiča Lenina po celý . život a v do
spelom veku vr.aj často ľutoval, že nepokra
čoval . v klavírnom štúdiu. V junáckych ro
koch často spieval vtedy obľúbené piesne 
spolu so sestrou Oľgou, ktorá ho sprevádzala. 
na klavíri. Hád si zaspieval úcyvky zo zná
mej opery A. :'l'f. Verstovského "Askoldova 
mogyla", "Svadbu" A. S. Dargomyžského, 
Jazykovovu ro111ancu "Plavec" a iné piesne. 
Lenin si už vtedy obľúbil aj hudobné diela 
cudzích skladateľov, veľmi rád spieval úrie 
z Gounodovej opery ,.Faust a Margaréta". 
U Uľjanovových sa často usporiadali do
máce hudobné p rodukcie, na ktorých sa 
výdatnou mierou zúčastňoval aj Vladimír 
Iľjič Lenin. "Večer sa v alakajevskom dom
čeku občas rozliehal spev, to spieval Vladi
mír Iľjič a sestra Oľga ho sprevádzala ... 
Spomínam si na jeho obvyklé finále, keď 
spieval romancu ,:Vfáš také nádherné oči'. 
Pri vysokých tónoch - pri slovách, hy
niem pod jej pohľadom', - sa smial, ~á
vol rukou a povedal: ,Už som celkom zhy
nul' ... " spomínajú Leninovi súrodenci. Le
nin už v mladosti vnímal hudbu, 4torá 
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naňho silne pôsobila, ozaj hlboko. "V zime 
1888 som bol s Vladimírom lfjičom na ope
re v Kazani. Sedeli sme vysoko na galérii. 
Tento večer mi veľmi živo utkvel v pamä
ti . , . Voloďa bol pod dojmom hudby, ktorú 
práve počul, a stále si tíško pospevoval árie, 
ktoré sa mu zapáčili . . .' spomina Leninov 
brat. 

I ťažké roky vyhnanstva na Sibiri pomá 
hali Leninovi aspoň trochu spríjemniť pies
ne, ktoré si nôtil v kruhu svojich blízkych. 
Nadežda Konstantinovna Krupská spolllÍna, 
ako často spievali a oslavovali 1. múj spe
vom rusk)'ch i poľských revolučných pies
ní. Clenovia vyhnaneckej kolónie, medzi 
ktoJ-ými boli Leninovi spolupracovníci. vy, 
tvorili .dokonca spevácky sbor a O. B. Le
pešinská, čelná predstaviteľka sovietske j 
biologickej vedy, spomína, ako Vladimir Iľjič 
dával do spevu zvlášme nadšenie a ako 
"iiarili Iľjičovi oči, keď so zdvihnutou pä3-
ťou dvakrát opakoval záverečné slová bo
jovného ~obotníckeho pochodu: "A nad ze
mou rudý prápor vztýčime!' Lenin sa staT 
pria.m akýmsi neoficiálnym vedúcim súboru, 
pretože sa podieľal na výbere· skladieb ~ 
dbal, aby v repertoári boli predovšctk)•m 
robotnícke a revolučné piesne. "A ]ceď sa 
mu zdá, že ostatní speváci nezdôrazňujú 
d.osť živo dôležité miestq v piesni, začína 
so žiariacimi očmni energicky dirigovať a· 
pritom mávať rukami, netrpezlivo dupať 
nohou a podtrhovať miesta, ktoré ·sa m u 
páčia, zvýšeným hlasom ... " píše v svo
jich spomienkach P. N. Lepešinskij, reyolu, 
cionár a Leninov spolubojovník. Vo vy
hnanstve sa Lenin naučil od poľských ro, 
bot.níkov viac revolučných piesní a zdôraz
ňoval, že aj Rusko potrebuje také piesne, 
a po návrate z vyhnanstva si ich často spie
v~ . 

Roky Leninovho života, naplneného bo
jo~ za viťazstvo robotníckej triedy, ubie, 
halí ': nepretržitej práci politickej, organi~ 
začneJ, prednáškovej a publicis tickej. Vždy 
~~ však našiel chviľu, aby si v kruhu svo
JICh druhov mohol zaspievať alebo sa aspoň 
započúva do hudby. Veľmi rád spievfll 
"Varšaviauku", "Smútočný pochod revolu
cionárov", "Dubinušku", "Baj'kal", "Pieseň 
o Steňkovi Razinovi" a mnoho iných. Veľ
mi ľúbil hudbu, kvôli hudbe, preto, aby si 
aspoň hodinku mohol vypočuť dobrého hu· 
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N. N. žukov: Appasionata 

dobníka, odtŕhal sa niekedy aj od práce, 
a jeho p"riatelia to využili, aby ho tak pri
nútili trochu si odpočinúť .. .' spomína Le
ninov priateľ N. L. Meščeriakov: Lenin cho
dieval vypočuť si hudbu i k M. S. Kedre
vovi, svojmu druhovi a spolubojovníkovi, 
ktorý bol dobrým klaviristom. V jeho po
dani Lenin rád počúval skladby svetových 
majstrov a iste nie je náhoda, že najsil
nejšie naňho zapôsobili skladby Ludwiga 
van Beethovena, diela hlbokej myšlienkovej 
závažnosti a neobyčajnej hudobnej krásy, 
ako napr. klavírnu sonátu c mol (Patetickú), 
klavírne ·transkripcie ouvertúr "Egmont" a 
"Coríolanus". ·O tom, ako sa Lenin vedel 
zahlbiť . do podstaty týchto skladieb, svedčí 
aj to, že nemal rád vysvetľujúce komentáre, 
naopák, vyvolávali v ňom podľa .,.Kedre
vovho svedectva ironické poznámky a žia
dosf: "Len bez .. kom·entára, prosím!" So 
zaujatím .počúval Lenin i piesne F . Schuberta 
(Kráľ duchov), diela F. Liszta a F. Chopina. 
Silno naňho zapôsobila i VI. symfónia h 
mol P. I. Cajkovského. Píše o nej v j ednom 
zo svojich listov: "Nedávno som bol prvý 
raz v tohoročnej sezóne na dobrom kon
certe a veľmi sa mi to ľúbilo - najmä 
posledná Cajkovského symfónia (Shympho
nie pathetique) .. . " Leninóv vážny prístup 
k chápaniu hudobných skladieb a požiada
viek na umeleckú závažnosť a hlbku hu
dobného diela jasne dokumentuje skutočnosť, 
že sa mu nepáčili · diela, ktoré preky povali 
planou virtuozitou a nemali hlbšie · založe-
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nic. Nemal rád napr. niektoré zbytočne sen
timentálne skladby F. Mend()lssohna-Barthol
dyho (Piesne bez slov). Na druhej strane 
ho však práve preto tak veľmi zaujali diela 
Beethovenove - priam očarený a nadšen)• 
bol úchvatnou "Appasionatou", ktorú vždy 
znovu a znovu počúval s nesmiernym zauja
tím. "Nepoznám nič krajšie ako Appasio
natu, tú by som počúval každý deň. Je 
to zvláštna, priam nadzemská hudba. Vždy 
si s hrdosťou, možno naivnou, myslím: 
Akých zázrakov sú ľudia schopili!" píše v 
svojich spornienl<ach na Lenina A. M. Gor
kij. Je nápadná súvislosť medzi oboma gé
niami ľudstva. Veď to, po čom Beethoven, 
nadšený ideálmi francúzskej buržoáznej 
revolúcie, celou silou svojej umeleckej čin
nosti túžil, za čo burcoval, Lenin s jasnou 
prezieravosťou a revolučnou rozhodnosťou 
uskutočnil. 

Lenin vždy počúval hudbu s veľk)"ln pô
žitkom, ale a j vzrušením. Jeho spolubojov
nik G. M. Križanovskij spomína: "V po
sledných rokoch, keď Vladimír Iľjič ešte 
pracoval, som sa ho raz spýtal: ,Vladimír 
Iľjič, prečo neskúsite trochu sa rozptýliť 
d ohrou hudbou?' - ,To nemôžem, Gleb Ma
ximilianovič, h u d h a n a m ň a p ô s o b í 
príliš s i l no ... " odpovedal Lenin (pod
trhnuté mnou - P. V.). Môže byť krajšie 
umelecké vyznanie človeka, ktorý vedel 
zmeniť prúd dejín v šestine sveta a celému 
svetu ukázal cestu k nov)•m perspektívam, 
než je toto ..• ? 

Premiéra "Svätopluka" na scéne Opery SND 
Nová slovenská opera Svätopluk od ná

rodného umelca Eugena Suchoiia je rozmer
ne koncipovanou historickou operou, monu
mentalizovanou čo do v\·stavhv .a zložitou 
čo do myšlienkovej náp~e. Dra"maticky vy
hrotené a skoncentrované konflikty histo
rické a ľudské, ktorými je dramatické tka
nivo diela miestami až prck:rvené, sú v pod
state nesené skôr negatívnymi než pozitív
nymi silami. Spôsobom stvárnenia námetu 
pripomína monumentálny cyklus moza ik. 
Dať jednotliv)·m častiam tohto rozmerného 
cyklu mozaík správne základné ladenie a at
mosféru, vystihnúť ich správne dramatic
ké vrcholy a lyrické tginy, ďalej ich ústroj
ne začleniť do celku tak, aby vynikla nie
len ideová koncepcia diela, ale aj spôsob jej 
umeleckého stvárnenia a umocnenia, to všet
ko predstavuje zložitý komplex interpretač
ných problémov hudobn)·ch i scénick)•ch. 
Vyrovnať sa s nimi, to predpokladá veľký 
umelecký tvorivý zápas, ktorého plody mÔ
žu ~ozrieť až po istom časovom odstupe; 
ten JC tu nevyhnutn)·, aby sa YŠetci tunel
ci, zúčastnení na umeleckom predvedení 
diela, dostali nad jeho myšlienkovú zloži
tosť a interpretačnú problematiku. 

Prvé uvedenie Sucho!'íovho nového hu
clohnodrama_tického diela na scéne Opery 
SND v Bratislave dila 10. marca t. r. hodno
time preto hlavne alm priekopnícky 'ume
lecký čin veľkého významu, a to nielen pre 
ďalší život tohto diela, ale aj pre celý ume
lecký kolektív Opery SND v Bratislave. 
Premiéra mala pečať vysokej umeleckej Ú· 
rovne a n adchla predovšetkým zanieteným 
odušeYnením, s ak)·m dali všetci účinkujúci 
svoje najlepšie sily do služieb tohto nároč
ného diela. Toto oduševnenie preklenulo aj 
niektoré nedostatky, ktoré sa vypuklejšie 
prejavili n a grvej repríze 12. mar·ca t. r. 

Základná koncepcia hud obného aj insce
načného stvárnenia opery Svätopluk vychá
·d zala z úsilia čo najviac zvýrazniť jeho mo
numentálnu stavbu ako Yeľkej historickej 
op~ry. Dielo tý m dostalo slávnostn)· a prí
leŽitostný charakter. Takáto koncepcia, roz
umie sa, skrývala v šak nebezpečenstvo, že 
veľké historické k01úlikty (vonkajšia drama
tičnosť) p rekryjú tragické ľudské konfliktv 
(vnútorná dramatičnosť). O to záslužnejÚ 
je podiel režiséra M. \Vasserbauera na úspe
chu bratislavskej inscenácie opery Sväto
pluk. Celým jeho až do detailov ideovo pre
mysleným a vypracovaným javiskovým tva
rom mohutnej divadelnej účinnosti preniká 
·ústredný ideový zmysel diela. Režisér to 

dosiahol scénick~'m zv)-•·aznením pozitívnych 
síl, ktoré prúdia ako mohutné spodné vlny, 
určujúce smer vyústenia prud kých kon
fliktov negatívnych síl. Scénicky vyvážený 

a domyslený hol pomer medzi konflikt
rm historickými, ideovými a spolo
(!enskými · n a jednej strane a tragick)'mi, 
ľudskými na strane d!'Uhcj. Plasticky difc
r·encovan é holo aj vykreslenie :individuál
nych ČÍ"t jednotli,-)·ch postáv s mnohotvár
nou obsažnostou vzájomného prelínania 
vplyvov, určujúcich alebo vysvctľujúcich ich 
vzájomn(· vzťahy v dramatickom deji a jeho 
vÝstavbe. 

-~a funkčne l'Íešenej monumentálnej kon
štrukcii scťny v),tvarníka Ladislava Vycho
dila, ktor)' dal l"ežisérovi k dispozícii pries
tor od najzadnejšej steny javiska až po por
tá! a miesto nad orchestrom. I'Ozohráva re
Zlser \Vasserbauer jednak ·monumentálne 
historické komparzové scény, z ktorých vy
súva temer na rampu dramatické stretnutia 
jednotlivcov ako predstaviteľov rôznych ide
ových prúdov, aby na plošinke nad orches
trom dal konečne s celou údernosťou vy-

Mária Kišoňovä-Hubová (Ľutom!ra) a dr. Gustáv 
Papp (igric Záboj) v bratislavskej inscenácii Svä
topluka Fom. Podho rský 
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Juraj \Viedermann v úlohe Svätoplukovho syna 
-~ojmíra. . Foto: Podhorský 

~nieť v tejto opere takým významným t!'a· 
gédiám výlučne ľudsk~·m. Priestorová sties· 
11enosť javiska bratislavskej Opery pn,čnie
vala najmä v druhom dejstve. Vychodilovo 
riešenie scény, ktorá tu neposkytla reži• 
séroví patričnú atmosféru, .ba dokonca 
ani potrebný priestor na rozvinutie a vy
gradovanie orgiastických obradov okolo 
Perímovej sochy. Extatičnosť týchto vý· 
javov nevystupňoval ani tanečný prejav 
v choreografii J. M1íačhovei. Napriek to
mu, že vychádzal v podstate zo správnych 
pohybovo-tvárnych prvkov, nedosiahol po· 
trebnú výmzovú extatičnosť, čo okrem ryt~ 
mickej n ejednotnosti zapr.íčinil manierovo 
"nadľahčovaný" baletn)' prejav. Táto po
známka sa týka najmii vystúpenia PP.rúno
v)•ch kňažiek, ktorých výkon stiahlo aj ich 
kostýmovanie do inej štýlovej rov iny: Pô
sobili ako pohádková personifikácia ohiía 
ž veľkooperného romantického aparátu. 
Sporné ostáva aj oblečenie kňažiek Moreny 
a najmä kostým Mileny - materiálom aj 
riešením - v 2. dejstve. Nap1·iek ponurcj, 
desivej atmosfére vstupného výjavu 2. dej
stva, chýba tomuto v)•stupu presvedčujúca 
dramatická sila a okrem toho sa vymvká zo 
Štýlového rámca. Ku kritick)•m prip"omien-
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kam, ktoré sa týkali kostýmov E. Holéczy
ovei, divadelne .pôsobivých a v zásade správ
ne diferencovan)·ch, treba pričleniť aj pri
pomienky , týkajúce sa niektorých neštylo
vých, pdpadne nehistorick),ch prvkov. Naj
viac tu ruší farebné ladenie kostýmov krá
ľovského sboru, ktoré -hoci samo osebe vý
tvarne čisté a krásne --· neštýlovo a zhvtočne 
nad.ľahčuje pozndie monuH~entálnych. obra
zov, komponovan)'ch do ústredných borlo,r 
hlavných postáv v určitej mocnosti farebne:i 
aj tvarovej. 

Pohybová spolupráca l\L Mrázkovei opä
tovne ·ukázala jej zmysel pre režisérovu ide
ovú koncepciu diela a jeho štýlové scénickú 
stváme1Úe. Ci už v práci so sólistami alebo 
s menej citlivým a disciplinovaným sbor·om 
vedela zladiť výtvarno-pohybovú stránku 
hereckých akcií z hľadiska jednotného št)·lu 
výtvarného názoru, no s priliehavou dife
renciáciou ich v)·znamotvorne.i a emo.cionál
nej funl<cie. Základom vedenia výtvarného 
prejavu je vzhľadom na priestorov ú rozľah
losť sošné por'iatic postáv s pohybovými ob
lúkmi, vedenými cez veľké plochy, vnútri 
ktorých sa výraz sústreďuje do lnimiky tvá
re, pohľadu alebo · do gest a pohybov síce 
malého ambitn, zato viiak intenzívne sústl.·e
dencj výrazovej nosnosti. 

Hudobné naštudovanie opery Svätopluk 
šéfdirigentom T. Frešom malo všetky znaky 
jeho eruptívneho muzikantského tempera
mentu, ktorý vie strhnúť orchester k sústre
deným a uceleným v)·konom. V zhode so 
základnou koncepciou sklbil a udržal dielo 
ako celok v jeho monumentálnych plochách 
vo výraznom dramatickom napätí. Vychá
dzajúc viac z hudobnej tektoniky diela a jej 
zákonitostí, sústredil sa T. Frešo na sta
vanie dynamických a výrazových kontrastov 
veľkých plôch, kde dosiahol mohutne znejú
ce gradácie v dramaticky vzrušených kul
minačných bodoch. Ako nám však ukázala 
prvá repríza· 12. marca t. r., OJli'oti premiére 
badateľne menej sústredená, či už ide <> 
ostro vyht·otenú rytmickú koncíznosť, into
načnú čistotu a jednoliatosť nástupov n ielen 
sborov (naštudovali sbor·majstri J. Petr, J. 
M. Dobrodinský - sbor Slovenskej filhar
mónie, St. Faiták - sbor J. L. Bellu), ale 
aj orchestra, žiada si toto dielo ešte hlbši po
nor do interpretačne náročnej pl·oblemati
ky. Ukazuje sa, že nielen v orchestri , ale 
najmä v sboroch ch),ba väi:šie a plastickej
šie odstupňovanie jednotli~·"h kulminač
ných vrcholov, či už veľkých plôch alebo 
menších zatvorených čísel z hľadiska ir.h v)•
znamu v celkovej výstavbe dramatického 
deja. Aj farebná paleta sborov a orchestra 
potrebuje rozšíriť škálu nuansí už aj preto, 

Milena a Mojmír v kresbe Evy 
Zimmerovej-Grešákovej 
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že nepriaznivé akustické podmienky bra· 
tislavskej opery zavše zahmlievajú fareb
nosť. Tam, kde sa cez veľké plochy sús~re
ďuje ťažisko vývoja dramatickej línie s jej 
citov)·m dotvorením vo vokálnej zložke, bu
de treba dosiahnut citlivejšitt výrazovú a 
dyna"mickú mnohotvárnosť o1·chestrálneho 
sprievodu. Sólisticl<é party sú čo do r·ozsahu 
náročne exponované. Ich zvládnutie pred
pokladá "veľké hlasy" s vyspelou technic· 
kou erudíciou. Komplex oveľa zložitejších 
interpretačných problémov viaže sa však na 
prechádzanie z rýdzo deklamačných recita· 
tívov do arióz, kde je základnou nosnon 
silou výraz. Tu nejde len o vystihnutie oh
sahovosti hudobného VÝrazu ;ko takého v 
rámci reprodukčnej št.ýiovej čistoty Sucho
ňovej hudobnej reči. Jeho emotívna sila mu· 
sí byť umocnená úplným stotožnením sa 
s obsahom, zmyslom slova v jeho kontexte 
s v)'z'namovo-oznamovacou a obsahovo-emo· 
cionálnou funkciou. Vysoké majstl'ovstvo 
speváckeho umenia, sclwpné najjemnejších 
·výrazových nuansí, musi sa tu spájať s veľ· 
kou hereckou kultúrou, ktorá vie postavu 
pevne zachytiť a sformovať do jasných, psy
chologicky pravdivých a presvedčujúcich ob
rysov. Treba konštatovať, že v bratislavskej 
inscenácii opery Svätopluk dosiahli spevác
ko-herecké výkony vcelku reprezentačnú u
meleckú úroveň, ktorú u niektorých sólistov 
možno smelo označiť za nadpriemernú nie· 
len z hľadiska ich doterajšej umelr;d<cj 
práce, ale aj v reláciách svetových. 

Zo ženských postáv vynikla kňažná Ľuto
míra M. Kišmlovej-Huhovej. Bez najmenšej 

ujmy na. štýlovej čistote speváckeho výkonu, 
ktorý priam klasicky vystihuje svojský štýl 
Suchoľíovej hudobnej reči, preniesla do spe .. 
váckeho výrazu všetky naíjemnejšie vnú
torné psy~hologické nuansy bohato a pre
myslene diferencovaného hereckého výkomL 
U alternujúcej Z. Frešovej-I:Iudcovei rozhod
ne prevažuje spontánny temperamentu)' he
recký prejav nad speváckym. Na skúškach 
sme s obdivom sledovali individuálne vdtie
ne, ktoré do základnej koncepcie postavv 
Blagoty vnášali 0 .. llarúiková a N. Hazu
chová. Na premiére uchvátila O. Hanáková 
výkonom, ktorý bol úplne b y tostným sto
tožnením s rolou. N. Hazuchová striedmy)ll.i, 
s prísnou umeleckou disciplinovanosťou vo
lenými prostriedkami monumentalizovala 
všeľudské tragické črty tejto postavy, Pod 
vplyvom silnej indispozície ne!'odarilo sa jej 
však podať 12. marca t. r. taký umelecky 
strhujúci výko~ aký sľubovali jej krásne 
u celené výkony na skúškoch. Výraznú pe
čať vysokej UJ!Ieleckej kultivovanosti nesie 
postava Mileny v pod8nÍ M. CP-sányiovei. 
Hoci jej výkon znesie aj najvyššie umelec
ké kritériá, jednal{o ho skôr obdivujeme, ako 
nás citovo bezprostredne zaujme a dojme. 
Sve tlá p"ostavi· Mileny, v celej svojej tra
gike prostého, čistými a vrúcnymi citmi ob
dareného dievčaťa, je akoby stvorená pre St. 
Hulmanovú, ktorá práve takéto posta.vy 
vie stvárniť s presvedčujúcou prostou život
nou pravdivosťou vo zvnícnenom spevác
kom výraze alebo v plachom. hereckom 
stvárnení, obostretom poetickým čarom. · 

V postave kráľa Svätopluka našiel J. Had-
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>. ~~__" r--:~ 
:raba jedinečnú príležitosť ukázať mnoho
tvárnosť svojho hlasového fondu, navidom-
1lČÍ vzrastajúcej speváckej kultúry . J eho bo
hatá škála v)-razových speváckych registrov 
však dosiaľ dominuje nad u vedom•;mc stme
lený m a intelektuálne podchyten ým preja
vom hereckým. Hoci jeho herecké stvárnenie 
postavy kráľa· Svätopluka dosiahlo vysokú 
úroveň už na premiére, predsa len ešte po
stave chýbal ústredný nadhľad. No už prvá · 
repríza ukázala, ako sa J. Hadraba "za:;pie
val" do roly, ako ju očistil a zintenzívnil nie
len v mimike tváre, ale a j v pevnaj~i~, ma
jestátnejšie zvládnutom postoji, geste a naj
mä chôdzi. J. Hadraba sa. zmocnil postnvy 
.a začfna ju formovať do monum?ntálnych 
tvarov. Mojmíra alternujú B. Harttih a J. 
Wiedermann. Premiérové predstavenie ovlá
dol po speváckej aj hereckej stránke suve
rénnym , priam fascinujúcim výkónom .B. 
Hanák. Mohutný hlasový fond rozžiaril naj
mä v záverečnom obraze do kovovo rýdzeho 
výr&Zu uchvacujúco mocnej oznamovacej 
sily . Hlasov)·m naturelom lyrickejší J. Wie
·dermann vnáša do postavy viac kultivova
nej ušľachtilosti, čo sa prejavuje aj v citli
vejšom zvlnení dynamického ambitu. St. 
Roza podchytil postavu Svätopluf>a ml. s 
vyzretý m hereC'kým umerúm. No jeho uce-
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lený spevácky výkon b y bol našiel lep5ie 
uplatnenie pri menej priE>.bojnom h lase J. 
W1edermanna. Alternujúci J. Sekera, ktoré
ho wagnerovsky sýty hlasov)· fond ostáYa 
v našej opere zakopanou lui,·nou, Yiac ako 
prekvapil čistým hereck )·m vypracovaním 
1·oly . Aj spevácky p rejav prezrád.~:al starost
liv ú prípravu, v)·sledkom ktorej bolo d ra
maticky účinné a presvedčujúce stvárnenie 
postavy. Najťažšie interpretačné p roblémy, 
najmä herecké. prináša postava igrica Zábo
ja. Je to jediná postava opery, ktorá pre
chádza zložitým psychologJCkýrn v)·vo;om, 
plný-m :r.vratov a protikladov. Dr. G. Papp 
dáva tejto postave celé svoje osobitné he
rceké aj spevácke umenie. Preto mu lepšie 
yychádzajú scény dramaticky vyhroten0 a lE>
ho vášnivo citovo vzmšené ako lyricko-ep ic
ké tíšiny . Citlivý zmysel p1·e účinnosť ústroj
ne l'Ozohrat),ch gradácií umožňuje mu do
;iahnuť až desivú údernosť, bolesť a žiaľ v 
prikrátkom monológ u po smrti J:utom·íry. 
Fran tišek S!tbert pre ochorenie nespieval pr
vú reprízu 12. marca t. r. (Zaskakoval na
priek silnej indispozícii dr. Papp.) Z dojmov 
na skúškach sa zd á, že sila jeho v)·kon u bu
de skôr v lyrickejšej snivosti a citovosti ako 
v drama tick)·ch zvratoch. Dragomíra úspeš
ne st\·fu·nil B. Simanovský v jeho mon u
nlentalizovaných hrdinských črtách, čo pod
čiarkol aj jeho priebojný spevácky výkon. 
H erecky invenčnejší J. Martvoň. vytvoril 
ľudsky kladnú podstatu Dragomíra, preja
vujúcu sa najmä v oddanej láske ku krá
ľovi. V postave žreca bol V. Nouzovský he
reeky presvedčivejší, zatiaľ čo G. Zelenay 
viac uplatnil svoje spevácke umenie. 

Z ostatných účinkujúcich, ktorí podali vý
kony primerané celkovej umeleckej úrovni 
predstavenia, vynikli St. Bel'íač~a a A. Ba
ránek . 

Napriek čiastkovým nedostatkom, z kto
rých sme niektoré spomenuli, vyznela p re
miéra opery Svätopluk ako dôstojné vyvr
cholenie osláv 40-ročného jubilea Sloven
ského národného divadla v Bratislave. Uká
zalo sa, že opera SND disponuje dnes hod
notnými umeleckými silami. Cím viac takých 
ťažk)'ch umeleckých úloh, ako bola opera 
Svätopluk! Potom bude môcť náš opern)· 
súbor dokázať, že je schopný dosiahnuť ta
ké umelecké výšJ..-y, aké už dosiahla sloven
ská operná tvorba. 

J. M. Terrayová 

.Nevšedný deň v operete Novej scény 

Opereta Novej seény '" Bratislave uvedc
J1Ím komédie Nie je všedný deň (24. feb
.ruára) od mladých talent<>van~'ch sloven
skvch a utorov skladateľa Nlilana Nováka a 
lib-retistu Petra Sevčoviča už nikoho nene
cháva pochybovať o tom, že vykročila pev
ne a definitívne na nov'Ú ces[u svojej ideo
vo vyhranenej umeleckej činnosti. Ukázalo 
sa, že ustavičným hľadamm a správnou 
''oľbou nov ých metód, medzi k toré patl'í 
napr. aj nový spôsob získania libreta s naJ· 
aktuálnejšou súčasnou t ematikou častejšie 
vypísanou súťažou, najmä však starostlivá 
voľba šťastného v y tvár·a11Ía spolupráce skla
dateľa a libretistu, a nie na poslednom mies
t e i spolup ráca a porozumenie dotvárateľov 
pri realizácii hudobnodramatického diela už 
na scéne ...:... naše n ové spevohry a operety 
budú môcť oveľa účinnejšie plniť svoje úlo
h y pri prctváraní vedomia spoločnosti a tak 

spolupôsobiť na urýchlení výstavby socia
lizmu v našej vlasti. 

P redovšetk)rm treba vyzdvihnúť nápadi
vosť a novátorstvo réžie Jána Ká/;: o ša, ktor)· 
v " hudobnej pohľadnici zo súčasnej Brati
slavy" vytvoril správnu atmosféru. Je tu už 
nové prelínanie hodnotnej textovej a hudob
nej časti v jednoliaty súvislý tok, odrážajúci 
dnešné životné tempo. 
Nositeľmi komiky a všetkých snažení sú 

mladí ľudia, kdežto starší sú v podstate zä
porn)·mi typmi .. No oproti ch uligánskym ty
pom, s ak)'mi sa stretávame vo filmoch a v 
novej dramatickej literatúre, v operete ::\'"ie 
je :všedn)• deľí v ystupujú zväčša zdravé ty
py. A naskrz zdravou je aj h udba l\!ilana 
SoYáka . Strhuje živosťou rytmu, ráznosťou 
i lyričnosťou a nikdy nie banálnym humo
rom piesní. Podmanivá spevnosť , i kultivo
vanosť textov napr. Piesne o Bratislave, Pies-

Skladateľ Milan Noväk predhräva členom bratislavskej N: vej scény svoju novú operetu Nie je v~edný 
deň Foto: Smotlák 
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Sólisti Novej scény v hlavnýc!> úlohách operety 
Nie je vš edný cie . Z an; Kacol Vh ch ( Ivan Pla
chý), Ern est Kostelnlk (Miro Ad;mek), Anton 
Ba llU ( Rud> R sina) a Joze f K'.lcYir (P )vol 
Brtka) Fo:a ; šmotlák 

ne O· sedmikráske, piesní Každý rneco n osi, 
Ilúzie, A dnes tan cuje celá uliea, Všedný 
deň, Lunapark by si zaslúžili neodkladné vy 
danie úačou, b a trúfam si dodať, že i s rus
ký m a n emeck)•m prekladom. 

Celý dej srší n esiláckymi aforizmami, sa
tirou na ľudí "s maskou", a formu komédie 
vyu žívajú autori najmä na zdravý humor, 
ktorý sa d á postrehnúť iba intímnym pozna
ním stvárňovanej problematiky. Tento hu
mor prichodí často 'nečakane, no je tým pre
svedčivejší vo zvrate. 

Operetu .hudob ne n aštudoval a dirigoval 
Zdcn el~ Macháček Pod jeho pevným vede
n ím sbor, ktorý tu funguje ako analógia an
tického chóru, i orr.hester podali nadšený, 
radostný a preto i krásny výkon. K úspeehu 
n ovéh o diela prispeli a j poll1erne šťastne vy
braní sólisti : E lena K1ttnaeová, Elena Fec
ková, Mária Hájkov á. Elena Kotlianwská, 
Anton Baláž, Karol Vlach, Jozef Kuchár, Er
nest Kostelnik, v menších úlohách Zdenek 
Piechula, Ladislav Fecko a ďalší. Ieh obetavé· 
výkony napospol splnili požiadavku tejto 
náročnej komédie, usilujúcej o syntézLt slova 
a hudby: zamestnať naplno. zmysl y diváka .. 

O úspešnom nastupení novej cesty tejto 
hudobnej komédie svedčí aj záujem operet
ných scén v Brne, v Olomou.ci. v Prahe a 
v Košiciach, ktoré si vyžiadali klavírne vý
ťahy. 

J. Samkt> 

~telan Winkler : Spomienka na oslob~denie 
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OPERETA V BA~SK IU BYSTRICI 
ZACALA CINXOST 

Po prvej ú spešnej opernej pre1niére sme 
nedočkavo očakávali aj prvú operetnú pre· 
miéru nového spevoherného súboru divadla 
J: G. Tajovského v Banskej Bystrici. Už 
v svojom prvom bulletine vytýčili si b ansko
b ystrickí divadelnici, že do svojho rep erto
áru budú okrem opier zaracľovať aj opere
ty a hudobné komédie, lebo v týchto žán
roch je viac súčasnej tematiky . .A tak aj 
urobili. Ich prvou operetnou premiérou 
(20. januára 1960) bol i\Iódny ateliér , so
vietska operetná novinka so súčasným ná
metom. Libreto napísala Irina Petrovov á, 
a utorka mnohých sovietskych ope1·e tných 
librie t a k omédií, známa aj u nás zo sati· 
rického časopisu Krokodíl. Hudbu zložil Se
mion Arkacllč Zaslavskij . (Libre to preložil 
Fero Novohradčan, texty piesní preb ásnil 
Ľubomír Feldek.) Celú operetu okrem b ale t
nej hudby inštrumentoval J án Kende, b alet
nú hudbu inštrumentoval René Kubínsk y . 
Zaslavskij je a~torom deviatich op eriet. Má 
vrelý vdah k Ceskoslovensku, o čom sved
čia jeh o dve operety, staršia, Pod pražským 
nebom, a posledná, Diamantové nebo (libre
tistka Petrovová). V operete Diamantové 
nebo rozprávajú autori o priateľstve českého 
mládenca a ruskej dievčiny, ktoré sa pre
meni v lásku. 

Opereta Módny ateliér mala premiént 31. 
decembra 1958 v Moskovskom divadle ope
rety. Banskobystrická spevohra siahla teda 
po novinke a jej zásluhou je t áto prvá pre
miéra súčasne aj československou premié
rou. 

Opereta čerpá námet z dámskeho mód
neho ateliéru, v ktorom pracujú poväčšine 
mladí ľudia, ktorí sú zodpovedtú, priami, 
a úprimni, plni pracovného elánu a opti
mizmu, i keď nie sú bez nedostatkov a 
omy lov. Ústredný dejový motív sa však 
zameriava na dve postavy. S ú to manželia 
Múza Leopoldovna Prilepinová, .krajčírka a 
návrhárka, a Pavel Ryčkov, zástupca riadi
teľa krajčírskeho · trusttL Sú to ľudia, k torí 
za svojím blahom n echodia práve po naj
rovnejších cestičkách. Múza Leopoldovna je 
kozmopolitkou - obdiv uje západniarsky 
vkus obliekania, je k ariéristkou a túži po 
mieste riaditeľky ateliéru, je intrigánkou a 
medzi spolupracovnikmi vyvoláva nedo· 
rozumenie. Aby mohla ľahšie dosiahnuť 
svoje plány, žije pod dievčenským menom 
a bý va v inej štvrti mesta ako m anžel, a 
to všetko len z " taktick ých" príčin. Klad
n ými postavami sú dve dvojice, Viera .Be-

riozl;inová, riaditeľka dámskeho ateliéru, a 
·Voloďa Cašnikov, návrhár k ostýmov, medzi 
ktorými vznikne láska, ale aj nedorozumenie. 
ktoré svojimi intrigami zapríčinila l\I úzn 
Leopoldovna. Ďalšia dvojica, Zina Zvanre
vová, str.ihačka, Vierina p:·.iateľka a Sal:kn 
Golberidze, telov),chovn ý inštruk tor, je typ 
mladých, temperamentných ľudí, plných 
elánu a humoru. Zásluhou Zininej šiltov
nosti, k torá odhalí intrigy :\1úzy Leopol
dovny. sa všetko dobre skon<'í. 

Héžiu ~Iódneho ateliéru mal František 
Rcll, k tot·ý tu dobre uplatnil svoje skúse
nosti a dokázal, že svoje remeslo ovláda. 
\'ie rozohrať veselé i v tipné výstu py, vie 
narábať s nwuálny mi a Iane:'·n)•mi prv);ami 
a je si vedomý, že hudobná komédia má 
rozdávať úsme~', radosť, elán, chu f do prá
ce, no má aj svoje hranice vkusu, a tak 
plní aj v)'chovné poslanie. Najlepšie ľliU 
vyšlo druhé, dejstvo, ktoré sa končí veľkou 
p reh liadkou vo forme baletu, kde veľmi ši
kovne využil celú hraciu plochu ja \•Íska. 

Jednotlivé postavy obsadil i okrem už nám 
znám ych sólistov z operného p redstavenia 
väčšinou nov)•mi tvárami a menami. • Ta 
ich výkone vidieť, že operetu nechápu ako 
lacnú zábavu , ktorá sa m ôže odbyť ľavou 
rukou, a le že k práci pristupovali svedomite 
a zodpovedne. 

Vieru Beriozkinovú pred stavovala Dag
mar Hohová. I napriek h lasovej indispozí
cii vyt vorila ty p sympatickej a svedomitej 
pracovníčky, kt orá sa pre prácu často až 
príliš zdržanlivo chladne správala k svojmu 
milému Voloďovi Cašnikovi, ktorého steles
nil Stefan Marton. Obaja podali dobrý 
herec!<)' i spevácky výkon. Veľmi sympatic
kou a azda najlepšou dvojicou boli snúhenci 
Zina Zvancevová - l\-larta Ferancovä 11 

Saliko Golberidze - Jozef Konder. Obaja 
vytvorili úprimné mladistvé ty py, pln é pra
covn ého elánu. Ferancová je činoherečka, 
v operete sp ievala po prvýkrát a to úspešne. 
;\Iala b y sa však venovať h lasovému škole
niu, aby jej hlas získal kultivovanosť, a 
m ôže z nej byť veľmi dobrá operetná spe
váčka. Ako sme už spomínali, záporn)m1i 
ty pmi sú manželia Pavol Ryčkov - 0Ddrej 
Bystran a :\1úza Leopoldovna - Karola Vaj
d ová. Obaja sú veľmi dobré veseloherné 
typy, ktoré v operete nájdu uplatnenie. 

Osobitne a s mimoriadnou pochvalou sa 
treb a zrnienif o kostýmoch, ktoré navrhla 
Irena Schánerová. Bola to prehliadk a efekt
n ých dámskych i pánskych oblekov, ktoré 
hýrili farbami a rôznosťou strihov. Scháne
rová veľmi vkusne volila farby látok, ich 
zladenie a kombinovanie je majstrovsk é. 
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Vo veľkej baletnej scéne (choreógrafia F. 
O. Bernatlka) účinkoval celý baletný súbor, 
k tor-ý sa veľmi dobre zhostil svojej úlohy. 
HJa,-ne v spoločných tancoch p rekvapili zla
denosťou pohybov. Kostýmy vkusne dopl
ňovala scéna PaYia Herchla. Hudobné na
študoYanie pre,·za l dirigent René Kubínsk-y, 
k torý okrem menších tempových výkyvov 
viedol predstavenie spoľahlivo. 

Operete ::-.Iódny ateliér b y však veľmi p~
mohli šikovné škrty hlavne v prvom deJ
stve. Celé dielo je dosť dlhé a autorka libre
ta ide nn niektoré problémy dosť zoširoka 
a niekedy sa aj opalmje, čo zdržiava vese
lohern ý spád hry a medzi jednotlivými hu
dobnými číslami je veľa dialógu. 

Úspešnú _premiér·u neohrozili ani technic
ké ťažkosti napr. onesJ<orené. dodanie a vy
hotovenie kostýmov a pod. Keď si porov
náme ostatné krajové spevohemé scény, kto
ré už niekoľko rokov vyvíjajú !lktivnu č in
nosť, môžeme byť s úrovňou v Banskej 
Bystrici spokojní. Preto si len treba želať, 
aby tento začiatočný elán bol t rvalý a vie
dol súbor k ďalším úspechom a k zvyšo
vaniu umeleckej úrovne v opere, operete 
i balete. 

Marián Juríl~ 

"MOSKVA-CERIO:VIUSKY" 
NA KOSICKEJ SCÉ~E 

Operný súbor Státneho divadla v Koši
ciach u možnil svojim návštevníkom obozná
miť sa s operetou Dmitrija Sostakovič:a 
"Moskva- Ceriomušky". Premiéra 6. II. 1960 
bola očakávaná so zvedavosťou napriek 
tomu, že stne už mali možnosť veľa počuť 
a čítať č i tli o mosk ovskej alebo bi·atislav
skej inscenácii. Je to predsa celkom p ocho
piteľné, lebo naša predstavivosť vedela si 
ťažko vytvoriť obraz Sostakoviča - aut.ora 
operety. ~!ali sme teda možnosť vidief 
Sostakoviča ako skladateľa operety "~loskvn 
- Ceriomušky" . 

Hudobne naštudoval Sostakovičovu op ere
tu Radovan F. Spišiak, ktorému sa p odarilo 
vyťažiť z partitúry jej jenmé nuansy a re
alizovať ich v orchestri. S režisérom Bra
nislavom Kriškom spolupracovali na insce
nácii výtvarník prof. arch. 1\Jartin Brezina 
a. h., Magda Radványiová, ktorá navrhla 
kostýmy, a choreograf Stanislav R emar. Re
žisér pracoval vynaliezavo, svojským spô
sobom najmä v tedy, keď chcel podčiarknuť 
komičnosť niektorých scén (najlepšie v dru
hom dejstve) a podsta tne pozmeniť pora
die jednotlivých hudobných čísel (vždy na 
prospech veci ?) . Azda nedostatočný počet 
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~kúšok (u niektor:)·ch azda malá pružnosť} 
zavinil na scéne viacen': nepresnosti 

V úlohe Borisa Koreckého sa dob re uvie
dol Ladislav Pačaj. Zatiaľ však v ňom do
minoval viac herec ako spevák, h oci dispo
nuje pekným naturálnym hlasom. Vhodne 
volená bola dvojica Karol Mareček a E lena 
Stubňová, ktorí s vkusom h erca i speváka 
~tvámili postavy Buhencova a žen y Máše. 
Lída Jolany Koronskej pulzovala najmä po 
hereckej stránke mladistvým životom a kon
irastovala tak s postavou jej otca Baburova, 
ktorú sme v ideli v podaní Ladislava Kucku. 
V ostatných úlohách sa predstavili Stanislav 
::-.fartiš (Sergej Gľuškov) , Božena Hanáková 
(l~usia) , Ján Pasiar (Dreb ednev) , Bužena 
Kustrová (Vava), Ladislav Neshyba (Bara
baškin), Karol Ondrejkovič (Kuročkin), Sil
via Colombová (Ku.ročkinová) , Ladislav 
Sprínc (~1yľkin) a Anna Staníková (Myľ
kinová) . 

Na záver si nemožno odpustiť pripomien
k tt, o ktorej sa tti hovorilo, no dosiaľ ne
našla nijakého ohlasu. Kvety sú aj na otvo
renej scéne vhodn ým darom umelcovi, kto
x-ý musi vynaložiť značné duševné i fyzic
ké vypätie pri práci na naštudovaní opery 
alebo operety. Na otvorenú scénu však ne
patria nijaké iné dary, balíčky, fľaše a po
dobne. Dehonestuje to slávnostný rámec 
premiérového predstavenia. 

Ľubomír Cížek 

"ľllOSKVA-CERIQ::-.IUSKY" 
V PRESOVE 

20. februára t. r. mala Sostakovičova ope
reta Moskva-- Ceriomušky premiéru v Di
vadle J . Záborského v Prešove. Po bratislav
skej Novej scén e a operete Státneho divadla 
v Košiciach je to už tretia slovenská scéna, 
u vádzajúca posledné Sostakovii:ovo drama
tické dielo - zjav potešiteľný aspoň na 
prvý pohľad, keď t otiž p redpokladáme, že 
naštudovanie má primeranú úroveň k hod
note tejto operety. Cet~omušky sa totiž sme
lo (i keď nie vždy dôsledne) snažia vypo
riadať s meštiackymi nánosmi, ktoré bránili 
(a u starších operiet i dodnes bránia) plno
právnPmu začleneniu tohtn žánrn do socia
listického wnenia, do účinného boja o pre
v-ýchovu človeka. Súčasnosťou svoj~o ná~ 
metu a britkými šľahmi namierenýrru proti 
nejednému nešváru, proti prežitkom buržo
ázncho myslenia ukazujú, ako môže vyzerať 
duchom politické a formou zábavné dielo, 
a tým zároveň ukazujú perspektívy vývoja 
operety v nových podmienkach. 

Zdalo by sa, že novátorstvo námetu Ce-

riomušiek si eo 1pso •-)·nút~. i nové. cest~ 
v ich scénickom stvárnení. Ziaľ, presov.ske 
p•·edstavenie u kázalo opak. Hosťujúci režis~r 
Karel Smažík z Kladna sa nevedel zbaVIť 
rutinérskych návyk o,-; presnejšie poveda~é: 
pokladá samoúčelnú zábavu starších oper1et 
(ktorá svojho času nahrávala p~ytkému 
meštiackemu vkusu a zároveň kazila vkus 
pracujúcich) za nepostrádateľnú s.účasC pred
stavenia. Libreto Massa a Cervmského ho 
zrejme neuspokojila, preto ho "doplnil" vy
tváran ím fmškovitých scén za pomoci ním 
samým dopísaných prisvedče~, nič nehovo
riacich poznámok- teda použ1tlm obvyklého 
oporetistického a rzenálu, dnes u ž vrcholne 
nesy:mpatického. Nechcem tým povedať,. že 
by Smažík nevidel toto jadro, a le zreJme 
nedocenil jeho nosnosť . Len tak si možno 
vysvetliť , že na nmohých miestach nechal 
t~xt jednoducho odrecitovať, takže inteli
aentnú satiru a vtip, ktoré sú v ňom skryté, 
~i publikum neraz nestačí uvedomiť. 

Smažíkova koncepcia mala, samozrejme, 
vplyv aj na jednotlivé výkony, ktorých 
hereckú stránku treba pripísať zväčša na 
jeho "Tuh. V hlavných úlohách Lidy a Bo
risa vystupujú Z. Sestáková a J. Silan . P?
ňatie oboch postáv je dosť povrchné - Bons 
je namyslený chuligán, Lida (v ro_zpore 
s libretom) uplakané, nesa:mostatné dievča. 
Spevácky obaja sólisti patria medzi najlep
šie sily prešovskej operety ; škoda, že ne
mali možnosť ukázať svoje herecké sch op
nosti. Lepší dojem v tomto smere zanechala 
. zápomá" ·dvojica Drebedneva a Vavy (G. 
Spišák a E. Smáliková), ako a j Ľusi K. Soš
kovej - len by sa žiadal ú spornejší spevác
ky prejav, lebo hrozí nebezpečenstvo, že sa 
speváčka čoskoro doslovne vykričí. (Vôbec 
celé predstavenie - najmä v sborových kom
parzoch - trpí prílišným forte.) Postavy 
I3uhencovových (J. Piussi, E. Sáriová), Ku
ročkinovcov (J. Staní!•, M. Boháčová), a 
:VIifkinovcov (L. Kicko a J. Valentová} by 
si žiadali detailnejšie prek.reslenie. U J. Pius
siho je okrem toho Achillovou pätou spe
vácky prejav - h erec prakticky len par
landuje. Gluškov bol pochopený ako ~en
timentálny milovník a okrem toho Jeho 
predstaviteľ v p remiérovom obsadení (i 
ostatní uvádzaní sólisti sú z prvého pred
stavenia) J. H atok neraz nevládal - po
dobne ako A. Dobiš v úlohe sprievodcu v 
múzeu - zvládnuť pomerne ľahké spevy 
Ceriomušiek. 

Neveľký orchester spevohry pod vedením 
A. Buranovského pi·ekvapivo dobre spre
vádzal v prvej časti ; v druhej už poľavil a 
neraz zakolísal - nevednô či z dôvodu ur6-

tej p rerruerovej· nervozity a lebo skôr pre 
náročnosť orchestrálnej partitúry Ceriomu
šiek. Sbor (sbormajster J án Sitter) zvládol 
svoju úlohu dobre. Choreografia B. Sv obodu 
mala zvyčajný operetný štandard. Scény a 
kost)'m y F. Skfípka svojou jednoduchosťou 
a pestrosťou tvorili vhodný rámec predsta
venia. Igor Vajda 

CS. PRE.MIÉRA. TROJAl~OVHO 
KOLOTOCA V OSTRAVE 

Býva už údelom väčšiny nových opier, 
že . sa scénicky predvádzajú až po určtt?m 
časovom odstupe od svojho vzniku. Výrum
ku azda tvorili iba diela skladateľov, ktorí 
si už vydobyli svoje meno v hudobno~ 
svete, alebo diela hudobne i námetove mt
moriadne významné. 

Václav Trojan si musel počkať na uve
d enie svojej opery "Kolotoč" až 20 rokov . 
Autor si už pri p ráci na t ejto opere uve
domoval že toto dielo sa ťažko uplatní n a 
našich ~perných scénach pre mimoriadne 
náročné požiadavky, k toré kladie jeho pred
vedenie. Predovšetk-ým preto, že ide o ope
ru det skú, a naše opemé scény si okrem 
yzácny ch výnimiek odvykli uvádzať detské 
opery, čo je veľká škoda. Tažisko op~ry 
Kolotoč je práve v detskom sbore a 1 v
sólovom obsadení niektorých detských úloh. 
A pre divadlo, ktoré n emá poruke rozsiahly 
detský sbor, je uvedenie Kolotoča celkom 
nemožné. 

Séf ostravskej opery a dirigent predsta
venia Bohumil Gregor sa nezľakol prekážok 
a naštudoval Kolotoč so súborom Státneho. 
divadla v Ostrave. Vďaka dobre vedenému 
detskému rozhlasovému sboru na čele so 
sbormajstrom Božetechom Bílkom, za spo
lupráce režiséra Ilju Hy lasa, sbormajstra J . 
R. Míšu , výtvarníka Františk a Trostlera, 
zaslúžilého umelca, ako i samého autora, 
sa mu podarilo vytvoriť p redstavenie ne-· 
všedné, a to ako svojím námetom, tak i hu
dobnou rečou. J e to predstavenie, ktoré vie 
"chytiť" malých i veľkých, podmaňuje svo
jou roztomilosťou, detskou bezprostrednos
ťou, ako i hudobným spracovaním. Preto má 
Kolotoč veľmi blízko p ráve k Janáčkovej 
Líške Bystrouške. 

V Kolotoči niet v pravom zmysle slova 
hlavných úloh. Všetky úlohy sú epizódne, 
a preto i úspech predstavenia je dielom cc-· 
lého kolektívu, ale hlavne rozhlasového sbo
ru. Preto sa treba zmieniť aspoň o 10-roč
nej Liane Sterbovej v úlohe dievčatka na 
kačičke, ktorá ako sp evácky, tak h erecky 
splnila všetky požiadavky. Výborne sa u-
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viedol i Karel Pruša v úlohe mesiaca a Mi
loš Ježíšek ako vodca indickej výpravy, ako 
i ďalší predstavitelia. Detské srdcia si iste 
získa v ýborne zahraný biely slon a gorila 
v podaní sólistu baletu J. Cejku. 

Sborrnajstrovi Božetechovi Bílkovi, ako i 
režisérovi Iljovi HylasoV:i, sa podarilo dô· 
sledne zladiť sbor detí a viesť ich k doko
nalému hereckému prejavu, litorý väčšine 
našich detských postáv v činohrách alebo 
vo filme chýba. Ich práca s .deťmi je tým 
záslužnejšia, že herecký prejav v spevohrách 
býva častokrát podceňovaný aj u dospel)·ch 
predstaviteľ ov. 

Premiéra Kolotoča sa stretla s búrlivým 
úspechom u obecenstva, ktoré sa takto od
menilo prítomnému skladateľ ovi Václavovi 
Trojanovi a libretistke M. Charousovcj
Gardavskej. Kolotoč si iste nájde cestu i na 
naše "veľké" operné scény, ktoré by sa ňou 
zavďačili najmä našim deťom a pripravili 
by im veľký hudobný sviatok. 

Uvedenie aspoň jednej detskej opery do 
roka by malo byť povinnosťou každej na
šej opernej scény, i keď berieme do úvahy, 
že zo strany našich divadiel sa deťom ve
nuje dosť starostlivosti uvádzaním baletov 
na nedeľn)·ch odpoludňajších predstave
niach. Peter Herzog 

KONCERTY SF VO FEBRUÁRI 

Februárový abonentný cyklus Slovenskej 
filharmónie charakterizuje oproti predchá
dzajúcim mesiacom menšia konvenčnosť a 
väčšia odvážnosť i pestrosť pri zostavovaní 
p rogramov jednotlivých koncertov. Nemalú 
zásluhu mali na tom popri domácich aj hos
ťujúci zahraniční umelci, ktorí zaraď ov ali na 
program okrem novších i diela staršie, no pre 
naše publikum temer alebo úplne neznáme. 

Na koncertoch 4. a 5. februára odznel v 
podaní poľského dirigenta Bohdana Wodicz
ku symfonický triptych Mieczyslawa Karlo
w:icza "Tri večné piesne". V tomto diele vy
rovnáva sa skladateľ so svojimi, ale i vše
ľudskými svetonázorovými problémami, ty
pickými p re neskorý romantizmus. Dirigent 
však pre pomerne málo skúšok nemohol do
statočne využiť najmä v lyrickejšie ladených 
prvých dvoch častiach bohatstvo svojej fan
tázie. Pomerne najpresvedčivejšie sa vydarila 
mohutnejšia a zvukove i tempove viac ex
ponovaná tretia časť . 

Pod Wodiczkovou taktovkou odznela i 
koncertná premiéra .organového koncertu 
Stefana Németha-Samorínskeho. Toto pozo
ruhodné dielo predovšetk)= rozmnoží po· 
merne skromný rozsah slovenskej hudobnej 
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literatúry tohto žánru. Pri .komponovaní 
koncertu zrejme išlo autorovi skôr o využi
tie zvukových kombinácií a technických 
možností nástroja v koncertnej sieni SF, ako 
o vyrovnanie sa s hudobne tel,tonickými 
problémami. Už myšlienka introdukcie pri
pomína známu tému BACH, tak bohato spra
covávanú v organovej literatúre. V passa
caglii sme pociťovali nedostatok tonálnych 
kontrastov a jednoliatejšie narastania hu
dobného prúdu. Napriek tomu však dosiahlo 
clielo u poslucháčov značný úspech. Sólový 
virtuózny part skvele zvládol popredný or· 
ganista dr. Ferdinand !{linda. 

S najväčším úspechom u poslucháčov sa 
stretla VIII. symfónia F dur, 93. dielo Lud· 
wiga van Beethovena. Op1·oti Rajterovmu, 
priam komornému, intímnemu, zdržanlivé
mu a noblesnému, no tým viac štýlovému 
poňatiu, zameral sa Wodiczko predovšet
kým na vyzdvihnutie tanečnosti a bujarej 
radosti zo života, ktorá by sa bola viac ho
dila pre interpretáciu VII. symfónie. Zdalo 
sa, že po prvých dvoch dielach, ktoré vy
žadovali veľké sústredenie zo strany diri· 
genta i hráčov, nastúpilo uvoľnenie a radosť 
z bezprostredného muzicírovania pri pred· 
vádzaní známejšej skladby. 

V súvislosti s recitálom belgického h us· 
listu André Gertlera v dňoch 11. a 12. feb
ruára treba na prvom mieste vyzdvihnúť 
zostavenie programu, ktorý pozostával zväč· 
ša z neznámych alebo pomerne málo hráva
n)'ch sonát. 

Gertlerovo umenie charakterizuje bezpečné 
technické a intonačné zvládnutie; mäkký, 
menný tón, ktorý však v slabších ·registroch 
stráca na prieraznosti a ušľachtilosti. Gert
lerovi je bližšia romantika a moderna ako 
klasicizmus alebo barok. Tak v Bachovej so
náte h mol dostali najmä pomalšie časti vi
nou Gertlerovho jemného tónu priam im
presionistický nádych, i keď nedošlo k tem
povýrn výkyvom. Tónové kvality a indivi
duálne založenie Gertlera sa vhodnejšie u
platnili pri interpretácii Mozartovej sonáty 
A dur (Kochel 402) , i keď by sa tu bolo 
žiadalo viac elegancie a pôvabu. Azda naj
lepšie sa mu vydarila Janáčkova sonáta. 
R)•chle striedanie širokej palety n álad, mož· 
nosť bezprostredného muzicírovania našla 
v Gertlerovi nadšeného interpreta Janáčkov
ho slohu. V tejto súvislosti musíme vysolw 
vyzdvihnúť výkon profesora Alfréda Ho· 
lečka z Prahy, ktorého klavírny sprievod 
sa vyznačoval popri kultúre úderu a tech
nickej istote i zre teľným odlíšením jednot
livých št)·lov. Záverečným číslom bola so· 
náta fmncúzskeho skladateľa Guillauma Le-

keu. Samotnú sonátu koncipoval skladateľ 
v príliš širokých plochách, kto.ré aj vyško
len)• poslucháč sotva stačil sledovať. Okrem 
toho sa Lekeu nevyhol "pokleskom mla
dosti" (skomponoval sonátu ako 22-ročný) 
a najmä v poslednej časti preexponoval vy
užívanie samoúčeln),ch virtuóznych i zvuko
vých možnosti u obidvoch nástrojov. 

Najväčším kladom p•·ogramu bolo však 
uvedenie sólovej Husľovej sonáty Bélu Ba1~ 
tóka ako prídavku. P o únavnej _ Lekeuho so
náte nebolo obecenstvo schopné vnímať ju 
v celej kráse a hlbke, čo na druhý deň na· 
prav:ila zmena v programe (sonáta odznela 
po Janáčkovi tesne pred prestávkou). 

Na programe 18. a 19. februára dirigoval 
. SF dr. Ľudovít Rajter. I na tomto koncerte 
sme vďaka šťastnej programovej línii drama
turgickéh o vedenia Slovenskej filharmónie 
mali možnosť vypočuť u nás temer neznáme 
dielo - Jesennú symfóniu, op. 62, od Vítez
slava Nováka. Na jej predvedení spolu účin
koval i Spevácky sbor SF (sbormajster Ján 
Mária Dobrodinsk)-) . Ak by sme chceli po
rovnať výkon orchestra i sboru, musíme 
rozhodné prvenstvo priznať spevákom, či už 
v technickom, intonačnom alebo v muzikál
nom zvládnutí par tov. Orchestrálna zložka 
hrala zväčša bez zanietenia pre túto sklad
bu a napriek všetkej snahe nepodarilo sa dr. 
Rajterovi vyťažiť to maximum, ktorého sú 
na~i hráči schopní. Oprávnene tu možno ho
vm-iť priam o dualizme výkonu sboru a or
chestra. Skutočné nadšenie a temperament 
mužskej zložky sboru najmä v druhej časti 
a vrúcnosť i mohutnosť celého sboru v po
slednej časti zachránilo ináč dosť jedno
tvárne čo do dynamil'Y i '")-razu orchestrálne 
pre - medzi - prípadne dohry. 

V t ejto súvislosti, pre tože ide o dielo po
dobného programového zamerania, i keď, 
pravda, vo väčších rozmeroch ako Kado
w:iézove "Tri večné piesne", musíme pou
kázať na fakt, že je dosť smutné, keď si 
naši technicky i muzikálne vyspelí hráči, ne
vedia nájsť vrelší vzťah k umelecky hodnot
nej interpretácii aj diel hlbavejšieho a medi
tatívneho charakteru. V oboch prípadoch dá· 
vam vinu p•·edov~etk)"IIl im, pretože i \Vo
diczko i Rajter pl"Ístupovali k skladbám s 
pochopením a vážnou snahou verne tlmočiť 
idey a uto ra. 

Ako úvodné číslo večera odznel dobre 
známy I. koncert pre klavir a orchester Es 
dur od Franza Liszta v podaní rakúskej pia
nistky maďarského pôvodu Edith FermP'di. 
Za jej jediný, no značný nedostatok pokla
dáme prílišný t emperament, ktorý zav1nil 
mnohé preklepy, ale najmä nedisciplinova-

nosť v tempách i vo výr·aze (preexponovanie 
lyrických partií v I. časti, zveličené tempo 
v'Írtuóznej poslednej . časti) . Spomínané vlast
nosti zavinili na štvrtkovom koncerte ne-· 
súlad v súhre sólového nástroja s orchestrom 
v poslednej časti, ktorej lwncepcia i v piatok 
značne utrpela neus tálymi tempovými v\'
kyvmi priam rapsodického charakteru. ~o 
vďaka vyspelej technike, širokej dynamickej 
škále, a predovšetkým strhujúcemu tempe
ramentu získala si klaviristka i napriek to
mu, najmä však zásluhou prídavkov (XI. 
uhorská rapsódia, Bartókovo Allegro barba
w ), srdcia poslucháčov. 

Vlado Cí~ik 

Ak delíme koncerty na skupinu tých, kto
ré vyvolávajú v poslucháčoch viacej alebo 
menej silný momentálny umeleck)' zážitok 
- a na koncerty, k toré zanechávajú trval& 
hlboké dojmy , ďaleko presahujú časový roz
sah ich vnímania, tak dva koncerty Sloven· · 
skej filharmónie 25. a 26. II. t. r. patria do 
druhej skupiny. Koncerty odzneli z príleži
tosti 12. výročia Víťazného februára. Obša
hovou náplňou primeraný výber hudobných 
diel dirigoval Ladislav Slovák, sólistom kon
certov bol koncertný majster Symfonického 
orchestra čs. rozhlasu v Prahe Libor Hlavá
ček. 

Prvú časť konce•·tu vyplnila dnes už tak· 
mer populárna Februárová predohra pre veľ
ký orchester, 48. dielo Alexandra .Moyze3a. 
Dirigent s veľ'kým zmyslom pre formálnu 
výstavbu diela dobre vyvážil úderné úseky 
gr·adačného charakteru s lyrickými úsekmi 
uvoľnenia. V koncerte pre husle a orchester 
D dur od vV. A. lVIozarta sa predstavil ako 
sólista Libor Hlaváček. Je to citlivý umele~ 
s ušľachtilým, okrúhlym tónom. Súhra or
chestra so sólistom bola pomerne bezpečná, 
odhliadnuc od značného tempového rozdielu 
medzi orchestrálnym úvodom a nástupom. 
sólistu v 1. časti. Tejto nezrovnalosti sa však 
dirigent so sólistom vyhli v piatok pri dru-
hom predvedení koncertu. · 

Korunou večera bolo podanie V. symfónie 
Dimit.rija Sostakoviča. Sťastné spojenie in
telektu s citovou hlbkou a eruptívnym tem·· 
peramentom dirigenta dalo jedinečný v)-raz 
tejto hudbe, plnej vnútorných dramatick),ch 
konfliktov, ktoré sa prelínajú s najširšou 
škálou citov. Skvelé pochopenie Sost akovi
čovej symfónie Ladislavom Slovákom opráv
ňuje k nádeji, že bratislavské obecenstvo sa. 
postupne oboznámi aj s tými Sostakovičový
mi dielami, ktoré doposiaľ n ezazneli na na· 
s'ich koncertných pódiách. 

Ľudmila Fidranská 
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PREKRASI\'Y KONCERT 
PRE NAJMLADSICH POSLUCHACOV 

Pražský koncer tný život bol osviežen)
·pozoruhodným večerom (22. IL), venova
ným mládeži, ktorá miluje symfonickú hud
bu_ Sym fonický orchester čs. rozhlas u v 
Prahe s diri"'entom L. Slovákom a klavirist
kou Vérou Repkovou, laureátkou št. ceny, 
v zorným spôsobom interpretovali v Dome 
umelcov d iela D_ Kardoša, E. Griega a D. 
Sostakoviča. Úvodom zaznela Kardošova Hr
dinská balada pre sláčiky. Je to dielo, k toré 
·drsnou polyfóniou a harmóniou zobrazuje 
tragédiu Slovenského národného povstania. 
Kardoš sa tu približil hudobnému svetu Ho
neggerovej sláčikovej symfónii, ktorá výraz
ne a hlboko vystihuje vojnové hrôzy p red 
necelÝmi dvoma storočiami. Slovenskému 
sklad;_teľovi sa do značnej miery podarilo 
zobraziť práve onú chmúrnu stránku uda
losti; snáď nám tu chýba viac svetla, viac 
nádeje, v ktorú slovenský partizán a všetok 
-český ľud veril. P otom by ' i celý pátos a 
mužnosť tejto hudby nadobudli väčšej plas
tičnosti. 

Smetanovská interpretka Vera :Repková 
skvele predniesla Griegov Klavírny koncert 
a mol. Z tohto mladého (ale slávneho) diela 
vedela klaviristka svojím zrelým a hlbokým 
umením vykresať pôsobivú, živú hudbu. Ce
lým dielom sa niesla svieža nálada plná 
temperamentného vzruchu a vône morských 
fjordov. Zdravo citená a spontánna hudha 
·skladateľovej mladosti našla u Repkovej po
rozumenie, vo voľných partiách nehu, v 
rýchlych koncertnú brilantnosť, energiu_ 
Grieg do tohto diela vložil kus svojho srdca, 
'ktoré túžilo po monumentálnom vyjadrení 
jeho citov, jeho hudobného vnútra. Preto tá 
.symfonicko-rapsodická forma s bohatým 
rozvinutím orchestra. Dirigent sprevádzal tu 
veľmi presne, orchester bol vyrovnaný a ne
kryl sólistku. :\Hadí poslucháči nadšene po
'Zdravili tú to neúnavnú a obľúbenú umel
kyňu,. ktorá sa tak bohato podieľa na našom 
koncertnom živote. 

Záver koncertu patril V. symfónii D. Sos
takov-i.ča, ktorá je akousi "Eroicou" v j eho 
tvorbé. Nu tno sa tu zmieniL o veľkom diri
gentskom umení L. Slováka, ktorý práve na 
interpretačno obťažnej partitúre sovietskeho 
skladateľa znovu dokázal svoje mimoriadne 
kvality a veľlié umenie orchestra. A treba 
poveďať, že táto symfónia zaznela tak doko
nale muzikantský, tak detailne premyslene 
.a precítene, že mnohí ani n etušili všetky jej 
hodnoty, všetku tú úžásnú silu a životnosť 
v nej skrytú_ Odohl'áva sa tu otrasná tra
gédia sov ietskeho 'éloveka bojujúceho o nový 
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život_ Nikde však nie je ani stopy p esi
mizmu, melanchólie; smútok je tu taký čistý 
ako ľudská slza, ktorá vie odraziť jasné lúče. 
Dráma je tu tak presvedčivá, že dodáva silu 
do boja za veľké ľudské hodnoty, za ľud
ské city, za lásku. Tu nie je nadsadené, keď 
povieme, že predvedenie do poslednej n oty 
vystihlo hudobné predstavy, ktoré tu Sosta
kovič realizoval. Ladislav Slovák vedel z or
chestra vyťažiť jeho nesmierne "muzikant
sivo" , vedel z neho "urobiť" orchester sve
tovej úrovne. Počínajúc kvalitou tónu, pre
pracovaním každučkého detailu, imponujú
con architektúrou a napokon obrovský m vý
razovým a dynamickým tlmočením partitúry 
hral tento orchester ako pod dosiaľ najväč
Šími našimi (alebo cudzími) dirigen tmi rodn 
Jeremiáša a pod. Myslíme, že v tej to suges
tívnej podobe by toto dielo malo zaznieť na 
gramofónovej platni. 

Pri pohľade na túto symfóniu a na mla
dých poslucháčov, ktorí ešt e veľa súčasnej 
hudby nepočuli, b oli obavy, ako budú tak 
náročnú hudbu vnímať. Ukázalo sa, že vy
nikajúce umenie dirigentovo i orchestrál
neho t elesa nesmierne priblťžilo symfóniu 
detskému pochopeniu, že mladý poslucháč 
vie poznať i na modernej skladbe nielen 
jej kvality, ale že ho strháva kongeniálnym 
predvedením. V L. Slovákovi nám vyrástol 
dirigent, ktorý je schopný plniť tie najzá
yažnejšie úlohy vyrúka júcim spôsobom, k to
rý dielu nezostane nič dlžný. Jeho prosté 
gesto skrýva v sebe najpoctivejšiu prácu ; 
vycítil t o i orchester a vypnul sa k výkonu, 
aký sme už dlho u neho nepočuli_ Celý kon
cert bol veľmi úspešný a naše najmladšie 
publikum spontánne a nadšene odmenilo 
účinkujúcich za ich veľké umenie. 

Josef Ceremuga 

SBOROVY FESTIVAL BR~O 60 

I zemč socialistického tábora budou mít 
nyní bohdá orgán, jím ž b ude procházet 
výkvet sborového zpevu, našeho specifika. 
Angličané mají svúj Uangollen, Italové A
rezzo, my budeme mít - Brno. Na Západe 
Uangollen, na Východe Brno. 

Volba tohoto místa není ovšem náhodná. 
S Brnem je spojen rust slavného PSMU, 
, - Brne vznikl a sídlí VS:VIU, v Brne pô.so
bil kdysi slavný OPUS, v Brne tvori dnes 
l\Ioravan a 'Brnenský detský sbor (Lýskuv), 
v Brne zpívá již 100 let proslulá Beseda 
brnčnská. A nejsou to jen ta to telesa špič
ková. V Brne jsou též na vysoké úrovni 
jiné pévecké sbory, jako Foerster, Krásno
horská, Bendl, Kaprálová, Vysokoškolský 
p h•ecký sbor, Detský sbor I\DPM, Lumír, 

H adost aj. Ze toto Brno d nes u nás ve 
sborovém zpevu vede, je všeobecné známo. 
Nej.de však jen o soubory. S Brnem jsou 
spojena i významná jména skladatelská a 
sbormistrovská: Ki'ížkovský, Janáček, Kunc, 
Z. Blažek ; Vach, Steinman, Veselka ; R eis
sig, K va pil, Bakala - aj. I theorie sboro
vého zpevu či sbormistrovská škola mají 
zde svou tradíci, danou již p red II. válkou 
činností Stcinmanovou (do nedávna) a po 
n em dnes Veselkovou. 

Toto vše tedy spoluinspirovalo myšlenku 
Sborového festivalu Brno. Ta je zatím po
drobnéji rozpracována na 5 let a jeví se ve 
stručnosti takto: 

Letos, kdy bude Sborový festival Brno 
1960 (SFB 60) současnč oslavou 15. vÝročí 
Qsvobození naši v lasti, bude v nem i':.čin
kovat tolilw 14 teles brnenských, z nichž 
mnohá jsou současne našimi sbory nejlepšími 
(PSMU, VSľ\·fU, Moravan, BDS-Lýskúv) ; je 
to v tomto L ročníku pfedevším z duvodú 
hospodá:i'ských a organisačnich. Prvý fes
t ival současnč vzpomene významných hu
debních či sborových jubileí: 100 let Fil
harmonického sboru Besedy brnenské, 100. 
výročí narození Ferdinanda Vacha, 140. vý
ročí narození a 75. výročí úmrtí P. Kríž
kovského ; vzp omen uto bude v dramaturgii 
festivalu. 

Ve IL ročníku se zúčastní festivalu již 
nejvyspelejší telesa z celé republiky, ve III. 
ročníku pozvaná telesa zahraniční; ve IV. 
ročníku se festivalu zúčastní ješte vetší po
čet teles cizích i našich , aby se v V. roč
níku m ohla již uskutečnit prvá: mezinárodní 
soutež sborové rep rodukce. Současnč se u
važuje o soutéži skladatelské (nová sborová 
díla) . 

Do budoucna by se nejpravdepodobneji 
rýsoval v)"Voj sborových festivalu tak, že 
každ)- 3. rok by by la mezinárodní soutež 
reprodukční, mezi niž (v mezidobí) by vždy 
zas byla sou tež tvii.rčí (skladatelská) . Dále 
se uvažuje o sborových kongresích, k teré by 
se rovnež opakovaly ve stanovených inter
valech , opet a si trojročních. Tedy po první 
souteži reprodukční v dalším roce soutčž 
tvúrčí, ve 3. roce kongres a pak již snad 
zcela p ra"-i.delne: soutež reprodukční, soutež 
produkční, kongres. 

Krome toho by by l každým rokem po
i'ádán v rámci festivalu sbormistrovský kurs, 
jeml,l.Ž by byly k disposici zúčastnené soubo
r y (po svých koncer tech), zejména soubory 
brnenské. Tak se má stát již letos. 

Festival budou ješte pfedcházet populární 
besedy (!etos s thematikou, spojenou s uve
denými jubileí) a výstavy SFB (ex posice 

jednotlivých teles v jednotíc.í úprave), za
končené až po festivalech. 

Letošní festival se bude konat na brnén
ském Stadiu od 17. do 24. du/ma. Bude mit 
celkem 7 d voudílných koncertu, z toho 2 
matiné. Akci fídí pod patronací K! Y a 
MeNY festivalový výbor, složený z pfed 
stavitelu všech výše jmenovaných teles. 
H lavní plakáty (návrh J. Hadlače) b udou 
vylepeny ve všech významných místech 
CSR_ - Z uvedeného je jiste dostatečne 
patrné, že jdc o velmi závažnou vec, pros
pešnou jak sborovému umenf, tak i naší 
kulturní politice dosahu mezinárodniho. Pro
jektovanými festivaly nebude ovšem dotčena 
tendencc krajsk:)cch Slavností písrú, jichž se 
zúčastňovaly téz spojené soubory ruzných 
kategorií a jež jsou realisovány v jiných ter
mínech, snažíce se podchytit zpevnost. pre
devším kvantitatívne. Naproti tomu budou 
SFB živoucím d iagramem kvality zúčastnč
ných sborových teles, mezi n imiž si zajisté 
vydobudou prvenství pevecké sbory naše -
jak tomu nasvedčují dosavadní výsledky 
podobných soutčží v cizine. 

Zdenek Zouhar 

OZIVENÝ . CIMBAL A JEHO JUBILEJ\'oo)i' 
KONCERT 

Pri príležitosti 10. v.ýročia založenia uspo
riadal závodný výbor ROH pri Koncertnej 
a divadelnej kancelárii v Bra tislave kon
cert súboru Cimbal. Po dlhšej prestávke mali 
sme možnosť opäť sa stretnúť so súborom 
Cimbal a konštatovať, že nebolo zbytočné 
pokúsiť sa obnoviť jeho činnosť, ktorá pri 
vzniku súboru oprávnene vyvolávala pozo
ruhodný záujem našej širokej verejnosti, 
majúcej vzťah na jmä k hudobnej tvorbe, 
akú Cinilial zaradil do svojho repertoáru . 

Vznik súboru Cimbal b ol celkom opod
statnený, keď sa po roku 1948 začala u nás 
pr udko a organizovane rozvíjať sborová ľu
do,-á hudobná tvorivosť-

Cinnosť Cimbalu sa stretla so žiVÝm ohla
som, ktorý sa prejavoval veľkou úČasťou na 
jeho koncertoch, ktoré dvihali na vyššiu 
úroveň reprodukciu ľahkej hudby a súčas
ne pomáhali rozvíjať i ľudovú hudobnú 
tvorivosť. Bolo preto logické, že záujmy 
sledované Cimbalom sa čoskoro stretli so 
záujmam i Slovenského ľudového umelecké
ho kolektívu, založeného tiež roku 1949, a 
to už aj p reto, že v orchestri tohto súboru 
účinkovalo viac hudóbníkov cigánskeho pô
vodu. Pri rozhodovaní o zabezpečení e..xis
tcncie Cimbalu ' sa napokon ukázalo, že bude 
účelné. použiť "Cimbal ako základ orchestra 
SĽUKu. 
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Pri prechode Cimbalu do SĽL'Ku p ráve 
Július :Vlóži mal niekoľko rokov značný 
podiel na formovaní umeleckej tvárnosti 
nášho reprezentačného sú boru, a to tak v 
zložke programovej, ako a j reprodukčnej. 
To sn týka hlaYne orchestra SĽUKu. Sa
mostatné vystupovanie Cimbalu po tomto 
1:lúčeni bolo zriedkavé predoYšetk)'m preto, 
že činnost SĽ"L'Ku h o nepripúšťaln z p t·ogm
mových dôvodoY. 

Orchester SĽUKu prekon áva} '" priebehu 
uplynulých desiatich rokov rôzne personál
ne zmeny, z tých bol najdôležitejší odchod 
Júliusa Móžiho, k torý sa postavil na čelo 
estrádneho orchestra b ratislavsk ého Parku 
kultúry a oddychu. Zr·ia den im tohto orches
tra nastala nová možnos ť i pre uplatnen ie 
hudobnlkov cigánskeho pôvo!Iu . Nô. b ývalí 
členovia Cimbalu pri priležito'sti 10. výročia 
vzniku súboru predsa len pociťovali potre
bu obnoviť Cimbal i za cenu prekonania 
rôznych ťažkostí, nnj~ä pokiaľ ide o mož
nosť pravidelného nacvičovania programov. 
Na jubilejnom koncerte 25. januára vo veľ
kej koncertnej sieni SloYenskej filharmónie 
súbor ukázal, že jeho členovia chcú pokra
čovať v dočasne prerušen ej umeleckej čin
nosti Cimbalu. Obsiahly p rogram, ktorý na
štud ovali, svedčil o tom, že pod veden ím J. 
Móžiho by Cimbal i naďalej mohol zaplňať 
medzeru v našom hudobnom živote, ktorá 
vznikla po jeho odmlčaní, a tak sa usilovať 
o zvyšovanie úrovne hudobn osti najširších 
vrstiev n ašich pracujúcich . Z p rogramu ju 
bilejného koncertu , na k torom b ola početná 
návšteva, zauj ala predovšetk)'m p rvá časť, 
do ktorej bol zaradený a j Semetovský čar
dáš J. Móžiho ako novin ka, ďalej kvarteto 
cimbalistov, ktorí virtuózne p redv iedli ukáž
ku z LalCt'llY magiky. O úspech koncertu 
sa ukážkami ľudových piesní pričinili aj 
}<r. Zvarík a J. Guzová-llecková. Bk 

MĽUS OSL..<\.VI 15. V"1'ROCIE 
OSLOBODENIA CSR 

:\Iaďarský ľudový umeleck)- súbor 
CMĽUS), pri SÚV-CSM - predt)-m. Mladé 
srdcia, starostlivo p ripravuje svoj dramatur
gický plán, ktorý rozvrhol tak, aby čo n aj
d ôstojnejšie oslávil 15. v-)-ročie oslobodenia. 
Tohoročný p rogram je rozdelen)' na 2 časti. 
Prvá polovica má ráz ľudov)', obsahuje 3 
tan ce s hudbou od Ľ. Rajtera a jeden od 
J . Móži.ho, ďalej sbory v úp rave St. Né
metha-Samorin sk eho a in)·ch a tiež čísla 
ľudovej k apely. Druhá polovica programu 
je zameraná viac na súčasnosť. J ej n osn ý mi 
piliermi Sll 3 tance, akási trilógia s hml-
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bou T. Andrašovana. Pr,·\, (~a Ciernom ka· 
meni) je ešte z čias feudalizmu, druhý te
maticky čerpá z II. svetovej vojny a oslo
bodenia a tretí, i'erpajúci tematiku z problé
~ov žitnoostrovského rybárskeho družstva, 
Je ,')-slovne dnešný, a to tak svojou té
mou, ako a j radostným a optimistickým la
dením. Prestá,-ky medzi tancami vyplní 
sborová zložka Kodályov5-m sborom a ca
pella "Mier a túžba" a tronú revolučnými 
piesňami p re miešaný sbor a orcheste~ v 
úprave L. Kupkoviča. 

XITRA PR!KLADOJ\<1 

Kto nehol dlhši čas v starosláv nej Nitre. 
ťažko pozná toto mesto. Zobor, h1·ad a vŕš
k y "Borina" a "Kalvária" nepozerajú viac 
.na úzke, zle dláždené krivolaké ulice be7. 
k.an~lizácic, lemované stn.rými, rozpadávajťr
Clmt sa domami . Tento obraz niekdajšej 
mestskej periférie patrí minulosti. Ak ešte 
k de-tu vidieť stopy tejto stariny, usilovné 
ruky nášh o ľudu spolu s buldozérmi, trak
tormi a žeriavmi sa postarajú o to. ahv tu 
vzniklo krásne, moderné mešto s ·vys~lwu 
kultúrou b )>vania. 

Tak ako sa meni mesto, menia sa i ľudia 
v ňom. Do kultúrneho prostredia patri i 
plno~-ný kultúrny živ ot, a ak sa :\itrania 
zachovali niekedy k h udobnému a inému 
umeniu macošsky, je tu čas zameškané do
h oniC. Sjazd socialistickej k ultúry a jeho 
,r),slcdky podnie tili iniciatívu p racovníkov 
Parku kultúry a oddychu v Nit re - Sväz 
slovenských skladateľov podal p omocnú ru
k u, a výsledok n edal n a seba dlho čakať. 
Existencia dnes už temer dvestočlenného 
Kruhu priateľov u menia v Nitre je toho 
najlepším dôkazom. 

Už prvé poduja tie, organizované P KO v 
januári t. r., na ktôré vyslal svojich členov 
aj Sväz slovenských skladateľov, sa stre tlo 
s neobyčajným záujmom v erejnosti. Pred
nášku prom. hist. Ladislav a Mokrého na 
tému "Ako počúvať hudbu", veľw..i účinne 
podporilo vystúpenie huslistu Aladára !\16-
ž.i.ho a klaviristky Danice Móžiovej. Prítom
nosť a vystúpenie skladateľa Bartolomeja 
Ľrbanca a básnika dr. Jána Poničana, ktorí 
hovorili o úlohách a poslaní umenia v živote 
socialistického človeka, ako aj o prirodze
ných zdrojoch, z ktorých sa naše umenie 
napája, vytvorili veľmi srdečnú a bez
prostrednú atmosféru. Beseda vyústila v že
lanie prítomných vytvoriť organizačnú p la t
formu na systematick é uplatľíovanie ume
nia i u~elcov v kultúrno-spoločenskom ži
vote Nitry . Zelanie sa realizovalo, a tak 
vznikol " Kruh priateľov umenia" v Nitre, 

"ktorý hneď zorganizoval ďalšiu besedu o 
·Qtázkach hudobno-dramatických žánrov. 
Sväz slovenských skladateľov vyslal sólistu 
~l režiséra SND Stefana JJozu prednášať o 
"Opere, operete a balete". V umeleckom 
programe, k torý spestril prednášku, s veľ
kým úsp echom vystúpili Anna ~iartvoňová, 
-sólistka opery S~D, Gusta Herényi-Staros
tová, sólistka baletu S~D, a klaviristka Eva 
Fischerová-~'Iartvoňová. Táto beseda p o
mohla mladému "Kruhu priateľov u menia" 
zainteresovať ešte širši okruh verejnosti o 
svoje ciele a povzbudila do ďalšej činnosti. 

Prihlášky za členov kru hu a záujem V!l
rejnosti o akcie ním organizovan é vynútili 
si vyhľadať pre nasledujúcu besedu s diri
gen tom. Ladislavom Slovákom väčšiu sieľl. 
" Triumfálna cesta českoslovensltého hudob
ného umenia po troch svetadieloch" bol n á
zov besedy s dirige.ntom Slovákom, v k to
rej rozprával o svojich dojmoch 7. historic
-kéh o zájazdu Ceskej filharmónie na Nov ý 
Zéland, do Austrálie, J aponska, CínS, Indie 
a SSSR minulého roku, ktorého sa zúčastnil 
.ako druhý dirigent. Zaujímavé rozprávanie 
s premietaním obrazového materiálu so záu j
mom sledo,-a!o do tristo poslucháčov tri ho
diny. Prednáška priblížila poslucháčom 
vzdialené kraje, zoznámila ich s naším re
prezentačným symfonick ým o•·chestrom a 
bola Y5>znamným prínosom k prehlbeniu 
bratstva a priateľ stv a národov našej vlasti. 
.Búrliv)> a dlhotrvajúci potlesk, ktorým p rí
tomní odmenili prednášateľa, bol dôk azom, 
že táto akcia splnila svoje kultúrnopolitické 
poslanie. 

Výbor "Kruhu priateľov umenia" v Nitre 
n ezaspal na vavrínoch. Stáva sa >:ávažným 
pomocníkom osvetových zariadeni p r i vyty
·Čovaní plán u kultúrno-spoločenských podu
jati. Pripravuje slávnostné stretnutie umel
cov so svojimi členmi pri príležitosti 15. v)·
ročia oslob odenia Nitry Cervenou armádou. 
Organizuje zájazdy na p redstavenia opery 
.a činohry S:XD v Bratislave. Zúčastňuje sa 
p"rogramov ej i organizačnej prípravy veT
"kej hudobnej akcie - "Hudobná jar" v i\itre 
.atď . 

Xitrania chytili vec za správny koniec. 
Sväz slovenských skladateľov, stál p ri jej 
uode a neustále jej pomáha. T reba si želať, 
aby zápal, s akým sa pracovn íci sväzu , 
PKO v Nitre a najmä mnohí dobrovoľníci 
popri svojej práci ch ytili do uskutočňova
tl.Ía veľkej úlohy výchovy nášl10 ľudu ume
ním neuhasol, ale pr itiah ol ešte ďalšieh do 
spolu práce v záu jme rozm.noženia rodiny 
milovníkov umenia. 

Dš 

JUBILEJNÉ KONCERTY 
HUDOBNYCH SKOL 

Z pl'Íležitosti osláv 12. v)'I'očia YíCazného 
februára usporiadala novozriadená Hudob
nli škola v Tatranskej Lomnici svoj prvý 
,·erejný žiacky koncert. Azda máločo mohlo 
tak lapidárne dokumentovať ďalekosiahly 
'V-ýznam februárového víťazstva nášho ľudu 
pre tatranskú oblasť ako táto akcia. Zriade
rue hudobnej školy vo Vysok)•ch Tatrách je 
jednou z vymožeností, ktorá má pre tatran
skú m ládež m imoriadnu dôležitosť. Speci
fické postavenie Vysokých Tatier podmie
iiovalo. totiž v minulosti ich značnú zaosťa
losť v oblasti starostlivosti o miestnych ob
čanov. A tí, čo sem prichád zali, prišli si 
práve oddýchnuť z celoročnej k ultúrnej pre
s)•tenosti veľkomesta. Vyhľadávali iba pokoj 
a krásu p rírody . Ak nazr ieme do suchých 
štatistík, dozvieme sa, že v minulosti nevy
šiel z Tatier nik, kto by bol dosiahol aký

.taký úspech na hocil<torom z umeleckých 
polí .• 1enarodilo sa pod Tatrami za tridsať 
rokov ani jedno talentované dieťa? Tažko 
tomu uveriť! Aká krivda sa n eprávom pá
chala na t ejto mládeži. Kto odčiní tieto ško
dy? Už nik. Ale niekedy je dobré nezabud
núť, aby sme mali právo hodnotiť. Aby sme 
si uvedomili, čo všetko sa skrýva pod ná
zvom hudobná škola, aby sme mohli vy
jadriť k us našej vďačnosti všetkým, čo stáli 
pri jej zrode, za ich (v týchto podmien
kach ) priam p riekopnícku prácu. Celému 
kolektívu pod vedením riaditeľa Aschera. 

I keď nemáme na mysli posudzovať vý
kony mladých, pretože žiak má právo na 
chyby, tobôž ak vystupuje prvýkrát v ži
vote, treba predsa upozorniť na niektoré 
maličkosti, odstránenie ktorých je žiadúce 
ešte p rv, než by sa stali zlozvykom. 

Treba hneď na začiatku povedať, že s 
výkonmi. jednotlivcov sme boli v celku spo
kojni. Ziaľ, niektorí žiaci boli v nevýhode 
neúmernou náročnosťou skladieb, neprime
raných ich technickému stup1'íu (i keď to 
azda podľa ročnika navon ok súhlasí), a ne
mohli podať v)•kony, akých b y azda boli 
schopní (S.rámková, Faráriková, Mi.narík, 
Schwartzová). Tak sa stáva, že žiak je nad
mieru zaujatý hraním tónov, a to najdôle
žitejšie mu unikne. To "ono", ktoré sa spra
vidla rado m ystifikuje a b ýva "mierou" ta
lentu, nie je nič viac ako št)-lové pocho
p enie skladbičky, ktoré je potrebné (ne
vyhnu tné) vyžadovať už a j v štvrtom roč
níku p r i" tlmočení Mozarta. Len tak sa žiak 
bude môcť v budúc.nosti dostať k pedelttné
mu, ba možno i svojskému štýlovému pol1a· 
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tiu. A po tejto stránke sme boli menej spo
kojní. Kým žiací po stránke stupiía prstovej 
kultúry úderu, pohybu zápästia až prekva
pili (len pozor, aby nadmerný p ohyb zápäs
t.ia neprešiel do afektovanej maniery, ako 
sme to videli u ináč mimoriadne muzikálnej 
I'.achovej), prednesový prvok, adekvátny štý
lovému kánonu doby, je im vzdialenejší. Do
konca ani u Kučerkovej v technicky obdivu
hodne zahranom l\Jozartovom Ronde nič ne
hovorilo, že ide o Mozarta, mohol to byť tak 
isto ·Schubert alebo skôr :\1:endclssohn. Žiaka 
tu virúť nemožno, ten musí byť p1·e cítenie 
skladby prakticky i teoreticky vedený (ne
požadujeme to u skladateľov, ako Fle1~l, 
Kl.'all~ a pod., ale u Mozal'ta a Beetho,•ena 
každopádne) . I keď nie je naším cieľom na 
tomto nliesle rozobral' int·eqnc t:',ciu ~l. o~a•·ta, 
poukížmue nspoľt na lo uujjeduoducMi~. 
Tak Lctnpo menuetu jt: z;badne pomulšie, 
al• o ~mo ho Itl vo všetk) ch príparl t•d t p·)
ctJJi. Vyžaduje Yiao: pt'ť!>(l;llttnosti, čo sa jed- . 
noducho rozlíši kvalitou prízvuku na ťaž
kých dobách, a to i v tedy, keď melodický 
hl~ s ]P.?.i - tu treba využiť (vi<I poslerlné 
takty prvej časti Sonatíny C dur) . D ynamic
ké kontrasty musia byť markantnejšie (za
čiatok Menuetu a Ronda t ejže Sonatíny). 
~Iozartovské espressivo nie je romantické! 
I tu treba náležite viesť hlasy v polyfón
nych úsekoch (9. a 10. takt p rvej časti) . Ago
gika, ak už naozaj musí byť ' (hoci by nemu
sE:la), tak len na konci formových úsekov. 
Otvorenou ostáva pedalizácia. 

V praxi platí stará, osvedčená zásada: 
"Kritizovať možno iba toho, kto už niečo 
vie." A táto hovori o účele našich pripo
mienok azda najjednoznačnejšie. Polročná 
práca nadšeného učiteľského kolektívu (So
jáková, Schretterová, Obrciánová) nebola da
romná. Radostná námaha, sprístupňovať de
ťom to, čo vytvorili najväčší duchovia ľud
stva, učiť ich poznávať a rozunúeť dielam, 
ktoré im budú v nejednej budúcej životnej 
skúške duševnou oporou, nie je nikdy da
romná. A predpoklad y žiakov, ako: Ľach o vá, 
Kučerková, Smaková, Hirnerová, Schwartz, 
zaväzujú učiteľov k mimoriadnej starostli
vosti. Prácu učiteľov oceníme vždy v bu
dúcnosti, keď budeme tlieskať žiakom na 
nasledujúcích koncertoch. Potlesk žiakovi je 
prejavom vďaky učiteľovi, a to nielen zo 
strany rodičov, ale i celej našej verejnosti. 

P. Faltin 

28. februára t. r . komi.} sa v koncertnej 
sieni Slovenskej filharmónie koncert III. hu
dobnej školy k 15. výročiu oslobodenia 
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CSR. Na · programe bolí diela našich. sucas
ných skladateľov (A. Hába, V. Dobiáš, O. 
Chlubna, E. Suchoň, D. Kardoš, J. Feld, J. 
Kowalski, T. Hirner, J. Kresánek, T. Frešo, 
M. Vilec a i.) . Z nich niektoré zazneli ve
rejne po prvý raz, ako napr. slávnostný po· 
chod zo Sucho•iovej opery Svätopluk pre 
sláčikový orchester v úprave J . Kowalského, 
ďalej budovateľské a pionierske piesne V. 
Dobiáša, ,A.. Hábu a J. Felda. 

Na koncerte sa vystriedalo vyše 500 účin
kujúcich žiakov. Piesne a sbory svedmnite 
naštudovala a dirigovala L. Kr ižanová. Z 
huslistov upozornil na seba najmä Milan 
Hatala prednesom Kowalského :Vlládežnícke
ho concertina, ktoré je technicky a intonač· 
ne náročné; ďalej vynikla žiačka L. Križa
nová prednesom Vilecovej Romance pre hus
le. Z klaviristov treba zaznamenať pozoru-· 
hodný výkon E. Steckovej v p redvedení 
miniatúrnej suity T. Frešu. V komornej hud
be sa výborne uplatnilo kvarteto A. Fran
cisciho Hrabačky. Zvlá~ť prekvapil sláčikový 
orchester 5.-7. roč. kompaktným zvukom,, 
disciplinovanosťou H zápalom, s akým pod 
vedením J. Kowalského predniesol skladby 
E. Suchoňa, V. Dobiáša a J. Felda. 

Výstižné úvodné slovo mal dr. Zdenko 
Nováček. Skola aj týmto ideove veľmi sta
rostlivo pripraveným koncertom znova po
tvrdila svoju pevnú líniu v uplatňovaní naj
mä súčasnej hudobnej tvorby a tak v cyk
le koncertov družby s Brnom a Prahou dô
stojne oslávila aj 12. výročie Víťazného feb
ruára. ($)' 

Učitelia Vyššej hudobnej školy v Ziline 
- huslistka Gréta Hrdá, violončelista dr. 
Fedor Kállay a klavírista Ľudovít Bakay -
pravidelne usporadúvajú žiacke výchovné 
koncerty i výchovné koncerty pre dospe
lých v Zilinskom kraji. Ich mravčia práca. 
je o to významnejšia, že už niekoľkokrá t 
zavítali do odľahlých obcí, kde priama hu
dobná reprodukcia bola neznámym pojmom. 
A s veľkou radosťou kon~tatujeme, že práve 
na "poli neoranom" výchovné koncerty na
chádzajú veľký ohlas a popularitu. Celý 
cyklus výchovný ch koncertov má 9 progra
mov, v ktorých sa poslucháči oboznamujú 
s jednotlivými hudobn)•mi štýlrni, veľmi prí
stupnou formou s hudobnými formami; 
do cyklu sú zaradené i tematické koncerty 
(slovenská a česká hudobná tvorba, tvorba 
ruských a sovietsh.-ych skladateľov, slovan
ské melódie, atď.) . Po metodickej stránke 
koncerty vedie dr. F. Kállay. 

Teodorovi Hirnerovi k päťdesiatke 
(. 20. IV. 1910) 

Hirnerov vstup do hudobného života 
značne poznamenala prvú republika. Ume
lecké ideály, vytvárané na bratislavskej hu
dobnej akadémii, zavčasu narazili na tvrdú 
skutočnosť. Hirner z nedostatku invch exis
tenčných možnosti musel prijať Iciesto re
genschoriho v Pezinku. Toto prvé zakotve
nie v živote ho však neodradilo od práce, 
práve naopak, stáva sa ústrednou osobou 
pezinského hudobného života, do l<torého 
vnáša mnoho nových hudobných podnetov, 
rozširuje tiež spevokol. Pochopiteľne, že vy
užíva prvú príležitosť odísť z tohto mesta, 
ktoré zužovalo rámec možností a umeleckej 
práce. 

Pred nové úlohy ho postavil ďalší vývoj. 
Prijíma miesto vojenského kapelníka a hu
dobného inštruktora. Tu bolo potrebné vy· 
konať veľa drobnej práce, obrodzovať na 
Slovensku nie príliš' rozvinutú tradkiu dy
chových hudieb a písať a inštrumentovať 
pre tieto súbory. Hirner sa prediera týmito 
problémami, k toré mali často širok5· osve
tový význam v rokoch, keď si jeho vrstov
nici už vymedzovali vysoké tvorivé úlohy 
a cieľavedome budovali svoju hudobnú reč. 

Zatiaľ čo prevažná časť slovenských skla
dateľov mala už od začiatku akosi určenú 
cestu vývoja, išla Hirnerova životná a ume-

lecká cesta mnohými nezvyčajnými okľuka
mi a odbočeniami. Po významnej účasti 
v Slovenskom národnom povstaní stretáva· 
me sa s ním v roku 1945 v seminiiri hu
dobnej vedy na Karlovej univerzite v Prahe. 
Hudobná veda nebola Hirnerovi akýmsi 
dočasným východiskom zo situácie, z jeho 
živých vystúpení vo vtedy výborných Hutte-, 
rových seminároch a z dobrej dizertačnej 
práce sme usudzovali, že v centre českt:j 
kultúry sa Hirner pripravuje na cestu teore
tika. No po niekoľkých rokoch sa ako roz
hodujúcejší ukázal druhý faktor. Hirner to
tiž počas pražského štúdia pôsobil ako 
dôstojník v Armádnom vojenskom súbore, 
a tak sa jeho záujmy trieštili. Malo to vý
hody i nevýhody. Po skončení muzikolo
gických štúdií neprišlo to, čo sme očaká
vali. Hirnera nestretneme na pedagogickom 
ani na vedeckom pracovisku, životná cesta 
ho vedie až na východ - do košického 
rozhlasu. Pamätám sa, že Hirner nechápal 
odchod do Košíc ako niečo neprirodzené, 
chápal to akosi tak, že sa vracia s novou 
výzbrojou medzi ľud, kde bude mať neko
nečné možnosti pracovať. Táto zdanliv(t ná
hoda mala ešte jeden závažný význam -
Hirner sa v Košiciach dostal do kolektívu, 
ktorý viedol Dezider Kardoš. 

Košická činnosť mu zabraňovala chytať 
sa teoretického pera. Rozhlasové potreby a 
zvláštne folklórne úlohy košického rozhla
su ho priam hnali do náručia východoslo
venského folkló ru, ktorý zbieral a upravo
val pre rozhlasové potreby. Aby mohol re
alizovať svoje plány, založil postupne nie
koľko interpretačných súborov a vytvoril 
si osobitný spôsob práce, ako písať pre tieto 
telesá. Vnútorný var nášho spoločenského· 
života vzbudil v ňom snahu zdokonaľovať 
sa v kompozícii a vytvoriť i niekoľko zá
važnejších diel. Studuje v origináli náuku 
o harmónii a inštrument:íciu Rimského Kor
sakova a niekoľko rokov sa podrobne zaobe
rá komornou tvorbou Dvo.i':í.ka, Cajkovského, 
Suka a iných. Prvé výsledky týchto snáh 
ukladá do Symfonickej suity, venovanej 
budovateľom Trate družby, diela, v kto
rom je veľa ideového zaujatia pre dnešok. 
Táto skladba sprevádzala Hirne•·a na jeho 
nové pracovisko do bratislavského rozhlasu 
a potom do tvorivého aparátu Sväzu slo
venských skladateľov. Potom píše milé a 
pôvabné detské pesničky s dychovým sprie
vodom, ľudové a melodické Sláčikové kvar
teto, sympatickú Sláčikovú serenádu, viac 
priležitostných ideových piesní a sborov, 
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vynikajúci Pozdrav do l\·foskvy a najnovsJe 
Dychové kvinteto. V tempe svojich organi
začných a politických povinností, kde ~nsto 
nepoznáva únavu, vytvára hudbu, ktorá je 
určená popularizačne prenikať k súčasnému 
človeko,;. 

Zdenko 'Vowí.":~k 

KOVF. ;,\1.\HHAVKY BRATISLAVSKEHO 
R OZHLASU 

Y poslednom nahrávacom období získal 
bratislavský rozhlas niekoľko cenn<·ch na
hrávok. Z 'nich treba na prvom mie"'ste spo
menúť Symfoniettu giocosu (je to vlastne 
klavírny koncert s komorným orchestrom) 
Bohuslava Martintt, ktorú za dirigovania 
Hudolfa Vašatu nahrala Klára Havlíhová. 
Sólistka p reukázala svoj zmysel p re moder
nú a b rilantnú hudb u, ľal tko zvládla tech
nické a rytmické problémy slJadby a svo
jim temperamentom dala zaznieť oslnivej 
vzdušnosti a rozmarnej pohode skladateľ o
vej hudby. 

Druhou významnou nahrávkou je míroi'nú 
dielo Richarda Straussa Koncert pre lesný 
roh a orchester, k tor)' so symfonickým or
éhestrom bratislavského rozhlasu a dirigen
tom Jozefom Svobodom nahral člen SF Jo
zef Svenk. K to pozná toto dielo, dobre vie, 
a ké t echnické muzikálne nárokv lJadie na 
interpreta. Jozef Svenk nás uŽ viacerými 
rozhlasovými nahrávkami presvedčil o $\'O

jich kvalitách. Aj v tejto nahrávke uplatnil 
zvučný, s}-ty, no p ritom jemný tón i pasá
žovú techniku. V oblasti dychových kon
certantných inštrumentálnych skladieb je 
táto nahrávka pre rozhlas cenným prínosom. 

Z novej domácej tvorby boli n ahrané 
Bagately pre sláčikový orchester Ladislava 
Burlasa, ktoré nahral so sláčikovým súbo
rom Bystrík Režucha. Burlasove Bagately 
sú pre rozhlasové potreby vhodným die
lom. Svieža melodická invencia a dohr)' 
zvuk sláčikov môže tomuto dielu získať 
obľubu u rozhlasových poslucháčov. 

Jednou z posledných symfonických na
hrávok bola suita z filmu Kapitán Dabač 
~d Milana Nováka. Suita má tri časti : Pre
dohra - Boj - Dabačova smre. Zachycuje 
d ramaticky najdôležitejšie a hudobne naj
prepracovanejšie a najcennejšie miesta .z fil
movej hudby. Predohra môže slúžiť i na 
samostatné koncertné predvádzanie. 

Intenzívne sa nahrávalo aj v oblasti ko
JDornej h udby. Za lJavírneho sprievodu He
l eny Gáfforove; nahrala Marta Országová 
náročné A.ra.besky (Etudes Ry thmiques) Bo-
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huslava i\lartinu. Sólistka nielenže zvládla 
technickú stránku 7 arabesiek, ale ich aj 
náladove a charakterove odstupňovala. 

Flautové kvinteto (v zložení Vladislav 
Brunner st., Vladislav Brunner ml., Pavol 
Vaída, Boľivoj Koutný, Ladislav Soka), na
hralo Koncert pre 5 diskantov),ch nástrojov 
od francúzskeho majstra 18. storočia Jo
sepha Bodina de Boismortier (1691-1765). 
Svojím obsadením a charakterom je túto 
nahrávka v užšom zmysle slova unikátnou 
záležitosťou a v oblasti rozhlasového vy
sielania obohati repertoár z tvorby sklada-
teľov 18. storoi:ia. -

Od majstrov 18. storočia pochádza aj ďal
šia komorná nahrávka Idy Cernic/~e; (za 
klavírneho sprievodu I:.udmily Fidranskej) 
Pastier.ske piesne z XVIII. storočia, ktoré 
zapísal a upravil Jean Baptiste Theodore 
Weckerlin (1821-1910). 

SpeYácky komorn}· súbor za vedenia a 
lJavirneho sprievod u prof. Kornela Schimp
la doplnil svojitni nahrávkami významný 
Dvoi'ákov cyklus :\!oravských dvojspevov. 
Z tohto cyklu nah1·ali ďalších 6 dvojspe
vov: Zivot vojenský, Na tej našej stti'eše, 
Možnosť, J ablko, Yčneček a HO'i'e. 

Z komorn),ch drobností nahrala nitrianska 
klaviristka Alic-a Nitrayová-Saubererová 
Obrá::;ky z Nitry pre klavír Jozefa Rosin.~ké
ho. Skladba nevybočuje z obvyklého skla
dateľovho kompozičného štý lu. 

Marián Jurík 

V januári hola vo Varšave výstava ruko
pisov Karola Szymanowského, na ktorej Sil 
vystavovali naj novšie rukopisy tohto vý
znamného poľského skladateľa. Poliaci žijúci 
v Amerike, prof. Homan :\ifichalowski a 
J anusz Ilinski, darovali Národnému múzeu 
skicu a čistopis skladateľovej Aretúzskej . · 

. fontány a jednu z prvých redal;;cii Il. lmn
cerlu pre husle a orchester, venovaného 
pred vojnou poľskému huslistovi P awlowi 
Kochaúskému. Partitúra husľového koncertu 
je opatrená poznámkami Kochmíského. Szy
manowski bol tomuto huslistovi povďačn)· 
za predvádzanie jeho diel na svetových pó
diách, no najmä za jeho spopularizovanie 
suity z baletu Harnasie, ktorú hrával v tran
skripcii pre husle a klavír. l\fedz·i novoo1-
javenými rukopismi nachúdzajú sa aj auto
grafy z cyklu Mýty a okolo 90 listov Szy
manowského Kochanskému a Kochanského 
listv Prokofievovi. ktoré dorovala Národné
mu" múzeu pani Zofia Kochaňská. 

Hlavní predstaviulia Foerstrovej opery Eva inscenovanej v 
Urbanová (Eva) a Viliam Boksa (Tóno) 

Ban~kej Bystrici: Mária 
Foto: K. Miklóši 
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List z Berlína 

Rok 1960 priniesol československej hudbe 
na tejto medzinárodnej križovatke hneď v 
pr·vých t)·.ždňo ch niel<aľko pozornhodn)•ch 
úspechov. Ich význam spočíva predovšetkým 
v tom, že iste pretrvajú momentálne nadše· 
nie, aké vyvolali v tunajších koncertn)·ch 
sálach, lebo boli objavené, a to nic-len v ob
lasti hudobnej tvorb y m inulosti, ale aj dneš
nej mladej i najmladšej gen erácie. 

Tak dr. Vád:w Smetáéek v svojej novej 
funkcii šéfdirigenta symfonického orchestra 
hlavného mesta Berlína (S tii.d tisches Berli
ner Sinfonieorclwster) prd<vapil v januári 
Berlínčanov, tradične zaľúbených do Sme· 
tanovej "Vltavy", naštudovaním celého 
cyklu "?vlá vlast". Počiatočné obavy, či bude 
dostatočn)• záujem o program pozostáva
júci z jediného, v celosti iba zasvätencom 
známeho diela Bedi'icha Smetanu, rozply 
nuli sa ako ľad vo vare nadšen ia, k toré 
vzrastalo od jednej symfonickej básn e k 
drulwj a vyvrcholilo v neutíchajúcich ová
ciách. Bol to triumf Bedľicha Smetanu i 
odvážneho dirigenta, ktorý na tejto dôle· 
žitej zahraničnej pôde jedným razom skon· 
coval s konvenčnou, pohodlnou tradíciou 
pr·ogramovania zväčša iba "Vltavy". Tento 
triumf zaväzuje a j iných dirigentov a or· 
chestre z CSR p ri zostavovani programov 
pre vystúpenia v cudzine. 

V polovici januára vypočula hŕstka po
slucháčov v Ceskoslovenskom kultíu·nom 
stredisku zvukov)•mi pásmi spestrenú pred· 
nášku p rofesora Alojza Há/nt o súčasnej 
českej hudbe (včítane Hábovej) . Je ozaj obdi
vuhodné, s akou nezištnosťou, zanietenos
ťou, ba až láskou a bojovnosťou majster 
Háb a priblížil poslucháčom osobnosť i tvor· 
hu napr. takého mladého Otmara Máchu. 
Mácha je nepochybne jedn)·m z naj sľub
nejších ta lentov na poli symfonick ej hudby . 
J eho tvorbu treba č.ím skôr sprístupniť za· 
hraniči u. 

Z celého radu koncertných podujati prvej 
polovice februára (pomaly začínajú domi
novať koncerty jubilejného roku Fryderyka 
Chopina a Rober ta Schumanna za účasti 
najlepších ch opinovcov a schumannovcov, 
najmä poľsk~·ch, sovietsk ych a nemeckých) 
zaznačujeme dve udalosti: matiné Berlin
skeho rozhlasu "Kantáty súčasn osti" vo 
Felsens teinovej Komickej opere a koncert 
Kvarteta mesta Prahv z tvorbv Vladimíra 
Sommera v Cs. kultú~nom stre(lisku. 

Matiné "Kantáty súčasnosti" prinieslo 
šty ri nové diela skladateľov strednej a mla
dej generácie, z ktorych traja reprezentujú 

Nemeckú demokratickú republiku a jeden 
pokrokové, antifašisticl<é Fran cúzsko: de
saťminútovú "epizódu pre b arytón, sbor a 
orchester", nazvanú "Buchenwaldská hrá· 
na" (Das Tor von Buchenwald) Ernsta Her
manna Meyer a, sklada tE' ľa "Mansfeld
ského oratória" a profesora hudobnej vedy 
na Humboldtovej univerzite v Berlíne; 
" Balad u o jednom, čo spieval, keď h o po
pravovali" (llallade de celui qui chante 
dans les supp licPs) od .Josepha K o smu, 
skladateľa scénickéh o oratória "Povstanie 
lyonských tkáčov 1831" (Les canuts), horé 
plánuje Slovenské národné divadlo na bu· 
dúcu sezónu (viď "Slov. hudba", č. 9, 
1959) ; kantátu p re mezzosoprán, barytón, 
sbor a orchester "Ernst Thälmann" od dva
dsaťdevät'ročného GUntera K o ch an a, 
skladateľa závažného Husľového koncertu 
a nespočetných úspešn)'ch masoviek; a ko
nečne veľkú, asi 40-minútovú kan tátu pre 
sh or, sólo (alt, tenor, bas) a orchester "Na
šim potomkom" (An die Nachgeborenen) 
od Heinza K r a u s e · G ra u m n i t z a. 
Všetky štyri l<antáty šťastne umoC!'íujú vý
razn)'nn vokálnymi a orchestrálnymi 
prostriedkami silné básnické predlohy, ktoré 
sú n apospol výstražnou obžalobou či už 
zločinného fašizmu (Meyerova na slová 
libretistky Nancy Bushovej, manželky po· 
krokového anglického skladateľa Allana 
Busha, Kosmova na text Louisa Aragona, 
spievan ý po francúzsky, Kochanova na po
ému Maxa Zimmeri:nga o nesmrteľnom vod
covi nemeckého proletari~ tu) a či bezmedz
ného vykoris ťovania čl oveka človekom 
(Krause-Gra umnitzova k antá ta n a vlastnú 
montáž viacerých básní Bertolda Brechta) . 
Upozorľíujeme najmä na poslednú, k torá je 
nesporne najväčším prínosom v kantátovej 
tvorbe NDR posledných rokov. Skladateľ 
Heinz Krause-Graumnitz, nar. 1911, je do
centom "cb·amaturgie hudobného divadla" 
na Vysokej škole dramatického umenia v 
Lipsku. Už pred ·kantátou "An die Nach
geborenen" zhudobnil niekoľko Brechto· 
vých básní v sborový cyklus a capella. 
Slovenskej filharmónii a rozhlasu odpotúča
me jeho skvelú kan tátu. - Dirigentom ma
tiné "Kantáty súčasnosti" bol prof. Helmut 
K o c h, dvojnásobný nositeľ národnej ceny 
NDR, znamenitý intPrpret H :\ndlov)•ch m·a
tórií doma i v zahraničí, ktorý· majstrov· 
skou interpretáciou najnovšej kantátovej 
tvorby opäť dokázal, že jeho ľudský a u me·. 
lecký potenciál dobre zvládne odkaz veľkého 
humanistu i čerstvé dielo vyvíjajúceho sa 
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mladého socialistického sldadatefa. Chvála 
patrí aj symfonickému ot·cbestru a spoje
n)'lll sborom berlfnskeho rozhlasu (Solisten
vereinigung, Grosser Chor), ako aj sólistom, 
7. ktorých spomenieme aspoň Rolfa A p r e -
c k a, tenoristu opery v Halle, a basistu Ger
harda Fr ei a z bcrli.nskej Státnej opery. 

Pravou senzáciou holo vystúpenie zna
menitého Kvarteta mesta Prahy, tým via<~, 
že tu už triumfovali smetano,·ci, janáčkovci, 
novákovci a vlachovci. Neveľké Ceskoslo
vensko je 1.-va rtetovou Yeľmocou, a to veľ
mocou ved úcou. A keby sa k týmto piatim 
,.olympijsk)'lll štvorkám" priradilo časom 
ešte slovenské - dajme tomu - "Suchoňovo 
kvarteto" ... neskromná, ale vonkoncom re
alistická perspektíva ! Stastný skladateľ, 
ktorého komornú tvorbu doma i vonku in
terprt>tujú tak vir tuózne a pritom tak vitálne 
muzicírujúci umelci, zilľllžení v eš te a ni nie 
päťročnom Kvar tete mesta Prahy: Uľetislav 
Novotný, Karel P i'iby l, Hubert Simáček a 
Zdenek Koníček. (Dvaja posled1ú sú bývalí 
Bratislavčania.) Tak\.·m šťastnÝm skladate
ľom je Vladinúr S o. mme r. Posledná veta 
jeho zrelého Kvarteta d mol (1955) musela 
byť spontánne opakovaná. Nezabudnuteľn)· 
večer, spestrený zvukovým záznamom Hus
ľového koncertu p rítomného skladateľa, uv:'t· 
dzal dr. Jaronúr Paclt. 

Dôrazná v)•čitka na adresu Cs. kultúrneho 
-strediska v Berlíne, ležiacom priam v srdci 
toh to miliónového mesta, na Fried richstras
:se, kde je hneď v susednej budove Mctro
poltheater a iba na ozaj neveľký skok 
(5-8 minút per pedes mu5icorum) sú všetky 
divadlá okrem Volksbiibne (Stát. opera, 
Felsensteinova Komická opera, Brechtov 
Berliner Ensemble, Langhoffovo Deutschl's 
Theater, Valen tinovo l'v!axim-Gorki-Theater), 
ako a j konzervatórium a Vysoká hudobná 
škola, Humboldtova univerzita a Státna 
bibliotéka - dôrazná v\•čitka na adresu 
strediska, že uprostred tohto na celom svete 
zrejme ojedinelého skoncentrovania kultúr
neho ruchu p rilákalo opäť iba Ms tku po
slucháčov. 

J'lilo Samko 

Jean Kurt Fot·est, k to,·ého opera "Oboh~· 
Konrád" mala začiatkom tej to sezóny pre
miéru v berlínskl'j Státnej opere, píše nov(• 
llUdobnodramalické dielo "Tai .Jang sa pre
búdza". Aj libreto tejto novej opery vy· 
-chádza z dramatickej pl'!'dlohy Friedricha 
Wolfa. 
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STVRTÁ PREHLIADKA SY:\IFONICK)'CH 
ORCHESTROV V SOFII 

Z rozhodnutia l\liniste,·stva osvety a kul
túry usporiada jú v Sofii 25. VL ÚJ60 pre
h liadku štátnych symfonick)·ch orchestrov. 

"Posledná takáto p rehliadka bola pred šies
timi rokmi. Prvý ruz v de jinách t)•C'hto 
~':eh~ia~o_k sa . zúčastni . na ~r~hliadke So
fl Jska statna fiihm·móma a Statny rozhla
sový orchester. Pri tej to prehliadke sa stret
neme s nov-)-m prYkom. ktorý sa doteraz 
pri takýchto prehliadkach neuplatiioval. 
bude to široká koncertná i'innosť všetk\,ch 
orchestrov, ktot·é sa na prehliadke zúč~\st
nia. Všetky orchestre, k tor(• nic sú zo Sofie. 
budú cestou na prehliadku vystupovať v 
mestác·h a dedinách, ležwrich na ceste do 
hlavného mesta. Sofijskú št:ltna filharmónia 
a Státny rozhlasový or rhcster navštívia 
mnohé mestá Y Bulharsku. Stvrtá symfo
nická prehliadka zmobilizuje dirigentov il 

orchestre, napomôže pozdvihnúť akosti kon
c:ertnej produkcie orchestrov a zároveň u
možní bulharskej verejnosti overiť kvalitu 
štátnych symfonických ot·chestrov a diri
gentských kádrov. Sh·oké popularizovanÍ(' 
tohto hudobného urneni.a v bulharskom kul
túrnom živote a uskutočnenie t ak mer 160 
koncertov po celoJH Bulharsku získa symfo
nickej hudbe ešte širší kruh poslucháčov 
u sprístuplÚ ju celému národu. P rehliadka 
potn·di roZ\·oj a úspechy symfonického u
menia v Bulharsku po 9. septemb ri 1944. 
Vďaka mimoriadnej starostlivosti strany a 
vlády dosiahlo toto umenie v Bulharsku 
nebývalý rozvoj. Pred oslobodením bol v 
Bulharsku len jeden symfonický orchester 
- dnes ich je už dvanásť. Toto č íslo je u ;i; 
naozaj pekné, veď tak )'m počtom sa 11('

môžu pochváliť ani mnohé väčšie krajiny. 
Bude to zároveň a j prehliadka sy,ufonic

k_cj tvorby bulharských majstrov. Na kon
certoch h udú predYedcné takmer všetky die
la hulbarskej symfonickej tvorby: Symfónia. 
Koncert pre klavh· o orchestet· č. 3 a Májov~ 
symfónia Panča Yladigerova; Kantáta 9. 
september a ;\Iládežnícku symfónia Filipa 
Kuteva; Prvá a d ruhá sy111fónia Petka Staj
no,-u; Oratór·ium "Partizáni" Svetoslava 
0 \ll'etenova ; Pt·vá a d ruhá symfónia, Variá
cie p re slá<:ikový orchester na jednu albán
sku ľudovú pieseií a "Koncert pre husle a 
orchester e ,,bonúra Pipkova; Kan táta Nech 
je deň, Koncet•t pre klavír a orchester č. 1 
a Koncert pre husle- a orchester V esPlína 
Stojanova; Symfónia Nikolu AtanasoYa: 
\';u·i {lci~> na jednu thnn Dobt·y Christova a 

Prelúditu11, Aria á t oC'-C:-t ta ~latina Golcmi
nova; Kantáta o Dohrudzi od .\ sena Kams
tojanovu; Mládežilleka tane('nn suita Pa
raškeva Chadžieva: Kantáta Ten nezomrie 
_a Symfónia Nov)' 'Prometeus od Alexandra 
R.ajčeva; Symfónia Gcorgi Ivanova a Sym
fónia Na život a smrť od Jules Le•-iho. 

Na koncertoch sa zúčastn.ia najvynikajú
cejší bulharsk í inštrumentul i~ti. Prvv raz 
sú na prehliadku pozvani aj niektorí · vyni
kajúci zahraniční hudobníci. Dudú pr ítomní 
aj pozorovatelia z ľudo,·odemokraticl<ýcb 
kra~~ a hudobní pracovníci zo západných 
kraJ ID. 

4. marea t. r. oslítvilo na jstaršie orchestr~íl
ne teleso v Dulharsku, Sofijsl' á štátna fil
harmónia, tl·idsiate výročie svojho trvania. 

V školskom roku 1928-29 založil slávnv 
bulharský h uslista Saša Popov symfonick~ 

·orchester, ktor)r hol zložen5• zo študentov 
hudobnej akadémie a z p1·ofesorov. Do 9. 

-~eptembra roku 1944 orchester existoval 
temer bez podpory vtedajšej vlády. No pod
mienky p re plný rozvoj tohto orchestra p ri
nieslo oslobodenie a orchester bol preme
novaný na Sofijskú štátnu filharmóniu. 
Dnes j e Sofijská štátna filharmónia rovno
-cenným par tnerom najlep~íc-h symfonických 
·orchestroY v Európe. 

~SKOSLOVENSKl UMELCI 
/ Kili-\TcERTOVALI V BRUSELI 

Sopranistka Nadežda Kniplová, tenor ista 
.Jaroslav Kachel a dirigent opery SND Ladi
slav Holoubek s belgickým rozhlasovým or
chestrom a sborom účinkovali 5. marca 1960 
na verejnom koncerte v B ruseli. Na progra
me boli árie a scény z českých, slovenských 
~ svetových opier ako aj o perné ouvertúry 
a baletné hudby. Krásny úspech dosiah li 
najmä árie z Rusalky, Predanej nevesty a 
baletné hudby z Cikkerovej opery Juro Já
nošík a Holoubkovej opery Túžbt~. Sopra
nistka N. Kniplová svojim ltultivovanvm a 
priebojným hlasom obecen stvo priam ·fasci
novala (najmä ~ scéne z Onegina, v Aide, 
v Don Car losoVI a v Rusalke), t enorista J. 
Kachcl mal najväčší úspech v áriách z Tos
-cy, Komediantov, Carostrelca a Predanej ne
vesty. Obidvaja excelo\'ali v scéne tre!ieho 
dejstva Toscy. Sólové čísla orchestra - ou
vertury k Predanej neveste, k Tannhäuse
rovi a spomenuté baletné hudby zahral or
-chester brilantne, hoci dirigent Holoubek 
mal pre tento ťažký a dlhý program iba tri 

skúšky. Aj scény z Tannhäusem a z Knie
ža(u Igora, v · k tor)•ch spoluúcinkoval kva
litn)' belgický rozhlasový sbor, vyzneli zvu
kove mohutne. 

Všetci traja umelci dôstojne reprezen tovali 
naše reprodukčné umenie v cudzine. Drusel
ské obecenstvo odmeľ10valo ich výkony fre
netickým potleskom a poslalo im veľa gratu
lácií. Koncert nahrali na magnetofónové pá
sy a bruselský rozhlas bude ho v apríli t. r. 
d vu razy vysielať . ír ) 

Z CmNOSTI SĽUKu 

I tohto roku, ktorý je už jedenástym ro
kom činnosti SĽUKu, sa súbor rozdelil , . 
zimnom období na tri časti. abv mohol 
svojím programom zájsť i do ·tých. najmen
ších dediniek. Orchestet· hol rozdelen\.· na 
ch·e ľudové hudby, z dychárov sa ut__-;orila 
11-členná dychovka. Spevácky sbor bol roz
delený na tri časti. Ku každej skupine sú 
zaradené dva tanečné páry. Sólistické a sbo
rové čísla v jednotlivých ~kupinách spre
\'ádza ľudovka, harmonika a v treťom prí
pade i dychovka. Tieto zájazdy sú určené 
výlučne pre JH.D. Prvé vystúpenia sa ab
solvovali v januári, za 14 dní urobili tieto 
skupiny 40 vystúpení. Tak to bude každý 
mesiac až do - júla, keď SĽUK pristúpi 
už k forme veľkého celosúborového progra
mu. 

29. februára odišla na zájazd do Nemec
kej spolkovej republiky Lí5-člermá sktipina 
SĽUKu. V skupine je ľudová hudba, ta
nečný súbor, ženské trio a sólista·. Táto slm
pina bude vystupovať vo v iacer)·ch mestách 
NSR do 14. apríla t. r. 

Dve domáce skupiny absolvujú zatiaľ 
vystúpenia po J R.D 2ilinského, Košického 
a Prešovského kraja. 

Je to už štvrtý rok, čo SĽUK týmito ma-
1:\-mi formanú priehádza so svojím umelÚm 
do najmenších dediniek. A možno povedať. 
že tu nachádza to najvďačnf'jšie publikum. 
V mnohých obciach sú len maličké mit>st
nosti, niekde "javiská" 2 krát 3 m. Tak 
napr. v obci Dohročská Lehota ľudia v 
miestnosti radšej počas celého j)rogt·amu stá
li, aby sa ich do miestnosti mohlo viacej 
zmestiť. V obci Krná v miestnej škole sa 
zmestilo 36 účinkujúcich a 200 občanov! 
VidieL, že náš ľud na dedine pr iam d);chtivo 
očakáva každé vystúpenie umelcov, len by 
l>Olo treba, abv tieto malé dedinkv navštevo
vali častejšie ·aj iné umelecké t<:;lesá i jed
notliví umelci. L. Jendraššák 
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ZBIERKA SLOVENSKÝCH TA~COV A P ES:.\'ICIEK Z PRVEJ POLOVICE 
18. STOROCIA 

Ide o hudobný notoYaný zošit bez titul
ného listu ; je to rukopis osmorkového prieč
neho formátu, asi 80 nečíslovaných listov. 
Nachádza sa v knižných zbierkach grófov 
Zayovrov z Uhrovca, nateraz d eponovaný ch 
v b)rvalej Apponyiovskej bibliotéke v Opo
niciach. Zošit neobsahuje len slovensk é t an
ce n pesničky, lež premiešane, t uším ešte 
po('ctnejšie, aj tance maďm-ské. Aspoi'í podľa 
nadpisov ich treba poklada ť za také. Zdá 
sa, že sú to vonkon com samé vE>selé meló
die. Celá zbierka b y sa mohla priliehavo 
nazvať Uhorshé tance, lebo ako slovensk é, 
tak i maďarské iste plnili rovnak\i_ funkciu 
pri rozličných spoločensk)rclf p ríle:žitostiach 
v b ýval)rch panských kaštieľó_ch, k~ď sa slo
venská šľaC'htn vedela zabá,>af ešte aj po 
slovensky. Dôvodom pre tak"é pomen ovanie 
je aj záhlavie prvého listu s latinským nad-

• pi som : Tlungariri saltus, teda uhorské tance. 
Pri tom to lntinskom nadp ise je p rip ísaný 
rok 1730. Toto dátum možno pokladať za 
rok v:>.niku zbierky . Obsah nemusel však byť 
clo nej zapísaný naraz. Ohem pl·emiešaných 
slovensk)rch a maďarských tane('n ých meló
clií je na konci zoši tu zanísané niekoľko 
slovenských pesničiek s celý mi alebo skrá
tenými textmi. Nal;:oľko v tomto krátkom 
referá te mi ide h lavne o to, abv som na túto 
hudobnú pamiatku upozornil hudobnikov a 
folkloristov, poul,ážem len na niektoré ob
sahové zvláštnosti, napr. n ázvy niektorých 
tancov. 

Všetky tance sú číslované; je ich 57. Nie
ktoré sú aj pomenovan é, a to po latinsk y, 
po slovensky a lebo p o maďarsky. Tak naprí
ldud: Csetnekiensis (štítnick)·) , As::.tali nota, 
Not·a ad mensam (hudba pr i hostine), Pul
cher (pekný), Anglicus (anglický), Ballet 
Doctoris Faust ad mensam (bale t doktora 
Fausta pri hostine), Kurutz nota, Daru nota, 
Parta moga, V fdadaný, K sobassu rwta a iné. 
Za záhlavím Complement tancz názvy tan
c.ov sú slovenské, ako napdklad: ' ' kladaný, 
Kawrowý, druhý raz Kacerowý, Klnt tancz, 
Lopatltowý, Klobuékowý, l"Vankusowý, Dio
nisi more Klobufwwa, simplam ante captio
nem pilei (Dion)rzov na sp ôsob Klobukowa 
pred chytaním klobúka), Pregim<íný, Parga
maska, atď. A zase ďalej: Pulcher polonicus 
(pekný poľský) , Dobozy Istvan, C::.igany, 
Olach, Oroszlay, Rosnyo magyar tantz, Gär
gäy, T1·eba knezom, Cassoviensis (košick )r) 
a pod. Teda pekný repertoár všelijal<ý ch ve
selý ch melódií, k toré zaznievali pri p ansk ých 
zábavách ·a svadobných hostinách nielen 
v Uh rovci, kde sa táto zbierka opatrovala, 
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ale iste aj v in ých kaštieľoch, azda aj na 
východnom Slovensku, lebo aspml niektoré 
tam m usia mať p ôvod, keďže sú východo
slovenskými mestam i pomenované (košický, 
štitnický, rožňavský) . Medzi tancami sú iste 
aj slovenské ľudové prvky, ak o to prezrá
dzajú a j názvy n iektorých (klátový, lopa t
kový, klobúkový) . Slovenský h udobn ý od
h orník iste presnejšie zistí tiet o skutočnosti. 

Všetky tance sú zap ísané len ako melódie 
b ez textov . Uvádzam ich tu všetky doslova. 

1. Netrap zradna '\Venusse, netrap srd
ce moge. 

Nebo daleg nemužem, žnasset íalsse 
twoge. 

H. (efr.) wždicki raniss, a nezhogiž, srdce 
odbjrass, 

swoge ui,r)'wass, moge trapiss, swoge 
trapit nedass. 

Ach ma m)'la co misliss, že ma tak 
turbugess, 

ga gsem chorý dobre wiss wssak ma 
nelitugess. 

R (efr.) scis . . . (vieš). 

2. Zustan komu chcess ma mjla, 
nadarmo gsi mne prý wabila, 
zradne srdce mass wisse prawa, 
wjm že mne klamass, zu stan zdrawa. 

3. Suhagičku holuhe, taužila gsem po 
to b e, 

(už nic) netu žim, pre twe falsse 
milowat te n cmužem. 

Forma i obsah veršov poukazuje na n eja
kého v zdelaného autora, lebo ľudový p es
ničkár b y sotva bol vedel o zradnej Venuši, 
ako sa to v prvej pesničke spomína. Dalej 
sú len začiatky nápevo v a tex tov. 

L Samas biela biwala 
2. Co nam nassý reknu 
3. Smutni slawik spiwa 
4. Bidný žiwot 
5. Mame utessený 
Posledné dva listy v zošite akoby ani ne

patrili do tejto zbierky l<"lncov a spevov. Ob
sahujú totiž nábožensk é t exty, k toré môžu 
byť modlitbami alebo i piesľíami. Sú bez nôt. 
Prvá je kajúceho obsahu, druhá ďakovná, 
skoro alw Tedeum. Pravdaže, obidve po slo
vensky. - Toľkoto pre informáciu o niekoľ
kých uhorsko-slovenských tancoch a p es
ničkách, ktoré pred 200 rokmi odznievali v 
salónoch uhorsko-slovenskej šľachty. V u ve
den ej Zayovskcj knižnici má zošit pôvodnú 
značku : 15386. 

V tejto súvislosti k rátkou zmienkou upo
zorním aj na niekoľko iných hudobných diel 
v menovanej Zay ovskej knižnej zbierke. Me
dzi hromadou hudobnín známych majstrov, 
ako: Mozart, Rossini, Diabelli, Kallivoda a 
iní, sú aj viaceré hudobné rukopisy. Boli 
taktiež k omponované p re rozličné spoločen
ské pdl~žitos~i, ako sa to u vidí pri popise 
niektorých skladieb. Tak za zmienku stoji 
beztitulov)- zošit tancov, menuetov a p od., 
kde vpredu na ob álke sa dá vyčítať aspoň 
rok: 1742. Vnútri obálky je pripísané : "Om
nia T rinum Perfectu m", t . j. do tretice všetko 
dob ré, a pod tým : "Každi počatek ge zli ale 
konec doÍ:Jri". Teda panstv o sa vtedy za slo
venčinu ešte nehanbilo. Celý ten zošit je ru
k opisný. 

Nasledujúce hudobné rukopisy sú mlad
šieho pôvodu. Niektoré majú priamo v titule 
uvedené, pre aké priležitostí boli kompo
nované. Na troch ako dôvod výslovne sa 
udávajú bály u ktorejsi hudby milovnej gróf
k y Teleky. Jedna skladba zase bola zložená 
p re fašiangový pikniJ< v Soproni roku 1816. 
Tých šesť skladieb, na kt~rých je uvedený 
rok, uvádzam v chronologickom poradi ; po
sledné dve sú bez označenia rok u. 

1. Deutsche gesetzt fiir den Oedenburger 
Piquenique-Saal in Fasching 1816 von Daa
ron .Messzil. 

2. Neue deutsche Tänze. Componiert und 
gewidmet fi.ir die Societäts Balle der Gräfin 
Teleky im Jahre 1817 von J . Ernesti. 

3. Allemandes composées et dedicées pour 
les bales de Societate d e Madame la com tesse 
de Teleky , née Baron esse d e !\1észáros pou r 
ľan 1818 ... humh le et tres ob eissant servit 
~ur J osep h Ernesti. 

4. Ländler von Herrn Doctor Ráz die aut 
a llen Nobel Bälen gemacht wurdcn, fU.- das 
Piano Forote eingerichtet von .Friderich 1\'Ia
lwvetz 1819. 

5. Ländler fi.ir das Pian o Forte eingerichtet 
von Friderich Makovetz 1819. 

6. Deutsche Tänze mit Trios fiir's Piano
forte componirt fiir die Gesellschafts-Bälle 
der . Noblesse ahgehalten hey der gnädigen 
Gräfin Teleky, wohlgeborene Baroness von 
Mészáros. Im Jahre 1820 von August. ~Ies
szil. 

7. Ländler samt Coda von H errn Doctor 
Ráz fiir das Piano Forte eingerichtet von 
Friderich .Makovetz. 

S. Vier Polonaisen fi.ir das Pian o forte von 
J ohann Nep. Grafen von Trautmansdor f. -
Dolu je podp ísaný Zay Ferencz. 

Možno, že z týchto skladieb ani jedna ni
Cim · n eposlúži slovenskej hudobnej kultúre. 
Ale pretože všetky sa mi v idia originálne 

rukopisn é kompozície, hádam nebudú cel
kom bezvýznamn é aspoľí pl·e poznanie hu
dobného života v salónoch bývalej uhorskej 
či slovenskej šľachty. 

Vševlad J. Gajdoš 

Béla Bartók : SLOVE~SKB ĽUDOVE 
PIESNE, SA V Bratislava, 1959, str. 752, 
cena Kčs 61.-. 

Prvý zväzok zbierky slovenských f udo
vých p iesn í Bélu Bartóka je už na knižnom 
trhu! Svojou obsahovou i metodickou l!Od
notou je to veľmi cenná zbierka, hoci sa jc,j 
vydanie realizovalo až po niekoľk)•r.h desať
ročiach . Každý, k to pozná doterajšiu h istó
r iu, súvisiacu s jej vydan ím, si s úTavol\ 
vydýchne, že dlh slovenske j hudob nej k ul
tt'uy a hlavne hudobnej vedy voči Bélovi 
Bartókovi (kým nevyjdú ďalšie dva zväzky 
zbierky) sa už aspm'í čiastočne splnil. Za
čarovaná spleť ťažkostí, odďaľovania a ne
dorozumení, ktorá sprevádzala jej doteraj
šie osudy, je pretrhnutá, je teda oprávn ená 
nádej, že zbierka, obsahujúca 3409 melódií, 
vyjde čoskoro celá. 

Nie je potrebné podrobnejšie sa zapodie
vať osudmi zbierky, k)·m sa dočkala svojho 
vydávania. Predsa však stojí za zmienku 
podotknúť, že zbieraním slovenských ľudo
v-ých p iesrú sa Bartók začal zaoberať už r. 
1906, t eda temer súčasne so zbieraním pies
ní maďarsk)-ch. Okolo r . 1910 disponoval už 
zbierk ou, k torá mala 400 piesní. Do rok u 
1918 vzrástol jej obsah na 3223 vlastných 
zápisov v teréne, okrem toho od Zoltána 
Kodálya pochádza ďalších 113, od A. A. 
Baník a 73 zápisov. V rokoch 1920-28 roz
triedil a pripravil Bart.ók celý mater iál do 
tlače. Z rôznych príčin technických , od
bornoredakčn)·ch - a nie v poslednom rade 
a j politick )·ch - sa , -ydanie zbierky oddiali
lo až dodnes. 

Chcel by som upozorniť na reálny počet 
v zbierke obsiahnutých melódií, pretože do
t eraz sa udával počet nižší (niečo vyše 
2600). Tento rozdiel vzniká tým, že Bartók 
zredukoval niektoré zápisy na pú.he vyzna
čen.ie variantných odchýlok p ri zápisoch 
in)-ch melódií. Tým sa celkové množstvo 
piesní v zbierke znížilo. Yeľmi cennou vlast
nosťou zbierky je variantné spracovanie n 
porovn anie zapísan)'ch melód ii s d ovtedy 
>márnymi a zverejn enými materiálmi, na 
k toré p oužil Bartók asi 12.000 ( !) melódií 
slovenských , moravských a českých. Táto 
obrovsk á p ráca má okrem iného i ten prak
tický význam, že pomocou Bartókovej 
zbierky možn o zisťovať varianty ďalších 
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pic~ní, ktoré majú pl'ihuznost v celkovom 
Rart.ókovom použitom porovnávacom ma
tel'Íáli. Z celkového počtu. Bartókom zapísH
ných piesni vypl)rvn zaujímnvé konšt~lto
vanie, že zbierka slovenských Iudov)·ch pi<'s
ni je Haiväéšott Bartókovou zbierkou v óbec: 
Popl'Í 3223 vlas tných zápisov . slovensk)·ch 
f udovýcll p iesní v teréne získal Bm1ók po
dobn)·m spôsobom iba 2721 mad.arski·rh 
pies1ú. Rumunsk~·ch p iesní zap ísal Ľ:u1úk 
bt-zpochyby naj,; ac, tie však uz sám po 
(·iastkaeh publikoval - tnkže ako relok 
ostá,·a zbierk a sJo,·ensk)Th ľudových p iesní 
11ajvii<'ším Bm·tókoYým zhera teľsk)·rn die
lom. V zbierke sa sl.rf'LÍI\'a!lle Liá s n ajstar
ším[ zápismi Zoltúna [\.odMya (r. 1HOO), ešte 
z čias jeho g;.llnnaziítlnych štúdii v Tt·nan•. 
z čoho možn o usúdiť, že Kodály u ž Y tom 
čase zt~pisoval fudon'• piesn e a jeho pn·{· 
krok,· v tomto smere :wi'inajú zápism i slo
,·enských fudových piesní. 

Z celkovej histórie zbierky možn o Liež 
usúdiť, že v dvadsiatych rokoch sa Béht 
Hartók zaobt-ral prevažne slovenským folk
lor istickým materiálom (jeho štúdiom a 
triedením) . T á to skutočnos ť sa napokon od
razila i vo formovaní jeho skladateľského 
štýlu. Jedný m z najzaujímavejších ú sekov 
ť\·odu od O. E lscheka je k onštatovanie sú
visu m ed zi Bartókovou ~berateTskou činnos
Con a kompozičnými d ielami. Slovenské lý
dické a mi.xolý dické melódie pozn al Dartók 
už r. 1906. Tieto pôsobili na neho v čas!' 
jeh o štýlového obratu v rokoch 1907-8. 
Ukazuje sa tu s úvis medzi lý diekými meló
diami zapísanými okolo r. 1916 na Sloven
sku a IL sláčikov)•m k var tetom, ako a j sú
vis jeho zápisov s m yšlienkovým jadrom 
jeho pantomímy Podivný manda1·ín a s in)' 
mi dielanú, n eh ovori.ac o Bartókových úpra
vách slovensk ých ľudových p iesni. J e zrej
m é, že po u verejnení tej to· zbierk y vstúp i 
štúdiu m vzťahov tvorby Bélu Bar tól<n a je
ho zbera teľskej činnosti do nového štádia. 
Toľko k samotnej zbierke. 
Pokiaľ ide o prácu editorov, treba kon

štatovať, že ich práca zodpovedá všetkým 
nárokom , kladeným na prípravu zbierky do 
tlače. J e to nemalá a zodpovedná úloha. 
Ziaľ , ako to už bývn, nie je ani táto publi
kácia bez tlačových clt)·b , a to n ajmä v 
cudzojazyčných textoch . Skoda, že sa z 
technických dô,•odov pristúpilo k podčiar
kovaniu niektorých slov v t exte piesní, ktoré 
má nahradiť sadzbu kurzívou. Chýba tiež 
zoznam errát. To všetko sa bude az-da môcť 
odčiniť chystanou záverečnou vydavateľskou 
zprávou n a konci III. zväzk u , hoci h y ne
bolo b )'valo na šk odu zmieniť sa už v sa-
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r11o tnom. úvode o rozsahu a povahe prác· 
terajších editorov (Alica a Oskár Elsch ekovi), 
ako i o podif'le pr{tc pl'erkhádzajúceho re
dak tora doc. dr . . Kresánl<a (kecľže a j jeho 
meno vystupuje medzi nienami vedeckých 
o·edaktorov), prípadne o autorovi a spôsobe 
i. 1·ozsahu jazykovej úpravy. S u znaním sn 
trebn zmicniC najmä o ob sažnom a hodnot
nom úv ode ·0. Elscltek n, jcdnúho z na jnada
nejších a n a j sf ub nej šic su yy\'ijajúcich mJa
dých slovenských muzikológov. Vidieť, že 
dielo B. Bartóka sn dostalo do zodpo,·ed
n)-ch r úk, ktoré dok ózu zyerejniľ d ielo pr.i
meran<' Ycľkosti a v)rznaonu Hartókovej pt·,·~
c.e. 

Treba si želat:, a by sa <falšie zviizky tejto· 
zbierky dostali <:o n n. jskôr na vcrej nosC. .Jej 
význam je n esmierny tak po·e slovenskú. 
nko a j ('dú európsku m ttzikológiu. Jej vyd a
nie je potn·dení m rozvoja m edziná1·od1l<'j 
spolu prác<' a in<'y h o·atst\·a národov. 

Ladisla•• Burlas 

.L\J\ÁCKOH: FEJTONY Y ::\D IC!NE 
Leoš J anáéeh : Feuilletons 11.11 s den. "Lido<>tf 
no\·iny". VF:B T3reithopf & Hiirtl'l Leipzi!{ 
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V posledn~·eh rokoch su j>'náčkovská eu-· 
dzojazyčná litemtúra obohaco,·ala n ajmä o 
nemecké p ublil<>í cit•. K nemeckému prekladu 
Stédroňovho sbor1úka " Jnnácck ve spomin
kách a dopisech ' ' a Voglovej ob siahlej mo
nografii (obe knihy vydnln Artia), ako aj 
malému, no výsti žnému profilu H orsta Hich · 
tcra (Brei lkop[ & H ärtcl) pristúpili n a j
novsle v NDR nn p odnet Nemeckej aka
d émie umeni k vydaniu Janáčkových fe j
tónov . Základom im bolo pôvodn é české 
vydanie z rolm 1938 (J . Racel<, a L. Fil·
k ušný), doplnené podľa r ced íc.ie z t·ol.u 
J.958, pričom konečný výb e t· a pozn ámk,· 
redigoval p rof. dr. Racek. 
~emecké yyclanic Janačko''~Th fejtóno,

je pre hlbšie poznnnie tejto zloži tej osob
nosti čin mirnoriadof'ho významu. Málor!o 
t.otiz môže t ak :jasne priblížil osobnosť Ja 
náčka, jeho vzťah k r·od llému kra ju, ľudo
vej piesni, p rírode a vlasti, ako aj jeho svoj
rázn e myšlienky o psychológii t vorby a 
" n ápevkoch", ta kých dôležitých pre jeho 
tvorbu, ak o práve fejtóny , k toré uverejňo
val v .. Lidovkách" od roku 1893 až do 
smr ti. Ú máloktorého skladateľa tak zjavne 
korešponduje charakter jeh o li terárnych 
prejavov s rázom h urloboej tvot·by ako u .Ta
n:íčka. Sú pt'eio doknrnl•nt.om prv oradého 
v)rzn am u. To, že sú pritom aj mimoeiadne 
za ujímavou lektúrou, len zvyšuje ich prí-

fazlivosl. Vo vefmi <lolH·om nemeck orn prr
k l.,de - vzhľadom IUt nesmierne nároky, 
ak(· IUt prekladateľku Ch. :\Iahlerovú J aná<'
kov št)·l k ládo l - Jan:íčlwve fej tóny iste 
v~·konají1 mnoho p re plnšie po<"hopcnie jeho 
" ·ojt·thncj osob nosti a skhuht:eľského orl
kn%11. 

LEV S. (~L\ZHUI G : EL:C~:~\E YS.\YE. 
\'vdalo Cosu dao·stvetmoe muzykaľnoe izda
t<.·ľ~t,·o • .\Ioskv" 1959. 

\'kusnú. 200-stn'lnková ]mižka sovíetsl,c
ho a utor•; o živolP a <l iele slúvneho belg[e
kóho hu slistu, dirigenta, skla,Jateľa a peda
~óga veľmi vhodne oh ohn(·uje p oznatkami 
tie rady sovietskeho h udobného obecen stva 
(n sú to rady v~ľmi početné) , ktoré si o 
veľkom umelcovi s radosCou 1Úečo prečítajú. 
Podobne poslúži po~luchftčom h udobných 
učilíšť, k torí v tmtelco,·om živote nftjdu 
vzor pre vlastnú umeleekú dráhu. 

Pr-vá kapitola (Životnú i tvoriv.' p {, ť 
m nelca) n ás po,'edie žiYotnými osudm i. K 
Ysaya. Roky t 858-193J sú bohato vy pl
nen é p r<Í<'OU i úspechmi. Dozvienw sa tu 
<J ťažk),eh začiatkoch, ked' mlad~· Ysaye 
onusel prekonávať obrovsk(~ ťažkosti n a cest<' 
k svojm u cieľ u. 

Ysaye podobne ako m nohí virtuózi mt 
konci núnu.lého n za•'-ia tku toh to st01·očia 
bol hurlohný polyl1ist01'. Olu•em svojej hlav
JJCj činnosti - interpretácie bol (podobnt
ako napr. v Rumunsku. G. Ent-seu) \-)-znam
uým skladateľom, dirigentom, pedagógom a 
organizátorom hudobného života. 

L. Ginzburg· si v tejto kapi tole zv.lá šC vst
m a jeho vzťahy k v~·znamn;ý·m skladate
f om-súčasníkom C. Fr,mckoYi, C. Saint
Saensovi, E. Chau ssonovi a C. Deb ussymu. 
V kapitole ožívajú p red nami kolosálne 
Ys>'y ove úspechy tem er vo všetkých me
t •·o polách sveta. 

Druhá kapitola j(• venovaná Y sayonnu 
interpretačnému a skladateľskému štýlu. 
Ysaye je z aspektu vývinu husľovej inter
pt•etácie veľmi zauj ímav ou osobnosťou; je
ho u menie je na rozhraní medzi "roman
tickým " štýlom husľovej h ry (začínajúcim 
sa N . Paganinim a pokračujúcim linkou J. 
Slavík H. Wieniawski H . Vieu.'<
temps - P. Sarasate atď.) a modern)'ln po
ňatím husľovej interpretácie, hry so silným 
a osobit)·m výrazom, spolu s cľalšími vy
.nikajúcimi virtuózmi (EneSC\1, Casals, Thi
baucl, Kreisler, Flesrh , Marteau, E lman a 
pod.). Ginzburg u n príkladoch popisuje 
zvláštne črty Y sayovej hry , jeh o n ázory na 

ftwk<·itt int.t'rpt·cta ,. t\·orivom procese hml
by a , ·ôhec na úlohy rt-produkcného ume
n)a. Pri m·ádzaní vvrokov veľk-:·ch mn<'
lcckých súčasníkov Y sayových (je medzi 
nimi n ap.r. i Dvoľák) pochopíme, aký obrov
ský význam mal Ysaye v "svojej dobe. 

!) alej autor knihy hovoi'Í o skladateľ
skom vvzname Ysavn. V~íma si ltlan1c 
<lvor·h n~jv)•znamnejš.fch diel, jeho 8 poém 
a 6 sóloson á t. Táto časť je t.icž doplnená 
1111\0h)rmi notov)·mi prikladmi . . \zda_ , ·ia<' 
miesta sa 'mohlo veHo\·at: niektorým 'r sayo
v5•rn objavom na poli h usľoYej sadzby, re
alizovan~·mi hlavne v sólosomlt-ach, ako napr. 
ilúzie 5-, 6-, 7- až S-h lasu, tiež mnohé čiast
kové objavy v jednotlivých oblas tiach tech
uiky, celkmn n ové a dodnes ešte nie Yeľm[ 
spracovanó. Zišiel by sa hližš·í rozbor sólo
sonát, z hľadiska rl.neškn najv)·znamn ejši•·
ho Ysayovho diela. 

Posledná k apitola (Huské hu.dobné vzúLljy 
umelca - R uská kritika o jeho umeni) za
chycuje vzťahy Ysaya s ruskými umelcami 
a s rusk~-nl umením. Tu j<" u verejnenú 
veľa cenného m at eriálu o Ysayovom kon
certovaní v Rusku i o jeho tamojších osob-
ných priateľských vzťahoch. . 

V k rátkom závere su hovorí o s]á,·neJ. 
z iniciatívy belgického huslistu vzniknuvšei 
m edzinárodnej súťaže v Bruseli, na otvorení 
k torej zisk a! v r. 1937 (mimo ďalších úsp e
ch ov sovietsk ych huslistov na tej to súťažíi 
I. cenu David Oistrach. P o prehf ade tejto 
sMažc oboznamuje aulot· cilateia o v)·
znnme a popula ri te, akej sa Ysayovo dielo 
teší v SSSH.. K pripojeným registrom umel
cových gramonah rávok a literatúry troch u 
ch )rba zoznam vyobrazen!. 

Knižk a je vkusm• · vy ha vená (príhodný 
formát) a bezosporu dobre splní svoju 
Iwlkciu. 

Ladislav Kupkovié 

\ ' Sovie tskont sväze už tohto roku prídu 
do p redaja pla tne so stereofonickým zázna
mom. Prvé p okusy v tejto oblasti začali 
I'Obiť už v wku 1958 inžinieri M. Jegorov, 
V. Ser, B. Ak senov, V. Tobolin a zvukoví 
t•ežisér·i D. Gaklill a A. Gt·ossman. Sovietsk i 
odb orníci nahrali dodnes 'V-iac diel doon.ác.eho 
i swtového h udobného •·epertoáru. Soviet
ske zvukové stereofonické záznamv boli 
vvst.avené i na výstave v New Yorku kde 
s,; stretli s veľkým úspechom. Sovietsl~i od
borníci pripravujú i p r vé pokusné r ozh!,. .. 
sové stereofonické v vsielau.ie v Moskve a 
v Leningrade. · 



Alexander M:oyzes dokončil Baladickú 
kantátu pre tenorové sólo, miešaný sbor a 
veľk)' orchester 11[1. básdt Pochodeň od .Tána 
Pon.ičana, dielo 55. Dit>lo napísané k 15. 
výročiu oslobodenia t.SH. svojím obsahom 
je výrazným dokumentom bojov slovenskej 
robotníckej trie8y z čias zastavenia práce 
v Krompachoch. 

O inscenáciu Holoublwvej operv Rodina 
prejavujú záujem okrem SND aj. Štátne di
vadlo v Košiciach a operné scény v Plzni 
a Ústí nad Labem. Aj opera v Gere (NDH) 
vyžiadala si klavírny výfah, ktorý SHF vy
dal v nemeckom preklade M. Samku. 

Ilja Zeljenka dokončil partitúru rozsiahlej 
skladby pre veľký orchester, sbor a recitáciu 
Oswieczym s použitím rozhlasových repro· 
duktorov priestorove rozmiestených na text 
Mikuláša Kováča. O u vedenie tohto tech
nicky a výrazove náročného diela prejavil 
záujem šéfdirigent Symfonického orchestra 
bratislavského rozhlasu Ladislav Slovák. 

Ján Zimmer dokončil IV. symfóniu k 15. 
výročiu oslobodenia CSR. Záverečná časť je 
kantáta pre vyšší ženský a mužský hlas a 
miešaný sbor na poéziu Jána Kostru "Javo· 
rový list". 

Necelý mesiac po leningradskej premiére 
nového Violončelového koncertu Dimitrija 
Sostakoviča zaznelo dielo po prvý raz pred 
.zahraničným publikom. Mstislav Rostropo· 
vič, ktorému je koncert venovaný a ktorý 
naštudoval jeho premiéru, ho zaradil do 
programu svojho vystúpenia vo Filadelfii, 
kde ním vzbudil n adšený ohlas. - H. sym· 
fóniu D. Sostakoviča v tejto sezóne po prv)• 
raz uviedli v Pelúne. 

Karl-Rudi Gr:iesbach p íše pt·vú operu na 
súčasn)· námet z NDR. Jeho opera "Marike 
\Veidenová", ktorá má mať premiéru 7. 
októbra v rámci osláv 11. výročia vzniku 
Nemeckej demokrati ckej republiky, zobra
zuje prerod slúžky pruského statkára v uve
domelú občianku prvého nemeckého socia
listického štátu. 

OPRAVA 

V čísle 1-2/ 1960 Slo\·enskej hudby na .>tr. 
109 bolo omylom uvedené, že autorom 
skladby Improvizácia je Gejza Toperczer. 
Autorom skladby Improvizácia je Karol To· 
perczer. Prosíme čitateľov, aby si text v tom
to zmysle opravili. R. 
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Béla Barták: 

SLOVENSKE ĽUDOVE PIESNE 

Zväzok I., str. 756, 
brož. Kčs 54,-, viaz. Kčs 61,-

V Slovenskej akadémii vied vyšlo v týchto dňoch v h ásnej 
úprave pozoruhodné dielo svetoznámeho hudob ného folkloristu 
a skladateľa Bélu Bartóka. Autor začal zbierať slovenské fudo,•é 
piesne už v roku 1906 a v tejto práci pokračoval až do roku 1918. 
Cel)• melodický materiál knihy je hudobne zatrieden)· do pre
hladného systému. Bartók v tejto zbierke porovnal svoje zápisy 
s najväčšími zbierkami slovenských, momvských a českých ľudo
vých piesní. 

Bartókova zbierka slovenských ľudovj•ch piesní je základn)-nt 
dielom európskeho významu, úvody, vysvetlivky i celý poznám
kový aparát je dvojjazyčný, a to v slovenčine a v nemčine. 

V tomto prvom zväzku je 975 melódií a vyše 1200 piesňových 
textov. 

Cena Kčs 3.-. 



SLOVENSKÉ ĽUDOVt PIESNE 1.-III. 
Vydanie Slovenskej akadémie vied 

chrárúť pre našich tvorivých hudobn)•ch 
umelcov a umelecké kolekúvy pokladnicu 
vzácnych ľudových melódií. 

Slovenská ľudová pieseň, vy tváraná po 
stáročia generáciami núšh o ľudu, J?;edstavu
je naše najkrajšie kultúrne de?lcsL>•o .. .Te 
odrazom dejinný ch osudov ~aroda, 1eho 
boja proti utláčateľom a vykorl~ťovateľom. 
i odrazom každodenných ŽlVotnyc~I r~do>h 
a starostí. J ej v)•znam a cenu chap_ah kul
túrni pracovrúci už od obrodenske} ~oby, 
ale plné zhodnotenie dostáva ľu~o--:a p•eseň 

• v našich podmienkach socmlizmu. I~ 
az b . . ·t dbru ľudovej piesni sa o raca]U rue en ~ or 
a vedeckí pracovrúci ako ku kulturn:~~ 
dedičstvu, ale ona ožíva o~äť ako st~le .'~'vy 
a alctuálny umeleck-ý preJav. Tvor1 mele~ 
podstatnú časť. pro!íramu ~rú.žkov r.udov~~ 
umeleckej tvorivosti, ale ma coraz viac cti 
teľov medzi všetkým naším ľudom. . 

Sústavne a na vedeckom základe. z~Iera, 
. a "rydáva slovenské ľudove p1esne spracuva • b h · 

Slovenská akadémia vied . • . Po 0 sa . . 0 ':el 
stránke chce zacho~a~ ~asrm y racuJuCun 
pokl-okový odkaz nascJ rmnulostl, o!Jr?-z. bo: 
·ov nášho ľudu za ra~ostn~ socmlistlck'-~ 
~ritomnosť. Po hudobneJ stranke chce za 

Dosiaľ vyšli tr i zväzky : 

Prv ý ::.v äzok obsah uje 373 piesrú z obcí: 
Ry brúk, Hronské Kľačany, Starý Tekov, 
H ájniky, Lysá pod :Maky~o_u, Do.~a~y, Sta
rá Bystrica, Cierne, Skal1te, Hrmova. 

Druhý z vä::.ok obsahuje 608 piesní z obd: 
}!oravské Lieskové, Terchová, Važec, Po
proč, Kolmva, Lešť , Turie Pole. 

Tretí z"ä::.ok obsahuje 938 piesní z o~cí: 
T urá Lúka Liptovské Sliače, ľodkoruce, 
Bajerov , V~fké Zálužie, Rejdová. 

2. vYdanie, A/lo, s tr. 272, ilustrované, 
Yia z. Kčs 38,50 

A/4, str. 334, ilustro,·ané, viaz. Kčs 44,

A/4, str. 700, ilustrované, viaz. Kčs 87,70 

S. · k redaktor Jozef Samko 
Slovenska. hudba - šéfredaktor Eugen Imune ' - . 

H - k Simon Jurovský, Jozef 
Redakčná rada: Ladislav Burlas, Teodor Hirner, ~va~ ~usovs y, R veblo 

Kresánek, Zdenko Nováček, AndreJ Ocenäs, Roman • 
Obálku navrhol Stefan Winkler 
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Zo spomienok skladateľov na oslobodenie 
Oslobodenie Ceskoslovenskej r epubliky hrdinskými vojskami So

viet skej armády vytvorilo podmienky a radostné perspektívy lepšieho, 
spravodlivejšieho a krajšieho života. Osloboden ie je a zostane nevy
čerpateľnýn~ žriedlom plodnej, tvorivej práce našich skladateľov, hu
dobných vedcov a koncertných umelcov. Pätnásť rokov života v oslo
bodenej ulasti je aj r adostnou bilanciou našich úspechov v oblasti 
hudobnej J..:ultúry, čo sa odráža v rozpomienkach i dielach najmä 
našich skladateľov. 
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Nikdy nezabudnem na dunivú sústredenú paľbu diel a _kaťuší 4. _apríla 1~~5 
• •· tei hodine ktorá bola prípravou na útok VOJsk Druheho ukra,rn-

:~~~0 °f:~~~u. Toto dÓrazné zaklopanie na brány h~vného mest~ Slo'>'enska 
tr't'alo iba niekoľko minút. Okupanti bezhlavo utekalt. Keď kano_na~pr~sia!a7 
't'eda't'osť mi nedala poko;a. Vyšiel som na ulicu. Zo zadymer:e1 Knzne1 ultce 

:a hnala malá skupina chrabrých so'>'ietskych voialwv. 1'ahalt za sebou -~u!o-. 
m et. Na rohu pred Aviónom zaľahli a pá_lili .smerom do me~ta za ute~aJkCtnU 
fašistami. Onedlho sa mi pošťastilo stJ.Snuť ruku mladem!!, sovtets emu 
seržanto·vi. Veľmi sa náhlil. Žiaľ, '~!tedy nebolo času na kus rect · · · 

.. 0 lobodenie našei republiky som prežíval vlastne už počas Slovensl .. élw 
• sdného po'>'stania r. 1944 v Banskei Bystrici. I ked táto r~dosť bol~ na 

~~~ky čas prerušená a draho zaplatená obeťami ~a. ľu~ských žwotoch, mk~y 
· l mo"J'ho srdca plného viery v konecne 't'dazst'>'o a oslobodeme. 

ne'>'ymzz a z ' . k á k d b · 
A toto oslobodenie prišlo: Uvedomil som St to naplno, ·e ~om a o o 1 ?-
~oľný praco't'ník Ceskoslovenského červeného ~ríža ~l mozn?sť posk'lt~~r:t 
prvú pomoc sovietskemu voialwvi n a nábreží pn Duna1t v Brattslave r . 1 !) . 

SS1kladatkeľ An~r0ejd. noOmčenp~vs~;~ad~·ilk spvr~!ftlŠ~~k~: ~sl!b~~~~~l:j ~1:~d~oS~vfe~s~t~ 
v ovens om nar · ' . · \ T 1 · · (Sľ 'vrat) kantátu .. · ' · ď l · z ktorých uvádzame trilógm z u1eseme avny na • , . •. 
svazu vmceryml te ~rm, kl , h lu dieb Nová jar balet Vrchál·ska piesen. NaJnovsle 
Oslobodená zem, cy us. avl~nyc, s. ~ mät~·tiky slá;-y (Dukla Banská Bystrica, Krem-
dielo, na ktorom pracuJe, neste nazo' a • , 
nička, Slavín). 

C ·ech našich detí cez šťastie všetkých ľudí, ktorí skrašľujú, z'>'eľaáujú 
ez smi ' • k . d f . l ť a budujú život, milujem svet a nadovset ·o svo1u ra m v as . 
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15 rokov slovenského symfonizmu 

Existencia slovenskej symfonickej hudby 
ako súčasť búrlivého rastu našej hudobnej 
kultúry v poslednom období je nerozlučne 
spätá s minulosťou geneticky, myšlienkove 
a štýlove. Prirodzene, že pätnásť rokov no
vého, slobodného života s jeho prevratnými 
spoločenskými a svetonázorovými skutoč
nosťami podstatne ovplyvnilo doteraj ší vý
vin symfonickej tvorby. Nová doba zasiahla 
prudko do organizmu súčasnej slovenskej 
symfónie; zosilnila síce jej podstatné, svojské 
črty, vypestované tradieiou, no vyvolala do 
života dosiaľ neznáme, nepoznané myšlien· 
ky, obrazy, intonácie, zodpovedajúce ideá
lom a požiadavkám socialistického dneška. 
Za krátkych pätnásť rokov dosahujú na jmä 
špičkové žánre nášho hudobného umenia 
(opera, synúónia) vysokú, európsku úroveň, 
a to nielen kompozične-technicky, ale pre
dovšetkým ideove, umelecky a etic:l-y. Ne
možno však chápať vývin slovenského sym
fonizmu odtrhnute od prudkého rastu celej 
našej hudobnej kultúry. Symfonická tvorba 
tvori s ňou nedeliteľný celok, rastúci zo spo
ločného základu pokrokovosti a genetickej 
príslušnosti k tejto zemi a k národu. Konti
nuita s tradiciou je dosiaľ najsilnejším mo
mentom, ktorý určuje svojské národné črty 
slovenskej symfoniky a upevňuje jej demo
kratičnosť a spoločenský dosah v indivídu· 
álnej rozmanitosti. Niektorí budú iste vyčí
tať našej symfonickej tvorbe konzervativiz
mus alebo trad:icionalizmus, "nesvetovosť" v 
technickej koncepcň, štýle, výrazových pros
triedkoch alebo v invencii. Možno ich po
merne ľahko usvedčiť zo zásadného omylu: 
Dnešný slovenský symfonizmus nie je "do
mácim starinárstvom" alebo "polievaním 
vlastnej záhradky", ale produktom nepre
tržitého organického vývinu zo samozrejmej 
národnej tradicie, vývinu, v ktorom sa neu
stále prelínala domáca inšpiračná oblasť s 
európskou modernou, pritom s realistickou 
kompozičnou technikou. Samozrejme, že slo
venskí skladatelia dotýkali sa búrlivého kva
su rôznych izmov v posledných štyridsiatich 
rokoch veľmi opatrne a preberal i len tie 
štýlové formácie, ktoré mohli národnú špe
cifičnosť hudby iba zosilniť, nedokázali však 
rui.štrbiť homogénnosť všetkých zložiek na
šej hudobnej kultúry. Re·zervovaný postoj, 
ba takmer odpor proti akémukoľvek neplod-

nému experimentoYaniu a samoúčelností 
vyplýval t u priamo zo snahy zachovať po, 
krokovú orientáciu i demokratický dosah 
hudobného umenia, · hoci sa európsky hu· 
dobný v)rvin sledoval pozorne i so zrejmou 
snahou držať s ním krok. 

Aké boli podmienky vzniku a <ľalšiehC1 
rastu slovenskej symfonickej hudby? Sym· 
fonická forma dlho nebola a v podstate ešte 
dodnes nie je doménou slovenského hudob· 
ného prejavu, ak ju porovnáme s prevláda
júcou vokálnou alebo vokálno-inštrumentál~ 
nou tvorbou. Naša stará skladateľská gene· 
rácia okrem niekoľk)•ch výnimiek (J . L 
Bella, M. Moyzes) vôbec neprišla do tvorivé
ho kontaktu so symfóniou. Nemala pre to 
nijaké vonkajšie ani vnútorné predpohlady : 
takmer úplná neznalosť symfonickej kompo
zície ako takej, nedostatok tradície, izolá· 
cia od vyspelej európskej hudby, pomerne 
malá umelecká skúsenosť a mysliteľská vy
spelosť našich skladateľov. V takýchto pod
mienltach nemohlo byť ani reči o modernej 
symfonicl<ej forme, porumanej ako orches
trálna dráma s celou grandióznou filozofic
kou koncepciou, hoci v tom istom čase znejú 
už na koncertných pódiách sveta diela 
Brahmsove, Cajkovského, Dvocráka, Bruck· 
nera, Mahlera atď. No už v tomto obro· 
denskom, "predsynúonickom" období slo~ 
venskej hudby vynorili sa prvky, ktoré sa 
neskôr stali takými charakteristkkýrni pre 
špecifičnosť národného štýlu slovenskej sym
foniky. 

Bol to predovšetkým podstatný vplyv 
romantizujúcej piesňovosti, ľudového vokál
neho melodického myslenia ako jeden z prí· 
7.načriých znakov slovenskej hudobnosti. 
Ľudová pieseň so svojou sugestívnou vok-ál
nou 1.nelodilwu, ale aj svojou uzavretos-ťou, 
periodičnosťou mala pl'imámy dosah na hla
sickú, vyváženú stavbu neskorších vedú
cich diel slovenskej symfoniky, no bola pre· 
dovšetk)'lll. hlavným inšpiračným zdrojom, 
podnecujúcim samostatnú aJ·cbo viac-menej 
závislú melodickú invenciu. S ·touto piesňo~ 
vosťou nerozlučne súvisela programovosť, 
dôraz na názornú a zvulwvo-ilustratívnú 
zložku hudobnej reči i snaha. po silnej zmys· 
loYej obraznosti, ktorá je, koniec koncov,. 
charakteristická pre každú' 'prOgramovú hud
bu. Odhliadnuc od determ:.inovanósti .tvori-
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vých predpokladov našej prvej skladateľ
skej generácie, prejavuje sa však v jej spo
radických symfonicko-orchestrálnych diela.::h 
iná príznačná črta. Na rozdiel od zvýšeného 
subjektivizmu vtedajšej pozdnoromantickej 
európskej hudby v tvorbe "malého" sloven
ského skladateľa prevláda objektívny, reálny 
tón, pomerne jasne a triezvo videná sktt
točnosť, snaha po priamej spoločenskej 
adresnosti jeho hudby. V tvrdých podmien
kach národného a sociálneho útlaku sklada
telia nemajú čas ani zmysel pre psycho
analýzu, svetabôľ alebo meditáciu, hlbku 
r eflexií, pretože nedisponovali takými .v)'ra
zovými prostriedkami, k toré by tíeto pocity 
mohli realizovať. Preto sa tvorba začleňuje 
priamo do národnouvedomovacej činnosti a 
viaže sa nerozlučne na spoločenský :l.ivot. 
Preto ten akcent na objektívnosť hudobného 
zobrazenia, na bezprostrednosť a realistič
nosť poznávacieho a zobrazovacieho proce
su. Skladateľov záujem sa už tu sústreďuje 
predovšetkým na realitu slovenskej baladic
kej prirody i slovenského človeka, hoci hl
boko pravdivé vystihnutie myšlienkovej a 
citovej problematiky tohto človeka v tvrdej 
·spoločenskej skutočnosti pred i medzi dvoma 
vojnami je určené až neskorším tvorcom. 
Neschopnosť subjektivistickej interpretácie 
životných faktov nemožno preto jednostran
ne pripísať na vrub myšlienkovej nevyhra
nenosti, tvorivej neskúsenosti alebo diletan
tizmu starej generácie, ale predovšetkým jej 
zodpovednosti za osud národa a jej príklonu 
k realite. Oporou tomuto postoju bol jediný 
slobodný hudobný prejav trpiaceho ľudu, a 
tým bola ľudová piese1i, ktorú sa naša ume
lecká inteligencia snažila stále hlbšie pozná
vať, prenil<ať do jej organizmu a klásť ju 
ako prirodzený, nevyhnutný základ národ
ného umenia. Samozrejme, že metódy tohto 
prenikania do podstaty ľudovej piesňovosti 
a jej využívania v prospech národného u
menia boli rôzne i individuálne, najmä v 
hudbe. Dôležitým fak tom v šak bolo to, že 
už v období zrodu národného hudobného 
myslenia, v čase príprav a formovania ná
rodného hudobného života začali krvštali-
zovať na spoločnom inšpiračnom podklade 
·všetky záldadné slohové prvky, z ktorých 
neskôr vyrástla mohutná stavba našej hu
dobnej kultúry. Tieto prvky však tak isto 
pôsobili na tvárnosť slovenského symfoniz
mu, charalcteristického svojou melodikou 
vyhranene ľudového charakteru, určitou ba
iadicnosťou celkovej atmosféry, realistickým 
zobrazovanim i silným sklonom k progra
movosti. Vezmime len za príklad jediné väč
šie symfonické dielo starej generácie, Malú 
vrchovskú symfóruu od M. Moyzesa, ktorú 
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by sme mohli označiť ako pravzor sloven
ského symfonizmu (odhliadnuc od Bellovej 
symfonickej básne Osud a ideál, k torá svo
jím námetom, ako aj intonačno-výrazovým 
obsahom, nie je taká blízka princípom náL"od
nej orchestrálnej hudby). Malá -vrchovská 
symfónia je už charakteristicky slovenská 
použitím štylizovanej piesne či tanca, je vý
razne rustikálna svojou celkovou atmosférou 
s určitým odtieňom baladičnosti, v podsta 
te programová, hoci stavebne miniatí1rna ;o 
zreteľn)'m suitovým základom. V tomto 
diele sa akoby "in nuce" sútredili ešte nevy
zreté, ale už podstatné znaky národného 
orchestrálneho štýlu. Hoci je typicky roman
tickou symfóniou dvoi·ákovského či čajkov
ského rodu, predsa ešte nemá to, čo charak
terizuje symfonické dielo spomenutých maj
strov: grandióznosť myšlienkovej koncepcie 
a rozvinutú symfonickú dramaturgiu. 

Vlastný rozvoj slovenskej symfonickej 
hudby súvisi s nastupujúcou mladou sklada
teľskou generáciou v dvadsiatych-tridsiatych 
rokoch, k torá sa spočiatku uvedomene stavia 
proti "zastaralej", nevyzretej a romantir.u" 
júcej tvorbe starých. Tento náhly, hoci do
-časný odklon od tradície bol logický, bol to 
výraz prirodzeného úsilia začleniť slovenskú 
hudobnú kultúru do sústavy modernej eu
rópskej hudby a odstrániť všetko zastaralé, 
nevyhovujúce novým požiadavkám, klade
ným na hudobnú tvorbu. Preto hľadanie 
kontaktu s dosiaľ neznámym veľkým svetom 
hudobného umenia dávalo nádej skoncovať 
so zakorenenou zaostalosťou a malosťou a 
zaktualizovať celú našu doterajšiu hudobnú 
prax. 1\.Ioyzes, Suchoň, Cikker a ďalší da 
učia u Vitezslava Nováka profesionálnemu 
majstrovstvu a modernej kompozičnej tech
nike. Táto všeobecne známa téza je pravdivá 
len čiastočne, pretože N.ovákova škola ne
vštepila mladej generácii len bezpečné ovlá
danie vyspelého skladobného remesla, ale 
prebúdzala v nej aj zmysel pre dosiaľ ne
odhalenú a v podstate nepoznanú krásu i 
zemitosť prostej reality slovenského života. 
Túto realitu bolo treba hudobne objaviť, 
práY-e tak ako stredoveký m oreplavec obja
voval nové pevniny. Mladí si spočiatku na
toľko neuvedomovali nesmiernu cenu, skry
tú v poznatkovom m ateriáli Novákovho hu
dobného myslenia ; ich počiatočné opojenie 
technikou a čiastočne i nekriticl;:ý hlad po 
každej avantgardností bol našťastie len do
časný, a nakoniec u nich zvíťazila zodpo· 
vednosť za ďalšie osudy slovenskej hudby 
a pevn é citové zrastenie s národným kolek
tívom. Mladí skladatelia nachádzajú v No
vákovej hudobnej reči v dokonalej syntéze 
všetky základné prvky, ktoré podmieňujú 
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. ,Rodina••. Návrh na gobelln do svadobnej s iene 
Foto : F. Hideg 

s~ojský národný charakter i klasickú tech
mku vo vokálnych i inštrumentálnvch žán
roch mladej slovenskej hudbv: pe~ ú dô
kla~nú komp<?zičnú stavbu, dôsledné ;leda
varne a rozvíjanie obsahového zámeru ak
cent n~ ~elodi~nosť a sugestívnosť v)_;.azu, 
rom~ntJ.cku zametenosť i grandióznosť kon
CeJ?cre, l~úzl~ harmonickej a inštrumentač
ne~ farbrtos~, od,po~utej z impresionizmu, 
zdo_razňovanr~ vell•eJ morálnej pôsobnos ti a 
akti~e-spol~cenského dosahu hudobného 
umema. ~.tychto druhých genetických ko·re· 
ňov rOZVlJala sa nová slovenská hudobná 
kultúra, rozvíjal sa i slovenský symfoniz
m~s, v _ktorom ešte "~ac .zosilnel zernit)r in
Špir~Čn)_' sve~ _ľudoveJ piesňovej melodil;:y, 
spoJeneJ so sucasnou kompozičnou kultúrou 

. Z tohto .nov~kovskéh~ sveta, opierajúceh~ 
sa. o , obJavne pozname nových tvorivých 
pri'?crpov~ postupovala zakladateľská gene
rácra naseJ }, udobnej súčasnosti so stále 
zreteľnejším zámerom vytvoriť mohutnú 

stavJ:u ~voj~ytnej hudobnej ltultúry, >~ačle
n~ne.J Sice uzko do svetového hudobného 
drama, no živiacej sa z nevyčerpateľných 
er~~eňov národného etnika. Cím však bola 
sn·sra .a mno~o~trannejšia inšpiračná oblasť 
mladeJ generacre a čim bola pevnejšia jej 
zr~stt;~.osC so slovenskou realitou, tým zre
telneJS!e .vystupov~la na druhej strane súvis
lqsť '7Ymove} líme, zväzujúca prítomnosť 
s tradícrou (piesiiovosť M. Schneidra-Trnav
sltého, n~rodný orchestrálny štýl l\1. Moyze
sa_, techmcká vyspelosť Bellov)·ch komorných 
diel atď.) . 

P? prekonaní počiatočného štádia už prvé 
ob~~odne vy~pelé sFonické diela prí~ 
~~us_nllcov ~la?eJ gc~eracie potvrdzujú svo
J~ mno~ymi .?rtanu túto vývinovú konti
nwtu_,_ ho? SVOJim celkovým ustrojením od
kaz~!u uz ~a sú~asnú skladobnú techniku i 
myshenkovu a cHovú problematiku človeka 
~· sto~?či~. Už Alexander Moyzes doka· 
>~UJe SVOJrm.l prvými tromi symfóniami, že 
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je rodeným symfonikom, ktor)' síce st?jí 
nepomerne vyššie než jeho p redchodcoVIa, 
ale nepretŕha všetky zyäzky . s minulosťou_, 
naopak, povaha jeho mvencre a hudobu~ 
dikcia je charak teristicky národná, ~ to aJ 
napriek zložitým výrazovým prostrred kom 
a rozvinutému symfonickému toku. V Moy
zesovom i Suchoňovom symfonizme sa sú
časne ustaľujú d ve základné charakterové 
oblasti: rustikálnosť, očarenie slov~ns~ou 
prírodou a dedinou. povah okresba typrckych 
čŕt prostého slovenského človeka, často po.~
farbená baladickým tónom, sugestiv:na lyrr~
nosť, vyviera júca p riamo z ľudoveJ melo?i
ky. Druhou oblasťou je sklon k a~tobro
grafičnosti, introvertný tón, expresrvnosť 
hudobnej reči, subjek tivizujúce prvky v cel
kovom ustrojeni diela. Vývin slovenského 
symfonizmu b ude oscilovať medzi týmito 
d voma svetmi alebo ich bude zlučovať v 
rozmanitých odtieňoch. . ~ s~ MoY:zes.ove 
svmfónie v podstate pndrzali klasrckeho, 
t;adičného princípu symfonickej formy, nap r. 
už Suchoňov symfonizmus je uvoľnenejší 
v spojení _programovej suity s~ sonát_ovo 
monotematickou stavbou (Balaclická sm ta). 
Suchoň tu silne dramatizuje suitový celok 
rozvinutim ľudovej baladičnosti do ostréh o 
konfliktného p riebehu výrazne symfonické
ho rázu a s vyhraneno~ m.yšlienk?vo~ kon
cepciou, v ktorej dommuJe meditácra, re
flexívnosť na jednej strane a vášnivý ~rotc~t 
na strane druhej. Z dotykov a prelinama 
dvoch spomenutých charak terových oblasti 
vyplývajú dôsledky i pre procesov~sť.: v 
dielach obidvoch skladateľov, no naJma u 
Suchoňa, objavuje sa taká nápa~á rapsodič
nosť hromadenie ostrých p rotikladov na 
mal~j ploche. Rapsodické post~py neo.bme· 
d zujú sa však v ďalšom v)'V1lle na. J~de~ 
žáner alebo na jedného skladateľa: su .zreJ
me logickým vyjadrením nevylmutnos~ fo :
movať proces pod tlakom nových, srlneJ
ších a emocionálne bohatších obsahových 
kvalít. 
Vedľa vznikajúcich, často pozoruhodných 

nových orchestrálny ch či sy~onickýc~ skla
d ieb v p redvojnovom obdobr s novy:r:u skl <1 · 
dateľskými menami (napr. K~r~osov.a I. 
svmfónia, H oloubkova I. symfoma, Cik1<e
,.~va " J arná symfónia'~ .hraj.ú prim e?
sporne tri diela, ktoré van naJmarkan tneJsre 
1·eprezentujú túto predvojnovú fázu sloven
ského symfonizmu: prvé dve Moyzesove 
symfónie a Suchoňova Baladická suita. V 
t-<rchto dielach, obdivuhodných zrelosfou 
~yšlienkovej koncepcie a jej hlb oko pravd l
v}-m tlmočením i novou smelou zvukovos
~u a výrazovosťou, sústreďujú sa všetky 
p odstatné črty slovensk ej hudobnosti a sym-
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tonického myslenia v nerozl.;čnej jednote 
s individuálnosťou h udobného prejavu tvor
cov. Sú práve tak dielami XX. storočia , 
ako i zrkadlom prítomného i minulého slo
venského života . V tej súvislosti v ystupuje 
iný momen t, hovoriaci o ~vojskom cha~~
tere slovenskej symfonickeJ ~udby : .hocr Je 
mnoh)-mi prvkami súčasná, wekedy 1 . a':'ant: 
gardná, nikd y neopúšťa ~á~u re~stlCk;J 
zobrazovacej metódy . Navyse Je svoJ.OU vn~
tornou p ovahou vzdialená typu Hinderm t
hovej " Cebrauchsmusik" . alebo dôsle~érn~ 
asentimentalizmu neoklasrkov, o atonálnostr 
už ani nehovoriac. V je j podstate t k vie stále 
určitý romanticky nadnesený t?n , . náro~n,é 
výrazové špecifikum, zreteľne aJ. v týcn 
symfonických štr~~úrach s~ove~skeJ ,hudby, 
ktoré sa odchyľuJ u od zpvneho I udo' o-
intonačného základu. . 

Prevratné udalosti vojny , osloboderna 1 

všetkých ostatných veľkých zmien v ~tvotc, 
našej novej spolo~nosti cite!ne z~sah u.1u do 
vývinu slovenskeJ hudobneJ ~ml.tury a pr?
javujú sa predovšetkým n.ovynn .->bsa~~~V)·
mi a výrazový mi kvalitanu. Do doteraJ•lCh~ 
ideového i výrazového arzenálu slovenskeJ 
symfoniky vniesli pr.edov~etkýJ?l- p t'\r),y l.no
numentality a noveJ ~yr~čnostr, no~é tony 
patetičnosti, "-ýbojnostr čr oslavnos;L P?;:?
ruhodný je v tomto zmysle ďalší vyvm 
svmfonického myslenia Alexandra 11oyzesa. 
S:_,ojou IV. symfóniou Es dur vyrovnáva 
sa skladateľ s otrasnými zážitkami vojno
vých čias, s problémom myšl'i~~ovej . orien
tácie na novú súčasnosť. Symforna ma au to
biografický charakter, ale s jasne vytyčeuým 
vnú tomým programom, k torý ~·Io~zes roz
v íja v monumentálnych syn:foruckych kon
túrach vo vý razove expanz1vnom zvul:u o 
s pres~e vypracovanou sym~onick~u drama
turgiou. Autor t u obohacuJe svOJe syn1fo
nické myslenie p rvkami, ktoré sa v jeho 
predchádza júcich dielach sústreďovali ~kór 
na individuálnu, vnútornú problematd,u, 
nevyjadru júcu v takej silnel mi~re záp~s 
národa a náhly prerod spolocnostr. Pr~dke, 
bohaté citové zážitky a závažné myšlienky 
mali bezprostredný vplyv na skladateľovo 
umenie a t Ýill vyvolali do života mohutné 
dielo ktoré-tlmočí nielen zápasy jednotliv
ca ~le i národného kolektívu. Prirodzene, 
že' v tomto diele ustupuje do p ozadia rustí
kálnosť t em atickej ob lasti a v oveľa väčšej 
miere vystupuje dramatický, baladický, až 
tiesnivý tón , vzdornosť a ú~ernosť ~ik.ci~ 
s častými prudkými "-ýbuchmi a konfhktm1 
v symfonickom procese. Symfónia bola veľ
kým tvorivým činom a dôstojne reprezen to
vala nástup novej fázy v našom hudobnom 
umení. No široký proces demokratizácie, kto-
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Málo ľudí vedelo predvídať, alw hlboko a všestranne ovplyvní oslobo
denie našej v lasti slávnou Cervenou armádou celý náš hudobný život. Dnes, 
po 15-ročn.om časovom odstupe, v šetci zreteľne vidíme revolučnú zmenu, 
h torá sa za ten čas odohrala v našich mysliach, v názoroch na hudbu a na 
jej hodnoty. Jasne vidím túto zásadnú premenu i na sebe. 15 rokov obrov
.ského budovania našej slobodnej vlasti zanechalo trvalé a blahodarné stopy 
v mojej hudobnej mentalite. Zobudilo ma z driemoty a neuvedomelosti. Získal 
.som sebadô'l-·eru a istotu o tom, aké poslanie a zmysel má moja umelecká 
činnosť. K tomu všethému mohlo dôjsť len preto, že pred 15 rokmi priniesla 
Cervená armáda nášmu ľudu politickú, hospodársku a kultúrnu slobodu. Som 
na nej účastný i ja, celá moja umelecká a pedagogická činnosť. 

rý zasiahol po vojne slovenskú hudbu v 
celom rozsahu a zapustil korene najmä clo 
inšpiračného sveta skladateľov, neprejavil sa 
v ďalších symfonických dielach A. Moyzesa 
v takej intenzívnej miere; pulz nového ži
vota akoby sa tu dotkol len vonkajšej formy, 
pričom zosilneli črty programovosti, suito
vej výstav by a priamočiare opťimistickej 
ľudovej invencie. V. symfóniou nadväzuje 
Moyzes na dielo svojho otca (osobité p re
pracovanie Malej vrchovskej symfónie), VI. 
symfónia, "Pionierska" , je skôr programo
vou suitou s myšlienkove nenáročnými 
Qbrazmi než hlboko inšpirovan)'ID dielom. 
(Určitou výnimkou je tu predohra " Febru
~írová", ktorá dokonale odráža revolučný 
pátos a optimizmus pohnutých februárových 
u dalostí). Vrcholom doterajšieho v ývinu 
Moyzesovho symfonizmu je však VII. sym
fónia, opäť autobiografické dielo, ktorého 
reflexívnosť, dramatičnosť a neobyčajnú 
myšlienkovú hlbku podnietila tentoraz skla
dateľova rodinná tragédia. ~o katarzia vo 
finálnej časti symfónie je opäť zmierením 
'S osudom, kde tvorca nesmiernou silou vôle 
udiera na jasný, až živelne optimistický 
tón, akoby chcel vyrovnať tragiku osob
nosti s k-ypiacim životom okolitého sveta. 
()krem nových myšlienkových a obsaho
v)~ch kvalít p rináša dielo aj nové význai'n (, 
p rvky v ústrojenstve skladateľovho sym
fonického my slenia: Moyzes zámerne zjed
nod ušuje jednotlivé hudobné zložky, vyzdvi
huje ekonomičnosť prostriedkov, aby v)'ľ:l.
zový arzenál symfónie bol čo najúdernejši 
a najpresvedčivejší. 
· V povojnovej demokratickej a socialistic
kej fáze našej hudby sa symfonizmus roz-

VlJa na inej strane veľk)'ID rozkvetom žán
r u symfonickej básne a tých symfonicko
orchestrálnych žánrov, v ktorých . sa spája 
jasná programovosť jednoznačne ideového 
charak teru s výraznou ľudovou melodick!>
rytmickou dikciou a prostým, realisticky 
pôsobivým stvárnením daného námetu. lde 
tu zväčša o takú programovosť, ktorú vy
voláva priama citová potreba skladateľa he
roizovať alebo hymnizovať súčasnosť, zdô
razniť jej op timistickú atmosféru. Tak sa aj 
symfonická hudba spoločensky a politicky 
aktivizuje, nadobúda väčší spotrebiteľský 
akčný rádius. V dôsledku toho je aj tu jej 
charakter monumentálnejší, priamejší. No 
stretávame sa tu takmer vždy s charakte
ristick)•rni lyrickými intonáciami, ktoré túto 
monumentálnosť účinne vyvažujú a životne 
doplňujú. So symfonickou programovosť::~u 
sa tu prelinajú postupy, charakter istické pre 
neskoršiu socialistickú kantátu (hymničnosť; 
jasný optimizmus, dôraz na širokodychosf. 
vokálnej melodiky), p ráve tak ako sa v kan
tátovej tvorbe začína uplati'í.ovať typické 
symfonické rozvíjanie (u Cikkera, Kardo~a; 
Očenáša, Jurovského a iných) . Takto prog
ramovo monumentalizuje súčasnosť v histo
rickom rámci ako symbol národného oslo
bodenia Andrej Očenáš trilógiou sym[onic
kých básní " Vzkriesenie" (neskôr prepra
covanou) alebo cyklom symfonick ých básní 
" Môjmu národu". Spoločenská skuloč.nosť 
(či už vojnová alebo osloboditeľská, 1udo
vateľská) zasahuje zvlášť intenzíYnc inšpi
ráciu Jána Cikkera, k torý na túto skutočnos ť 
zo slovenských skladateľov reaguje vari. na j
bezprostrednejšie a najexpresívnejšie. Zán~r 
programovej symfonickej b ásne tu najlepšie 
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zodpovedá Cil.:kerovmu dramatickému a 
prudko eruptívnemu naturelu; no zvolený 
program nie je Cikkerovi symbolick~m obra· 
zom alebo vonka jším rámcom diela, ale 
siln e a bezprostredne p režit)•m životným 
pop udom, ak?usi ~iv?t~ou a umel,~ckou 
nutnosťou. Po 1mpreswrnst1Ckom "Lete p re· 
vratne zasahuje do skladateľovho bohatého 
citového života hrozná realita vojny i pevná, 
silne podčiarknutá túžba po mieri a slobn
de. Tu Cikker priam krvou p íše svoju sym
fonickú báseň "Boj" (Vojak a matka) ak0 
otrasný protivojnový protest a tretiu sym· 
fonickú báseň z trilógie O živote "Ráno", 
kde očakávaný návrat mierového života 
skladateľ nemonumentalizuje, ale viac dra· 
matizuje, čím umožňuje vyniknúť motívu 
túžby a očakávania v mäkkých, až vrúcnych 
ly ricitých intonáciách. Prvky dramatično~ti, 
vervnosti vypätej zvuJwvej expresívnosti !l 
živelnosti' sugestívneho lyrizmu i citového 
bohatstv; tkvejúce v Cikkerovej hudobnej 
reči, pod~tatne obohatili slovens)>:ý sy;nfo· 
nizmus. Hoci Cikker sa nevenuJe pr1amo 
symfonickej tvorbe, nesporný s>•mfo~izmns 
jeho inštrumentáln~ho myslema . vyrazne 
poznačuje všetky Jeho progra~ove. orches
trálne diela (Selanka, Slovenska smta, Spo
Inienky, Symfonietta atď.) . Doterajší vývi
nový vrchol dosahuje Cikkerova dramatická 
dikcia v Dramatickej fantázii pre veľký or
chester, v ktorej badať zreteľné prvky sym
biózy tohto diela so skladat«:ľovou ~.ud?bt~o
dramatickou tvorbou, kde uz do urctte] nuc
ry ustupuje autorova charakteristická zmys
lová vizu!tlnosť a zvukomalebnosť pred hlb
kou myšlienkovej koncepcie a požiadavkou 
širokého symfonického rozvíjania. 

V etape pofebruárového života a budova· 
nia socializmu nadobúda aj slovenská sym
fonická hudba stále silnejší charakter občian
sky, politicky zainteres~va~_ého umenia. S 
celou naliehavosťou stavia ztvot pred umill· 
cov dve najaktuálnejšie témy : tematiku 
mierovú a budovateľskú. V realizácii obi
dvoch životných impulzov dosahuje sloven
ský symfonizmus mnohostrannejšiu podobu 
i užší kontakt so spoločnosťou, na druhej 
strane mierová a budovateľská inšpirácia 
stelesňuje sa v nových intonačných obrazoch 
a typicky programových orchestrálny?h 
žánroch. Z mierovej idey rastie napr. Mh.~ 
rová symfónia pre klavír a sláčikový Jr· 
chester od Simona Jurovského, k torá túto 
myšlienku rozvíja zväčša lyrickými pr0s· 
triedkami a viac v komornom zvuku, vyh)·· 
bajúc sa konfliktnému, dramatickejšiemu 
r iešeniu. Podobne z mierovej myšlienky vy
chádza Zimmerova svmfonická báseň pre 
orchester a miešaný sbor "Mier" a iné diela. 
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Mierová tematika, Vlazuca sa na konkrétny 
básnický text, našla však širšie a inšpiračne 
bohatšie uplatnenie v žánri vokálnom či 
vokálno-inštrumentálnom. Tematická obhsť 
slovenského symfonizmu neprejavuje sa však 
len aktuálnyini podnetmi súšasnosti, ale obo
hacuje sa aj stvárnením revolučných ideí, 
životne osudových chvíľ slovenského ľudu, 
či je to už tematilm Slo:-renského. nár?dn~h~ 
povstania v expresívneJ symfomckeJ basrn 
Františka Babu1;.kn "Burľ sláva národu", v 
Zimmerovej symfonickej básni "Strečno" 
atď., tematika revolučnej Ininnlosti vo Fe
renczyho "Hurbanovskej", _y sym~ b3.s~Ii J: 
Zimmera "I~udovít S túr", v KardosoveJ 
"Hrdinskej balade" a in)•ch dielach. Z mna
šfch orchestrálnych žánrov bezprostred11e 
odrážajú budovateľskú súčasnosť okrem spo
menutej Moyzesovej "Februárovej" symfo
nický obraz "Nové ráno" od Tibora Frešu, 
Jurovského scherzo "Radostné súťaženie·', 
Kresánkova II. orchestrálna suita, oslobo
denie Ferenczyho "Finále". Autobiografické 
i\rty sú príznačné napr. pre .Jurovského sym
fonickú báseň "Začatá cesta", Ferenczyho 

Obraz z môjho kraja" a vo zv)·šenej miere 
pre jedno z poslednýc~ diel nestor~ shve~
skej hudby M. SchneJdra-Trnavskeho, vy
znamnú Symfóniu e mol "Spomienkovú". 

Ideove a umelecky najdokonalejší obraz 
slovenského synúonizmu v poslednom ob
dobi predstavujú okrem spomenutej Ma.yze~ 
sovej VII. symfónie Suchoňove symforucke 
variácie "Metamorfózy" a symfonická tvor
ba Dczidera Kardoš!l. V majstrovských 

Metamorfózach" Suchoň stelesňuje hlboké 
~žitie jednotlivca-tvorivého subjektu s ob
jektívnou skutočnosťou, s dramatickými o· 
sudmi a bojom slovenského ľudu v jedno
liatej a monumentálnej symfonickej forme. 
Opäť silný au tob iografick)· moment , podob
ne ako v Moyzesovej IV, symfónii al~bo 
Kardošovej II. symfónii, pricom remin iscen.
čné črty sa neustále prelínajú s vyzývajú
ciini, enero-ickými tónmi, hoci všade prevlá
da prvok 

0 
reflexie a myšlicnkoyého sústre

denia. V Metamorfózach nachádzame cha
rakteristické prvky slovenského hudobného 
myslenia vo veľmi l<ancentrovanej forme : 
Suchoi'i ešte väčšou mierou umocňuje svoj 
baladický tón dramatickou vervnosťou, ú
sečnosťou, expresívngsťou. Myšlienkové a 
obsahové peripetie diela prejavujú sa v ne· 
obyčajne plastických obrazoch a v neustále 
konfliktnom strhujúcom symfonickom pro
ces_e. l\1yšlienkove jednoznačnejšie i pri;tup
nejšie je posledné Suchoňova orchestt·álne 
dielo Symfonietta pre veľký orchester, v 
ktorom skladateľ viac rekapituluje, zhrnuje 
cha.rakteristicl'é črty svojho hudobného mys-

lenia. Podobným úsilím o dramatizáciu :oym
fonického p rocesu alw v d ielach Snchoňa, 
Moyzesa či Cikkera, a to širokým epickým 
d ychom, zdôrazňovanou programovosťou · a 
veľkoleposťou stavby i hudobnej dikcie ~a 
vyznačuje symfonická tvorha Dezidera Kat·· 
doša, k torá patrí k závažn)•m, progresívnym 
prejavom súčasných úsilí o nové cesty v slo
venskom symfonizme. Najmä Kardošova II. 
symfónia je typom veľkej symfonickej fres
ky, akejsi životnej kronilty, v ktol·ej zrc· 
teľná autobiogra(ičnosť má však silnej~ie 
spoločenské pozadie a autorove myšlienky, 
em-ócie sú pevne sklbené s neúprosným vý
vinom nedávnej minulosti k pozitívnej, VÍ· 

ťaznej skutočnosti dneška. Aj v ďalšom 
Kardošovom diele, Koncerte pre orch~ster, 
nachádzame v podstate podobné typické 
e rty objektivizujúceho zobrazovacieho pr•)· 
eesu (s t)'m aj akcentovan ie programovosti) 
a odklon od prílišnej reflexie, introvertných 
myšlienkových p rocesov. Virtuózne koncert
ná forma diela dala skladateľovi, naopak, 
priležitosť zosilniť národno-in venč né črty v 
lyrických melodických obrazoch alebo str
hujúci rytrrius vo virtuóznej orchestrálnej 
hre, teda viac podčiarknuť jasný optilniz
mus, živelnosť, tvrdosť a silne zmyslové vi
denie reality. 

Zo snáh o nové obohatenie výrazového i 
š týlového aparátu slovenského symfonizmu 

vyrastá symfonická tvorba J ána Zimmera. 
V jeho troch symfóniúéh dominuje konflikt· 
.nosť a expanzívny zvukový výraz na sir.;>· 
kých symfonických plochách a v skladobne 
vyváženej forme. U Zimmera sa spája silný 
programov)• moment s typicky inštrumen· 
tálnym hudobným myslením (vplyv kon
certných a komorných foriem) do charakte· 
ristickej syntézy. Aj najmladší sa sústreďujú 
na hľadanie nových ciest v slovensknm 
symfonizme : Ilja Zeljenka (Dramatická pre
dohra, Symfónia), Ladislav J3urlas (Symfo
nický triptych, Epitaf), N. Donátová, J. 
Pospíšil, M. Ko.ľínek a iní. 

Aká bude ďalšia vývinová orientácia slo
venskej symfoniky, uká.7.e nám tvor·ba na· 
stupujúcej generácie i generácií ďamch. Do
terajší vývin napriek veľkej rozmanitosti 
štýlov a tvorivých metód predstavu je taký 
homogénny celok, natoľko zrastený s reil.li
tou a životom našej spoločnosti; že možno 
len pochybovať o násilnom zlome tradície 
a priklonu k samoúčelnémú konštruktivizmu 
alebo neplodnému experimentu. Slovenská 
symfonická hudba má veľké možnosti a 
predpoklady pre ďalší . rast, ak uvážime, že 
je zatiaľ len veľmi mladou kultúro u a že 
v·yrastá v socialistických podtnienkach i v 
celku kvalitatívne novej a priebojnej socia
listickej kultúry. 

Že sme po oslobodení mohli v rozhlase založiť a vybudovať Spevácky 
sbor, ktorý je dnes v Slovenskej filharmónii, že som mohol študovať na 
n ovozaloženej Vysokej škole múzických umení u národného umelca profesora 
Václava Talicha, že som mohol pracovať a študovať 'P Leningradskei filhar
mónii u národného umelca SSSR J. A. Mravinskeho. že som mohol budovať 
Symfonichý orchester československého rozhlasu a Ú som nakoniec mohol 
ísť s Ceskou filharmóniou na zájazd: Nový Zéland, Austrália, Japonslw, 
Cína, India, SSSR, to všetko mi dalo a umožnilo ošlobodenie. Niet pre mňa 
žiadnej vyUej úlohy ako zo všetl~ých síl pracovať pre ďalší rozlwet našej 
.socialistickej hultúry a drahej vlasti. 
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PETER FALTI N 

Hrdinská balada Dezidera Kardoša 

Organickým pokra<iovaním vývojovej línie 
Kardošovho symfonizmu. je jeho 32. opu.~, 
Hrdinská balada pre sláčikový orchester, 
venovaná neznámym hrdinom Slovenského 
národného povstania. Skomponoval ju z prí
ležitosti 15. výročia povstania. Hudobná reč 
skladateľa, reprezentujúca jeho tvorivý por
trét už v predchádzajúcom Koncerte pre or
chester (op. 30) - m edzi obidvoma dielami 
sa skladateľ zaoberal piesňovou tvorbou a 
úpravami (viď op. 31a, b) - sa dotvára po 
nastúpenej ceste, i kerľ v nej možno pozo
rovať niektoré zvláštnosti, determinované 
jednak nástrojov)'Ill obsadenim, jednak cel
kovým zameraním diela: dôstojne ooláviť 
pamiatku padlých hrdinov. 

Z uskutočnenia tohto zámeru vyplýva i 
celková vážnosť, až tragizmus celého diela. 
Tieto kvality nie sú v Kardošvom po.i\atí 
p rejavom samoúčelného pesimizmu a faloš
ného svetabôľu, ale naopak, sú v)•razom 
slávnostnej p iety a úcty . bez rušivého natu
ralizovania prvkami násilného optimizmu. 
Skladba nie je postavená na antitéze život
smrť, ale na vykreslení atmosféry v samot
nom priebehu boja, keď sa o život ešte len 
bojovalo. Preto sa v prvej tretine st····ltne
me s obrazom dusivej a tmosféry porobeného 
národa, ktorá v ďalšej tretine prerastá v bo
jové odhodlanie vybojovať si slobodu~ Cel
kovým baladizmom je toto dielo oslavou 
smrti tých, ktorí ňou vykúpili život, a tá si 
vyžaduje sldadateľovu najposvätnejšiu úctu 
a vážnosť. 

Kardošovi sa podarilo realizovať svoj :>:á
mer cieľavedomým zaangažovaním všetkých 
výrazových prvkov hudobnej reči do v)·
stavby celku, a to predovšetk)'ID melodiky, 
harmónie, fo1-my a faktúry. 
·- Celá koncepcia stvárnenia je charakteri
zovaná snahou vyvolať jednoznačný dojem 
(sldadba je jednočasťová) . Preto je i vnú
torná štruktúra diela budovaná na dôkladnej 
tema tickej práci, a to nielen v zmysle melo
dickom, ale i rytmickom a zvukovom. Tak 
ako sme v Koncerte pre orchester a v ll. 
symfónii pozorovali detailne prepracované 
tematické celky, stretneme sa i v tejto sklad
be s podobným princípom, i keď na úmer'lle 
menšom priestore. Každý z troch úsek~v 
skladby je dokonale sklbený dôslednou mo
tivicko-variačnou prácou. Evolučná teclmika 
sa stáva, ako sa zdá, jedným z princípov 
Kardošovho št)·lu. Umoži'íuje skladateľovi 
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rozvinúť celú svoju imaginačnú schopnosť 
rozvedenia jednoduchého modelu v rôznych 
citových odtieňoch, v bohatej škale vnútor
ných premien prvotvaru. Okrem všeobecne 
zaužívanej techniky rozvíjania základného 
motívu stretneme sa u Kardoša s princípom 
metamorfózovitého narastania a najmä pre
rastania myšlienok, a to tak, že niekoľko
krát variovaná myšlienka sa stane prvotva
rom pre ďalšiu zmenu, takže niektoré myš
lienky nemajú formove nič spoločné s prV·.)
tvarom, ale celé úseky sú vlastne jej gené
zou, čo dáva celku i napriek vonkajšiemu 
rozdielnemu výzoru myšlienok pečať mimo
riadnej kompaktnosti, a to opäť nie v zmysle 
formálnom, ale skôr psychologickom. I keď 
sa bude zdať paradoxným tvrdiť o vcelka 
pomalej a rytmicky pokojnej skladbeo, :le 
pre povahu jej celkového v)•zoru hrá tu 
okrem iného veľmi dôležitú úlohu činiteľ 
rytmický, predsa si môžeme na jeho ~!edo
vaní povedané najlepšie overiť. Citový inte
lekt skladateľa dovoľuje vyťažiť z neho ma
ximum a vystavať na jeho základe viac ako 
pätnásťminútové dielo. 

Tri intervalovo modifikované nástupy té
my 

Adagio ~ moffo h-anRuillo 

_'?'e J f' l I•E!r!fi;li 11 
C.b. } 

(príklad č. 1) 

a ďalšia tematická práca dávajú právo usu
dzovať, že ry tmický útvar 

je fundamentálnym prvkom celého variač
ného procesu. Tento sa využíva v dvoch 
podobách, a to alebo s ťažiskom presunu
t)'ID do príznačného vzlykového útvaru 

(p1ik lad č. 2a) 

(príklad č. 2b) 

~-u; ttŕl 
Vwf.I. 

(príklad č. 2c) . , , 
J. s·· ~ Eff 11 

(pdldad č. 2d) 

!'J~J 81q#44J an.ga 1 
marc. 

(pdklad č . 2e) 

(príklad č. 2I} 

(príklad č. 2g) 

(príklad č. 2i) 

F~stivc mel-lf; sonor• 

fiilt &i 12 r 
V io/. I-

(príklad č. 2j) 

alebo v údernejšej, skoro pochodove.i modi
fikácii , 

4F 0 r 11 r ur 11 

ktorá sa uplatimje predovšetkým v druhom 
úseku diela. -

(príklad č. 3a) 

(príklad č. 3b) 

h .. k"- - # ..,..---._ -t-!--h 
~~ r t: r r 1,: r r ~ 

lc'('. J sm1pr~ crtsc. t <lranti 

(príklad č. 3c) 

:$E&'&f111 
Viol] UCC'tf. • 

(príklad č. 3d) 

L - • > > t • rtr ·g- t r•r'tt r E ~! !;;;;;l -• - lt--• - - B 
v;0/.1· 

(príldad č. 3e) 

(príklad č. 3f) 

Te~dencia diminuovať proces, využívajúc 
talc JC~en z prvkov vnútornej dynamickej 
g:adác1e, sa navonok prejavuje ako synk<>
pický, bodkovan)' alebo triolový pohyb zá
kladnej intervalovej ~truktúry. PregnantnJst 
a priznačnosť týchto rytmov sú zárukou 
vnútornej koncentrácie, a to i napriek von
kajšej rôznorodosti jednotlivých úsekov 
technickej formy. 

Jednotiacej funkcii ry tmu pomáha i rne
lodil<a . I keď je celok vybudovaný v pod
state z dvoch myšlienok (p•·íkl. 1 a 4) v-v
soký stupeň premyslenej organizácie ~moŽ
ňuje rozvinúť bohatú melodickú akciu. Kar
došova melodika stoji p lne v službách vý
r~zu - prechádzajúe miestami v expresi
VItu. S tým súvisí napriklad i výzor chro
maticky stavanej témy druhého úseku sklad
by. Nemožno ju pochopiť izolovane lebo 
nemá kantil~u podmanivosť; v celkovom 
kontexte vyzrue však naplno dôraznosť ú
derného pesante, zv)'l'aznená chromatick)u 
výstavbou a rytmickou nástojčivosťou: 
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•r ~ •r l!.ijn $ ) t It E 
ľíoU· 

(priklad č. 4) 

Nositeľom expresivity výrazu je intervalová 
štrul<túra samotn)·ch tém, ako aj ich proce~u 
rozvíjania. Z častého v)•sky tu "nespevný~h" 
intervalov treba si všimnúť hlavne ča3tý 
interval zväčšenej kvarty (niekedy v podo
be malej kvinty, čo je podmienené s pl'>; o
bom harmonického m yslenia) , ktorá okrem 
expresivity dodáva dielu n árodný kobriL 
K vartový interval tvorí totiž dôležitú ,nc
lodickú kostru, a to v zmysle kombinácie 
dvoch postupov , vzájomne o poltón posu
nutých. 

(príklad č. 5) 

Chromatizmu melódie dodávajú zvláštnu far
bitosť nerozvedené. citlivé tónv alebo náhle 
odskočenia a dodatouné rozv~denie v ine j 
polohe, ako aj alterácie doškálnych tónov 
b ezprostredne po ich doznení v rámci tej 
istej myšlienkovej frázy . Stála zmena inter
valovej výšky znemožiíuje psych ologickú 
:fixáciu centra, ktoré je mimoriadne pohyb
livé, čo dodáva melodike silne kinetický 
charakter. 

(priklad č. 6) 

Kardošova melodika je veľmi aktívna a v 
nemalej miere p ôsobí na d y namizmus for
my , ktorá má i napriek dôstojn ej !losnosti 
tendenciu stáleho rastu u postupu. 

Chromatický charakter podporuje zavede
nie dvojnásobných citlivých tónov k finál
nemu (zhora i zdola) , ako to vidíme v pri
klade č. 6. Táto črta hrá dôležitú úlohu 
v samotnej štruktúre témy stredného úseku 
(priklad 4). 
Evolučný charakter stavby melodiky si 

vyžiadal i patričnú formu, ktorá je z tek
tonického hľadiska veľmi prostá a n esporne 
dotvorená programovým zameraním. Z ne
bo vyplýva i voľná trojdielnosť. Taž\$kom 
formy ostáva jej vnútorné ustrojenie. Kar
doš stavia formu znútra, ide mu o sklbe
nasť a dynamizmus celku, i keď sa i na prvý 
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posluch zračia jasné formové kon túry jej 
úsekov. 

Prvý úsek (takty 1 - 125), vystavaný 
na stiesnenej téme (priklad 1) častým ~dô
razňovanim vzlykového motívu, mn•)Žstvom 
zlom.ov pripomína obraz utrpenia. Od 54. 
taktu vymaní sa téma zo spodného náh
dového registra, smer vzly kového motí vu 
sa obráti smerom n ahor (príklad 2b), aby 
sa prúd niekoľkokrát vypäl a vzápätí zas 
padol. Až v 74. takte prerastie vo fragment 
b odkovaného ry tmu, k torý posunie proces 
d o prudkej gradácie (nad malokv:intovou 
figúrou vo violách) , ab y v 83. takte dosiahol 
vrchol. T riolové fortissimo kontrabasov i 
napriek ukľudľíovnniu vo vrchných hla>och 
udržuje stále napätie. Reminiscencia za,~iat
lm (Adagio e flebile) len upevňuje stiesn•mý 
dojem. Ak o závoj hrôzy leží pod celou drá
mou zadržané ko,ntrabttsové C v pianis~ime. 

Na scénu hudobného diania vystúp i n ::>vý 
prvok v podobe energickej figúry zvlá3~nej 
intervalovej štruktúry a v takte 127. otvára 
druhý úsek drámy: 

(príklad č. 7) 

Bezohľadný vpád nového sugest ívneho <>le
mentu rozširuje doterajšiu náladu a navo
dzuje pocit drsnej reality - bojového od
hodlania. Po tomto motte zaznie unisono 
udemá v)•razná téma (príkl. 4) . Táto ~;a v 
priebehu evolúcie formuje do pochorlovej 
formy (prikl. 3 f) . Taktom 205. sa začína 
mimoriadne dramatický úsek, pripomínlij(tci 
svojou technikou rozvedenie. Pochodová té
ma, ktorá vyrastá z materiálu prvého úseku, 
sa v takte 210. ozvP. v plnej podobe a vy
tvára v spojení s pochodov)·m rytmvm d ru· 
hého dielu poly melodickoharmonický úsek. 

: ll 
,. i ;: 

(priklad č. 8) 

Triolové figúry v spojeni s údernou témau 
nad zadržaný m D v base ( !) dovedú proces 
k svojmu vrcholu v 267. takte. Tu po nú
niatúmej cezúre nastupuje tretí úsek, 

(priklad č. 9) 

ktorého . obsahovú náplň tvorí snaha po 
o~lavnosh a "?'rovnaní sa s p redchádzuj .i
CJm. Smerovame k oslave prerušia kvartové 
akordy (príklad č. 13), ktoré tu stoja r.lw 
výkričníky obetí. Doslovná repríza časti 
prvého úseku je svojou programovou oiáol
ňou príznačná. Krátku Mdu (takt 380) cl;a
rakterizuje oslavný tón, sp ejúci k t•aňostw:j
šej sfére výrazu, ktorú preruš[ v predposl~d
nom takte frapantný výltrik figúry (prí
klad č. 7), ktorý tu na konci stojí ako mocné 
memento, ako symbol h rô?: a utrpení. 

Uviedli. sme, že expresivita m elodiky roz
kladá SVOJOU prítomnosťou tonálne v ed::>mie. 
Nadmerná fluktw\cia centier ktorá bv mohla 
nepriaznivo ~vplyvniť. súd;žnosf ~~lku, je 
kompenzovana mno.Zstvom poly tonálnych 
útvarov, ktoré p ôsobia primárne ako nové 
zvukové ~valit~., Tak vš~tky javy, ktoré by 
sme chceli zhrnut pod poJem harmónie, treb a 
c~áp.af v . zm_ysle z~ukov~sti , samozrejme, 
~alez1te or~alllzovaneJ . Vertikálny rez vcdku 
lineárne nešeným postupom dovoľuje nám 
postr~hnúť niekoľko princípov, z kt;>rýeh 
h?.d,!IJC Kar?oš svoju zvukovú paletu. K po
nzitm 12 tonov stupnice sa teda ~klad:ttcľ 
nedostal špekulatívnou ces tou a le cieľave
do~ým hľadaním nového vý~azu a fad>i
tosli. 
Poldaľ ostáva Kardoš v terciovom sv;témP

používa často bitonálne kombinácie · kvínt~ 
akordov v poltónových vzdialenostiach. 

(príklad č . 10) 

. Z kl~~ickej akordickej štruktúry vych ncl:w 
aJ ďalst skladateľov obľúbený prostrÍ·!dok: 
akord ohraničený intervalom malej ukt.ívy. 

A;w 
112' WF 

(priklad č. 11) 

Drsné zoskupenie dvoch na seba posta
ven~ch k ; ínt má obyčajne funkciu prcg
nant.Izovat ry tmus. 

l~ 
(príklad č. 12) 

Analogické je· upla tnenie dvoch na sebe 
stojac~ch kvárt, ktoré tvoria prech od dó 
oblasti kvartových akordov, a tie majú v 
posl_ednom úseku svoje výrazové odôvod
ncrue: 

(príklad č. 13a) 

(priklad č. 13b) 

T:eba upozorniť, že Kardoš s obľubou kom· 
bllluje čistú kvar tu so :r.viičšenou. Ani kv:.r
tové út~~ry _nest,oja však osamote, postihnjú 
rozmamte brtonaln e kombinácie. 

~arábanie s kvartovými štruktúrami' v 
pnebehu skladby ukazuje, že skladateľ ne'
vychádz.?. z techniky kvartového syst ému, 
ale pouz1va ho v prav)• čas na získanie 
zvlá~tneho, tragick-y pri(al'beného tón:l. Har
morucky najzaujímavejšie sú ú sek v v kto
rých nájdeme syntézu všetkých p;incíMv 
o. ktorých sme hovorili (kvartové štrtikÚtr/ 
b1tonálne útvary a voľné priradenie kvínt: 
akordov). S tý mito útvarmi sa str~tamne 
v najvypätejších úsekoch stredné'ho dielu 
kde svojou zvukovou drsnosťou stoja v shiž: 
bách celkového m yšlienkového postupu.. 

1: :H:t 1:t :z~ ·~ 1:;,: 
·(priklad: č~ f4) 



Dômvselná inštrumentácia vhodne vyu7.í ,·a 
bohatú škálu farebn)'ch nuansí, k torú skl~~:
dateľovi uvedené zvukové útvary poskytli. 

Kardošova Hrdinská balada je svojím spô
sobom unikátom sloven skej symfonickej 
tvorby. A to nielen vzá~ou _iedno~noyťou 
výrazu, sugestívnou vó.šruvostou . dikCle a 
majstrovsk)'m zvládnutím dynamiZmu fo:: 
my, ale predovšetk):m s.~h?pnosťou vykre~lit 
na malej ploche otrmsaJUCl obraz J?ohnuty~~ 
čias nášho národa, bez tendenCie zľahc1ť 
si problematiku použitím rozsahovo men~ej 
formy. Kardošova pätnásťm.inútová sklarll>a 
je symfonickou freskou v tom najl<1pšom 
zmysle, je svojou účinnosťou, plnovravnos
ťou a vysokou ideovosťou pohľadu formou 

LADI S LAV LENG 

symfonickou. Okrem toho vytvoril Kardoš 
svojou Baladou nanajvýš súč0;sné di~l? . .Jeho 
modernosť nespočíva v oblasti samoucelného 
technického novátorstva a matematického f.'X

perimentu ale v nanajvýš súčasnom 3tvár
není látky. Kardoš sa nebál pravdivo na
zrieť aj na boľavé núesta arzenálu naši·~h 
spolnienok, nedal sn však strhnúť k banál
nemu pesimizmu ani k vulgárnemu zľahČ·)· 
vaniu. Vytvoril hudbu strhujúcej pravdivosti. 
Hlbka ľudského pohľadu na skutočnosť pod
lnienila vznik diela naskrz presiaknutého 
ideálnU socialistického humanizmu, pravdivá 
pieta ktorých poslucháča nedeprimuje, ale 
naopak, duševne posilňuje. 

školská hudobná výchova od roku 1945 

Naša základná všeobecnovzdelávacia a polytechnická škola (máme na mysli 
súčasný pokusný druh všeobecnovzdelávacej školy - ~ákladnú de':äťročnú, 
resp. dvanásťročnú strednú školu - kto.rá. sa. od b~duc~ho školsk~ho rol~u 
zavedie všeobecne) je výsledkom marxistickeho· chaparua vzdelama a vy-

. chovy všetkej mládeže školopovinného veku. J ej úlohou je posk~tnúť tak~ 
výchovu, ktorá by predstavovala j e ~ n ot u, výchovy roz~ov~!· ~avne] 
.a estetickej, polytechnického vzdelama a vychovy t~les.neJ. S?casn?' stav 
československej všeobecnovzdelávacej a polytec~mc~eJ skoly J ~ v~razom 
niekol'koročného teoretického· a praktického dotvarama a dobudovavama, a~y 
čo najlepšie zodpovedala zásadám socialistickej pedagogiky a p~treb~~ soc1a~ 
listickej spoločnosti. Posledných 15 roko~, ktoré od oslo~odema ~ase~ vlast1 
uplynuli, predstavuje aj v ško!s~e obdoh1~ ~á~asu. o novu ve~ec~u a I~eov?
odbornú koncepciu stredneJ skoly , o JeJ uplne demokrat1~kev dotv ~ren~e 
a bezprostTedný príklon k reálnemu životu. Doklador~ t~ho su. s t Y rI v~·
razné reformy, uskutočnené v rokoch : 1945 ( obnovem~ ~kolskeho, ~zdelan:a 
na základe dočasných osnov), 1948 (zákon o JednotneJ s~ole a s~casne do~ 
sledné ideovo-politické vyhranenie školy), 1953 (pr~onentov~me stredne~ 
.školy najmä na oblasť teoreticko-t~ch~ického vz~:lru:_ua) a 19~8 <pok~~ne 
stredné školy so správnym proporeton~lnym vyva~enm~ a zas.tu~emm ' ~et
kých zložiek). Všimnime si, aký z~sto] .m~a a ma v J~dn~thv~ch e:UP;.c~ 
15-ročného vývoja v šeobecnovzdelavaceJ s.koly v'hu.~?b~~ . vycho'.a, d_olez~ty 
:predmet v)rchovy estetickej. Zhodnoťme naJdôleziteJSie ci.mtele : ucehny pl.an, 
:Spôsob odborno~pedagogickej prípravy učiteľov a nakomec obsah a metody 
vyučovania hudobnej výchovy. , . , 
Učebný plán tvorí dôležitú súčasť obsahu školského vyučovama, Je ':Y

znamným činiteľom pre dosiahnutie uspokojivých výchovných a vyučovaC1ch 
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Tabuľka I. 

Učebný plán hudobnej v ýchovy na strednej škole v období 1944-1960. 

Skol. rok i 

1944/ 45 

Druh školy 

s tredná škola 
meštianska 

l
' Tri e da 

B~ l. i 7., IL l 8., III. l 9. , 
- - "----

1 1 (1) 

- - -, 

IV. -
(1) 

- - -·--- - - -·----- - ----- - - - -
1945/46 

1948/49 

1953/45 

1958/59 

V ysve tli vky: 

stredná škola 
meštianska 

stredná škola 
osemročná 

stredná škola 
osemročná 

základná deväťročná 
škola 

2 

) 2 f (2 

1 

1 

2 

2+ (2) 

1 

1 

(2) (2) 

1+ (2) 1+(2) 

. 

- -

:l 1 

l l 

arabská číslica = trieda osemročnej (resp. deväťročnej) strednej školy. 
rímska číslica = trieda býv. meštianskej školy 
číslo v zátvorke = možnosť nepovinnej hudobnej výchovy . 

výsledkov. Zastúpenie hudobnej výchovy v dočasných učebných plánoch 
(1945/46 - 1947 /48) i v období druhej etapy (1948/49 - 1952/53) zodpo
vedalo úlohám a ciel'om vtedajšej koncepcie strednej školy. Najmä po rozho
dujúcich februárových udalostiach v roku 1948 (súčasne s uvádzaním do 
života zákona o J ednotnej škole). veľký význam nadobudli aj predmety vlasti
vedné, včítane občianskej náuky a hudobnej výchovy. V 8. stati dokumentu 
Všeobecné úlohy výchovy a vyučovania bola zdôraznená zásada, že "škola 
vychováva mládež umením". Pre tretiu etapu vývoja našej strednej školy, 
ktorá bola prvým komplexn)rm pokusom o socialistický školský systém, bolo 
charakteristické, že vedúci pedagogickí pracovníci teoreticky zdôrazľí.ovali 
potrebu zastúpenia všetkých zložiek · výchovy pri formovaní všestranne roz
vinutej osobnosti žiaka, no v učebných plánoch bol tento princíp harmonickej 
proporcionality narúšaný uprednostňovaním 'niektorý ch zložiek a podceňo
vaním významu predmetov esteticky vzdelávacích, včítane hudobnej výchovy. 
Skolská reforma v r. 1953 znížila počet hodín hudobnej výchovy na minimum 
a nedávala možnosť ani nepovinnej hudobnej výchovy. V tomto období 
predmety estetickej výchovy neboli hodnotené podľa osvedčených a zásad
ných kritérií, a to: 1. vlastný význam predmetu (ideovo-emocionálny); 2. zá
stoj prvkov náučných, 3. jeho· význam pre iné predmety. Tak sa podarilo 
vytvoriť školu, ktorá v tomto zmysle stratila charakter školy všestranne 
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vzdelávajúcej. V štvrtej etape dochádza k správneJSiemu vyvazeniu zložiek 
a aj estetickej vS'chove sa priznáva veľký ideovo-umelecký význam. Prehľad 
o zastúpení hudobnej vý_cho:vy v učebný,ch plánoch jednotlivých etáp posky
tuje Tabuľka I., uvádzajúca týždenný počet vyučovacích hodín hudobnej 
výchovy na strednej škole. 

Najdôl~žitejšún ohnivkom školskej ·odborno-pedagogickej práce je osóh-. -
nosť učiteľa, jeho kvality politické a odborno-metodické. Skolský systém z~ 
buržoáznej republiky a za tzv. slo~enského štátu· nep·ovažoval vysokóškolsktl 
prípravu učiteľov hudobnej výchovy na IL a III. stupni škôl za potrebnú. 
Samozrejmým dôsledkom toho hola skutočnosť, že sa hudobná výchova učila 
neodborne, prevládal primitívny prakticizmus (spievanie piesní) alebo samo
účelné memorovanie· statí z hudobnej náuky a dejín hudby. J edným z poku
sov, ktoré sledovali zlepš1;1nie tejto situácie v podmienkach huržoázneho 
zriadenia bolo ustanovenie Státnej skúšobnej komisie hudby a spevu (SSK) 
v Prahe, neskoršie aj v Bratislave (Výnos Min. školstva a nár. osvety zo 
dňa 19. Vl. 1940, čís. 45.366/ 40-V). Státna skúšobná komisia bola poveren~ 
udeľovaním kvalifikácie kategórie : A) kandidátom učiteľstva hudby a spevu 
na učiteľských ústavoch, B) kandidátom učiteľstva spevu na stredných ško
lách, C) učiteľom hudby a spevu na súkromn}·ch hudobných školách a sú
kromným učiteľom hudby a spevu. Táto inštitúcia niesla na sebe mnoh~ 
znaky, charakterizujúce spoločenské zriadenie a školský systém doby, v ktorej 
vznikla. K nedemokratickým črtám patrilo úzke klasifikačné vymedzenie 
bez starostlivosti o zabezpečenie podmienok (do r. 1951) individuálnej domá
cej prípravy kandidátov (črta súkromného školstva), vysoké skúšobné po
platky (za štátnu skúšku kat. A poplatok v roku 1941 vo výške 1.000,- Kčs) , 
jej centralistické pôsobenie atď.1 Predovšetkým v uvedených nedostatkoch 
vidíme príčinu toho, že SSK hudby a spevu od založenia do konca roku 
1955 udelila kvalifikáciu iba 24 kandidátom kat. A (dvaja z nich ju 2J'.ískali 
v Prahe) a 26 kandidátom kat. B. Keď uvážime skutočnosť, že na Slovensku 
v roku 1947 bolo vyše 500 škôl, na ktorých bolo treba hudobnú výchovu 
vyučovať odborne, vidíme, akým malým podielom prispela SSK hudby 
a spevu na odstránenie nekvalifikovanosti na úseku všeobecnovzdelávacích 
škôl.2 

Už v roku 1945 bolo zrejmé, že zabezpečenie zv)'šen)·ch výchovno-vyučo
vacích úloh strednej školy bude závisieť od stupňa demokratizácie, ktorá mala 
zahrnúť aj požiadavku nového školského systému a vysokoškolského vzdelania 
učiteľov. Túto zásadnú premenu strednej školy nebolo možné uskuLočniť na
raz, v priebehu 1-2 rokov. V roku 1947 začínajú sa b ezprostredné prípravy 
na zabezpečenie patričnej kvalifikácie učiteľov všetkých predmetov slrednej 
školy. Na univerzitách sa otvárajú pedagogické fakulty s katedrami všetk}·ch 

1 ~ovodná koncepcia SSK zosta la zachovaná až ·do roku 1951. Od roku 1952 stala 
sa výslovne orgánom Povereníctva školstva s jednoznačnou pôsobnosťou udeľovať kvali
fikáciu učiteľom zál<ladných hudobných škôl. Výnosom Pov. školstva č. 8020/ WM-TY/ t 
zo dňa 22. IV. 1954 bola SSK hudby a spevu v Bratislave dtwm 31. X II. 1955 zrušená. 

2 SSK hudby a spevu v Bra tislave zohrala veľkú úlohu na í1 seku odstraňovu.nia ne
kvalifiko,·anosti učiteľov základn.)·ch hudobných škôl. Kvalifikáciu kategórie C udeloia 
spolu 275 kandidátom. Z tohto počtu 38 uchádzačov získalo kvalifikáciu do !'oku 19í5 
a 2.37 ud1ádzačov v rokoch 1946-1955. 
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predmetov strednej školy s poslaním urýchlene pripraviť kvalifikovan)·ch 
učiteľov najmä pre II. stupeň škôl. Aj na Pedagogickej fakulte SU v Bratisiave 
vzniká Ústav, n eskôr Katedra hudobnej výchovy, na čelo ktorej bol menovaný 
prof. Eugen Suchoň, vynikajúca osobnosť umelecká, pedagogická a organi
zátorská. Prof Eugen Suchoň zainteresoval do odborno-pedagogickej práce 
katedry najosvedčenejších učiteľov hudby (L. Hrdina, K. Hudec, D. Kardoš, 
A. Moyzes, J. Orgonáš, K. Schimpl, J. Strelec, D. Žuravlevová a iných) a len 
neskôr kádrove dobudováva ktJtedru r iadnymi internými učiteľmi. Vlastná 
hudobno-pedagogická práca katedry zahrňovala 2 rovnocenné úseky: výcho-v-u 
na riadnom a paralelne na diaľkovom štúdiu. Zriadenie diaľkového štúdia 
bolo výrazným prvkom princípu socialistického školského vzdelania. Podstata 
práce diaľkového štúdia sa preniesla do konzultačných stredísk, ktoré sa 
utvorili v krajských mestách a spočiatku aj v ich odbočkách.3 Hudobná vý
chova sa začala vyučovať na úrovni vysokoškolského štúdia aj vo vidieckych 
mestách. Každoročne na začiatku letných prázdnin sústredili sa všetci diaľ
kove študujúci do Bratislavy na letné prázdninové cvičenia, ktorých dlžka 
sa pohybovala od 10 - 21 dní. Niet pochýb o tom, aké veľké úsilie si práve 
úsek diaľkového štúdia vyžiadal nielen od poslucháčov - starších učiteľov, 
ale aj od členov katedry. Výsledky pedagogického pôsobenia Katedry hu
dobnej v)'chovy v období od roku 1948 - 1960 možno vyjadriť aj číselne. 
V období uveden)' ch 13 rokov vysokoškolskú kvalifikáciu na katedre získalo 
161 poslucháčov na riadnom a 118 poslucháčov na diaľkovom štúdiu, teda 
dovedna 279 kandidátov. Jedným z kľúčov)rch ohniviek práce katedry boli 
vysokoškolské učebné texty a skriptá. Bez nich by najmä diaľkové štúdium 
nebolo mohlo úspešne jestvovať. Učitelia Katedry hudobnej výchovy napísali 
v rokoch 1950 - 1959 spolu 24 titulov (z nich 19 vyšla v SPN) s celkov)rm 
rozsahom 3.183 strán.4 Najviacej, 10 titulov, spracoval odb. asistent dr. Jozef 
Tvrdoň. Okrem toho pracovníci katedry spolupracovali aj na tvorbe učebníc 
pre národné, stredné a pedagogické školy. Z celkového počtu 11 učebníe na 
7 pracoval odborný asistent dr. Viliam Fedor.5 Nemožno pochybovať o tom, 
že Katedra hudobnej výchovy (v rokoch 1947 - 1953 pracovisko Slovenskej 
univerzity, v rokoch 1953 - 1959 pracovisko Vysokej školy p edagogickej 
a od r. 1959 opäť súčasť UK v Bratislave). zohrala veľký význam organi
začný, odborno-pedagogický i metodický a stala sa nnjvýznamnejším hudob
no-p edagogick)'m pracoviskom v období riešenia kľúčového problému, v ob-

3 B. Bystrica, Košice, Nitra, Nové Zámky, Prešov, Zilina . 
4 

K najpôvoňnejším titulom patria: Suchoň : Všeobecná náuka o hudbe (SPN. :1955, 
str. 62), Suchoň - Filip: Náuka o harmónii I , II (SPN, L 1957, str . 69, II. 1959. str. GS) , 
Tvrd01"í: Dejiny českej hudby I, II, III (SPN, I. 1955, str. 121, IL 1956, str. 119, III. 1.857, 
str. 133), Tvrdoň: Dejiny sovietskej hudby I (SPN, 1956, str. 92), Tvrdo1"í - Jurík - Bra
niš : Dejiny hudby v pracovných úlohách p re diaľkove študujúcich (SPN, 1959, str. 22.3), 
Schimplová: Hlasová výchova (SPN, 1959, str. 63), Leng: Slovenský ľudov)' spev a l"u
dová hudba (SPN, 1957, str. 330), Fedor: Základy hudobnej výchovy (sl,riptum, str. Sit), 
Albrecht: Teoretické základy husľovej hry (SPN, 1957, str. 1.44) a iné. 

5 Uvedieme najosvedčenejšie: Fedor: Učebnica hudobnej výchovy pre 4. a 5. ročník 
všeobecnovzdelávacích škôl (SPN, 1956), Fedor - Kantor - Tvrdoú : Učehrúr.a hudobnej 
výchovy pre 2. ročník pedagogických škôl (SPN, 1958), Feclor - Kantor - Tvrdoií : 
Učebnica hudobnej výchovy pre 3. a 4: roč. pedagogických škôl (SPN, 1959). 
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Tabuľka II. 

Prehľad 0 nadobúdaní plnej kvalifikácie z hudobnej vúchovy v rokoch 1940- 1960 

SSK l KHV Í 
'j, ~- , l II. stupeň l III. stupeň ]tok J,at. A .mt. B. ;(at. C RS DS RS DS 

_19_'<u !-----·-·--\ - <2) ~~~_5 _ _ _ __ 1 __ 1 
1:JI,~_I 3 i li 8 - . 

1.9'.2 11 ~~ !) ==---: 
:::c + : 1~ =1==--1 
1!)4:::; - _ -_-_ ---=------ - - 1--- ------~ --··------ -- - - -
1()1,6 1 - --~---------- ---__ .. , __ _ _____________ - -----

J9r.7 1--------·----- __ -__ -__ 1_0 ___ -_ _ _ _ -_ _ -_ _ _ _ -_ 

!94G !------- --- ----- ____ - 4 '·'_-_1.~ _ - 1-- i· --:._ -
9/.9 3 - 1i. - 1 -
~L ·- - 2- --=-·5 r-=-· - 1-I--=--

J'J5o l - --·-------:-----
19:51 ! 2 2 1 - - __ - _ _ -_ _ 

4 -l,-)5-2-1·--- ---------- - - _- - -_- -1-:3---2- - - 2-
- ------ --1-- ---·--------·- - ·---------

14)3 - 1 18 - 3 5 -

- .t-9-54-1 _l - ,--9 95 1 . 6 l 10 --=-
_1_95_5 -~------------ - i--7 - ~ 1102 l :~ ·l+ 

1956 1 
' 1957 ~------------ ------ 1----6-1 12 l 17 2 

l J\158 l - - ·- -- ---~~, 19 l 1 5 

------·--------~== 21 _\ __ g .. 1 4 7 1.959 l l l 
rn~ J ~ w 13 8 

l 24 l 26 l 273 l 101 1_ 96__,_ 60- '---2-2 -

Počet kvalifikovaných učiteľov hudobnej výchovy - 329 

Z toho aprobácia pre II. stupeň škôl 

pre III. stupeň škôl 

- 223 

- 106 

V období po~ledných 15 rokov :nadobudlo kvalifikáciu spolu 310 kandidátov. 
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do hí prerod u strednej školy na školu novú, · socialistick(J..6" .Tabuľka IL 
p'oskytuje úpln)r prehľad o nadobúdaní plnej kvalifikácie z. hudobnej výchovy 
pre školy pedagogické a stredné školy všeobecnovzdelávacie. 1 

Hudobno-pedagogická tra'dícia na Slovensku nemá dlhú históriu. V minu
losti vzniklo iba veľmi málo pôvodných prác, ktoré by sa aspoň pokúšali 
nastoliť niektoré závažné problémy húdobno-výchovnej práce. Prvá závaž
nejšia publikácia tohto druhu "Hudba a hudobnosť v spoločnosti" od -.dr. Jo• 
zefa Samku vychádza až v roku 1947. I keď je táto štúdia poznačená · nic
ktorými prvkami starého sociologického nazerania, prináša veľa cemrého 
faktického materiálu a najmä ešte nedocenený návrh na ·zriadenie nižšej 
hudobnej strednej školy. Závažným prínosom· do hudobnovýchovnej m.eto~ 
dickej problematiky bolo vydanie príručky pre učiteľov všeobecnovzdelávacícl:J, 
škôl od dr. Viliama Fedora "Metodilw hudobne; výchovy". (Slov. ped. nald .. , 
Bratislava 1954). 

Na základe doterajších skúseností, teoretických prác i nového ponímania 
úloh všeobecnovzdelávacej školy, rozpracovaných hudobnopedagogick)rmi 
pracovníkmi, pôsobiacimi na výskumných pedagogických pracoviskách a na 
vysokých školách, dochádza v súčasnom období k novému ponímaniu hudob
nej výchovy. Nová koncepcia vychádza a) z cieľa všeobecnovzdelávacej 
a polytechnickej školy, b) z poslania umenia v socialistickej spoločnosti, 
c) zo špeciálnych znakov hudobného umenia a d) z vekových a individuálnych 
osobitostí žiakov.7 Temer všetka školská hudobnov)•chovná práca sa zoskupuj!'! 
okolo dvoch zložiek: spevu a počúvanej hudby. Spev spája žiakov s hudohnov 
tvorivosťou a je najprístupncjším druhom hudobno-reprodukčného prejavu. 
Počúvaná hudba spája žiakov s hudobnou kultúrou vôbec, žiakom približuje 
najvýraznejšie a najhodnotnejšie hudobno!umelecké obrazy, prostredníctvom 
nich hlbšie poznáva-jú zmysel života. Treba zdôrazniť aj nové hodnotenie 
zložky hudohno-náukovej a návykovej. Túto zložku neodmietame, no novými 
kritériami hodnotíme jej funkciu a zmysel. Zástoj tejto zložky musí byť taký, 
aby netlmil vlastný vzťah žiakov k hodnotám estetickým. Celkové zamerani!') 
vyučovania J:tudobnej výchovy vedie k životu a má tieto výrazné znaky: 
1. hudobnej výchove dať prevažne ráz emocionálny, a nie náukový, 2. hodina 
hudobnej výchovy musí znieť hudbou (vlastná vokáľna reprodukcia a po
čúvaná hudba), 3. celkovú výchovno-vyučovaciu prácu hudobnej výchovy 
viesť tak, aby žiaci získali základnú orientáciu v hudobnej kultúre. 

Posledných 15 rokov je pre hudobnú výchovu obdobím ozaj revolučným. 
Vyjasnili sa mnohé problémy ideovo-umelecké, podarilo sa dobudovať nie
ktoré odborno-pedagogické pracoviská na solídnu . úroveň, získali sa ďalšie 

6 'V rokoch 194.9-1959 na Katedre hudobnej výchovy pôsol>ili: a) interní učitelia: 
univ. prof. Eugen Suchoň, vedúci katedry, odb. asist. Ján Albrecht, odb. asist. dr. Viliam 
Fedor, odb. asist. Miroslav Filip, odb. asist. Samuel Kovál', odb. asist. Ladislav Leng, 
odb. asist. Marta Schimplová, odb. asist. Hubert Simáček, odb. asist. dr. Jozef TvTdoň, 
asist. Oľga Tareková; - b) externí učitelia - lektori (pôsobiaci dlh~ie ako 2 roky) : Oľga 
Divincová, Gita Durindová, Ladislav Holásek, Rudolf Kalup, Imrich Križan, Viera 
Neumanová, prof. št. konz. Kornel S~himpl, tmiv. prof. Ján Strelec, Taťjana Stanovská, 
Herta Suchol'iová, Jozef Vavro, Ján Stevko, Juraj vViedermann. 

7 Autorom lwncepcie je Stefan Kantor, pracovník Výskumného ústavu pedagogiekého 
v Bratislave. 



dôležité spôsoby a .prostriedky oznamovacej te~hniky. No_ tou najradost~ejšo~ 
skutočnosťou je nová ideovo-umelecká koncepCla hudobneJ výchovy a.~aroven 
vyškolenie 327 plne kvalifikovaných ll;Čiteľo:r. t~h~o predmetu, (ďalslCh 11.~ 
je v procese získavania ~rso~ošk_ols~e! kvahf1k:c1e na ~~tedrach hu~obneJ 
v)'chovy UK a na pedagogtckych mšt!tutoch). ~z dnes m?zeme .vy~lov1ť pre
svedčenie, že do konca tretej päťročmce skoncuJeme so z~l~ladnym1 n~do~~at
kami v kvalifikácii učiteľov hudobnej vý chovy. V nastávaJucom obdob1 poJde 
predovšetkým o jednotnejšie _usmernenie ~. z~meranie š~ol~kej hudo~no
pedagogickej práce v šetkých uČiteľov, vyuČUJ~ctch hudobnu vychov'?-. . Skuse
nosti z nedávnej minulosti dôrazne upozorňuJÚ, že potreba ústredneJ tdeov?
odbornej inštancie a odborných inšpekcií ~m úro~ krajskýcJ: or~ánov Je 
nevyhnutná. Nemožno . ďalej o~ď~ľovať am . vyd~e . nov~ch uc~bnr_c s me
todickými sprievodcami pre uČlteia, le?o ?redovsetky.n:;t t1e ~mdu dosle~nou 
zárukou že nová koncepcia hudobneJ vychovy premkne Jednotn_: az d;> 
školský~h lavíc. Tento nový kurz dô~e~itej estetickej disciplí?Y _hy Sl zaslú~ll 
usporiadať v dohľadnom čase aspon Jednu odborno-metodicku koofere~cm 

'či aktív za účasti všetkých, ktorí vyučujú hudobnú vých?vu ~~ strednych , 
pedagogick)•ch školách , na pedagogický_ch _inštit~toc~ a uru~erz1tach. . 

Hudobno-pedagogickí prac?vníci a •. uČlteha. na sk~lach ~~JU z~ sebou v~~~y 
kus užitočnej práce a čaká 1ch ďalsta, nov.a, z~~JimaveJ Sla, este plo?neJsta. 
ú lohou všetkých bude dobre zvládnuť nove poztadavky. Prac?v?-e vysledk_y 
obdobia posledných 15 rokov tvoria zá_kla~nú ~ázu, z ktoreJ tste vyrastie 
dielo veľké, h odné prívlastku k o m u n 1 s t 1 ck e. 

Pred príchodom So-vietskej armá~V . del~lo •. mň~ i celú našu rodinu. i~~ 
nielwlko dní, azda len hodín, od fas~sttckeJ ·stbemce ale~o od gest.apackeJ 
gulky do tyla. Mal som určené miesto v niektorom z masov ych ~ro.~o~'· Vtedy, 
keď mi už dochádzali všetky fyzické sily, neklesal som v nadep, t keá sa 
reťaz s:nrti okolo mňa zaťaho-.'ala . Prišlo oslobodenie na cválajú~om kozác_~om 
koni. So-.•ietska armáda mi zachránila život. Slzy radosti - to Je má!o·. Zt;ot 
- za živ ot sa od tých čias stalo mojím k rédom. Zostanem ver~y z~earr:., 
z ktorých som sa zno·va zrodil a v ktorých je zábezpeka ľudskeho sťastta 
a 1nwru. 
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ZDENKO NO V A CE K 

Za tanečnú hudbu, hodnú našej epochy 
V oblasti tanečnej hudby , ktorú konzumujú najširšie v rstvy pracujúcich, máme ešte 

veľa Hevyriešených problémov, najmä pokiaľ ide o problém národnosti, umelechého maj
strovswa, kvality a ideového zamerania texto~•, v niehtorých pr!padoch nezdravého 
ovplyvňo~·ania Západom. 

N a besede o problémoch tanečnej hu.dby usporiadanej 31. marca t. r. v Koncertnej 
sieni bra.tislav sl<:éh o rozhlasu, hlav ný referát predniesol dr. Zdenko Nováček. Výňatky 
z disk usie a záverečný príspevok tajomníka OV KSS Jozefa Lenárta u verejníme v budú
com čísle. 

Význam tanečnej hudby v súčasnej spo
ločnosti je . dostatočne známy a v posledných 
rokoch ho niekoľko ráz docenili aj naši vý
znamní kultúrni~ a politickí pracovníci. Kaž
dý si dnes uvedomuje, že modern)' človek 
20. storočia potrebuje dobrú zábavnú hudbu, 
potrebuje pieseň, ktorá mu prináša radosť, 
a v tanečnej hudbe hľadá rekreačný oddych 
po dňoch pracovného vzrušenia a elánu. 
Keď si 'porovnávame všetky hudobné žánre 
a postupujeme od umeleckých foriem naj
náročnejších, vidíme, že tanečná hudba má 
schopnosť plným priehrš tím vlievať do ľud
ských sŕdc radosť a iné pozitívne pocity. 
Toto je špecifická schopnosť tanečnej hudby, 
špecifická vlastnosť, ktorl'l v takej koncen
trovanej miere ostatné hudobné žánre ne
majú. Význam tanečnej hudby podtrhuje 
ešte jedna skutočnosť. Tento typ hudby má 
najviac konzumentov. To znamená, že naj
viac ľudí z našej spoločnosti pociťuje prí
ťažlivosť tejto hudby, týmto typom hudby 
možno teda najmasovejšie vplývať na po
slucháčov. Je to zvláštna dialektika, nad 
ktorou sa musíme neustále zamýšľať, aby 
sme plne pochopili, akým citliv)= nástro
jom sa m ôže stať tanečná pieseň v našich 
rukách, ako môže pieseií. spraviť veľa dobra, 
alebo, ak je zlá, veľmi poškodiť. Úm yselne 
akcentujeme túto etickú stránku tanečnej 
hudby, pretože táto stránka sa často obchá
dza a mnohí skladatelia po:.:erajú na tanečnít 
hudbu pradovšetk)'Ill z hľadiska komerčnú
ho, z hľadiska lacného osobného úspechu. 
Správny etický či lepšie - politický prístup 
k tvorbe a propagácii tanečnej hudby mus.í 
vždy vychádzať predovšetkým z kritéria, ako 
chce tá-ktorá pieseň pôsobiť v danej spo
ločnosti a čo piesňou sledujeme. 

Treba však povedať, že celých 15 povoj
nových rokov je poznamenaných úsilím 
nájsť vhodný typ tanečnej hudby . V tomto 
zložitom procese je niekoľko etáp, z kto
rých každá mala svoje osobitné problémy . 
Ak hodnotíme poYojnové roky, vidíme, že 
iné problémy v tanečnej hudbe boli hned~ po 

oslobodení, iné po februárovom víťazstve 
1948, iné v roku 1956 a iné sú dnes. Zna
mená to, že historický vývoj tanečnej hudby 
postupne odstraňoval z cesty rôzne prekáž
ky , tanečná hudba sa vyvíjala, až dospela 
k dnešnému štádiu. Vcelku znamená minu
lých 15 rokov pozitivny vývoj slovenskej 
tanečnej hudby. 

Po roku 1945 bola prvá úloha nepripustiť, 
aby čs. tanečná hudba podľahla jednostran
ným vzorom zo Západu. Tieto vzory boli 
veľmi príťažlivé, pričom na našu tanečnú 
hudbu silne vplývala i prítomnosť ame· 
rickej okupačnej armády v západných Ce
chách. Avšak čs. hudobníci, ktorí pracovali 
v tejto oblasti, našli v sebe (možno povedať) 
dos ť vlasteneckých sil a nepodľahli týmto 
vplyvom. Po roku 1948 vytyčovali sa v ta
nečnej hudbe nové požiadavky . Okrem obra
ny proti kozmopolitizmu sa nastoľujú aj 
požiadavky súčasnosti. Skúša sa, akým spô
sobom a akými cestami možno v tanečnej 
hudbe spievať o aktuálnych problémoch 
doby. Dobré myšlienky a dobrý program 
však skladatelia ani teoretici vždy dosta
točne nedomy sleli, a tak sa za najsúčasnej
šie tanečné skladby vydávali niekedy tie, 
k toré do textov mechanicky vnášali prvky 
a heslá z politického slovníka. Týmto me-

. chanic1.-ým prenášaním sa nemohol vytvoriť 
vyhovujúci súčasný štýl čs. tanečnej hud
by. Mechanick)= prenášaním p rvkov sa 
žiadny štý l nikdy nevytvoril, pretože št :)·! 
znamená hlboko prežitú rovnorodosť prvkov, 
ktorá vyrastá z koreňov svojej doby a 
ktorá tejto dobe úplne vyhovuje. Dosť za
včasu sa zbadalo, že touto cestou nevytvo
ríme strhujúcu tanečnú hudbu, a preto sa 
prišlo s inými požiadavkami. Do popredia 
sa dostáva kritika dov tedajších textov, vy
stupuje sa ostro proti banalite textov a roz
víja sa kampaň za novú, výhodnejšiu obsa
hovosť textov tanečných piesní. Ani toto 
nebol proces jednoduchý . Autori tanečných 
textov boli p ríliš zakore)lení v star)·ch ob
sahoch. Ich slovník bol priúzky. Vysychala 
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im fan tázia, keď mali poP.ticky ospievať 
d nešok. A tak len z {:asu na čas objavovali 
sa prvé lastovičky, ktoré boli na úrovni 
doby. Takmer súčasne alebo o niekoľko ro
lmv neskôr sa · hovori, že treba pestrejšie, 
nmohotvárnejšie a mnohými cestami vytvá~ 
r:i.ť tanečnú hudbu. Rozširuje sa front skla
dateľov, z k torých najtalentovanejší hľadajú 
svojskou cestou adekvátnu hudbu súčasnosti. 
Stačí si pripomenúť na jednej strane úsilie 
napr. ·Dusíka, Elherta, Lieskovského, na 
~ruhej strane v mnohom odlišné, ale veľmi 
zaujímavé cesty Siváčka, Zelenaya, Laifera, 
Matušíka a iných. Sirší front skladateľov 
a mnohostrannejšie tvorivé riešenie p roblli
mov bolo v minulých rokoch zabezpečení-,. 
Možno povedať, že vedomým úsilím a sú
stavným vplyvom popredný ch kultúrnych 
inštitúcií, ktoré v praktickom živote up lat
ňuji':t pôlitiku našej strany, prekonali sa v 
doterajšom vývoji recidívy kozmopolitizmu. 
vulgárnej banality, štýlovej jednotvárnosti ; 
no vyn árajú sa problémy nové, ktoré treba 
riešiť na terajšom vývojovom stupni. 

Hlavné problémy súčasnej tanečnej hudby 
sú približne tieto: pokračovať ·» úsilí o 
vkusnú, majstro~•skú, fa rebne pestrú. a m no
hotvárnu tanečnú hudbu, zvýšiť poetickú 
obraznosť a vkus textov, zaujať závažné a 
rozhodujúce stano~•isko l;; problémom tra 
dičného i moderného džezu a venovať zvý
šení~ pozornosť interpretácii, so zvláštnym 
zameraním na uprednostríovani.e tých inter
pretov, k torí sa zbavili zastaralej sentimen
tálnosti; barovosti a r·ôznych iných nešváro">'. 
Keď prepočítame všetky drobné problérn~

súčasnej tanečnej hudby, dôjdeme k zaují
mavému spoločnému menovateľu, ukáže sa, 
že riešenie týchto problémov je v tesnej 
súvislosti s vyjasnením, čo je v tanečnej 
hudbe konzervatívne a v podstate preko
nané a čo je na druhej strane v názoroch 
na tanečnú hudbu liberaľistické, značne 
praYicové, a p re n ás p reto neprijateľné. 
'C'padnu tie do hociktorej z t)•chto krajností 
by nebolo v súlade s našou kultúrnou poli
tikou a znamenalo by to v každom prípade 
nespráYn y postoj k problémom tanečm·j 
hudby. Preto nú m ide o to : hľadať, domýš
ľa ť a v najbližšom obdobi propagačne pod
porovať t ú v)'Vojovú líniu, ktorá neupadne' 
do konzervativizmu, ani nebude koketovať 
s liberalizmom. Ide, pravda, o správne po
chopenie novátorstva v tejto oblasti. Pod 
pojmom novátorstvo (čo platí a j o symfo
nickej hudbe) nerozumieme len uplatňova
nie nových výrazov)•ch p rostriedkov čiž~· 
nov)cch prvkov vo 'forme. Nebolo by napr. 
ríovátorstvom, keby si niek to osvojil št)·lové 
prvky amerického tanečného orchestra Stan 

Kentona, ktoré sú viazané na t ypické 'Zá'
padné obsahy, a preniesol ich , hoci v bri
lantnej forme, do našej hudby. To nie je 
novátorstvo, ale napodobňovanie. Nezvy
čajné a doteraz nepoužívané hudobné pros
triedky samy osebe ešte nerozhodujú o no
vátorstve. Novátorstvo ·vychádza predovšet
kým z nového obsahu. Najskôr musím ve
dieť, čo chcem svojou sldadbou spoločen
sky dosiahnuť, zladiť si svoj zámer s naším 
životom, a aby som to povedal novým .a 
strhujúcim spôsobom, môžem použiť celkom 
nové. formové p rvky. J ednota nového ob
sahu s novým formovým vyjadrením dáva 
predpoklady umeleckého novátorstva. V tej
to súvislosti zvlášť vystupuje do p opredia 
politická uvedomelosť a estetická vyspelosť 
tvorcov i všetk)•ch p ropagátorov. Vytvoriť 
priliehavý typ súčasnej tanečnej hudby nie 
je už v žiadnom prípade len o tázka ume
leckej erudície, technickej, kompozičnej 
zdatnosti a invencie. J e to v rovnakej miere 
aj otázka politická. Veď jedine zo správneho 
politického hľadiska možno správne dom)•š
fať, čo sa nám hodí z celého arzenálu výra
zových prostriedkov domácej a zahraničnej 
tanečnej hudby a ako rozvíjať dotera jšie 
p rogresívne elementy . V súvislosti so správ
nym pohľadom na tanečnú hudb1.1 bude po
trebné hlboko porozm)•šľať o formách šíre
uia tanečnej hudby. Tu zvlášť znepokojuje, 
že najv)•zna1nnejšie inštitúcie, ktoré sa po
dieľajú na šírení tanečnej h udby, ako roz
hlas, Gramofónové závody, film a naklada
teľstvá, majú často rozdielne hľadiská na 
hodnotu jednotlivých skladieb, ba i na celé 
súčasné prúdy. Táto nejednotnosť v luit-3-
riách spôsobuje veľM škody v našom kul
túrnom živote. P rakticky by sa to dalo do
ložiť prikladmi, keď jedna inštitúcia po 
dostatočnom preverení neprijme skladbu a 
druhá inštitúcia ju šíri vo veľkých nákla
doch. ~ajnovšie sa tieto kritériá komplilt1.1jú 
ešte tým, že nedeľné dopoludňajšie džezové 
matiné pod záštitou CSM vnášajú nové 
hitériá pri hodnotení džezovej hudby, prav
da, kritériá, ktoré t reba vziať pod lupu prís
nejšieho estetického preskúmania. Tento súd 
neznamená, že by sme nechceli pripúšťať 
vývoj kritérií, možno, že v snahách mladých 
džezistov sú mnohé životodarné prvky. 

Pri vytyčovaní novej etapy rozvoja našej 
1·anečnej hudby nemožno zabúdať an'i na 

. skúsenosti z b ratsk)•ch krajín. Vždy nás 
bude nadchýnať nová poetičnosť textov 
mnohých sovietskych tanečných piesní. l 
su~·erénne technické zvládnutie tanečnv<'l1 
skladieb z Nemeckej demokratickej republi
ky, jasne vyhranený národný charal;:ter 
tanečnej hudby Bulharov a Rumunov a 

•. 

N ikdy nezabudnem. na jar 1945. 
Dozne~ hukot sovietsl<yc~ kať11;ší i tankov, ktoré sa ako búrka prehnali 

cez. ~rattslavu: ,aby _vyhna~' nepnateľa. z celej_ našej vlasti, a svitlo ráno so 
.slm~ckom a pu~kmm na kn koch. Kaťuse vystn edala garmoška, široký úsme~> 
~~vtetskeho ":OJ~ha ? ·veselá pesnička o Kaťuši. Vtedy sa začala i jar môjho 
.zwota a tvon veJ prace. 

N ikdy nezabudnem na jar 1945 . 

pod. Nemáme, p ravda, na mysli mechanické 
prenášanie týchto skúsenosti, p retože dobre 
vieme, že tanečná hudba t)•chto kra jín sa 
formovala v iných historických podmienkach 
3 v inej kultúrne j národnej konštelácii. 

Pri vyjasňovaní týchto problémov treba 
hrať do úvahy i hlasy poslucháčov. Ani tu 
nejde o mechanické pritakávanie každému 
hlasu, každému názoru. Vieme, že v naj
i;iršich vrstvách, napr. u rozhlasových poslu
cháčov, často šarapatia sklony ku g)'čovým 
šlágrom. Medzi stovkami hlasov sú', p rav
<l.a, mnohé múdre a správne. Sú to tie hla
sy, k torými poslucháči kritizujú úzky slov
ník našich textárov, kde ich u ráža banál
nosť textu, kde sa pozostavujú nad tým, že 
<loterajšie tex ty nevystihujú šírku súčasnej 
radosti a optimizmu, alebo správne kriti
z ujú neinvenčnosť a melodickú lacnosť ta
nečných piesní. Správne sú aj tie hlasy, 
k toré občas vystúpia proti zveličenej impro
v izovanosti v niek torých skladbách, pričom 
j e zaujímavé, že aj neskúsený poslucháč 
často pozná, kedy je improvizácia v skladbe 
premyslená a umelecl<y hodnotná a kedy 
je východiskom z núdze a neumeleck~·m 
vyžívaním na nástroj·i. .. 

Prv než p rejdem k estetickému pohľadu 
na hlavné problémy v tanečnej hudbe, 
chcem upozorniť, že marxistická hudobná 
~stetika pokročila dnes natoľko že môže 
.aj v tých to žánroch riešiť základné problémy 
rovnalw ako v umeleckej hudbe. Možno 
.:elkom spoľahlivo hovoriť o invencii dob
rej a zlej, o národných prvkoch, o súčas
nom obsahu, jednote obsahu a formy, o 
základných kr itériách hodnotenia, o diletan
tizme a profesionálnom majstrovstve a 
mnohých iných závažných otázkach. 

Uvedomujeme si teda, že tanečná hudba 
je závažnou súčasťou nášho súčasného ži
vota. a že t_reba priam odborne riešiť jej 
<l'al!hu vývojovú cestu, upúšťať od náhod
ných a často degradujúcich uzáverov a mar
xisticky vyjasňovať všetky otázky, k toré 
vývoj tohto žánru p rináša. 

. Exist~je už len málo jednotlivcov, ktorí 
s1 myslia, že tanečnú hudbu možno písať 
ľavou rukou. Dobrú tanečná skladba dozrie
va a vzniká v zložitom tvorivom procese, 
ktorý má mnoho kvalitatívnych styčných 
bodov s tvorivou prácou, ktorú musí vyna
ložiť skladateľ pri tvorbe umeleckej hudby. 
I tu platí rovnako ako v iných žánroch 
skutočnosť,. že sa nedá písať bez inšpirácie, 
bez zapaľujúceho podnP.tu, ktor)• prichádza 
zo života, bez hlbokého uvedomenia čo svo
jou skladbou sledujeme. Ani dobrá ' tanečná 
skladba sa nedá vykonštruovať a vynútiť · 
t~~rca musí ~i~ ~v~jím námetom, musí pre: 
Citiť t ext, vidiel Jeho vnútorné obsahové 
vlnenie, jeho základ nú ideu alebo náladu 
a hľadať v obsahu alebo v texte naj
adekvátnejší vý raz. Lenže toto všetko by 
nestačilo, keby súčasne nestál technickv na 
úrovni problémov a požiadaviek tohto žánru. 
P!eto správne upozornil pred časom J . F. 
F1scher , že najvä~ie slabiny v súi'asnej ta

. nečnej ~udbe vidí v recidívach diletantizmu. 
J. F. F1scher vo svojich článkoch dochádza 
k uzáveru, že diletanti sa uspokojujú s bez
krvnými, šedými pesničkami. Prihovára sa 
za nekompromisné stanovisko k diletantskÝm 
pozostatkom tanečnej hudby a usiluje - sa 
k .~~čnej hudbe obrátiť pozornosť "ozajst
nych umelcov. 

Donedávna sme sa mohli častejšie stret
n~ť. s otázkami, či je možné objektívne po
sudíť hodnotu tanečných skladieb. Vravelo 
sa, že j e pomerne málo rozpracovaná este
tika tanečnej hudby, a za tento stav sa 
často skrývali veľmi slabé skladby . Dnes 
možno povedať, že z doteraj šieh skúseností 
čs. tanečnej hudby a hudby spriatelených 
štátov sa vyvodili určité kritériá, podľa 

ktorých možno určiť hodnotu tejto tvorbv. 
~1ožno napr. pomerne presne určiť, nakoľl~o 
Je cenná, zaujímavá, pôsobivá alebo pôvod
ná melódia tanečnej skladby. Aj v melodic
kom myslení tohto žánr1.1 musí melódia 
pôsobiť svojou bezprostrednosťou. Len čo sa 
cíti, že melodická k r ivka je vykonštruova-

247 



ná, násilne natiahnutá na deklamáciu a 
rytmy slov, vykonštruovaná len z charakte
rov nástrojov, nie z vokálnosti hlasu, už 
sa to pociťuje ako nedostatok. Aj tu plati 
zákonnosť, že m elódia nemôže pripomínať 
hudobné myslenie alebo štýly, ktoré sa už 
historicky vyžili, v určitej situácii skostna
teli a nemôžu niesť obsah, city a nálady 
prítomnosti. Na druhej strane v melodickej 
fantázii hrá nesmiernu \1lohu uvedomenie 
si, aký spôsob melodického myslenia v na
šich podmienl>ach najlepšie vyhovuje. Ne
môžeme uznať za priebojn)r umelecký čin 
tvorenie melódií podľa tých západných vzo
rov, ktoré sú typické pre kapitalistický spô
sob života. J e známe, že v najvyspelejších 
kapitalistických štátoch, v ktorých nemá 
umelecká hudba veľkú umeleckú tradíciu, 
je zákonité neustále zháňanie hudobných 
senzácií. 

Tvorcovia sú okolnosťami nútení vymýš
ľať, hľadať, konštruovať a prinášať stále 
niečo " nové". V t omto procese, pochopiteľne, 
dochádza jú niek-torí tvorcovia k zveličenému 
improvizačnému konštruovaniu, k vyhľadá
vaniu kurióznych melodických obratov a k 
mnohému kriveniu zdravej melodičnosti. Na
podobňovanie t akýchto vzorov sa u nás 
nutne pociťuje ako vnášanie cudzích, lmz
mopolitických prvkov do nášho prostredia. 
Niektorí súdruhovia n evedeli donedávna po
chopiť, že takéto vnášanie prvkov hodnotí
me priamo p oliticky. Ano, v takýchto prí
padoch, keď w-čité výrazové prvky záko
nite súvisia s iným spôsobom života, treba 
hodnotiť aj hudobné otázky z pozícii ideo
vých. Vznlliá otázka, za aký melodický št)·l 
chceme hovoriť my. Vopred vyhlasujeme, 
že nemáme tu na mysli úzko vyhranený 
spôsob melodického myslenia, sme proti 
uniformite, proti t omu, aby sa obmedzovala 
worivá fantázia hociktoróho skladateľa. Srne 
za melodiku, k torá sa svojou zdravou cito
vosťou, prirodzenosťou, umeleckou iskrou 
vie prihovárať dnešnému človeku. Tým sú
časne vznlliá hneď druhá otázka, k toré z 
pocitov a nálad považujeme za zdravé a 
pre dnešok typ ické? 

Sú to všetky tie pocity , ktoré sa rodia v 
súčasnom budovateľslcom procese, radosti a 
optimizmu, mnoho stupňov ľúbostného vy
znania, priateľstvo, družba a vzá jomné po
rozumenie. Toto všetko by malo tvoriť pod
klad pre melodický slovník našich sklada
teľov. Všimnime si, či v súčasnom progre
sívnom živote najdeme toľko melanchólie, 
smútku, nepokojných túžob, stratených ná
dejí a pod .. ako v našich piesňach? J e to 
rozpor u mnohých skladateľov, rozpor me
dzi ich snivou melan cholickou invenciou a 
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na~ím životom. Recidivy starých melancho
lický ch šlágrov ešte príliš tvrdo doliehajú 
do duší niektorých skladateľov, a preto tu 
azda viac ako v iný ch žánroch platí heslo : 
"Poďme sa nadýchať nového vzduchu d() 
života". 
Obráťme pozornosť k r ytmickej stránke 

tanečnej hudby. Ako už vyplýva zo samot
nej funkčnosti tanečnej hudby, v tomt() 
žánri hrá rytmus mimoriadnu úlohu. Musí 
byť výrazný, ba priam pregnantný, aby sa 
na skladbu dalo dobre tancovať. Niektoré 
tradičné tance majú svoj zaužívaný ry tmus, 
ktorý musí skladateľ rešpektovať. No na
priek tomu nie je skladateľova vynaliezavosť 
obmedzená ani v rytmickej stránl,e. 

Na rytmus sa, samozrejme, nepozeráme 
samoúčelne, pretože rytmus je chrbtovou 
kosťou skladby : prináša do diela urr.ité ná
ladové vzrušenie alebo upokojenie, zvh'íuje 
vnútorný obsah, podporuje gradáciu, kon
trasty a pod. Ak skladateľ chápe rytmus 
samoúčelne, neúmerne vyzdv-ihne skupinu 
bicích nástrojov a zverí im necitlivým spô
sobom nadmerné plochy v tanečných sklad
bách, zdá sa nám, že ide o nezdrav)' pre
jav. Rytmická stránka sa vytrhla z kon
textu, chce na seba nezdravo upútať po
zornosť a zámerne negovať ostatné zložky. 
Veľa problémov ostáva v oblasti harmo

nického podloženia či lepšie povedané -
harmonického umocnenia melódií. Sklada
teľovi niekedy nejde o citové prehlbenie 
melódie, ale stavia si úlohu vymýšľať ne
zvyčajné súzvuky a byť zaujímavým v tej
to oblasti. Aj tu platí zásada vkusu a v;-ľ
kých znalostí. Každá melódia, samozrejme, 
žiada si svoju vlastnú harmonizáciu, pričom, 
pochopiteľne, nám dnes lepšie vyhovuje 
plné a bohatšie využívanie akordov a isté 
využívanie skúsenosti z celého harmonic
kého vývoja. 

P ristupujeme k štvrtej zložke, ktorá často 
rozhoduje o celkovom vyznení skladby -
k inštrumentácii. Inšh·umentačné možnosti 
v tanečnej hudbe sú veľké. J e škoda, keď 
sí tanečný orchester vytvorí úzk-y štýl, ob
medzí farebné možnosti len na niekoľké, 
a tak namiesto toho aby v jeho vývoji 
rástla pôsobivosť inštrumentácii, stáva sa 
šablónovitou. 

Inštrumentačno-farebný účinok môže byť 
nesmierne rozvetven)'. Žiaľ, tieto m ožnosti 
naša súčasná tanečná h udba dobre nevyu7i 
va . Farebná a zvuková vynaliezavosť sa 
chce niekedy uberať tým smerom, že inštru
mentátor hľadá neprirodzené polohy nástro
jov a touto neprirodzenou cestou chce pô
sobiť novátorsky . V takýchto prípadoch ide 
len o samoúčelnosť, o zvukovú ekvilibristi-
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ku, ktorá má často zakryť slabosť invencie 
a iné kompozičné nedostatky. 
Aspoň niekoľkými slovami sa treba do

tlmúť otázky formy tanečných piesní. Ako 
mimoriadne výhodná forma sa ul,azuje aká
SÍ' syntéza rytmizovanej tanečnej piesne s 
voľným šansónom. Možno, že tento druh sa 
stane po určitom čase jedným z typických 
prejavov súčasnosti tejto oblasti. Prečo ho
voríme túto prognózu ? Ukazuje sa totiž, že 
mnohý súčasný ideový text a jeho pointa 
plne vyznejú vo voľnom šansónovom po
hybe a výraze, takže z takých úvodov sa 
dá dobre prejsť do rytmickej tanečnej pies
ne. Má to tú výhodu, že akosi plnšie vyznie 
pointa textu, a pritom rytmická podstata 
tanečnej piesne tak i~to môže uspokojiť 
svojho konzumenta . 

Prichádzame k bodu, ktorý je azda naj
chúlostivejší : k otázke textov tanečn)•ch 
piesní. Nie je tajomstvom, že väčšina sú
časných tanečných pi esní m á ešte stále ne
vyhovujúce texty. Niekedy sa tejto kritic
kej pripomienke zle rozumie. Nejde len o 
literárnu kvalitu, ale aj o novú obsažnosť 
te..'Ctov. Tanečný žáner vyžaduje jasnú p ointu 
každej piesne. Ak sa pieseň rozplýva v obsa
hovej neurčitosti, nič nehovorí, nemá spo
ločenské oprávnenie. Druhá zásada spočíva 
v tom, že pointa mu&í byť podaná vhod
ným básnickým obmzom. Bežné oznamova
cie vety nemôžu v poslucháčovi ani sklada
teľovi vyvolať ohlas. Samozrejme, že bás
nická obraznosť tanečných piesní je iné ako 
napr. básnická obraznosť kantát. Poetické 
obrazy sú tu akoby zmenšené, nevypočíta né 
na veľký pátos. Pravda, sila presvedčivosti 
ani tu nesmie klesnúť. Autori ma jú často 
veľa pochybností, či možno závažné icley 
súčasnosti vteliť do textov tanečnej hudby. 
Samozrejme, že možno ; sama podstata t ejto 
hudby sa, pravdaže, by tostne bráni akému
koľvek nálepkov:itému, novinárskemu a 
frázovitému prenášaniu politických hesiel. 
R adosti všedného dňa, obrazy, s ktorými 
sa najčastejšie stretávame, prevtelené do 
básnického slova, môžu tvoriť najvďačnejšie 
východisko tanečných piesní. 
Ziaľ, naši tex tári sa držia často starej 

šablóny, utápajú sa v senti.ment:í.lnosti, okr·uh 
básnických obrazov je rninimálny a celková 
účinnosť textov ďaleko pokuľháva za dne~
kom. 

V posledných mesiacoch sa najmä záslu
hou mladých vysokoškolákov dostáva č.3sto 
na pretras otázka džezu. Mládež sa snaží 
ujasniť si, čo džez vlastne je; nemôžeme sa 
čudovať, že pregnaot ná rytmičnosť a určité 
in telektuálstvo tejto hudby zaujíma mla
dých študentov. Dnes · je i nám situácia 

jasnejšia. Sú určité formy m oderného džezu, 
ktoré svojou nezvyčajnou citlivosťou, fareb-
nou vynaliezavosťou,- prísnou virtuozitou a 
hudobnou logikou nás môžu zaujať. Treba 
teda úplne súhlasiť s teoretikom džezu Ja
nom Rychlikom, že by bolo nesprávne od
deľovať múrom tanečnú a džezovú hudbu, 
veď obidva typy na seba vplývajú, majú 
mnoho st.yčný.ch hodov a niekedy dokonca 
ani .. s určitosťou nemožno povedať, čo je 
typická tanečná hudba a čo je džez. Keby 
sme ich striktne rozdeľ o va li, nevyťažili by 
sme v danej situácň nič pre napredovanie 
tohto žánru. Svojím stanoviskom neobha ju
jeme nejaké kompromisné riešenie a sme 
zásadne proti tým formám džezu alebo pseu
dodžezu, za ktorými túžia niektorí mladíci, 
čo sa v rytmoch sentimentálne rozplývav)-ch 
melódií oddávajú prázdnemu snívaniu a prí
liš sa vzďaľujú od reality citov našej doby. 
Aby bolo jasné: nie sme napr. proti džezo
vej forme orchestra Karla Krautgartnera, 
kde sa veľkou virtuozitou dospieva k zaují
m a-vým dojmom, tým skôr, že tento spôsob 
interpretácie má hlboké znaky umeleckosti 
a tvorivosti. 

Naše požiadavky sú odvodené zo zdra
vého vkusu našich pracujúcich a sú usmer
nené našou zápalistou snahou vnášať do 
verejného života čím viac hudby krásn,~j , 
osviežujúcej, na lctorú by sme boli hrdí. 
Zvláštnym kompasom, k torý musí viesť 
prácu tvorcov, estet:ikov, všetkých propa- • 
gačných inštitúcií, je pritom snaha dvíhať 
vkus socialistického človeka. Každý nový 
ideovo-obsahový prvok, každá nová svie7.a 
melódia, každá vkusne domyslená inštru
mentácia a zdravý spevácky prednes je prí
sp evkom k boju o súčasného citovo boha
tého a myšlienkove hlbokého človeka. Na 
rozdiel od niektorých skeptikov zastávame 
názor, že dobrá tanečná hudba, ktorá vy
užíva všetky výrazové možnosti, ide v sú
lade s našimi požiadavkami a je na profe
sionálnej úrovni, m ôže pozitívne vpl)-vať 
na hudobnosť človeka a pripraviť ho i na 
počúvanie umeleckej hudby. Máme, pravda, 
súčasne na. mysli zdravo rozmýšľajúceho 
poslucháča, ktorý neupadol do jednostran
ného obdivu tanečnej hudby. 

Na Slovensku je v skladateľských radoch 
dosť tvorivých síl. Majú veľa vedomostí a 
skúseností, mnolú skladatelia toh to žánru sa 
ovedčili v lw m par..iach, l; toré pred nás po
stavila strana. Preto možno predpokladať, 
že hlbšie domyslenie súčasnd tanečnej hud
by nebudú hamovať nijaké prekážk-y a v 
najkratších mesiacoch zaznejú skladby no
vej radosti, poetičnosti, melodickej sviežosti 
a farebnej pestrosti. 
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O. Ferenczy k jubileu Bjärnstjerne Bjôrnsóna 

Svetová rada m ieru zaradila oslavy Bjornstjerne Bjornsona z prí
ležitosti 50. výročia jeho smrti do celosvetového rámca. D ielo tohto 
ochrancu utláčaných národov inšpirovalo skladateľa Ota Ferenczyho 
k napísaniu kantáty Hviezda sever a na text laureáta štátnej ceny 
Jána Smrek a. V rozhovore o práci na novej skladbe O. Ferenczy 
odpovedal na naše otázky: 

Co Vás viedlo k ro::hoclnutiu napísat" 
oslavnú kantátu na Biornstierne Biornsona? 

K tejto myšlienke ma v"'iedol hlbok)' ob
{]iv a úcta k Bjornsonovi ako veľkému 
priateľovi slovenského ľudu a och rancovi 
jeho práv. S Bjornsonovým menom som 
sa po prvý raz stretol ako gynmazista ro,lm 
1932, keď sme pod vedením prof. Jaroslava 
Hnátka, dirigenta spevokolu Foerster v Ko
š iciach, spievali v tamojšom žiackom sbore 
nórsku národnú hymnu (autorom jej textu 
j e Bjornstjerne Bjornson) na oslavách sté
ho výročia jeho narodenia (8. XII. 1832). 
Vtedy nám učitelia slovenčiny a dejepisu 
rozprávali o Bjornsonovi. Táto spomienka 
mi bola silným popudom napísať po 28 ro
koch o tomto velikánovi oslavnú kantátu, 
pretože dnes ešte hlbšie chápeme jeho veľ
k ý význ::tm, zmysel heroického a bojového 
vystúpeni::~ za práva slovenského ľudu z 
príležitosti m~erového kongresu r . 1907 v 
Mnichove. Plne chápem r ozhodnutie Sve
tovej rady mieru, k torá právom uctieva 
tohto statočného a ušľachtilého obrancu 
p ráv utláčaných národov (Ukrajincov, Po
liakov, Slovákov, Cechov a Chorvátov) a 
zaraďuje oslavy Bjornstjerne Bjornsona z 
príležitosti 50. výročia jeho smrti (26. IV. 
1910) do celosvetového rámcn. 

Ahá ie základná koncepcia diela (L hto 
je autorom te3:tu ? · 

Ide o kantátu II viezda severa pre bary
tón, miešan)' sb or a orchester. Hľadal som 
dlho vhodný text. Konečne som sa rozho
dol požiadať básnika Jána Srm-eka o na
písanie takéhoto t e...,; tu. Smrek n ielenže 
p1·omptne vyhovel môjmu želaniu, ale na
pisal mi verše, ktoré ma svojou básnickou 
silou okamžite uchvátili a mali rozhodujúci 
y )rznam p•·e celkovú koncepciu kantáty tak 
zo stránky výrazovej, ::~ko i fornloYej. Svo
jím náladovým zameranim je kan táta roz
delená do dvoch dielov. Prv)' mA temnú 
a búrlivú atmosféru a hovorí o ťažkej situ
ácii slovenského ľudu pred Bjornsonov)•ro 
vystúpenim. Druhý diel m á charakter ódy, 
3 .svojím optim1sticlw -pcrspektivnym rázom 

je holdom slovenského ľudu a prejavom 
vďaky za pomoc, k torú mu Bjornson pre
ukázaL Záver kantáty je slávnostn)· hymnus 
na tieto verše Jána Smreka: 

Národov malých niE:t, 
každému právo žitia patrí. 
Bjorrutjerne Bjornson, 
Ty šľachetný syn ~órov, 
my, Tebou k slobode a sláve pozdvihnutí, 
venčíme Ťa vďaky aureolou. 

. K edy mienite dielo dokončiť, aby mohlo 
byi ešte v tomto Biornsono"Pom jubilejnom 
roku vereine predvedené? 

Veľmi ľutujem, že som s touto práeou 
nemohol byť hotový už k jubilejnému d,·,u 
osláv. Kantáta je však už v štádiu dokon
čenia a sú všetky predpoklady, že , -ere j: 
nosť sa s ňou zoznó~i v j eseni t. r. 
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JARO S L AV VOLEK 

Chopin novátor hudobnej formy 

I. 

Každ~ veľká epocha v dejinách hudby 
~ m;nema vôbec, veľká tým, že vedela vy· 
Jadriť novú skutočnosť, nový súčasný život
ný pocit doby, prináša nevyhnutne i nové 
výboje formové. Nový obsah nemožno vyja
driť v starej forme, i keď sa mnolú, na
vyknutí na kritické klišé odtrhovania obsa
hu od formy, často domnievajú, že tento 
veľký zákon umeleckého pokroku možno 
neja~o obísť. Neraz vznika jú pochybnosti 
o tejto p ravde preto, že sa za formu pokla
dá iba niektorá zložka formy (napr. tóno· 
vý systém, použitie určitých intervalov 
akordov atď.) , a nie forma celá, ktorá môž~ 
byť celkom pôvodná a nová i pri zacho· 
vaní tradičného "materiálu" . 

Aj. Chopinova hudba, h udba predstaviteľa 
prveJ naozaj už celkom romantickej "'e tu•
ráci.e (~s>;t, Chopin, Se~umann, Berlio..:), 
taka odlisna od sveta pocltov a ideí ktoré 
P.rýštia z diel majstrov viedenského' klasi
CIZmu i zo skladieb predchodcov romantiz
mu K.. M. Webera a Fr. Schuberta, by ne
mala t1e obsahové kvality a nebola by hud
bou Chopinovho sveta, ľudu, srdca a osudu 
~eby nebola v základe i v rade charakteris: 
ttckých tvarových detailov hudbou novou, 
s no':ou, svojráznou melodikou, harmonikou, 
rytmikou a, last not least, i novou zvuk.J
vosťou, hoci i len v rámci jediného nástroja: 
klavíra. Veď Chopin je z tý ch autorov, kto
rých aspoň v zrelých dielach možno . po
zna!" dosť bezpečne (a tých je u Cho~ina 
dmvá väčšina) už po niekoľkÝch taktoch a 
tiež podľa toho, že jeho klavíi- znie" t j 
vždy ~ás očari zvláštna plnosť '~vuk~, do~ 
konca 1 \''tedy , keď počúvame ešte za d vera
n:ú koncertnej sály. 

Na druhej strane nesmieme zabúdať že 
skutočné novátorstvo nepadá z neba ' ale 
pripr~vuje a umožJ'\uje sa predchádza{úci.m 
vývoJom, nadväzovaním na isté tradície. 
Krok umenia sa často posúva dopredu p:rú
ve tým spôsobom, že sa dočasne preruší 
zväzok s oficiálnymi t radícian:ú a nadviaže 
sa na prúd vedľajší, na tradície menej zdô
razň~vané. A to je do značnej miery prip:~d 
Chopmov. 

Treba llZnať, že chopinovski bádatelia už 
od prvopočiatku uznávali a zdôrazňovali 
vplyv ľudových zdrojov na novosť a vÝra
zovosť Chopinovej hudobnej reči. Ci ni~ je 
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však práve tento priklon k dosiaľ nevyuži
tým a menej známym hodnotám a t varo
vým princípom v poľsk)rch a najmä mazov
ských piesňach a tancoch dokladom na re
volučný význam občasného presunu akcentu 
z tradície oficiálnej na tradíciu vedľajšiu, 
k torú génius svojím dielom naplní nov\·mi 
hodnotami? Ze stopa, po ktorej šli hľadači 
zdrojov Chopinovej pôvodnosti, bola správ
na, svedčí fakt, aké hojné sú práve melo
di~ké i harmonické svojráznosti u Chopina 
v Jeho· mazúrkach, forme, ktorá je azda naj
viac spätá s ľudovým a národn)rm pove
domím v Poľsku XL"'C. storočia a ktorá je 
spolu s polonézou tiež navonok naj typ ickej
ším žánrovým predstaviteľom národnej 
poľskej umeleckej špecifičnosti. Akési prven
stvo mazúrok (relatívne, pravda, v tomtD 
smere nemožno zabúdať na obrovský vý
znam prelúdií, etud atd'.) je tu tým pozo
ruhodnejšie, že tekton icky i zvukove ide D 
formu menej náročnú, áno, i prostú a skrom
nú; ~m lepšie sa na nkh dokazuje, že v 
Chopmovom pripade použitie nezvyklých 
postupov vonkoncom nie je sekundárnym 
dôsledkom úsilia o tektonicky veľké, ideove 
náročné a koncertantne oslňujúce dielo, ale 
že náleží k najvnútornejším, ba i najintím
nejším zložkám jeho tvorivej osobnosti a že 
to bol skôr práve ohľad na funkciu a pô
sobnosť diela pred publikom, k torý Chopí
novu výbojnosť a chuť k experimentu tl
mil, než aby ju, naopak, vyvolával k životu. 

l keď ľudové zdroje Chopinovho štýl u 
boli rozpoznané čo najskôr, nemôžeme po
vedať,. že ?~ sa tak od. z?čiatku dialo v celej 
plnosti a vsestrannostl 1ch významu. Liszt 
v prvej monografickej práci o Chopinovi 
vôbec, ktorá vznikla pod vplyvom Chopi
novho skonu, vidí predovšetkým obsahovo
etnografické súvislosti. Súvisí to s t )"ID, že 
táto knižka je iba spolovice knihou o Cho
pinovi; z druhej a snáď i väčšej polovice 
je etnog;aficko-sociúlnou štúdnou o poľskej 
národneJ p ovahe, kultúre, živote a zvykoch, 
o kráse poľských žien atď., pričom rozho
dujúcu úlohu v Lisztovom umeleckom far
~Istom lí~ení hrajú jeho osobné, p riame zá
Z1tky, doJmy a pozorovania, nie však priz
m~ttcký pohľad cez Chopinove dielo. A tak, 
pnrodzene, konkrétne hudobne tvarové Jo
klady :Uebo po.strehy o spätosti Chopina a 
poľskeJ ľudoveJ hudby tu temer vôbec ne
nájdeme, nepochybne i preto, že Liszt poľ-

skú ľudovú hudbu v jej čistej podobe sotva 
mohol · poznať. Až neskoršie, v ďalších prá
<'ach sa objavujú a hľadajú i formové sú
vislosti, zase však skôr Jen sprievodne a 
temer len vo vzťahu k Chopinovej mladosti 
a k tej či onej skladbe, ako napr. "Fantázii 
na poľské národné piesne", a teda skôr 
biografické než hudobne formové a štýlo
tvorné prvky. Ba možno povedať, že malá 
znalosť poľskej ľudovej hudobnosti :rrťiestami 
vedie až k pochybnostiam a podceňovaniu 
jej vplyvu: ako ináč by sa v chopinovskej 
literatúre mohol objaviť názor, že určité 
rytmicky i melodicky eruptívne novoty ne
mohol Chopin odčerpať z poľskej ľudovej 
hudby, ale že v tomto ohľade za všetko 
vďačí živelnému rytmu piesní a tancov (:es
kých. Je to iste názor pre nás a pre našich 
klasikov, ktori české spontánne muzikant
stvo preslávili vo svete, lichotivý, lenže milo 
pravdepodobný, a to historicky (Chopinov 
.dlhši pobyt v Cecbách náležal českému 
severu, vtedy nemeckému, ' a ani vplyv 
prvého Chopinovho učiteľa Vojtecha Živného 
tu nemožno preceňovať, nie sú na to žiadne 
doklady) i vecne; lebo akokoľvek jasn<" 
citime v každej Chopinovej skladbe vplyv 
ľudovosti, málokde sa stretneme s ' ')'slove
nými bohemizmami, napríklad omnoho 
zriedkavejšie ako, povedzme, u Schuberta, 
Schumanna, áno, i u severonemca Brahmsa. 
Treba uvážiť, že vplyvom českých ry tmov 
je mienená oblasť Ciech v užšom zmysle, 
teda nie snáď Morava alebo Slovensko, kde 
by sme azda našli viac podobností. 

Až v XX. storoči a najmä v poslednom 
i:'ase sa dostáva vzťahu poľská ľudová hud
ba - Chopin uznania a pozorno~ti v plnej 
miere i po hudobne.i formovej stránke,1_ až 
v roku 1949 vychádza prvý zväzok dôldad
ných rozborov Chopinovho diela - sú to st..'l
rostlivo formované analýzy mazúrok od 
.Janusza Miketu, kde sa odhaľuje - na roz
diel od analýz Leichtentrittových - vše
stranná i v detailoch prekvapivo hlboká 
spätosť2 Chopinovho tvorivého prejavu s 
ľudovo-vokálnymi i ľudovo-in.li trumentáh1y-

1 Mám na mysli napr. obidve poľské 
monografie o zložkách Chopinovho hudob
ného prejavu: Bronislawy Wojczik-Keupru
lian " Melodika · Chopina" , Brona:rského 
" Harmonika Chopina" a Pascbalovu knihu 
"Chopin a ľudová hudba", ktorá vyšla i u 
nás v roku 1955. 

2 Napr. v hypotéze, že sám Chopin je 
a utorom znárodnenej poľskej piesne "Tam 
na blonin blyszcze kw'iecie", ktorej para
frázu prináša úvodná téma Mazúrky č. 27, 
op. 41/2. 

mi vzormi. Keďže ChopinoYa mladosť nie je 
ešte preskúmaná tak, ako by bolo potrebné, 
a nie1.-toré dôležité dokumenty z tohto ob-. 
dobia sa za druhej svetovej vojny stratili, 
nie je vylúčené, že v budúcnosti bude ešte 
viac objavov týchto súvislostí. 

V každom prípade je Chopin právom po
važovaný za jedného z prvých zakladateľov 
t zv. národných škôl, ktoré vznikajú v XIX. 
storočí na pôde kultúry národov až dotiaľ 
pre dejiny hudby menej významných a 
všetky sa vyznačujú čerpaním z ľudových 
zdrojov (národná škola ruská, česká, nórska 
a španielska). 

No príklon k ľudovým zdrojom nie je je
diným spôsobom nadväzovania na iné než 
oficiálne tradície v Chopinovej tvorbe. V 
jednom z posledných Chopinov)·ch životo· 
p isov, v knižke "Fryderyk Chopin" od 
Jaroslava I waszkiewicza,3 autor upozorl'í.uje 
na okolnosť, že Chopin omnoho v iac ako na 
Beethovena, Webe:ra atď. nadväzoval na 
svojich menej slávnych súčasníkov, resp. 
generačných predchodcov: Hummela, Fielda, 
Szymanowskú, Moschclesa, Cramera atlľ. 
Všetci títo boli autori-klaviristi alebo klavírni 
pedagógovia. I waszkiewicz píše :4• "Jedným 
zo zásadných omylov všetkých vplyvolôgov 
je objavovanie tlaku silných individualít 
na skladateľa. U Chopina vždy hľadajú Ba
cha, Mozarta, Beethovena. Ale to predsa v-te
dy bola ~sviatočná hudba-«, a t o omnoho 
viac než dnes. A skladateľ je vystaven)' tla
ku všednosti toho, čo počuje na ulici, v 
škole, na plese ... " a cituje autentické •i•· 
roky Chopinove: 

"Hummel má v škole také pasáže a ja 
som to urobil podobne, ale ako ináč to bude 
znieť . " "M. Szymanowska má taký modu.
lačný plán . . . ja ho budt~m opakovať, a 
pozrite, aké je t o iné." 

Okrem toho autor skutočne uvádza po
dobnosť medzi Hummelovým.í sonátami · fis 
mol (op. 81), D dur (op. 106) a. štýlom 
mladého Chopina: " ... a celá vonkajšia fa
sáda tejto skladby, pokiaľ i de o kla•irnn 
faktúru celkom chopinonká, ale zaráža n ás 
vnútomá prázdnota, alcá prebleskuje za tou
to fasádou. Až Chopin naplňuje obecný ja
zyk, spoločný jeho súčasnikom, , hudobným 
obsahom a výrazom prežitku," alebo "ak 
prihliadneme bližšie trebárs len ku grafic· 
kému obrazu Fieldových noktúrn, bije do 
neho podobnosť ich vonl.."'ajšieho vzhľadu 
s Chopinovými nokturnamí - iba výrazná 
melódia im chýba." A u Moschelesa - našiel 

3 Vyšlo v edícii "Hudební profily" v r. 
1957 v Prahe. 

4 c. d. str. 138. 
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priamu citáciu, "vypožičanie" si motív·u 
Chopinom bez akéhokoľvek ostýcharua (z 
Klavirneho koncertu g mol), ktorý je vhk 
rriekoľkými malými rytmickými zmenami 
na nepoznanie zvýraznený. 

Postreh Iwaszkiewicza, ktor)· n ie je profe
sionálnym hudobníkom ani muzikológom, je 
výstižný a hlbolcý. A nielen to, má i všP
obecnú platnosť. I keď táto zákonitosť ab
solútne neplatí u všetkých veľkých sklada
teľov, objavuje sa príliš často, aby hola 
púhou náhodou. Ci sa trebárs G. F . Händel 
netýči nad desiatkami súčasníkov, z kto
rých če1•pal a ktorých súčasné hemženie 
syntetizoval do výsostného tvaru, či nevďačí 
týmto poloneznámym alebo, lepšie povedané, 
iba vďaka jemu dnes ešte' známym majstríč
kom za viac než vzoru a vplyvu všetkých 
svojich veľkých predchodcov dohromady? 
A či nie je to isté u Glucka alebo vo vzťahu 
viedenských a česlc)•ch predklasicistov k Mo
zartovi? Netýka sa obdobných vzťahov i 
Sychro:va štúdia z r. 1948 o vznilm smeta
novského slohu zo žánrov polky, slávnostné
ho pochodu a pastorely? Kto boli tvorcovia 
prvých pastorel, polielc, prvých obrodensl<ých 
pochodov? Vyzerá to tak, akoby sa všetko 
žám·ove nové rodilo v priemernosti a všed
nosti, t. j. jednak bokom od vysokej maj
strovskej líníe (v nej dostáva syntetický 
výraz doba tesne predchádzajúca) a jednak 
v najužšom styku so životom, jeho potre
bami, mnoho ráz zdanlivo malými a všed
nými. A toto nové je tiež spoČiatku slabé, 
t. j. mJ;Ioho ráz sa u tápa v neumelosti, ne
v)-raznosti alebo šablóne, mnoho r áz vytvára 
najprv len akýsi zjednodušenv dcdvát u
menia, mnoho ráz sa do neho hrnie až prí
lišná naivita (spomel'íme H elfertove analýzy 
F. V. Míču z " Hudby na zámku jaroméi'ic
kém", stojace v takom kontraste so sveto
dejným významom toho nového, čo v tomto 

diletantizme klíčilo) alebo sentimentalita 
(Field) alebo siláctvo (Moscheles). Až gé
nius, zaborený do tejto vrstvy po kolená 
alebo i po pás (svojou výchovou, živelnos
ťou, praxou atď.) a až do prevzatia hoto
vých tvarových podnetov s ňou zhodný, 
dokáže v b leskovej syn téze nový žáner uro
biť umením, a tak poltročiť z roviny pasív
neho reflexu života k jeho heroizácii a osla
ve. To je ono "prevziať", "opakovať", ale 
predsa len urobiť to "ináč", ako urobil 
"ináč' Chopin svoje etudy na rozdiel od 
etud Cramerových alebo pani Szymanow
skej. Toto nové, originálne v umení akoby 
aj spätne' osvetľovalo, áno, i poský tevalo 
zmysel všetkému predošlému, takže oZna· 
čenie li'ieldovej dikcie v niehorých jeho nok
turnách za "chopinovské" rue je krivdením 
Fieldovi 'alebo anachronizmom ale pouka
zom na dialektiku pohybu v)"Vojových 
vrstiev, na dialekticky protildadnú a pre
menlivú väzbu príčin a účinkov v mnoho
tvárnom a mnohohlasnorn prúde .hudobného 
diania. 

Druhý zdroj Chopinovho novátorstva a 
originality je teda - paradoxne povedané -
práve v nastúpeni cesty, ktorou šli, resp. 
ju už pomaly kliesnili jeho starší, ale málo 
novátorskí a málo originálni súčasníci. Do 
ich šablón vniesol Chopin ducha a mocný 
impulz silného obsahu a výrazu; musel ich 
pritom, pravda, premeniť a rozhýbať; no 
nebol nútený ich vytvárať sám. A taká je 
cesta mnohých a mnohých veľkých umel
cov, a to nielen hudohných (Shakespeare, 
GoJdoni) a nielen umelcov, ale i vedcov a 
teoretikov. Ak sme pri kontrole dosahu tej
to myšlienky zarazení v jej nežiadúcej ge
neralizácii, :pochopiteľne, zjavrrii ako - po· 
vedzme - J?ebussy, pÝ,ta~e sa, či dobre 
-poznáme všetko, čo leží v okolí tvarových 
a žánrových výbojov týchto osobností? 

Tretím zdrojom Chopiuovho novátorstva 
(ostatne, v úzkej súvislosti s práve prebc
raným) nie je hudba ako takú a(li tí či oní 
hudobnici a ich skladby, ale niečo ešte 
omnoho jednoduchšie - v zmysle materiál
nych predpokladov pre tvorbu - omnoho 
elementárnejšie. Je to Chopinov nástroj -
klavir. Všeobecne sa uznáva, že až roman
tizmus a p redovšetk)'m Chopin a Liszt od
kryli reálne a nenapodobiteľné zvukovo 
sadzobné možnosti klavíra (resp. prstov kla
viristu); spôsoby dikcie sa zdesaťnásobujú: 
veď z 27 Chopinov5·ch etud je okrem dvoch
troch prípadov každá reprezentantom iného 
typu klavírnej sadzby. Pravda, ani roman
tizmus ešte nevyče1·pal všetky možnosti; o 
tom svedčí už na prvé počutie trebárs zvuk 
Stravinského P etrušky alebo II. 'klavírneho 
koncertu Bélu Bartóka. Dopustili by sme sa 
veľkého omylu, keby sme sa domnievali, 
že u Chopina - rovnako ako u Bacha -
možno nejako metafyzicky -eddeliť "technic
ký" aspekt, vynaliezavosť technic-ky nových 
postupov od iných aspektov, snáď "ducho\•
nejšír.h" . Sama existencia Etudv č . 4 E dur 
s " najkrásnejšou . melódiou, . akú kedy na
písal" (Chopinove slová) a strednou časťou, 
v ktorej sa blýska etudová brilantnosť roz-

ložený~h zmen.šen)•ch septakordov, nás pre
svedčuJe o nemožnosti takého delenia, ak si 
máme ctiť túto prácu ako jednoliatu, ako si 
iste zaslúži. Ale spojenie je ešte hlbšie. V 
oboch Chopinov)•ch klavírnych koncertoch 
e mol op. 11 a f mol op. 21 sú rovnaké 
melodicko-rytmické alebo akordicko-zvukové 
prvky ako v etudách, z ktorých väčš.ina 
bola komponovaná až po koncertoch. To 
znameJ?,á, že koncerty boli inšpiráciou k etu
dám, nie naopak, vzfab výrazu a techniky 
je teda opäť dvojstranný a hlbší a vyžaduje 
zložitejšie vysvetlenie než v opačnom, "pri
rod:zenejšom" prípade. Možno tiež dokázať 
- a v ďalšom výklade to budeme mať na 
zreteli - akým účinným katalyzátorom k 
formovým novostiam sú niekde ohľady na 
technicko-zvukovú stránku diela, ako si na
pr. technický princíp Etudy Ges dur (na 
čiernych klávesniciach) vynucuje kvarta
sekundové alebo pentatonické postupy alebo 
ako v prelúdiu č. 2, a mol dôsledné dodr
žanie klaviristickej figurácie motívku h -
ais - h - g vedie k sugestívnej harmo
nickej priečnosti a nádhernej súzvukovej 
drsnosťi piesy. 

(Dokončenie v budúcom čísle.) 

Chopinov kongres vo Varšave 

Medzinárodný muzikologický kongres vo 
Varšave z príležitosti 1.50. výročia narodenia 
Frydecyka Chopina bol jedným z najväč
ších stretnutí hudobných bádateľov. Chopí
nova tvorba sa tu analyzovala z viacerých 
strán. Mnohé referáty ukázali, koľkými nit
kami je Chopin spojený s cel)'111 európskym 
vývojom a koľko podnetov z jeho tvorby 
prešlo do diel ďalších sldadateľov, niektoré 
hudobné zjavy sú bez Chopinovho vzoru do
konca nemysliteľné. Referát-.{ dokázali, •že 
v harmonickom myslení a vynaliezavosti 
imponoval Chopin mnohým nasledovníkom, 
napr. aj impresionistom. Pt·áve svojou akor
dickou fantáziou zasahoval Chopin najviac 
do perspektív hudobného vývoja, veď tak
mer nebolo skladateľa, ktorý hy po poznani 
Chopinovej tvorby nebol žil un1elecky plnšie, 
krajšie - hoci svojimi koreňmi žil už v 
celkom iných podmienkach. 

K zaujímavým uzáverom dospeli tie refe
ráty, ktoré sledovali, ako sa v Chopinových 
dielach postupne zdokonaľovala uinelecká 
práca, pribúdali skúsenos·ti a formoval sa 
vlastný štýl. Každá Chopinova melódia obsa
huje kus životnej pravdy. Ak skúmame jed-

nu po druhej a sledujeme ich účinok na 
poslucháča, dôjdeme k prekvapujúco boha
tej, nesmierne nuansovanej stupnici citov. 
Niekoľko referátov študovalo Chopinovu 
melodiku z najrozmanitejších hľadísk. V 
podstate sa zhodli, že Chopinova hudba nie 
je založená na neurčitom abstraktnom v)•
raze, neusiluje sa o nediferencované kaská
dy nálad, ale je jasne zameraná a hlboko 
obsahová. Pravda, nielen melodika podmie
ňuje účinnosť jeho diel. Keď si pozorne 
zrovnávacim štúdiom rozanalyzujeme ryt· 
mickú stránku jeho diel, očarí nás hfbka ryt
mickej vynaliezavosti. Vyrastá síce z ľudo
vého základu, cítime v nej poľské ľudové 
tance, v ktorých denne ožívala ľudová poľ
ská hudobnosť, tento zá!dad je však bohato 
dotvorený a rozšírený. Zrovnávaním vlast
nej folklórnej praxe s decentnou rytmikou 
Chopinových diel dospeli niektoré referáty 
k objavným uzáverom. 

A potom prišla oblasť, l<de je na tú istú 
vec viac názorov - interpretácia Chopino
vých diel. Nehovorilo sa len o zážitkoch a 
citovom prežívaní, ktoré je dôležité pre in
terpreta, referenti sa snaž.ili dospieť k uzá-
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verom a j vedeckými argumentmi Tu vystu
povali najmä ľudia, ktorí sa ako interpreti 
alebo pedagógovia už dlhé roky sústavne 
zaoberajú Chopinovým dielC'm. Hovorilo sa 
dokonca, ako interpretovať jednotlivé tak
ty, ako frázovať, dynamicky stavať , ago
gicky dotvárať a individuálne domýšľať 
jeho skladby. Diskutovalo sa tu o veciach 
najsubtilnejších, ako sa napr. v interpretácii 
uplatňujú rozmanité umelecké letory, osob
né, generačné vlastnosti a podobne. Ako 
ťažko je povedať, ktorá interpretácia je naj
lepšia, ako ťažko určíme, kedy máme pocit 
dokonalej a najväčšej krásy, pocit najviič
šieho interpretačného ideálu, na jvhodnejšie
ho pre našu dobu a spoločnosť . 

Nesmierne cenné boli úvahy, do akých 
nuansí môže vniknúť interpret a koľko du
ševnej investície musí priniesť, aby skladba 
vyšla v najjasnejšej podobe. Mnohé názory 
sa demonštrovali pr i klav íri. J dnes, keď má 
Chopin už niekoľko gene1•ácií skvelých in
terpretov a zvlášť poľská klavírna škola je 
dobre vyzbrojená, je ešte vždy možná ob
javiteľská interpretačná práca. Diskusie v 
tejto oblasti smerovali k zjednocovaniu kri
térií, k vytvoreniu pevnejších kánonov a 
p redstáv o ideálnej interpretácii. Mnohé z 
vyslovených súdo'' potom prakticky potvr
dil ideálny Chopinov interpret Arthur Ru
binstein. Plnokrvne rozvinul hudobnú poe
tičnosť a vyvrátil zaužívanú predstavu, že 
Chopin sa počúva takmer rekreačne. V jeho 
interpretácii je Chopin plný vzruchov, sú
stavného narastania sil, nečakanej agogiky 
a veľkého dynainického rozpätia. 
Keď odhliadneme od sekcie, kde sa riešili 

všeobecné hudobnohistorické problémy a 
mnohé referáty vynikali novátorským pohľa
dom, najväčšiu pozornosť účastníkov priťa
hovala sekcia estetická. Ideologická báza 
jednotlivých estetick),ch smerov sa nemohla 
skryť ani za niektoré západné referáty, kto-

Izba, v ktorej sa narodil Fryderyk Chopin 

ré sa hemžili fak-tmi, a tak sa hneď na prv)
pohľad ukázalo, na akej ideologickej plat
forme referent stoji. Idealistické estetiky n· 
kázali svoju slabosť najmä v tom, že každý 
bádateľský proces nechávajú nedokon~ený, 
problémy sa im vrstvia - často je to len 
hranie so slovami. Marxisticky orientovaní 
referenti imponovali tým, ako obsiahli celú 
šírku problému a logick}"ID postupom do
chádzali k uzá verom. 

Kongres mal vysokú úroveň a priam h)'
til podnetmi pre ď11lšiu bádateľskú prácu. 
P re nás je radostné najmä to, že čs. ve
decká delegácia hrala na kongresových za
sadnutiach podst!ltnú 1uohu. 

Zdenko No váčeh 

Oslobodenie mi dalo predovšetkým istotu v krásny rozvoj našej v lasti. 
Clovek sž alwsi ani neuvedomuje, že plody oslobodeni.a žne na každom krohu. 
Bez oslobodenia by sme dnes neprežívali otrasné dojmy z našich hudobných 
drám, netešili by sme sa z každodennej pesničky, nepísali knihy o nesmier
nom kultúrnom rozvoji v lasti, nevideli by sme stovky životodarných podne
tov, ktoré prichádzajú z búrlivo kypiaceho života. A preto naša vďaha oslo
boditeľ om nemôže mať medzí. 
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Tibor Bártfay "Víťazstvo" - pomník oslobodenia pre Nitru 
Foto: R. Ked ro 

Na prvých 3 str. obrazovej prílohy sú vyobrazenia: 

I. Pamätník padlých sovietskych hrdinov na Slavíne v Bratislave 
Foto: A. šmotlák 

II. Rudolf Pribiš Bronzové dvere obradnej siene Slavína 
Foto: T. Honty 

III. Jozef Kostka "O slobodenie Bratislavy" 
Foto : A. šmotlák 

ZO ZIVOTA 
SVAZU SLOVENSKYCH SKL\D.,\.TEl~v V 

Mesiac január až marec 1960 boli vlastne 
prvým pracovným štvrťťrokom Svä.<:u ~lo
venských skladateľov pod vedením nového 
výboru, zvoleného k oncom roku 1939 na L 
sjazde. Jeho začiatok vyznač:<JVal sa vnút<}c· 
ným orga:nizáčným formovaním sv~bm. Vy
tvorili sa tri sekcie~ skladateľská, htldo!mo
vedhá- a ~ekcia koncertných umdeov. Ka.ždá 
sekcia sa rozdelila na príslušné konúsie. 
Všetky tieto pomocné orgány holi kádr·ove 
obsadené . .Jedným z prvých p.očinnv n ovo
vytvorenn)·ch útvarov bolo vypracovanie 
koncepcie celoročnej činnosti sväzu. Túto je 
zakotvená v starostlivosti o 

·a) socialistickú hudobnú tvo1·bu, jej intcr
p·retáciu a propagáciu, 

b)- výchovu pracujúcich hudobným ume-
ním, · 

c)_ výchovu a ideový rast nášho člens~va, 
d) · organizačné zabezpečenie svä.wvej Jí

me. 
Korene takejto koncepcie činno~ti -'Í vo 

výsledkoch II. sjazdu SCS, Sja7.du soeialislic
kej kultúry a I. sjazdu SSS. ClcnRtvo nášho 
sväzu sa spontánne hlásilo k línň svá>:n, k 
metóde socialistického realizmu. PoJJredni 
skladatelia z radov nášho členstva zásadne 
odsúdili úpadkové prúdy záp.1dnej lmtlh~'· 
Množstvo hlasov volalo po hudobn~j výcho
ve m.ládeže, rozhodujúcom faktore našej 
budúcej národnej hudobnosti. 

Na podklade takejto koncepcie činnosti 
rozpracovali jednotlivé sekcie svoje ÚS•Jky. 

Sekcia skladateľská 
v komisii pre veľké i malé formy sa zamýš
ľala..nad obsahovou náplľíou rôznych foriem 
spojenia umelcov s· ľudom. V tejto ntá7.ke 
sa urobilo viac opatrení, ktoré sekretm·iát 
SSS uviedol do života. O prv)·ch úspechoch, 
o pomoci Sväzu slovenských slda•latel'ov pri 
zakladaní "Kruhov priateľov nmcnia" náš 
časopis už referoval a bude sústavne činnosť 
t)•chto významných pomocníkov rozvoj11 
kultúry pri osvetov)·ch zariadenia·~h na Slo
vensku sledovať . -Sekcia cľalej aktivizo,•ala 
skladateľov k účasti nn veľkej súťaži It 15. 
vÝročiu oslobodenia čSR. Nebolo takHLcr 
sldadateľa, ktorý by nehol prihJáqil :ie<lno 
i viac diel, viacerí s termínom dokone.,nia 
diela po uzávierke súťaže. - Sldad.a'clia sa 
v svojej sekcii zapodievali otá.dem pn!ltaci 
ĽUT, otázkami tanečnej hudby, ,·o ~borom 
edičnej a distribučnej činnosti v oblasti ma· 
l)•ch foriem. Komisia pre vel'ké formy pre
hrala a rozdiskutovala niektoré nové diela 
_československých autorov. 

Sel:cia hudobnovedná 
vyt)•čila si ideovo-politické ťaži~ko- wojcj 
tohoročnej práce v 

a) pomoci hudobnej tvorbe, 
b} pomoci estetickej výchove širokých 

más, 
c). spracovaní pohľadov na hudobnú 

.históriu a s ňou súvisiace disciplín.y. 
Sekcia si uvedomuje, i<e je dosť dlžná 

našej spoločnosti, pol>iaľ . ide o vy had ao tenie 
·zanedbaných úsekov novej tvorby. Oblasť 
malých foriem (s tanečnou lmdbon vrritane) 
je· na Slovensku poľom neoran)•m. Vytvo· 
I"enie štúdií o tvorbe mlad)·ch skhHlatt~ľ.w, 
štúdie o formách veľkého spoločen~kúho do
sahu dávajú možnosti pôsobenia s merom k 
správnej ideovej orientácii. Nemenej potreb
né sú štúdie o hudobnom vkuse a analýza 
otázok hudobného gýča. Spraco"anie meto
diky prístupu hudobným umeni.'ll. pre J·ôz
ne vý-vojové stupne našej m ládeže, ako aj 
pomoc pri tvorbe nových osnov i u čebníc 
hudobnej v)·chovy, by sa malo stať ;;umo· 
zrejmosfou. Sekciu tu čaká veľa pcitce na 
zaktivizovanie svojich príslušnílwv. Prvým 
krokom v tomto smere bolo zasadnul.ie s 
mladými kritikmi, ktorí nie sú organizova
rú v sväze, kde sa rozdislwtovali otázky 
kritickej l:innosti v denníkoch i odbornej 
tlači. Predmetom hlbokej analýzy lJOla aj 
nedostatočná spolupráca naši~h hudolJll:í•ch 
vedcov a kritikov s časopisom Hudební roz
hledy. Dá sa očakávať, že tiNo akcie a plán 
činnosti hudobnovednej sekcie pove..Iú leu 
kladn)-m výsledkom a· sekcia bude význam
ným kultúrnotvorivým 6niteľom v ohlasLi 
hudby u nás.' 

Sekcia koncertných umelcov 
sa hneď po I. sjazde Sväzu slovrm.ský ·~h 
skladateľov zaoberala predovšetkýn-1 analý
zou súčasného koncertného života na Slo
vensku. Jeho plnému rozvinutin v zm~rsle 
našich jestvujúcich zákonnýTh opatrení zv· 
stávajú niel,torí 01'ganizátori, najmä na Slo
vensku, veľa dlžní. Chýba tu systematická 
drobná a trpezlivá prúca s posluch{t~om a 
konštatuje sa malá vynaliezavosť v orgatlÍ
začných formách. Z podnetu ná~ho SYilzu 
rozvíja sa organizácia hudobného života v 
Kruhu priateľov umenia v Nitre. DobAr vôľu 
a snahu v tomto istom zmysle pNmkázali 
aj v Tmave, Žiline, Banskej Byst1-i•~i a l·re
šove. Na základe našich dobrých skúseností 
s touto organizačnou for·mou ustan·)Yila iu 
Spoločnosť pre šírenie kultúrnych '> politic
kých pozJ;~atkov za jerlnu z hlavn)·eh foriem 
svojej p:ráce; o čom je reč na invm mi-este. 

Sekcia koncertných umelcov ventwala ve
ľa času otázkam vých1wy mládeže lwdbou. 
Podo.bné rozvedenie jednotlivých pnblén,ov 
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je v tohoročnom pláne činnoti sekcie. Na
pokon sa príslušníci SKC ideovo i organi· 
začne pripravovali na úlohy súvisiace s vy
stúpením umelcov v preŕlvolebn,~j lc,1mpaui 
na vidiek1L 

Úlohy, ktoré čakajú n a príslušníkov umf'
leckých sväzov v období dovršovania socia
listickej kultúrnej revolúcie, sú mnohos tran· 
né a veľké. Je dôležité, aby každý cien 
našej spoločnosti pochopil ich význaJ!l uie· 
len zo všeobecného, ale aj z osobn-~ho hra
diska. Tak docielime, že nebude n ezaintet·e
sovaných prihliadačov. Naša ~p:>ločno:, ť, 
ktorá postavila umelca na vysoké miesto, 
právom očakáva, že umelec jej venuje svoj 
talent i silu. - Tieto myšlienky rozvíj'lli 
a domýšľali skladatelia, koncc1·tní umelci 
a hudobní vedci na svojom aktíve cH1a 28. 
marca t. r. Po úvodnom p rejave pracov níka 
DV KSS s. Ladislava Soltýsa ro:.>:priadla ~a 
diskusia, v ktorej vystúpilo veľa členov svä
zu, kde sa konkrétnymi návrhmi snažili 
riešiť aktuálne problémy i úlohy, pre\1 ktoré 
nás stavajú výsledky S jazdu socialistickej 
kultúry. 

Dš 

VYCHOVOU K U.VIE,\lfl; 

Niet sporu o tom, aký veľký výzuam v 
spoločnosti má "-ýchova k umeniu a •unením. 
Tento význam treba podtrhnúť obzdútit 
dnes, v bezprostrednom procese s<Jeialistickej 
kultúrnej revolúcie. Ide nám o výchovu 
človeka všestranne vzdelaného a harmonickv 
citove bohato rozvinutého. Poslan ie wnť'ni~ 
v našej spoločnosti je mnohotvárne. Citový 
život , sýtený wnenim, zvyšuje socialisticl<é 
u vedomenie, pomáha ľuďom .~hápať súčas· 

nosť a dovidieť perspektívu vývoja. Toho si 
bol Sväz slovenských skladateľov od počiatku 
svojej existencie vedomý. Viac 'lk o 300 kul
túrnych zájazdov a b esied s prar:ujúcirni zá
vodov a družstiev je toho jasný m dôkazom. 
Na t ýchto zájazdoch ohozna mo vali sk lada
t elia, hudobní ved ci i k oncertní umelci po
slucháčov s pokrokov)'1ni tradíciami hudob· 
n ého umenia. Tu počúvali pracujú ci hudob
nú umeleckú tvorbu. ktorú odr:íža n aš dn\08-
n)• život. Účasť tisíéov našich spoluobčanov 
na týchto akciách , živý záujem a t·eagovanie 
na prednesen é diela potvrdzujú, :le podohué 
formy sú u obecenstv a v obľube pre ich b ez
prostrednosť, zaujímavosť, atmosféru b ez a
kejkoľvek akademičnosti. Kvantitatívne roz
vinúť túto formu nebolo však v sil:tch Sväzu 
slovenských skladateľov. Ch ýbala širsia or
ganizačná p la tforma. 

V týchto dňoch prišló v oblasti prop::~g,icie 
a popularizácie umenia k Yýznamném'.l po· 
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cmu. Ceskoslovenská spoločnosť pre ~írenie 
politických a vedecký ch poznatkov, v .~innos· 
ti k torej prevládala doteraz ú stna p redot:iško
vá propaganda z odboru literatlíry a n uilo 
sa zameriavala na otázky hudobného, vý
tvarného a divadelného umenia, požiadala 
všetky umelecké sväzy o úzku spoluprácu 
v propagačnej činnosti. Slovenské umelecké 
sväzy - a teda i Sväz sloYensk ých skladate
ľov - úprimne privítali návrh na túto spolu
prácu. V najbližšom čase pôjde o domyslE'nie 
a r ealizovanie konkrétnych foriem. ?re náš 
sväz je uspokojivé vedieť, že osvedčené for
my nášho sväzu - medzi 1.-toré v t;> ontQ roku 
treba na p rvom mieste menovať podnccovr.~
nie zakladania Kruhov priateľov umenia pri 
osvetových zariadeniach, dostávajú s~ do 5fé
ry široko rozvetvenej organizačnej siete tej
to spoločnosti, jej aparátu a členstva. Hl
boký záujem o spoluprácu všetkýt!h UJne
leckých sväzov so spomínanou spoločnosťou 
poskytuje možnosti na uplatnenie rozmani· 
t)•ch foriem propagandy a výchovy k umP
niu a wnením. 

Je dôležité, aby sa v tematických pl<l
noch tejto sp olol:nosti v rámci kraja a okre
su objavili akcie zamerané na v)•chovu u
mením, 0preté o spoluprácu s umclcekými 
sväzmi. Tieto akcie by nemali by-ť samo· 
účelné a jednorazové. Domnievame sa, že 
bude správne, ak prvé z nich b udú smero
vať k vytvoreniu Krulut priateľov r.Lmet/.Ltl \l 

k vytvoreniu vnútorn)•ch or;pnizačných 
predpokladov pre stále sa rozširujú~u sku
pinu občanov, ktorí sa rozhodli systematicky 
starať nielen o rozvoj svojich -roz•tmovýdl 
schopností, ale aj citového života, aby sa 
m ohli stať ľuďmi soeialistick ej a komunis
tickej spoločnosti. 

V tomto zmysle očakávame od spolupn i
ce Spoločnosti pre šírenie politický ch a ve· 
deckých poznatkov a u meleckých s\•äzov ve
ľa. Zeláme si, aby sa naše očakávania spl
nili. Di 

1. marca tohto roku sa uskutočnilo v Smc
tanovom divadle v Prahe slávnostn é pl·ed
stavenie Smetanovej Predanej nevesty. V ú
lohe Keeala s veľkým úspechom vystúpil só· 
lista opery Slovenského národn~ho divadla 
v Bratislave Gejza Zelenay . 

János Fodor, sólista budapeštianskej Stát
nej opery, vystupoval 11. apríla t. r. na sc,!ne 
opery SND v Bratislave, kde vytvoril· posta
vu Mefist.a v Gounodovej opere Faust a Mar· 
garéta. Sólista zaujal mohutným a k ultivo
vaným hlasovým fondom a najmä h erec:ký m 
stvárnením postavy Mefista . 

KONCERTY 
SLOVENSKEJ FILHARMO:\'IE 

Oproti februárovému abonentn ému cy kln 
(okrem pwého koncertu) odzn eli v marci 
na pódiu Slovenskej filharmónie skôr me
nej hrávan é skladby od známych autorov 
ako n ovinky. Jediným, u nás celkom nezná· 
m:y-m b olo nie práve najpozoruhodnejšie , 
hoci remeselne dobre vystavané dielo európ
sky orientovan ého J aponca Y asu shi AhutCL
gawu "Triptych pre sláč'ikový orchester", 
využívajúce jemné zvláštnosti orientálnych 
rytmov, ktoré v m odernej hudbe už viacerí 
použili. Z tejto skladby pomerne najviac za· 
pôsobila druhá čas( (Uspávanka) a závereč· 
né Presto. Triptych interpretoval na kon· 
certe 3. a 4. marca autorov krajan T{Lka>hi 
AsahinaJ. Hoci tento dirigent m á západné 
vzdelanie, nemožno si nevšimnúť určité oso
bité znaky jeho wneleckého naturelu. .Te 
to predovšetkým precízne vypracovanie 
skladateľových požiadaviek, umelecká roz· 
vaha a zm ysel pre detail, tak)• priznačn)· pre 
Východ, no akob y ho zameriavanie na drob
n okresbu brzdilo pri budm·aní mohutnejšíd1 
syrrúonických oblúkov. Preto pri menších 
formách (Triptych) pôsobilo jeho podanie 
presvedčivejšie ako napr. u II. symfónie 
Jeana Sibélia, ktorej rapsodicko-epický cha· 
rakter, zdá sa, neveľmi " sedel" dirigentovi 
takých to schopností. Taproti tomu však 
v Sehcrze symfónie sa tieto vlastnosti mohli 
pomerne výhodne uplatniť. 

S japonský m dirigentom vystúpil i sólista 
Slovenskej filharmónie .4.lbín Berky, ktor~
z príležitosti 150. výročia narodenia Roberta 
Schumanna predviedol jeho Koncert pre vio
lončelo a orchester a mol, op. 129. Bed{y h o 
koncep cii t ohto nanajvýš kant.abilného a 
poetického koncer tu ch)•balo predovšetkým 
vyzdvihnutie dominantného zn alm. Berky 
zahral Schwnanna skôr clvoľákovskv ako 
jemne lyricky. -

Priamy m p rotikladom Asahinovho dir i
gentskéh o prístupu k dielu bolo vystúpenie 
Ladislava Slováha ('17. a 18. marca) . Tento 
nadaný dirigent sa zameriava predovšetk ým 
na účinnú v)·~tavbu väčších celkov, čim mu 
sem-tam i unilme nejak)- detail, no výsled
n )' dojem z jeho koncertov je ozaj účinný, 
hlboký . Slovák svojou suverénnou muzika
li tou a temperamentom vie strhnúť p oslu 
cháča. V jeho podaní vypočuli sme si pomer
ne málo hrávanú IV. symfóniu B dur, op. 
60, Ludwiga van Beethovena. Možno po
vedať, že sme jej interpretáciu v Slovftkovej 
kon cepcii očakávali so zvedavosťou, či tento 
dirigent, syojím založením typ dosť citovo 
výbušný , bude vedieť účinne podať pomerne 

vyrovnané a skôr hravé a duchaplné ako 
temperamentom prekypujúce alebo životné 
problémy riešiace dielo. S radosťou môžeme 
konštatovať, že n ás nesklamal. 

Tak ako sa ved el Slovák plne odovzdať do 
verného tlmočenia Beethovenových ideí a 
pevne zabrzdiť svoj temperament, celkom 
mu popusti! uzdu v hý riaeej, oslňujúcPj 
a brilantnej II. suite " Daphnis a Chloe" 
Maurica Ravela. Túto efektnú, ž ivý1ni :far 
bami prekypujúcu skl adbu p rivítalo obecen
stvo búrliv)'lll potleskom. 

Pod taktovkou Slováka odznel v podani 
Stanislava Knora z Prahy aj Caikovshého 
I. koncert pre klav ír a orrhester b mol, op. 
23. Klavirista zvládol všetky technické úska
lia. Všetky obťažné partie koncertu zahral 
brilantne a miestami. ešte dokonalejšie ako 
na Gilelsovej nahrávke, no bravúrna tech
nika vyznela dosť samoúčelne, hoci Knor 
je typ tvorivého umelca. Jeho mužnému 
prednesu, )Jez akéhokoľvek sentimentalizmu, 
hv n ezaškodilo trošku viac kultivovanosti 
výrazových prostriedkov a najm ä poetickej 
v r(tcnosti, ktorú si najmä Cajkovského kon
rert popri m onwnentalite v yžaduje. 

Posledný kon cert marcového cyklu v 
dlioch 24. a 15. marca dirigoval Zdenek 
Bíleh. V prvej časti programu odznela bri
lantne podaná Koncertná predohra B dur. 
Johanna Nepomuka H ummela a Kon cert 
pre 2 kla"iry s orchestrom B dur , op. 63, 
od Jána Ladisl{Lva Dustha, ktorý uvíedli z 
príležitosti 200. výročia narodenia skladateľa 
manželia Silvi{L a Rudolf Macudzinski. Ak 
srne v minulosti konštatovali u Bílka určitú 
nepohotovosť pri sp revádzaní sóljstov, pri 
hodnoteni jeho marcového vystúpenia treba 
vyzdvihnúť presný a zvuku sólistov zodpo· 
vedajúci orchestrálny sprievod. Na výkone 
klaviristov treba obdivovať preclovšetk~rm 
presnú súhru, vyrovnanosť dynamiky a fa· 
rebných odtienkov, preg.nantný rytlllus, b ez· 
pečnú techniku bez intonačných kazov a 
zmysel pt•e št)d. 

Najlepším číslom tohto koncer tu bola 
Brahmsova N. symfónia a mol, op. 98. J ej 
zaradením do repertoáru ob javili sme v Bíl
kovi po menej úspešnom sprevárl;r,an.í kla
vírneho koncertu tohto skladateľa (sólo h ral 
Zechlin) výborného interpreta Brahmsovho 
slohu. Bílek je typ dirigenta, ktorý tvorí 
a m yslí, pričom tvorivú zložku jeho umenia 
kontroluje intelekt. V Bílkovej koncepcii n e-. 
možno však hovoriť o nejakom "akademiz
me" - kantabilné časti podáva mužne ly · 
ricky, nie sentimentálne, ale p oeticky a vy· 
rovnane. Bílek ako dirigent ukazuje sa ako 
typ filozofick ý, hlbavý, no i pri dramatic· 
kých úsekoch vie dosiahnuť potrebné na-
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pätie a účinne vyzdvihnúť železnú logiku 
výstavby Brahmsovho slohu. 

Musíme preto s radosťou konštatovať, že 
práve výkony domácich dirigentov patrili 
k tý·tn najhajším ~ najhlbším . z~žitkom~ 
ktoré sme si na pódm koncertneJ siene SF 
v marci vypočuli . . , 

J ediným recitálom tohto abonentného 
cyklu bolo vystúpenie sólistov SF Tibora 
Gašparka a Michala Karina (10. a 11. mar· 
ca), ktorí zaradili do svojho programu so· 
náty Ludwiga van Beethovena. Z husľových 
sme počuli Jarnú F dm, op. 2'>, G dur, op. 
30 č. 3 a Kreutzerovu A dur, op. 47. Okrem 
toho z~hral Michal Karin A.ppasionátu, op. 
57 pre klavír. . 

Je radostné konštatovaf, že kvahta tohto 
vystúpenia nielenže· dosahov~la; ale v mll;O· 
horn i prevýšila úrovei'í recitálov zahraruč· 
ných hostí, koncertujúcich v pos~edno~ 
čase na pódiu SF. Tak napr. oprot! vystu
peniu Gertlera vo februári mali naši sólisti 
jedno veľké plus - recitál zostavený vý
hradne . z tvorby jedného skladateľa. I keď 
program belgického huslistu }Jol pre svoju 
pestrosť nanajv)•š zaujímavý - alebo ~e
vyhovoval Jeho indivi(~uálnemu založe!uu, 
alebo sa G ertler nestačil pohotove preorien
tovať z jedného š týlového obdobia na druhé, 
takže výsledkom jeho hry bolo št)•lové ochu· 
dobnenie niektorýcl1 skladieb a určité pre· 
miešanie výrazových prostriedkov jednotli
vých slohov. 

Naši umelci, pochopiteľne, podobné problé
my nemali, ba naopak, št ~·lová jednota ce
lého večera im umožnila vopred sa naladiť 
a v priebehu koncertu čoraz viac vnikať ~o 
ducha interpretovaného skladattJľa. Umeme 
Tibora Gašparka charakterizuje p~edovštlt· 
kým úporná snaha po sústredenom výraze, 
ktorá, zdá sa, prinit~sln už bohaté ovocie. 
J eho výkony majú neustále vzostupnú líniu 
a dúfame, že ešte nedosiahli. zenit. Naj
krajšie vyzneli v jeho podaní mäkké, spevné 
partie, vyznačujúce sa jemnou plastičnos(ou 
a ušľachtilosťou mužucj lyriky. Pri tejto 
príležitosti by mohol azda niekto nmniet:ľť, 
že v dramatických a dynamicky expono\·a
ných miestach Gašparek nestačí vylúdiť ta
ké démoniclté forte ako povedzme Kogan. 
Tým by však splošťoval hodnotu Gašpar· 
kovho prednesu, pretože B.eethovenovo rune
nie. tak veľmi založené na kontrastoch, vy
stil~ol huslista svojim spôsobom jedinečne a 
nanajvýš presvedčivo. Popri jeho jemne.j, 
no mužnej lyrilte bolo to forte a vypähe 
výrazu, 1-toré Gašparek dosiahol, účinným a 
celkom vyhovujúcim kontl'astom. 
· U takého umelca, alw je Gašparek, je ozaj 
s;tmozrejrnosťou bezpečné technické zvlá.d· 
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nutie a čistá intonácia. UI"čité nepatrné ka
zy sa vyskytnú aj u tých najväčších umel
cov, a preto nie je namieste o nich hovoriť. 

Pre spomínané kvality sa s najvi.ič!'iou 
odozvou stretli u obecenstva známejšie Beet
hovenove sonáty (Jarná a Kreutzerova), 
hoci nemožno povedať, že by a7.da interpre
tácia sonáty G dur bola rnentJj kvalitná. 

Michal Karin s vzácnym pochopením, s 
nevšedným umeleckým zanietením a v úpl· 
nej zhode s prednesom Tibora · Gašpar k~ sa 
ukázal ako rovnocenný partner. ~a Jeho 
podani treba predovšetký~ vyzd_vih.núť dô
kladnú prípravu, bezpečne techrucke .zvlád
nu tie a vzácnu kultúru úderu. Na pódiu Slo
venskej filharmónie azda ešte ani neodznel 
taký vybrúsený a premyslený výkon klavi
ťistu!sprevádzača ako na tomto koncerte. 
V sólovej Appasionáte nám miestami ch)·ba
la väčšia vášnivosť a mohutnejší zvuk. 
Poslednej časti klavírnej sonáty možno. vy
čítať preexponovanie tempa, i keď techmcky 
brilantne zvládnuté, no na úkor ~·razu. 

Vlado cum~ 

SLOVENSKÁ FJLHARMONIA 
NA ZÁJAZDE 

Pri príležitosti j 5. výročia oslobodenia 
našej vlasti ab~olvoval orchester Slovenskej 
filharmónie v minulých diíoch veľký zájazd 
po slovenských mestách. Kultúrnopolitické 
poslanie SF vyžaduje si nové formy p1•:íce 
t ohto nášho reprezentačného telesa. :'\estnicia 
už produkcie v rámci abonentných cyklov. 
Záujem našich pracujúcich o h udbu je Ycľ
ký. Dokazuje to veľká návštevn~sť abo· 
nentný ch koncertov, cyklu koncertov pre 
pracujúcich zo závodov a výchovných kon
certov vre mládež. Z celkového počta ná
vštevníkov všetkých t5·chto podujatí dve 
tretiny publika tvorí mládež ~ pr~cujtici zo 
závodov. Je to ozaj radostná bilanc1a. P osled· 
ný zájazd SF však dokázal, že i na vidic'ku 
sú nevyčerpateľné zdroje hudbymilov?ého 
publika. Významnou úlohou ~ultúr~eJ re· 
volúcie je rovnomerné rozdelerue kultumych 
podu jatí po celej republike. 

Orchester Slovenskej filharmónie účinkoval 
na zájazde v dvoch samostatných -:,~up~
nách. Veľký orchester lwncertovul v l.atlr.1, 
Spišskej Novej Vsi, Prešove a Ko~iciach, 
malÝ orchester v Prievidzi, Handlovej a 
Kež';narku. Prvá skupina, k torú viedol diri
gent Ladislav Slovák, vystúpila s t)·mto 
programom: A. l\foyzes: Februárovi., ~· 
Ferenczy: Veselica, A. Dvoľák: Symfóma 
G dur, N. Rimskij-Korsakov: Spanielske 
capriccio, B. Smetana: Vltava a. D. So>taku· 
vič: XI. symfónia. Posledné dielo spolu s 

Moyzesovou Februárovo'!' pre~vie~ol ~r
chester SF v Košiciach prt vríležttostJ oslav 
15. výročia vyhlásenia Košické'ho vlácl~JCh.o 
programu. O všetky koncet·ty hol veľkY: za· 
ujem. Naplnené koncertné sály (v Pr''';<•ve 
bola návštevnosť 108 o,'o, v Košiciach LOO %, 
inde 92 %), ovácie vďačnél~o publika: .kve· 
tinové darv a vynútené pr1davky op:lt po
tvrdili, že· podobné podujatia sú nauaj v'i'š 
žiadúce. 

Druhá skupina, vedená dirigentom ZJcn· 
kom Bílkom, vystupovala s programon;: J. 
~- Hummel: Predohr\1, V\1• A. Mozart: c.ym· 
fónia g mol, S. Prokofiev :. symfo~!,~k.~t I:oz
právlta Peter a vlk, v ktoreJ spoluucm"ov.tl?
Hilda Michalíková, členka Armúdndw di
vadln v Martine, a Ccská suita A. Dvo:•:t)<a; 
I tento program mal u obecenstva vd ky 
úspech. Potešujúce je najmä to, že v b::..
níckom meste Handlovej sa oproti minulému 
zájazdu SF citeine zv)•šil záujem o kon· 
cert. 

Slovenská filharmónia si už na m!nulýl'h 
zájazdoch získala srdcia mnohých po~l·t~há· 
čov, najviac nás v~ak_ teší, že okruh ~auJem· 
cov sn stále rozširuJe. Je to veľkym po· 
vzbudením pre všetkých členov or·e.h·,~tra 
SF v ich práci na zájazdoch, k torá Je 1ste 
namáhavejšia a m1ročnejšia ako pravideln<} 
koncerty v ideálnych podmienl~ach ~oma 
v Bratislave. Ilra Zelrenka 

KONCERT 
M. ORSZAGOVE.J A H. GAFFOROVEJ 

Dve známe bratislavské umelkyne. huslist
ka Marta Országová a Helena _Gá~m;o~á, 
vystúpili 14. marca v koncertneJ stem Cs. 
rozhlasu so závažným a zaujimav)'rn progra· 
mom. Predviedli diela Pugnaniho, Beetho· 
vena Martinu. Bartóka a A. l\Ioyzesa. 

RÔznorodé skladby programu boli technic
ky solídne pripravené a suverénne_ zvládr;u~é. 
Hudobná erudícia oboch umelkýn umozmla 
splniť všetky šp~ciálne. slohové ~o~ia~~vk~ 
prednesených diel, pričom vynikli s1roke 
plochy Pugnaniho sonáty, dravá vášeň 
Beethovenovej Sonáty c mol, vtipná poly
rytmilm Arabesiek Bohuslava Mar tinu, tem
peramentný folklór Bartókov)·ch Maďar· 
ských ľudových piesní a farebnú faktíua 
Moyzesovej Poetickej suity. 

Vitálna muzikalita oboch hola základnou 
črtou interpretácie všetk)·ch skladieb a :r.a
bezpeiitla úzky kontakt s nadšen}'ln obe· 
censt v om (žiaľ, málo početným) . Prednes 
krajnýclJ viet Beethovenovej s~máty. a ~ar
tókových Maďarsk}•ch ľudovych p1esm v 
spracovani Tivadár~ Ors_zágJ;ta ~ virtu~zne 
podanie MoyzesoveJ PoetickeJ swty boli vo 
svojej živelnosti priam strhujúce, takže sme 

vďačne odpustili miestami menšie porušenie 
tónovej vyváženosti. , . 
Večer bol skutočne hodnotny a svoJOU 

úrovňou prevýšil v5•kony mnohých_ bez 
dostatočného výberu :importovan)'ch mťer
preto v. Z. _H. 

KONCERT DYCHOVEHO KVINTETA 

Na poslednom marcovom pondelňajšom 
koncerte predviedlo Dychové kvinteto ~lo
venskej filharmónie diela Beethovena, Rim
ského Korsakova, Foerstra a ::Vfoyzesa. V 
tomto komornom súbore sú vynikajúci hrá
či: Vladislav Brunner - flauta, inž. Rudolf 
Novák - hoboj Rudolf Cervenka - klarinet, 
Vierosla:v Matu'šík - fngot ~ Jozef Dvorák 
- lesn\• roh. 

Popri všetl<ých kladoch ich hry treba 
pripomenúť, že im chýbala zvuková vyro'': 
nanosť. Pri tejto poznáml<e máme na mysli 
práve interpretáciu Dychového kvinteta J. 
B. Foerstra, ktoré v interpretácii súboru 
nevyznelo lyricky (rýchlejšie nasadeným 
tempom nedosiahlo dosť plasticky polyfónne 
pletivo hlasov vrúcny lyrický spev). 

Na tomto koncerte spoluúfinkoval Rudolf 
Macudziňski v Kvintete N. Rimského-Kor· 
sakova a Ludviga van Beethovena. Klavír
ny part týchto diel predniesol technicky 
vyspelo. 

Nemožno nespomenúť slabú návštevnosť 
týchto podujatí. Zrejme b ude potrebué z':Ý· 
šiť propagáciu nielen v časopisoch, ale 1 v 
školách učilištiach podnilwch a závodoch. 
Ak sa ~yužijú všetky formy .a m?žn~sti ~~~
pagácie, dosiahnu sa na poli zvyšema zaUJ· 
mu o komornú hudbu značné úspechy. 

Jozef Laborecký 

K výročiu narodenia J. S. Bacha (21. 
marca 1685) usporiadala !\-!cstská agentL<ra 
v koncertnej sieni Cs. rozhlasu verejný koi_t· 
cert Orchestrálneho komorného zdr!Uerua 
z diel J. S. Bacha. Spoluúčinkovali Vladislav 
Brunner (flauta), Vojtech Gabriel (\msle) 
a Giinther Radhuber (cembalo), di.rigonl 
Vlastimil Horák. Orchesträlno·kom:n·né kon
certy tohto druhu znamenajú pre bt·ati,lav
ský hudobný ž'ivot dôležitý programový pri· 
nos a bolo by želateľné, aby mali čím lepšiu 
prípravu zo strany organizácie i reprodukcte. 

24. apríla t. r. vysielal berlínsky rozhlas 
Simaiovu melodrámu na te.'Ct poviedky Jifi
ho Marka "Hovorí matka" pre recitátork~ 
so sprievodom flauty, klarinetu, fagotu, gi
tary a bicích nástrojov. Mladý slovensk$' 
skladateľ Pavol Sirnai práve dokončil ašpt· 
rantúru u prof. P. Dessaua v Berlíne. 
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DEBUT MLADEJ PIA.!~ISTKY 

V divadelnom štúdiu Vysokej školy mú
zických umerú sa 6. apr:íla predstavila verej
nosti svojou diplomovou prácou Valéria Puš
kárová ako prvá odchovankyňa profesorky 
Evy Fischerovej-Martvoúovej. Program reci
tálu obsiahol temer všetky štýlové obdobia, 
takže dal poslucháčom skvelú príležitosť 
overiť si výsledky dlhoročného štúdia mladej 
debutantky. 

Na hre klaviristky Puškárovej upútalo pre
dovšetkým precízne technické vypracovanie 
bez akýchkoľvek kazov. Každá pasáž, tri
lok či skok vyzneli brilantne. Tóny nevy
padúvali ani v najrýchlejšom tempe. Pozo
ruhodné bolo aj št)dové rozlíšenie jednótli
vých slohov, ako i tvárnosť a kultivovanosť 
výrazových prostriedkov - pravda, v me
dziach jej fyzických danosti. Pri interpretá
cň skladieb je u Puškárovej prvým a hlav
ným určujúcim momentom notový záznam 
a požiadavk y reprodukovaného autora . .Tej 
prednes a v)'raz je I<ontrolovaný vždy a vša
de rozumom, čo je vzhľadom na jej vek 
chvályhodné, no miestami by sa predsa len 
bola žiadala väčšia bezprostrednosť v)-razu 
a intenzívnejšie emocionálne stvárnenie. 
Zdalo sa, akoby snaha po čo najdokonalej
šom technickom vyhratí a s tým spojená 
urilitá rozvaha pri voľbe temp brzdili pia
nistlm vo vrúcnejšom prejave. 

Uvodom prvej polovice programu, zosta-
~ venej z tradičných skladieb klavírneho re

pertoáru, odznela brilantná Sonáta d mol od 
Domenica Scarlattiho. Napriek toma, že to 
bola prvá skladba, reprodukovaná zrejme 
so značnou dávkou trémy, patrila poetic
kým podaním a preciznym vypraco·vaním 
k najvydarenejším číslam reeitálu. Prvým 
väčším cyklom bola Beethovenova \ValJ
steinská sonáta. Zásluhou spomenutých 
vlastnosti sa pianistke jej interpretácia p o
merne najmenej vy darila . .Je to pochopiteľ
né, pretože to b olo prednesove najn..iročnej
šie dielo koncertu. I mladá umelkvňa si hola 
toho zrejme dobre vedomá, pretoŽe v sonúte 
bolo n ajviac badať známky trémy. Počnúc 
však Chopinovým Noktnrnom Fis dur, op. 
15, č. 2, s pamäťovÝm zakolísaním na za
čiatku Tria a Balad~u As drn·, op. 47, vy
kazovalo podanie diplomantky neustále vzo
stupnú tendenciu. Známky trémy pomalv 
ustupovali a p aralelne s tým stúpala i úrovcú 
interpretácie. 

Druhú polovicu p rog1·amu, zostavenú z 
moderny, otvorila p ianistka ďalším cyldic
kým dielom - Piesňami zimných nocí, op. 
30, od Vítezslava N ováJ<a, ktorého interpre
tácia sa okrem niektor)'ch maličkostí (nic 
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však teehnického rázu) veľmi pekne vyda
rila. Bolo by sa žiadalo ešte plastickejšie 
stvárniť melódie, najmä pli kánonickom 
vedení tém medzi olJOma rukami. Výrazove 
najpresvedčivejšie zvládla klaviristka okra
jové časti cyklu (Pieseľí. mesačnej noci a 
Pieseľí karnevalovej noci). Piesni búrlivej 
noci chýbala dramaticky vypätá vášnivosť, 
Piesni vianočnej noci zas primeran)' poetic
kejší výraz {v zhode so želaním sklada
teľa) . V tejto piesni v záverečnom monu
mentálnom exponovaní témy pomerne málo 
vynikol skrytý melodicl;:ý hlas najmä n:'l 
začiatku v ľavej ruke. Z francúzskych impre
sionistov odznelili pre individualitu Pnšká
rovej nanajvýš výhodne zvolené skladby -
Debussyho 4. prelúdium a " Hry vody" od 
Maurica Ravela. V týchto menších formách 
v edela pianistka úči~ne vyzdvihnúť vzduš
nosť a ľahkosť tohto slohu. Vyčítať jej mož
no jedine opatrne zvolené tempo u Ravela. 
Program zakončili temperamentne a vrúcne 
podané menšie skladby Bartókove - "Večer 
na dedine" a " Ostinato". 

Záverom radostne konštatujeme, že v po
rovnaní s absolventmi klavíra na VS!\1U v 
posledných rokoch patril výkon Valérie Puš-

. károvej medzi tie najkrajšie, najdokonalej
šie a najsvedomitejšie. Dúfame, že tento 
prvý väčší a vcelku vydarený krok do ži
vota nebude posledným a že mladú pia
nistku budeme počuť na koncertnom pódiu 
i po absolvovaní vysokej školy. V jej vý
razný talent vkladáme oprávnené nádeje 
a dúfame, že pri svojej svedomitosti a skrom
nosti sa stane poprednou slovenskou klavír
nou umelkyií.on, tak ako jej žiarivý vzor, 
triedna profesorka Fischerová. 

·vlado Cížík 

STYRI KONCERTY POSLUCHÁCOV 
KONZERYATÓHIA 

Verejné koncerty poslucháčov Státneho 
konzervat?da prerástli v kultúrne podujatia, 
s ktorými u~ d nes bratislavsl<á ver•~jnm;ť 
počíta. Odhliadnuc od toho, že zapájajú po
meroc široký okmh dospelých i mládeže do 
sledovania umeleckého rastu nádejný :h a
deptov umenia, vplývajú ldadne i ·~a ume
lecký rast poslucháčov - pomáhajú nado
budnúť sebaistotu, zbaviť sa prílišnej trémy. 
Pozoruhodná skutočnosť, charakteristická 
pre koncerty poslucháčov St. konzervatória, 
sa týka programovej náplne, výb•~t·u skla
dieb poslucháčov. Vo väčšine prípadov pro
fesori nezľahčujú prácu sebe ani 7.iakmn 
výberom menej náročn:'·ch skladieb. :.Vaopak, 
ak sledujeme dramaturgickú líniu koncer
t ov, často sa v y nára otázka, či je vôb;)c ú-

nosné zaradiť tú-ktorú skladbu do prog-ra
mu, či ju žiak stopercentne zvládne. Prax 
ukazuje, že zatiaľ čo po technickej stránke 
prednes zväčša zodpovedá, otvorenou L.ostá
va otázka štýlového pochopenia a d;:,tvore
nia skladby. 

Z tohto zreteľ a sa treba pozerať i na v)'
kon poslucháčov šk@ly na verejnom koncerte 
19. januára. Dobre technicky pripravený sa 
predstavil Egon Lutonshý (V. ročník) p1i 
prednese Lisztovej Paganiniovskej etudy č. 
2. Podobne Ružena Laclwvá (III. ~očn[k) 
nezaostala predvedením Suchoňovcj Vojen
skej sonatíny. Technickému zvládnutia ne
(tmerné št)·lové dotvorenie skladby a ne
úmerné vniknutie do impresiomstickej zvu
kovosti sa však prejavilo pri prednese 
Debussyho kla'Yirnych skladieb (Kroky na 
snehu - Zlaté rybky - Ohňostroj) Igorom 
Horským (III. ročník). Treba však uvážiť, 
že ide o začiatočníka, u ktorého sú technické 
problémy hry · zatiaľ prvoradé. Citlivo po
chopeným prednesom doteraz nehraných 
klavírnych skladieb Gyorgya Kósu prekva
pila Kristína Izáková (V. ročrúk). Zo spevá
čok upútal svieži prejav Jarmily Hoffmana
vej (V. ročník ped. odd.). 

Na koncerte· 23. februára prekvapil huslista 
A.nton Lakatoš (III. r.), ktorého prednes 
Cigánskych melódií Pabla Sarasateho rlosia
hol pôsobivú interpretačnú úroveň. I k<:>,f 
technické zvládnutie partu treba •la viace
rých miestach doštudovať, sympatick)'m 
zostáva bezprostredn)· muzikantský p1·ejav. 
Len vo výnimočných prípadoch sa im~dsta
via na verejných koncertoch žiaci p1-vých 
ročníkov. Zaslúžene bol zaradený čelista Hi
chard Vandra, ktorého na danie bolo zn~;jmé 
z prednesu dvoch častí Goltermatmovho 
koncertu G dur. Ziačka speváckej triedy 
prof. Cerneckej - Zlatica J ahá je vel'Cjll•>Sti 
známa z menších ~listíck,·ch utoh v SXD. 
F oerstrove štyri piesne (\' probouzení -
Mesíc . svíti - Na loutnu - Posledný bol) 
prednesen é krištáľ ovo čistým sopránom za 
spoľahlivého spriev odu prof. V. Knoškovej 
sa stretli s veľkým úspechom. Okrnm sôlís
tických čísel vyniklo klavhne trio (.J. Beneš, 
P. Fa rkaš, P . Sochman) z triedy p r of. Pra
ganta a Komorný orchester so sólistmr.i H. 
Cottelim a J. Cuttom, ktorý pod vederúm 
Ivana Konečného (V. ročník) predniesol, pri
hliadnuc na malé skúsenosti orchestra, a7.da 
prináročné Divertimento Bohuslava Martinú. 

Do celosvetových osláv 150. výročia nt:.
rodenia Fryderyka Chopina sa 16. marf'a 
verejným koncertom zapojili i žiaci Stút
ného konzervatória. Počuli sme ~iakov z 
triedy prof. Pappovej, Lacknerove.i, zas!. 
učiteľky Kafendovej, Pokojnej. Spoloeným 

menovateľom všetkých prednesov bolo sto
percentné naštudovanie skladieb, vo viičšine 
prípadov ich štýlové dotvorenie, i keď ne
možno hovoriť o novom prínose chápania 
Chopina. Jane Jakventovef vyhovoval pred
nes dvoch mazúrok (fis mol, cis mol), Igor 
Horský citlivo reprodukoval Valčík ás mol, 
okrem Nocturna fis mol, Impromtu As dur 
mimoriadne účinne predniesol Polonún cís 
mol. 

Na koncerte 6. apríla prevládali diela >Ú

časných skladateľov. Piesňový cyklus L. 
Holoubka "Dcérenka moja" úspešne pl'ed
niesla Zdenka Petrová (IV. r. ped. odd.) . 
Klaviristka Helena Tejkalo't-'tÍ (IV. r.) na
študovala tri diela slovenských skladateľov 
(Kresánek: Elégia, Očenáš: Idyla, Kardos: 
Burleska). V prednese vynikla dobrá prs
tová technika, pevný úder i zmysel pre mo
dernú zvukovosť. Podobne klaviristka Viera 
Mišíková (IV. r.) uspokojila citlivým pred
nesom Zimmerovho Prelítdia a Kafendovcj 
Večernej piesne. Z huslistov pekne tvoreoým 
tónom upútal Pavol Fardaš prednesom Vi
taliho Ciacony. Mimoriadnemu úspechu sa 
tešil Anton Bálent (V. r.), ktorý so sprievo
dom Juraja Beneša reprodulwval náročnú 
Hindemithovu Sonátu pre klarinet a klavír· . 

VYROCIE I. HUDOBNEJ SKOT_,y 
V BRATISLAVE 

(B) 

I. hudobná škola v Bratislave nadviazala 
svojou činnosťou na tradície hudobnej ško
ly, ktorá v r. 1920 položila základy pre bu
dovanie ústavu konzervatoriálncho typtL. 
Preto oslava štyridsiateho výročia tejto ško
ly, ktorá sa uskutoenila v sále Slovens:,".j 
filharmónie dňa 27. februára t. r., rnala 
širší význam; bola oslavou založenia h ud·Jb
ného školstva v Bratislave vób ec. To v ú
vodnom prejave vyzdvihol aj prof . .Ján Stre
lec, riaditeľ Slovenskej filharmónie, kto1·ý 
patril k zakladateľom tohto ústavu a dlhé 
roky pomáhal pri jeho prebudovávaní naj
prv n a Hudobnú a dramatickú akadérniu 
pre Slovensko, ktorá vznikla r. 1928 odčle
nením vyšších ročníkov hudobnej školy, a 
neskôr v r. 1941 n a Státne konzervatórium. 
Dejinami I. základnej hudobnej školy začí
najú sa teda i dejiny sloven ského odborného 
školstva, preto sú s činnosťou tejto školy 
spojené a j mená prvej gen el·ácie hud'>bný-~h 
pedagógov a v prcva~nej väčšine aj prvych 
umelcov. 40 rokov I. základnej hudobnej 
školy v Bratislave bolo teda súčasne :,j 40. 
výro~ím hudobného školstva na Slov~nsku. 

Koncert uskutočnený pri tejto príležitosti 
mal v šak charakter pr·áce dnešnej školy a 
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Detský s bor r. hudobnej školy v Bra t islave s dirigentom Ladislavom Lacknero~oto: Nový 

p1-edstavil ju ako aktívne pracuJuce učili~ te, 
ktoré sa stará nielen o vÝchovu ?.verených 
žiakov v hre na tom-ktor~m nástroji, al~ aj 
o ich hudobnú v)'chovu v širšom zmysle slo
va. Preto treba zvlášť vyz<lvihnúť s úbowv:é 
vystúpenia detí, a to rovnako y speváck.)m, 
sláčikovom i v harmonikovom súbore. J ch 
výkon bol pozoruhodný a prístup k vybra
ným skladbám správny, čo svedčí o :'tč"lne 
premyslenej práci (spomeniem najlUä Su
choňove "Keď sa vlci zišli" pre sbor a or· 
chester). 

Celý koncert mal dva charakteri~tické 
znaky. Prvým znakom bolo to, že sa usku· 
točnil v spolupráci s tými základnými hu
dobnými školami, s lt tor)-mi I. základná hu
dobná škola v Bratislave uzavrela družbu, a 
to s Hudobnou školou Praha 7 a s Hudob
nou školou v Trenčíne, ktorých žiaci na tom· 
to koncerte tiež vystúpili. Druhý m .makmn 
bol výber skladieb z národnej tvorby českej 
a slovenskej. J e to naozaj veľmi potešitdné, 
že deti sa už na základn)·ch hudobných 
školách oboznamujú s t vorbou súc"tm tých 
skladateľov a poznávajú predovšetkým hud
bu tých skladateľov, ktod obohac•1jú hu· 
dobnú tvorbu o umelecké hodno~y. ?rax 
ukazuje, že je to najlepšia cesta k príprave 
mladých ľudí na návštevy koncertov a na 
získanie rozhľadu v hudobnom mneni. 
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Radostné bolo potom sledovať najrnä vý
kony niektorých žiakov, ktoré svedčia o 
správnej príprave nadaných detí. V tomto 
výbere a príprave vystúpení mladých hu· 
dobníkov boli na vysokej úrovni hhme nie
ktoré vystúpenia žiakov z pražskej školy . 
V celku bol celý koncert peknou prehli:vlk~u 
p1·áce I. základnej hudobnej školy v Hr·a· 
tislave a znova dokftzal, ako veľmi dôlei'ité 
je venovať školám tohto druhu veľkú po
zornosť, veď práve im je zverená yr-vá a 
veľmi zodpovedná príprava budúcich hu
dobníkov. 

Na záver ešte menšiu skúsenos~ z týchto 
žiack-ych koncertov základn)'ch hudf)bných 
škôl. Sú vždy a všade veľkou udalosťou pre 
školu a okruh jej záu jemcov. Sú však vždy 
organizované tak, že sú programove d lh(·, a 
tým strácajú na svojej účinnosti. A :,e,fže 
našim záujmom je sústrediť okolo týchto 
detských koncertov čo najvii čší počet diJt· 
ských poslucháčov, treba úzk0stlivo cll)dr
žiavať zásadu najviac dvojhodinového ],on· 
certu. Detské koncerty nie sú pre učiteľov, 
aby predviedli čo najväčši počet svojich žia
kov, ale pre detské publikum, a prct0 .;i mu
sia udržať aj detskú pozornosť. Tak splnia 
svoje poslanie a budú veľkou pomocon v 
hudobnej ' "Ýchove našich detí. 

• Zd. Bokeso'Vá 

/ 

OTVÁRAC! KONCEnT KOSICKEJ 
HUDOBNEJ J ARI 

Už piaty rok ožíva s príc~o~om jari a j 
Iwšický hudobný život. Rozž1ana sa lustre 
starej,. no. ešte vždy naj,l,epšej (je~nej) .~o~
certneJ s1ene Slovanu , ktore Sice z1arm 
často no zväČŠa pri tanečných zábavách, 
konf~renciách v),stavách ap., menej však 
pri koncerto;h umeleckej hudby . . Usporia: 
datelia lwncer tov (MDQ) akoby Sl po cely 
rok šetrili sily až na jar, keď s veľkou 
pompou odznie 8-10 lwncertov. , -~?Y sa 
Košičania náhodou hudbou nepresytili, mu
sia zasa dlho čakať na ďalší koncert. Tak 
bolo doposiaľ, no dúfame, že s~ t ento stav 
konečne zmení a že popri Košickej hudob
nej jari budú sa koncerty usporadúvať pra· 
videlne počas celllj sezóny. Tešíme sa aJ na 
dlho sľubované letné koncerty pod holým 
nebom. 

Za predošlé roky získala si Košická hrl
dobná jar dobré meno i obľubu, dôkazom 
toho je aj z roka na rok sa zvyšuj úci záujem 
o toto podujatie. Dobre nnvštevované kon· 
certy KHJ sú však súčasne dôkazom, že 
v Košiciach je dosť obecenstva, ktoré si obľú 
bilo tzv. "vážnu" hudbu, a je len cl1ybou 
organizácie a propagácie, ak niektoré kon
certy v bežnej sezóne nemajú dobrú ná· 
vštevnosť. Tohoročnú l{ošická hudobná jar 
počíta s piatimi koncertmi orchestrálnymi, s 
piatimi komornými, resp. sólistick>"TTÚ a jed· 
ným operným predstavením. Na prvom 
koncerte 23. marca 1D60, l<to1·ým sa začala 
piata jubilejná KlU, účinkoval Košický roz
hlasový orchester pod taktovkou J ána Sefla, 
sólistom bol sovietsky husli sta Igor Bezrod
nyj. Beethovenovsk)• program koncertu cel
kom zbytočne predchádzal T. Slovanský ta· 
nec Antonína Dvoi'áka. Bezrodny j hral 
Beethovenov husľový koncert. Jeho výkon 
zanechal hlboký dojem vďaka ozaj ušľachti
lému prednesu, nezaťa:l.enému ži.adnym 
"virtuózničením", aké toto neobyčaJne hl
boké dielo často postihuje. Jedinečné pocho
penie diela, spojené, ako srne si už u soviet· 
skych mnelcov zvykli, s dokonalou technic
kou suverenitou, to je stručná charak teristí· 
ka interpretácie Bezradného. Košičania po
znali v ňom ďalšieho vynikajúceho predsta· 
viteľa sovietskej husľovej školy, ktorý v b u
dúcnosti vždy môže v Košiciach počítať s 
tým najvrelším prijatlm. 

Beethovenovu "Eroicu", záverečné dielo 
koncertu, srne v podaní KRO počuli už pred 
dvoma rokmi. Z tohto predvedenia bolo jas
ne cítiť, že predošlé naštudovanie u tkvelo 
hráčom v pamäti a p ridalo im na istote. 
Pravda, isté nedostatky, zapríčinené jednak 

zriedkav)= stykom orchestra so symfonic
kou hudbou, jednak jeho nedostatočným ob· 
sadením, nebolo možné celkom obísť. No 
predveden ie symfónie i tak patrilo k vý
konom, aké si Košický rozhlasový orchester 
môže pripísať k svoj im aktívam. . . 

Celkove teda otvárací koncert prateJ Ko
šickej hudobnej jari vyznel dôstojne po 
stránke reprodukcie, ako i po stránkll ná· 
vštevy a odozvy u publika. 

Druhý koncert Košickej hudobnej Jarl 
patril hudbe minul)•ch. storočí.. Skladby 
majstrov 14.-18. storočia zazneli vo ~~
ka júcom predvede1ú prai!ského komorneh~ 
združenia Pro arte antiqua, súboru ozaJ 
vzácneho a jedinečného a j vo svetovom me· 
radle. Koncert nás pt•esvedčil, že tu nejde 
iba o nejakú muzeálnu zvláštnosť, ~fektn~ 
raritu dal veľa podnetov k zamyslemu, aku 
škodd u trpelo hudobné umenie t5' rn, že 
niektoré nástroje sa už ne.uživajú. Ušľach· 
tilosť a jemnosť zvuku starych viol a g~mb 
nikdy nedosiahneme na moderných sláčJk?
vých nástrojoch, od ktorých sa vyžad.uJe 
hlavne sila a priebojnosť tónu, čo je pru:o· 
dzen)' dôsledok novodobej inštrumentácre. 
Dnešné husle a violončelá síce so zdarom 
súperia s trúbkami a pozaun.ami, ale ne· 
všedná k rása a noblesa zvuku 1ch predchod
cov je nenávratne stratená. Stálo by roz· 
hodne za námahu viacej sa zaoherať týmito 
nástrojmi a oživovať diela starých majstrov 
v originálnom zvuku. 

O výbornom výkone hráčov združenia 
Pro arte antiqua sa nebudem zvlášť roz· 
pisovať - nedávno sme na stránkach SH 
(č. 3) čítali obšírnejšie zhodnotenie ich vý
konu z pera P. Poláka, čo plne p'atí aj o 
košickom koncer te. Zdôraznil by som azda 
iba životnosť interpretácie, k torá nezaváňa 
ani v najmenšom potuchlinou starých ar· 
chívov, ale p rivráva sa aj na starých nástro· 
joch zrozumiteľnou rečou dnešnému poslu
cháčovi. Iste by sa dali viesť dlhé spory o 
tom, či je to interpretácia celkom his~o
ricky . verná, či by nE'bolo potrebné u me· 
ktorých diel vo väčšej miere použiť orna
men tiku, lebo sa vo všetk ých obdobiach ne· 
zapisovala a ponechávala sa viac-menej ľu
bovôli interpretov - ale v každom prípade 
sa s ňou počítalo. Dala by sa nadhodiť otaz
ka, či by nebolo potrebné viac odlišovať 
interpretáciu hudby napríklad 15. storočia a 
18. storočia. Spôsob hry v časove takých 
odľahlých obdobiach bol zrejme hodne od
lišný. To všetko sú však iba čiastkové 
problémy a bolo by veľmi ťažké, ak nie ne
možné, jednoznačne ich riešiť, lebo dnes nik 
nemôže presne vedieť, ako táto hudba v 
s-vojej dobe skutočne znela ~ a azda to aru 
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nie je Laké dôležité. Pravdepodobne by ab
solútne verná interpretácia tejto hudby bola 
dnešnému poslucháčovi na míle vzdialená 
a nedosiahla by patričný M!inok. 
Konečným výsledkom koncertu združenia 

Pro parte antiqua bola radosť z nadšeného, 
technicky dokonalého podania ozaj vzác
nej, málokedy počutej hudby. V Košiciach 
je neveľa príležitosti počuť staršiu hudbu 
- jej pestovaniu sa venuje jedine Košický 
komo'rn)- orchester, pravda, na súčasn)•ch 
nástrojoch. Koncert Pr·o arte antiqua hol 
teda · veľmi vítaným obohatením Košickej 
hudobnej jari a poskytol početnému obecen
stvu· okrem poučenia aj vzácny umeleck)· 
zážitok. · 

Treba ešte dodať, že toho roku sa po 
I?rvý raz Im Košickej hudobnej jari pripája 
aj Prešov a reprízuje väčšinu koncertov, 
ktoré odzneli v Košiciach. Tým sa závaž
nosť KHJ ešte viac prehlbujé. Túto spolu
prácu dvoch miest, čo sú síce blízko seba, 
no dosiaľ v podobnom zmysle nikdy ne
spolupracovali - pravda, na vlastnú škodu 
- treba vrelo privítať. Stálo by azda za 
úvahu, či by v budúcnosti akčný rádius 
košických hudobných podujatí nemohol byť 
rozšírený o ďalšie mestá východného Slo
venska, čo sa k serióznym umeleckým hu
dobným podujatiam dostanú ozaj zriedkavo, 
ako napr. Levoča, Spišská Nová Ves, Kež
marok atď. 

R. Slô'epek 

NOV ÁKOVE BALETY V KOSICIACH 

Až budú raz podrobne knižne spracované 
česko-slovenské hudobné vzťahv. meno čes
kého hudobného sldadateľa VÚ~zslava No
váka bude tu zaujímať popredné miesto. 
Dobre poznáme Novákove zásluhy o sloven
skú hudbu a jeho lásku k slovenskému ná· 
rodu, nemôžeme však s čist'Í•m svedomím 
hovoriť o . tom, čo sme my na 'slovensku vy
konali pre popularizác'iu jeho hudobnej tvor
by. Preto sme s radosťou privítali inscená
ciu jeho dvoch baletov "Signorina Gioven
tu" a "Nikotína" v Státnom divadla v Ko
šiciach. 

Tí, čo dosiaľ nemali možnosť počuť Nová
kovu hudbu (je ich, žiaľ, veľa), poznali 
nový, zvláštny kompozičný svet, plný dra
matlckého vzruchu, radostnej tanečnosti, 
vrúcej lyr iky aj ironického úsmešku. Nn 
prvý pohľad charakteristika so širokou 
platnosťou pre výraz hudby, v našom prí
pade je ·však tento mnohotvárny výraz 
stvárnený osobitným, individuálnym kom
pozičným štýlom. "Signorina Gioventu" i 
" Nikotína" sú balety svojím libretmn i hud-
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bou zrve, sucasné. Prihovárajú sa dneš
nému človeku aktuálnosťou námetu i for
mou spracovania. 

Hudobné naštudovanie baletov holo slabo 
zvládnuté, najmä balet "Signorina Gioven
tu". Orchester, žiaľ, svoje party nezvládol. 
Tu už nie je možno hovoriť len o jednotli
vých nedostatkoch. Novákova hudba je azda 
predsa len nad sily tohto telesa. Stanislav 
Remar vytvoril na scéne hosťujúceho v)•
tvarníka P. Gábora vtipnú a nápaditú cho
reografiu a réžiu, ktorá detailne korešpon
duje s hudbou. Osohitne treba hodnotiť 
prácu choreografa a režiséra najmä v balete 
,.Nikotína" . Na javisku pracujú dynamicky 
- jedným dychom a vždy vedia s vkusom 
podčiarlmuť komické scény. 

Aj na tejto inscenácii sme si overili správ
nosť postupu šéfa baletu pri skvalitňovaní 
a omladzovaní baletného súboru. Nadšenie 
umeleckou prácou a mladá radosť z pohybu 
už samy osebe podstatne pomáhajú dobrému 
výrazu. A keď k tomu pristúpi odborná 
školská príprava a dobré a nekompromisné 
umelecké vedenie v divadle. musí súbor rásť 
od premiéry k premiére. Ý znamení t ohto 
neustáleho rastu bola aj najnovšia inscená
cia Novákových baletov. Najvyššie treba 
hodnotiť sólistické výkony A. Hoppeovej, J. 
Colombu, Z, Kúdelovej a T. Ivana_ Rovnako 
aj ostatní - B. Mišovičová, H. K. Hattpto
vá, C. Sekereš, P. Kováč, Z. Nagy, L. 
Karlová, J. Zilák a ďalší sa dobre zhostili 
svojich úloh. Nech sa táto prvá inscenácia 
N ovákovho diela na košickej scéne stane 
<ľalším krokom vpred pri propagácii českej 
hudby XX. storočia na Slovensku. Veď lmľ
ko sme ešte dlžní nielen dielu Vítezslava 
Nováka, ale aj dielu J. B. Foerstra, L. Ja
náčka, J. Sulca, 0 -. Ostrčila a iných, ktorÝch 
hudbu slovenský ľud takmer ri'epozná. -

Ľubomír Cižeh 

Dňa 31. marca uviedlo Státne divadlo v 
Košiciach prepracované znenie baletu Kar
patská rapsódia (skladateľ Radovan Spišiak, 
libretista Kornel Hájek). V porovnaní s ver
ziou, ktorá mala premiéru v minulej sezóne 
(v Slovenskej hudbe p ísal o tom Ľ. Cížek 
v 1. čísle III. ročníka), bol vynechaný zá
verečný obraz a jeho hudobný materiál sa 
použil v štvrtom a šiestom (partizánskom) 
obraze. Týmto zásahom sa prospelo drama
tickému vyzneniu fabuly, ostáva však ešte 
otvorenou otázka záverečného finále, ktoré 
pre svoju krátkosť dovoľuje viacznačný 
výklad osudu hlavnej hrdinky. S prepraco
vaným znením baletu Karpatslcá rapsódia sa 
zúčastnilo košické divadlo a j prehliadky ba
letného umenia v Brne. Igor Vajd,a 

OPERA A BALET DIVADLA MESTA 
GERY 

Státne divadlo v Košiciach nadviazalo 
družbu s divadlom mesta Gerv v NDR. Už 
v novembri minulého roku navštívili naši 
umelci Geru a predstavili sa tamojšiemu 
publiku operou J ána Cikkera "Beg Bajazid" 
a Cajkovského baletom "Labutie jazero" . 

V marci tohto roku mali zasa košickí pra
<:ujúci možnosť .poznať baletné a operné 
umenie našich nemeckých priateľov. 

Na prvom predstaven í sme videli dva 
balety - "Zahliaty vták" od Nikolaja Cere
:pina a "Rozbitý džbán" od Rudolfa vVagne
ra-Regenyho. Predstavenie malo slávnostný 
rámec. Po úvodných priv:ítacích prejavoch 
zaznela pod taktovkou Lothara VlieRsnera 
najprv Cerepinova hudba. Na scéne sme sa 
oboznámili s malým, no s nadšením pracu
júcim baletn)= súborom. Choreografka Ruth 
Wolf mala šťastlivejšiu ruku v druhom ba
lete ako v prvom. J ednotlivé charakteris
tické postavy individualizovala režijne i 
choreograficky tak, že každá žila svojím 
samostatným životom. Prvky klasického 
b aletu spojíla s prvkami pantomimickými a 
najmä v druhom balete hýrila jej inscená
cia zdravým vtipom. V obidvoch baletoch 
boli markantné sólistické VÝkony Anne 
Margret Herr (Zakliaty vták a'Eva), H einza 
Kretzschmanna a. h. (Sašo a Ruprecht) a 
Freda Hammera (Cárovič a Richtár Adam). 
Napriek tomu, že sa nám v hudbe obidvoch 
baletov nijako nepodarilo objaviť nový, 
svojský hudobn)' svet ,. boli sme nú lo pre
kvapení dobrým výkonom orchestra. 

Druhým predstavením, ktoré nám precl
v)ed!Í nemeckí umelci z divadla mesta Gery, 
bola opera súčasného pokrokového nemec
kého hudobného skladateľa Ottmara Gerste
ra ."Carodejnica z Pasova". 

Dielo vzniklo už v roku 1941, dvakrát 
]?olo inscenované (Diisseldorf a Gera), no 
po prvých p redstaveniach muselo byť stiah
nuté z repertoáru na príkaz hitlerovských 
k ultúrnych diktátorov. Už táto skutočnosť 
hovorí dosť výstižne o kultúrnopolitickom 
význame tohto Gersterovho diela. Hlboko 
ľ.udské myšlienky, ktoré vyz)•vajú k odboju 
proti útlaku, boli zrejme nebezpečné i na
cistickej vláde. Ich hudobné stvárnenie je 
strohé, bez všetkých romantizujúcich pri
kras, no presvedčivo úderné. Hudba je v 
p lnom zmysle slova národná, lebo čerpá z 
boP,atých zdrojov stredovekej · ' nemeckej 
piesne, ktorá· je sviežou invenciou tohto oper
ného diela. 
, Jn~cenácia _ Otta .EI'llsta Tiskardta je tým 

najvernejším obrazom myšlienok, stvárne~ 

ných v hudbe i v librete . .Te to rezra realis
tická, svojim spracovaním jednoduchá, no 
plne účelná, kde každé gesto či pohyb spl
ňajú svoju funkciu. 

Ak chceme hodnotiť interpretáciu, musíme 
na prvé miesto postaviť prvotriedny orches-· 
ter, ktorý pod taktovkou svojho šéfa E. A .. 
R einharda pracuje s precíznou dynamickou 
i rytnúckou presnosťou, pritom však hudob
ný výraz, stvárúovaný t)•mto telesom, sa 
nesie najvnútornejším muzikálnym prežiti m. 
Podobne umelecky disciplinovaným, pohoto
ve reagujúcim telesom je opem )' sbor, i keJ 
svojím počtom nemôže dosiahnuť tú zvu
kovú farbitosť, k torú väčšina operných diel 
vyžaduje. 

Zo sólistov treba na prvom mieste me
novať basistu Erharda Grossa, ktorý je dob
r)'m spevákom i umelcom, Mladá sopra
nistka Eva Hassbecker má pekný, temne 
zafarbený soprán a presvedčila i hereckým 
výkonom. Dobre sa uviedli tiež altistka . 
Gertrud Iv!agnus a bary tonisti Alexander 
Tóth a Georg Schultz. Nedostatok dobrých 
tenoristov sa pravdepodobne prejavuje a j 
v NDR. 

Divadlo mesta Gery sa rozlúčilo s Košica
mi baletom Sergeja Prokofieva "Popoluška". 
Ak sme na predchádzajúcich dvoch predsta
veniach vysoko hodnotili orchester, inter· 
pretácia Prokofievovej hudby nás presved
čila , že sme sa nemýlili. P od taktovkou 
Lothara \Viessnera nás toto teleso opäť pre· 
svedčilo o svojich kvalitách i pri takej ná
ročnej hudbe. Krása Prokofievovej hudby 
v jeho interpretácii vyzn ela so všetk:).-mi 
nuansami a má na úspechu tohto p redsta
venia podstatný podiel. Tu sa opäť potvrdil 
názor, že drobné nedostatlcy pri interpretácii 
sa ľahko rozplynú, keď je štýlové poňatie 
na vysokej úrovni. 

Na jednoduchej náznakovej scéne v tipne 
rozil1rala svoju fantáziu choreografka a reži
sérka Ruth Wolf. Mladý a počtom mal:)
kolektív baletného súbom značne prevýšil 
svoj výkon z prvého p redstavenia. Markant· 
nýrni postavami boli mladá a veľmi talent o
vaná Anne Margret H err, predstaviteľka 
titulnej úlohy, technicky v charakteristickej 
roli Heinz Kretzschmann a. h., ďalej Lutz 
Forsch a. h., Inga 'Vleichert a Regitta Becker. 
Ospech baletu bol ozajstným triumfom a vy
jadrením vďaky nemeck)•m umelcom. 

Ľubomír Cížeh 

Po úspešný ch inscenáciách Cikkerovcj ope
ry Beg Ba;azid v zahraničí (Wiesbaden, 
Drážďany), pripravuje sa jej ďalšia pre
miéra na nedeľu 15. mája: t. r. v Altenburgu 
~NDR) . 
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K PA.'ľDESIATKE L. HRDLJI(U 

2. apríla t. r. sa dožil päťdesiatky La
dislav Hrdina, jeden z najagilnejších bu
dovateľov nášho hudobnl'ho života. ,\ko 
učiteľ študoval hru na husle u prof. ~áhlov
ského na Hudobnej akadémii v Bratislave 
a po absolutóriu r. 1938 sa akt[vne zapo_jil 
do verejnej koncertnej činnosti ako violista 
sláčikového kvarteta. Ht•dinove organizač
né schopnosti našli dobré uplatnenie na 
dôležitých úsekoch nášho hudobného škol
stva, socializácie koncertného podnikania v 
Hudobnej komore (1946-48), na Poverenic
tve kultúry (1953-5G), kde bol vedúcim od
delenia hudobných škôl, a napokon v Sväze 
slovenských skladateľov, kde zastáva funk
ciu tajomníka koncertnej sekcie. Z desať
ročných praktických skúsenosti Hrdinu
pedagóga a riaditeľa Hudobnej školy v Bra
tislave (1941-51) vznikol aj návrh na zjed
notenie učebných osnov a organizácie zá
kladných hudobn)'ch škôl. Pre žia1w v na
písal a vydal Etud·y pre husle a pre naj
menších Rytmický šlabikár. 

Ako muzikantovi je Hrdinovi citove naj
bližšia jeho dvadsaťročná činnosť v sláči
kovom kvartete (A . .ktardžijevovo, nesl•f>r 
Slovenské kvarteto). Verejne vystúpil v tom
to súbore vyše 600 ráz. Súbor mal v prog-
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rame takmer všetlty sláčikové J..-vartetá slo
venských skladateľov. Roku 1947 bola Slo
venskému kvartetu udelená cena mesta 
Bratislavy za nadšenú propagáciu sloven~kej 
hudby. · 

Jubilantovi k piifdesiatke srdečne blaho
želáme a prajeme mu ešte veľa krásnych 
úspechov v slovenskom hudobnom živote. 

z. 
10 ROKOV HUDOB~EJ SKOLY 

V MODRE 
Hudobná škola v Modre z príležitosti 10. 

v)Točia svojho trvania usporiadala 5. mar
ca v kultúrnom dome r .. Stľ1ra slávnostný 
koncert . . V dvojhodinovom programe účin
k?,vali žiaci i učitelia, ako aj niektorí bývalí 
absolventi a žiaci šl<:olv. 

~Pairi'čnú vážnosť dodala koncertu prítom
n&~ť Význačných predstaviteľov slovenskej 
hudby. ' Zúčastnili sa na ňom sklaclatelia: 
predseda Sväzu slovenských skladateľov, 
Dezider Kardoš, Alexander Moyzes, Andrej 
Očenáš, riaditeľ Slovenskej filharmónie prof. 
Strelec, klavirni virtuózi manželia Sylvia a 
Rudolf Macudziríski, pedagógovia Ladislav 
Hrdina, Ladislav Lackner a iru. 

Predseda Sväzn slovcnskvch skladateľov 
D. Kardoš blahoželal k doŠiahnutvm úsoe
chom a do ďalšieho decénia poprial v~ľa 
nových úspechov, 

Najväčšiu radosť mali účinkujúci žiaci, 
ktorí mali takto možnosť stretnúť a pozho
várať sa so skladateľmi. Aké je to krásne 
povzbudenie pre rozvíja júceho sa mladého 
muzikanta. 

Toto bol i hlavný zámer pri pozývam 
zástupcov Sväzu slovensk)'ch sklada teľov: 
povzbudiť mladých adeptov a zmí.sobiť u 
nich záujem o dobrú, vážnu hudbu. 

.4nton Glasa 

Kowalského spevohra pre mládež a deti 
" Rozprávka pri praslici" (Zlatovláska) na 
libreto Ľuda Zelienku v hudobnom naštu
dovaru autora, v réžii Františka Kr. Vesc
l t>ho - v rámci rozšírenej činnosti Metskej 
agentúry pre koncerty a estrády v Bratisla
ve - bude mať premiéru v pondelok 16. 
mája o 15. hod. v Divadle P. O. Hviezdoslava . 
Uvedenú spevohru naštudovali členovia sú
boru - speváci zo sboru Slovenskej filhar
mónie a učitelia bratislavských hudobných 
škôl - ako záväzok k 15. VÝročiu oslobo
denia CSR slávnou Sovietsko~ armádou. 

Jurovského balet " Rytiersha balada" na 
libreto Margity Figuli (hudobné naštudova
nie T. Frešo, choreografia J. Zajko), bude 
mať premiéru 10. júna t. r. na scéne SND 
v Bratislave. 

vYSTAVA 
O SLOVENSKOM DTYADEL!~JCľVE 

Od 5. do 22. marca bola na Suchom mýte 
v Bratislave pri príle-litosti 4.0. výročia vzni
ku SND výstava pod názvom Pokrolwvé 
tradicie slovenského divadelníctva. Výstavu 
usporiadalo Poverenictvo školstva, Sväz slo
venských divadeln~·ch umelcov a Slovenské 
národné divadlo. Materiál zozbierali prevaž
ne pracovruci divadelného oddelenia Sloven
ského múzea v Bratislave. Bola zameraná 
na hlstóriu jubilujúcej reprezentačnej scé
ny, no všímala si, i keď v menšej miere, aj 
<>statné slovenské profesionálne divadlá. Vý
stava podávala prierez dejinami slovenskt1-
ho profesionálneho divadelníctva a niekto
rými C-'Cponátmi ukázalo bohatú ochotnícku 
tradíciu v slovenskom divadelníctve. Stretli 
sme sa tu s otváracim predstaverum- Sme
lanovou Hubičkou, ďalei P redanou nevestou, 
Slovanskými tancami, Siirkou, Princeznou 
Hyacintou a ďalšími dielami českej opernej 
tvorby už v prvých začiatkoch činnosti SND. 

Slovenská hudobnodramatická tvorba sa 
dostala n a scénu SND po prvý raz v apríli 
1926. P re skromnosť zachovalých dokumen
tov z tejto inscenácie bola na v)·stave iha 
j~dna fotografia Bellovho Kováča Wielanda. 
Oskar Nedbal bude pre nás vždy umelcom, 
snažiacim sa o umeleckú stabilizáciu SND, 
predovšetký-m opery. Angažoval i baletného 
majstra talianskeho pôvodu Achille Yiscu
siho, ktorý nás zaujal svojím majstrovským 
baletným prejavom. V chronologickom po
stupe tu boli usporiadané záhery z \Vagne
rových a iných diel svetovej hudobnodrama
tickej literatúry. Potešilo nás, že sme tu 
našli i scénický návrh z uvedenia Sostako· 
vičovej Ruskej Lady Macbeth, ďalej dosť 
záberov, ilustrujúcich ~:asté inscenovanie 
ruskej a sovietskej dramatickej tvorby v 
činohre SND, ako aj scény z Nedbalovej 
operety Poľská krv a z Bclly Rosy .Mikuláša 
Schneidra-TrnavskélJO. Zaujali nás mnohí 
umelci - dr. Janko Blaho, Bartošová, Ce
sányiová, F1ógl, Frešová, Hoza, Hubová, 
Hadraba, Hazuchová, ďalej A. Poláková zo 
Státneho divadla v Košiciach, z baletu G. 
Herényiová a J. Zajko, ktorí si neraz získali 
náš obdiv a uznanie za vynikajúce výkony 
v Krútňave, Begovi Bajazidovi, Predanej 
neveste, Aide, Eugenovi Oneginovi, Rusalke, 
La urencii a inde. So sympatiami srne uví tali 

exponáty divadelného štúdia VSMU. · 
st 

SLOVENSKÉ HUDOBNINY 19-55-19-56. 
Zostavil f ud. Koreň a Eman !vfuntág, 
vydala Matica slovenská v Martine. 
Cena Kčs 5,-

Koncom roku 1959 dostalo sa na trl' 
osobitné číslo Bibliograficliého katalógu CS B. 
- Slovenské hudobniny 1955-1956. Cislo 
obsahuje bibliografick)• popis 205 hudobnín, 
ktoré vyšli v rokoch 1955-1956. Po prelis
tovaní zošitu zisťujeme radostnú skutočnosť, 
že vydavateľská činnosť vo vydávaní hudob
IÚn sa oprot i minulosti kvanti tatívne i kva
litatívne značne zvýšila. Nie je to už iba 
lacná a sentimentálna tvorba (šlág,·e), ale 
je to celý rad závažn')•ch o<·chest!'álnych, 
klavírnych a najmä inštruktívnych skladieb, 
ktoré vychádzajú tlačou a vyph'íajú tak ci
teľnú medzeru na domácom trhu. V tomto 
smere veľkú činnos( vvvínulo Slovenské , 
vydavateľstvo krásnej literatúry v Bt atisla
ve. 

Zostavovatelia Slov. hudobnín 1.955- 1956 
previedli len systematické usporiadanie ma
teriálu, hoci b y nebolo h)•valo na škodu 
diela usporiadanie autorské i systematické. 
Dvojité usporiadanie materiálu bolo prevá
dzané dôsledne napr. v Bibliografickom ka
talógu CSR až do nedávnej doby a použ[va
jú ho aj zostavova telia najstaršieho katalógu 
hudobrun v Európe v Lipsku (Jahresver- , 
zeichnis der deutschen l\tusikalien und !Vlu
sikschriften). V našiel1 pomeroch by autorské 
i systematické usporiadanie materi:\lu iste 
zvýšilo záujem o publikáciu. Popisy hu
dobrun sú prevedené podľa s~časných bih
tiografických pravidiel a iha ojedinele sa 
vyskytnú menšie chyby zväčša tlačové (č. 
8 miesto Nademlinsk.rJ má byť Nadernlýnský; 
č. 15 aj inde nie Macrtd.zil1.~ki ale Mm:udzin· 
ski; č. 63 nie Aexanrler ale Ale:rander; č. 
154 nie D1•orák ale Dvoŕák; č. 201 nie Poly
gafické ale Polygrafick(; a pod.). V mennom 
registri skladateľov hy sa žiadalo na základe 
lexikónov a pomôcok doplniť a uviesť plné 
mená = ámych skladateľov (napr. Bach, 
Bizet, Brahms, DobiÁš, Foerster a i.), v ý
nimku v tomto ohľade môžu tvoriť sklada
telia začínajúci alebo málo známi. Oproti 
tomu v zošite samotnom pri rozpisoch p l'Í
spievateľov by stačilo dl)sledne uvádzať na
pr. miesto Ján Levoslav Bella iba J . L. 
Bella (č. 195). 

Trochu nezvykle p/)sobí na Citateľa rozpis 
spevníčka A. Cígera Sto šarišských piesní 
(č. 127), z ktorého je urobený podrobný 
rozpis všetkých sto jerlnohlasných piesni. 
Tak isto by nebolo potrebné rozpisovať rôz
ne zbierky a úpravy ľudových piesní, ak 
pochádzajú iba od jedného autora (č. 7, 31, 
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163, 164). Rozpisy llla)U oprávnenie, ak do 
zbierky (albuma) prispeli viacerí autori, 
resp. ak zbierka obsahuje skladby závažného 
charakteru. 

Hoci Matica slovenská má právo povin· 
ného výtlačku, preds:.. v zošite chýba nie· 
koľko závažných hudobnín, ktoré boli ziste· 
né pri zbežnej lwntrole. Tak napr. v roku 
1956 vyšiel III. zväzok Slo."enských ľudo· 
vých piesní, ktorý pripravil do tlače dr. 
František Poloczek, od Alexandra Moyzesa 
vyšla veľká partitúra VII. symfónie, od nár. 
umelca Eugena Suchoňa Fantázia pre hmle 
a veľký orchester. Na tejto skutočnosti ne~ú 
však vinu pravdepodobne domáce tlačiarnn, 
ktoré nedoru·žiavajú dôsledne zákonné pred· 
pisy o dodávani povinných výtlačkoch. 

Bolo by žiadúce, aby si naši muzilcológo
via povšimli pttblikácie Slovenské hudobni
ny, ktorá vychádza raz za dva roky, a sú
stavne ju odoberali. 

(J. P.) 

Zdenék Zouhar: SKLADATEL JAN' 
KUNC. - Vydalo Stá tní pedagogické 
nakladatelství v Prahe v edícii Publi
kácie vedeckých knižrnc. 

Autor hudobnovednej monografie Zdenek 
Zouhar, vedúci pracovník hudobného arch1-
vu univerzitnej knižnice v Brne, po redakcii 
sborllika "Bohuslav Martinu" predlclad;í 
verejnosti vyše 200-stránkový profil umelca, 
ktorý spája v svojej bohatej činnosti -
síce nerovnomerne, ale rovn ako zodpovedne 
- stránku pedagogickú, hudobne výkonnú 
(klaviristickú, dirigentsk{J a korepetítorskú), 
organizačnú, zberateľskú, literárnu a sklada· 
teľskú. Všetko toto pracovné úsilie zasaho
valo plodne do brnenského hudobného ži· 
vota, prekročilo hraníce rodnej krajiny, ale 
smerovalo hlavne k jednému cieľu, ktorým 
bol prospech moravskej hudby . Zouhar sa 
v tejto knihe zaoberá všetkými spomínaný· 
nú zložkami skladateľovej osobnosti, ale dá 
nazrieť aj do zákulisia kultúrneho života 
moravskej metropoly. Citateľa iste bude za· 
ujímať Kuncov osobný vzťah k Janáčkovi, 
k Vítézslavovi ::\iovákovi, O. Ostrčilov-i, .T. 
Sukovi, J. Kvapilovi, no hlavne zásluhy 
tohto umelca o vybudovanie brnenského 
konzervatória, ktoré alw riaditeľ dlhé roky 
viedol. 

Celé štvrťstoročie administratívnej a org:1· 
nizačnej práce na konzervatóriu znamenalo 
pre Kunca brzdu tvorivého rozletu kompo
iičného, takže jeho tvorivá žatva sa ' zdá 
relatívne neveľká, ale zaujímavá oneskore
ným revolučným romantizmom a syntézou 
vpJyvu Nováka a .Janáčka, senzualizmom s 

bezprostrednou citovosťou. ' iiT o ra vs ké prvky 
sú nápadným a silným znakom Kuncovej 
tvorby, ako dosvedčuje bohato prekompo
novaná balada Stála Kačenka u Dunaja a 
cyklus mužských sborov na slová P. Bezru· 
čn, úpravy ľudových piesní, tvorba koinor: 
ná a pod. Heuristicky je cenná , chronolo· 
gická bibliografia Kuncových článkov, štú
dium ktorých odl1alí ovzdušie, v ktorom 
žila, pracovala a s akými ťažkosťami sa 
potýkala hudobná Morava. Slovenský čita
teľ iste bude hľadať KrnlCov osobný a ume
lecký vzťah k Slovensku, v registre osôb ne
nájdeme však ani Schneidra-Trnavského ani 
Bellu ani Suchoňa, hoci je nám známe, :le 
čulý umelec je aj v starobe vášniv)'m pro
pagátorom novej slovenskej tvorby. Na ve
rejnom koncerte sprevádzal Suchoňov pies
ňový cyklus Nox et soliiudo, H oloubkov 
cylclus Dcé•·c11ka moja, Schneidra -Trnavské
ho Sonátu g mol a i. 

Zouharova štúdia je vhodným doplnernm 
profilov o českých skladateľoch, ktoré za~ali 
vychádzať počas druhej svetovej vojny. 
Vtedy sa venovala pozornosť skladateľom 
vekove mladším, a tak J. Kunc čakal na 
svojho životopisca i kritika. Hoci kniha ne· 
vnikla do hlbšej estetickej a kultúrnopolitic
kej problematiky Brna, je cenným príno
som a mementom pre naše slovenské po
mery. 

J. T~•rdoň 

ISTORIJA RUSSKOJ SOVIETSKOJ MU
ZYKI, I.-IJ, Muzgiz Moslwa 1956, 19J9 

Je priam prekvapujúce, ako málo vyšlo 
doteraz prác, zachytávajúcich systematick)·m 
spôsobom vývoj sovietskej hudobnej kul
túry od Veľkej októbrovej revolúcie. V M

dávnych rokoch vydané práce boli zostavené 
prevažne zo sarnostatn)'ch štúdií, ktoré zväč
ša nezachytávali problematiku v celej šírke 
a časovej rozlohe. O to väčšiu pozornosť si 
zaslúžia prvé dva zväzky Dejín ruskej so
vietskej hudby, k toré vychádzajú príčine
nim vrcholnej sovietskej muzikoiogickej 
ustanovizne, hudobného oddelenia Ústavú 
dejín umeni Akadénúe vied SSSR. Práce na 
tomto obsiahlom (prvý zväzok má 328, dru. 
hý 550 strán), na štyri zväzky rozvrhnutom 
diele sa zúčastňuje široký kolektív najvý· 
znamnejších sovietskych budobnýcli vedcov. 
Nie div, veď ide naozaj o veľmi zodpo· 
.vednú a náročnú úlohu, na splnellie ktorej 
čaká nielen sovietska verejnosť, ale aj veľmi 
početná obec milovníkov tvorby soviet skych 
skladateľov, r eprezentovaných najmä rus
kými sovietskymi skladateľmi. No význam 
nových Dejín ruskej sovietskej hudby pre 

celú marxistickú hudobnú historiografiu je 
v tom, že sa tu po prv)' raz skúma proces 
formovania socialistickej hudobnej kultúry 
na takej širokej osnove a na nesmierne bo· 
hatom a mnohostrannom materiáli. 

Na tomto mieste nemožno, pravda, po
drobne rozoberať tieto Dejiny a s koneč
ným úsudkom treba počkať, kým nevyjdú 
ďalšie dva diely. Už teraz však treba upo· 
zortriť našich čitateľov na význam tohto 
spisu. Prvý diel sleduje osudy ruskej so
viet sl<ej hudby od revolúcie do roku 1934, 
druhý do Veľkej vlasteneckej vojny. Strul<
túr;J. oboch je v podstate rovnaká : po ob
siahlej ·vstupnej kapitole, opisujúcej .t·ozvoj 
ruskej sovietskej hudobnej kultúry ako cel· 
ku, nasledujú , state venované jednotlivým 
žámom (vokálna, hudobnodramatická a in
štrumentálna hudba). Takýto rozvrh látky 
má mnoho predností - najväčšia je azda t6., 
že umožňuje utvoriť si obraz o stave jed· 
notlivých oblastí hudobnej kultúry ako cel
ku. Kto sa zaujíma o tvorbu jednotlivých 
skladateľov, urobí si o nej prehľad tak, 
že si z viacerých kapitol pospája partie, ve· 
nované dielam toho-ktorého skladateľa. 

Za zvlášť dôlC'lité treba považovať vstup· 
né kapitoly, v ktorých je obsiahnutý proces 
vývoja ruskej sovietskej kultúry v celej 
svojej mnohostrannosti. Veľká pozornosť sa 
tu preto venuje napriklad a j koncertnému 
životu, reprodučnému umeniu, hudobnej 
vede a pod. Za najv)'znamnejšie treba však 
považovať opísanie ideov)'ch zápasov, v 
ktorých v porevolučnom obdobi postupne 
dozrievali predstavy o socialistickom hudob· 
nom umeni, o pomere k ruskému klasic
kému hudobnému dedičs tvu, vykreslenie 
vplyvu KSSS a jej predstaviteľov na rast 
sovietskej hudobnej kultúry. Tieto otázky 
sú v oboch zväzkoch spracované podrob:o.e, 
uvádzajú veľa faktov a ' nezjednodušujú zlo· 
žitosti ideových zápasov a kríz, ktorými 
ruská sovietska hudba prechádzala najmä 
do tridsiatych rokov, do obdobia dovŕšenia 
socialistickej prestavby spoločenského a 
kultúrneho života. 
Veľmi podrobné sú tiež kapitoly venova

né konkrétnym analýzam tvorby, ktoré 
tvoria jadro oboch zväzkov. V spomínaných 
troch kapitolách - vokálna, hudobnodramu· 
tická a inštrumentálna hudba - sú samo
statné oddiely podľa jednotlivých foriem, 
pričom v druhom zväzku sa v kapitole o 
hudobnodramatickej tvorbe obšírne L'ozo
berá aj sovietska filmová tvorba. V o všet· 
kých }<:apitolách sa kladie dôraz najmä na 
diela kľúčového významu. Takéto slcladby 
sú analyzované na veľkej ploche a s množ· 

stvom prikladov, - pričom sa neobchäd >:Aj ú 
ani diela problematické. Napr. Sosú\kovi
čovej Lady Macbeth venovali autori Dejín 
19 strán, na ktorých detailne skúmajú ďra
maturgickú i skladobnú štrul{túru diela, 
upozorňujúc na hodnoty i nedostatky tohto 
diela, ktoré svojho času vzbudilo toľko roz~ 
ruchu. 

Stanovisko sovietsk--ych muzikológov, ktorí 
sa podieľali na napísaní prvých dvoch die
lov Dejín ruskej sovietskej hudby (zod
povedným redaktorom prvého dielu bol D. 
Kabalevskij, práce na druhom viedol po· 
predný sovietsky muzikológ A. Solovcov), 
sa vyznačuje ideovoesteticky principiálnym 
postojom a z neho vyplývajúcim nedogma· 
tickým prístupom k tvorbe ruských soviet· 
skych skladateľov. Treba si len želať abv 
takto čo najskôr dopísali a vydali ďalšie 
dva zväzky, venované obdobiam, v ktorých 
ruská sovietska hudba dosiahla svetový 
úspech. lv 

VYJDE SLOVXfr( CS. HUDOBX1CII 
UMELCOV? 

Po šesťročných prípravných prácach bol 
odovzdaný Státrnmu nakladatelst"i krásné 
literatury, hudby a uméní v Prahe rukopis 
Slovníka československých hudobných umel
~ov. Slovník obsahuje cca 6000 osobných 
1 vecných hesiel, z čoho je vyše 1000 hesiel 
slovenských. Redaktori slovllil<a p rof . Gr. 
Cernušák, doc. dr. B . Stédroň a dr. Zd. No· 
váček s lwlektívom spolupracovníkov vy· 
naložili všetko úsilie, aby bol slovnik spra
covaný čo najúplnejšie oproti všetkým do· 
terajším podobným prácam. Slovnik obsa
huje predovšetkým osobné heslá (skladate
lia, výkonní umelci, hudobní vedci, libre· 
tisti, nástrojári), ale obsahuje aj vecné heslá 
(symfonické a komorné súbory, spevokoly, 
hudobné spolky, organizácie, časopisy a 
pod.). 

Je nádej, že v roku 19tH sa dielo dostane 
na knižn)' trh a bude veľkým obohatením 
našej skromnej lexikografickej literatúry. 
Pohľad do zahraničnej odbornej literatúry 
svedči o tom, že m ožno hovorie o záplave 
rôznych lexikónov najrozmanitejšieho dru
hu. Naši umelci sú v nich však spracovaní 
spravidla veľmi medzerovite a v heslách 
sa _vyskytujú neraz rôzne vecné nedosta tky. 
Pntom sa zostavovatelia opierajú v neje-i
nom prípade o zastaralé údaje a pramene . 
Slovllik čs. hudobných umelcov bu~ jed\~ 
nečnou prácou v celej slovanskej hudobnej 
le..'rikografii a prinesie veľa nových úda jov 
o bohatej hudobnej minulosti i prít0mno~ti 
našich národov. 
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MEDZL";ÁRODNY úSPECH 
CS. GRAMOFONOv"YCH P L\TNl 

Ceskoslovenské dlhohrajúce platne dosiahli 
opäť celkom výnimočný medzinárodný 
úspech. Po nahrávke Janáčkovej opery Líška 
Bystrouška, ktorá dostala Grand prix fran
cúzskej Akadémie Charlesa Crosa v Pat·íži 
ako najlepšia operná snímka r. 1958, za rok 
1959 získali veľkú cenu tejto akadémie až 
tri čs. dlhohrajúce dosky. 

B. Martinú: Vl. symfónia (Symfonické 
fantázie) a Pamätní/> Lidicirmt v podani Ces
kej filharmónie za dir.igovania Karla Ančerla, 
ďalej Janáčkova Husľová sonáta a Husľová 
sonáta Cl. Debussyho, obidve v predvedení 
Josefa Suka a .Jana Panenku a konečne 
Dvoŕáko'VO Requiem v nahrávke CF, Ceské
ho peveckého sboru a medzinárodných só
listov pod taktovkou K. Ančerla. 

Úspech čs. gramafónových platní je o to 
závažnejší, že YI. symfónia Bohusla":a Mar
tinu je na medzinárodnom trhu tiež v inter
pretácii Bostonskej filharmónie s Charlesom 
Munchom a že čs. plat1'ía je doplnená sym
fonickou tryznou Lidice, takže jej 'li'yzna
menanie má i veľký kultúrnopolitický vý
znam. Je rovnako pozoruhodné, že zo šty
roch dosiaľ v Paríži ·vyznamenaných čs. 
platní sú tri klubové, z čoho je zrejmé, že 
členovia Gramofónového klubu dostávajú 
naozaj len nahrávky najhodnotnejšie. 

-ek-

KONKURZ 

Riaditeľstvo Státneho konzervatória v 
Bratislave vypisuje konkurz na miesto uči
teľa spevu a na miesto učiteľa hry rm akM
deóne. Nástup 1. IX. 1960. Na konkurz Ludú 
pripustení uchádzači pre spev s vysokoškol
ským alebo s vyšším odborným vzdelanÍln, 
pre vyučovanie hre na akordeóne s vyš3ím 
odborným vzdelaním. 

Prihlášky na konkurz treba zaslať riadi
teľstvu školy na adresu: Bratislava, llybné 
námestie č. 7, do 2!). mája 1960. 

K prihláške treba pripojiť: 
doklady o kvalifikácii, doklady o dot·n·aj

šej praxi, osvedčenie o štátnom obči,mstve, 
lekárske svedectvo, životopis. 

OPRAVA 

Podtitulok na druhej strane kriedovej 
prílohy aprílového čísla má správne znieť: 
Snímka z premiéry Suchoľíovej opery Svä
topluk. Na obrázku zľava Karol Sekera 
(Svätopluk mladší) a Bohuš Hanák (Moj
mir). 
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K OLÍ N SKA VO D A 

STAREJ T RADÍ CI E 

CHAT NOIR 

už desaťročia dodáva osvieženie a trvalú chamkteristickú 

vôňu našim ženám 

KOZMETIKA, národný podnik, B RATISLAVA 



značka akostných československých 

hodinárskych výrobkov 

METRONOM 

nepostrádateľný pomocník každého hudobníka. 

Zbaví vás starostí v hudobnej v~·chove vašich deti. 

Spoľahlivo udáva rytmus hudobného tempa. 

l\IETRONOM je vybavený 
mechanickým strojčekom. Na· 
ťahuje sa krídlovým kľúčom. 
Po natiahnutí je dlžka chodu 
pri rytme 208/min. - 15 mi· 
nút. Na kyvadlovej tyči s:l 
nachádza vosúvne závažie slll· 
žiace k nastaveniu rytmu. Cí· 
selné označenie na stupnici 
udáva počet kyvov za 1 minú· 
tu, ako aj medzinárodne pou· 
žívané slovné označenie tempa. 
Metronom je vybavený aj 
zvonkom, ktorý ,udáv::. takt 
2/4, 3/4, 4/4 a 6/8 podľa na· 
stavenia na tiahle. Zvonkové 
zariadenie možno vypnúť. 

METRONOM dodávajú všetky 
odborné obchody s hudobnými 
nástrojmi. 

Cena metronomu je Kčs 85,
šesťmesačnou zárukou. 

Vyrába CHRONOTECHNA, n. p., šternberk. 

Cena Kčs 3.-. 



Pfehlídka československé soudobé hudby 
v pražském Divadle hudby 

Dne 16. kYetna byla v pražském Divadle 
hudby zahájena Prvni prehlídka českoslo
venské hudby. V šesti večerech budou pro
vedeny vybrané nahrávky skladeb vzniklých 
v letech 1945- 1960. P orad prvn ího večera 
16. kvčtna ve 20.00 hod. obsahoval tato díla: 

Pavel Boi'kovec: Symfonie č. 2 (Ceskou 
filharmonii rídí Karel Ančerl) - Emil 
František Burian : Detské písnč s nonetem 
(zpívá Jan Soumar, hraje Ceské n~neto) -
Ján Cikker: Spomienky ( Ceskou filharmo
nii i'ídí Ľudovít Rajter) - Václav Dobiúš : 
Svmfonie č. 2 (Ceskou filharmonii Hclí 
Karel Ančerl) . 

Druhý t·ečer 23. kvétna: 

J al'oslav Dou.brava: Finále baletu Don 
Quijote (Symf. orchestr čs. r~zhlasu ~idí 
Václav Jiráček) - Petr Eben: Sestero pleS
ní milostných (zpívá Soňa Cervená, na 
harfu hraje K. Patx·as, na klavír autor) · -
J indiieh Feld: K oncert pro rlét.nu a or
chestr, l. a II. véta (J. Rampa! a Ceská 
filharmonie, i'Jdí Václav Jiráček) - Alois 
Hába: Xonet č. 3, III. a IV. veta (Ceské 
noneto) -Jan IIanuš : Koncertní symfonie 
pro varhany. harfu, tym~ány a orc.hestr 
(J. Reinberger, B. Dobrodmský, J . ).(ach, 
Ceská filbarmonie, fí clí Karel Ančerl). 

Tŕetí večer 30. kvétna: 

Svatopluk H avelka: Symfonie č. -~ ~Sy~n
fonický orchester hl. m . Prah~, rtd• Jm
di'ich Roman) - Emil Hlobil: Léto v Kr
konoších (Ceskou filharmonii i'-ídí Otakar 
Trhlík)- ilja Hurník: Ctvero ročních dob, 
clíl I.: J aro (Vlachovo kvarteto a sólisté 
Ceské filharmonie, i'iclí Karel Ančerl) -
Jiľi Jaroch: Dčtská suita (Ceské noneto) 
Viktor Kalabis: Divertimento pro dechy 
(Dechové kvinteto čes.b.-ých filharmoniku). 

Ctvrtý večer 6 . éervna: 

Jan Kap:t : Smyčcový kvartet č. 3 (Smc
tanovo kvarteto) - Dezider Kardoš: Hr
dinská balada (Slovenskou filharmonii fídí 
Ľudovít Rajter) - Iša Krejčí: Smyčcový 
kvartet č. 2, IV. a V. veta (Ylacho,-o kvar
teto) - Rudolf Kubín: OstraYa (Filmový 
symf. orchestr l'ídí Otakar Pal'ik) - Bo
huslav Martin ú: Symfonie č. 6 (Ccskou 
filharmonii i'ídí Karel Ančerl) . 

Pátý večer 13. června: 
Alexander ~1oyzes: Symfonie č. 7, III. 
včta (Slovenskou filharmonii i'ídí Ladislav 
Slovák) - Jan !'< ovák: Balletti, II. a III. 
veta (Karel Bidlo, Ceská filharmonie, ŕídí 
Karel Ančerl) -- Vilém Petrželka : Pasto
rální symfonietta, l. a Il. veta (Státní fil
harmonii Brno ríclí Bretislav Bakala) -
J an Rychlík : Komorní suita pro smyčcový 
kvartet, IV. a V. veta (Vlachovo kvarteto ) 

- Jarosla'-· P.ídký: Koncert pro klavír 
a orchestr, I. véta (František Rauch, C?ská 
íilharmonie, ffdí autor ) - Jan Se1del : 
Vzkaz živ-ým (Ceský p evec_!<ý sbor a Ces
kou filha rmonii :ľídí Karel Sejna). 

Sestý večer 20. června: 
Klement Slavický: H.apsodické variace 
(Ceskou filharmonii Hdí Karel Ančerl) -
Vladimír Sommer : Smyčcový kvartet d
moll (Smetanovo kvarteto) - Jirí Srnka : 
Koncert pro housle a orchestr (Václav 
Snítil. Ceská filharmonie, 1-íclí Václav Neu
mann) - Eugen Suchoň: Scéna z opery 
Krútňava (Národní divadlo v Bratislave, 
Hclí národní um1Hec Zdenek Chalabala) -
Václav Trojan : Suita z hudby k Trnkovu 
loutkovérnu filmu Princ Bajaja (Kiihnuv 
detský sbor a Filmový symf. orchestr ľíclí 
Otakar Pai'ik). 

Prehlídka je porádána ve spolupráci se 
Svazem československých skladatehi. Vstup 
na všechny večery volný. 

Slovenská hudba - šéfredaktor Eugen Simúnek, redaktor Jozef Samko 
Redakčná rada : Ladislav Burlas, Teodor Ilirner, Ivan Hrušovský, Simon Jurovský, Jozef 

Kresánek, Zdenko Nováček, Andrej Očenáš, Roman H.ychlo 
Obálku navrhol Stefan Winkler 

~lOV(n\fA' UVDDA JVN 1960 

ROČNIK IV čfSLO 6 

Iniciatíva Sväzu slovenských skladateľov 
pri plnení programu kultúrnej r.evolúcie 

Pracovníci našej hudobnej kultúry spolu s celým československým ľu
dom, plným radosti nad dosiahnutím historického víťazstva, vybudovania 
základov socializmu, zamýšľajú sa v týchto dňoch nad úspechmi, ktoré sme 
od oslohodenia našej vlasti slávnou Sovietskou armádou dosiahli, a nad per
spektívami, ktoré sa pred nami črtajú. Obe tieto stránky stelesňuje návrh 
našej novej ústavy, ústavy socialistickéh o Ceskoslovenska. Nie je pritom 
náhodné, že celonárodná diskusia o novej ústave nesie sa v znamení konkrét
nych úvah, ako rozvinúť zmysel, ideové jadro novej ústavy v našej spolo
čenskej pra..xi. To, prirodzene, platí aj o hudobnej kultúre, pred ktorou sa 
otvárajú nikdy netušené možnosti. 

J ednou z najtypickejších stránok navrhovaného základného zákona našej 
socialistickej republiky je zvýraznenie podstatného znaku našej súčasnosti -
stále významnejšej a aktívnejšej účasti širokých más na revolučnej prestavbe 
a rozvoji celej našej spoločnosti. Túto tendenciu, smerujúcu k ešte bohat
šiemu a rýchlejšiemu rozmachu, treba i v oblasti hudobnej kultúry vsemožne 
podporovať a v zhode s ňou riešiť problémy, ktoré stoja pred nami. Z tohto 
hľadiska treba posudzovať aj každé hnutie, ktoré sa dnes usiluje o zlepšenie 
situácie v niektorom odvetví hudobného života. 

Len nedávno sa u nás začala akcia, ktorá môže byť príkladom toho, ako 
iniciatíva más môže zohrať rozhodujúcu úlohu pri riešení jedného z najbo
lestnejších problémov slovenskej hudobnej kultúry. Máme na mysli neroz
vitosť nášho koncertného života, ktorý zostáva i napriek stále rastúcej úlohe 
rozhlasu, gramofónovej platne, televízie a filmu ako šíriteľov hudby jedným 
z ústredných článkov hudobnej kultúry, pretože uskutočňuje bezprostredný 
styk medzi umeleckým dielom a poslucháčmi. V socialistickej hudobnej kul
túre sa poslanie koncertného života nielen v)'znamne prehlbuje, ale do 
značného stup1'í.a i mení. No vé črty koncertného diania u nás treba vidieť 
v tom, že sa na rozdiel od komerčného zreteľa, spravidla rozhodujúceho v ka
pitalistickom k oncertnom podnikaní, dostáva sa do popredia snaha rozvíjať 
a obohacovať duchovný svet pracujúceho človeka pestovaním najhodnotnej
šieho umenia. Toto vymedzenie zahŕňa dva dôležité aspekty - orientáciu na 



nového poslucháča, na masy pracujúcich, ktorým iba socialistická kultúrna 
revolúcia otvorila brány k umeniu, z hľadiska náplne koncertov sústredenie 
sa na ideove a umelecky najcennejšie ' a dnešku blízke hodnoty svetovej 
hudby. 

Proces revolučnej premeny koncertného diania prežívame i v našej hu
dobnej kultúre, no doterajšie v)rsledky nás nemôžu uspokojovať. Počet ume
lecky hodnotných koncertov, ich rozmiestenie ~ návštevnosť nezo<;lpovedajú 
úlohám tohto významného odvetvia našej hudby. Preto je nanajvýš aktuá~ne 
hľadať nové formy rozvíjania koncertného života a podporovať tie, ktoré 
využívajú iniciatívu zdola a ukazujú nové možnosti. 

Podľa doterajších skúseností so zakladaním Kruhov priateľov um,enia sa 
zdá, že Sväz slovenských skladateľov správne zhodnotil práve takýto prejav 
novej iniciatívy a že tu ide o vážnu príležitosť riešiť problematiku koncert
ného života na vidieku (hoci ani v Bratislave nie je situácia uspokojivá) na 
novej, širšej platforme. 

Sväz slovenských skladateľov už" niekoľko rokov usporadúval podľa vzoru 
komandíroviek sovietskych skladateľov koncerty sú časnej slovenskej a českej 
.hudby v závodoch a JRD. Tieto koncerty, neraz konané na miestach, kde 
ešte takéto podujatie ni)idy nebolo, mali nesporný úspech a potvrdili, že 
záuj em i o tzv. vážnu hudbu stále rastie, no tým, že zostávali izolovanými 
akciami, nemohli podstatnejšie ovplyvniť stav koncertného života na Slo
vensku. 

Preto sa SSS v poslednom čase správne zaangažoval do hnutia priateľov 
umenia, ku ktorému dali podnet v Nitre. Z pôvodnej myšlienky usporiadať 
v tomto meste besedy o hudbe v rámi Ľudovej univerzity rozvila sa akcia 
združiť čo najväčší počet milovníkov rôznych odvetví umenia, ktorí by 
sami v spolupráci s kultúrnymi a osvetovými inštitúciami riadili a rozvíjali 

· kultúrny život a získavali pre.ň stále väčší počet pracujúcich a mládeže. 
V Nitre členovia Kruhu začali zavádzať väčší počet hodnotn)rch umelec
k)'ch podujati na úkor menej hodnotných estrád, získavať pre ne návštevní
Jwv a snažia sa dať celej kultúrno-osvetovej práci smer, ktorý zodpovedá 
princípom našej kultúrnej revolúcie a požiadavkám širokých más. 

Doterajšie skúsenosti z Nitry i z ostatn)rch miest, kde už Kruhy vznikli, 
ukazujú, že myšlienka zakladať Kruhy priateľov umenia a cez ne riešiť 
mnohé vážne problémy rozvoja kultúrneho života na vidieku (v rámci toho 
samozrejme aj problémy koncer tného života) je životaschopná a začína na
dobúdať konkrétnu náplň. . Osvedčilo sa predovšetkým celostné chápanie 
základnej úlohy - všestranne rozvinúť kultúrny a umelecký ruch a dať mu 
náplň , zodpovedajúcu cieľom našej kultúrnej revo~úcie. Ukazuj e sa tiež nut
n)·m, aby sa Kruhy organizovali a pracovali v rámci niektorej kultúrno
revolučnej inštitúcie (DO, Cs. spoločnosť pre šírenie vedeck)rch a politických 
znalostí, PKO, závodné kluby ROH, stále kultúrne komisie NV a pod.). 
ktoré rn_ajú prostriedky na zabezpečenie úspešnej činnosti v oblasti kultúry 
a umema. 

Pri nábore členov treba sa zamerať predovšetkým na pracujúcich v závo
doch, podnikoch a družstvách, členov Brigád socialistickej práce a na mlá
dež, pričom sa osvedčila najmä osobná agitácia zápalistých milovníkov 
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umenia u ich spolupracovníkov. Pre prácu v Kruhu však treba tak isto získať 
miestnych kultúrnych a umeleckých pracovníkov (členov divadiel, učiteľov 
hudobných škôl, kultúrnych referentov, učiteľov a pod.) a čo najväčší počet 
tvorivých umelcov z kultúrnych centier, ktorí práve stykom s pracujúcimi 
tu môžu mnoho získať pre svoju vlastnú prácu. Na tejto platforme rnOŽQO 

tiež koordinovať činnosť rôznych v mieste pôsobiacich krúžkov a súborov 
ĽUT. ' 

Bolo by však mylné domnievať sa, že Kruhy priateľov umenia, hoci by 
pracovali sebalepšie, vyriešia všetky naše problémy. úlohy, pred ktorými 
stojí naša mladá socialistická kultúra, sú zložitejšie, a preto bude treba, aby 
sa činnosť Kruhov s nimi zladila. Tak je napríklad vhodné od samého za
čiatku usmerňovať prácu Kruhov tak, aby pripravovala vhodnú pôdu pre 
rozvoj ľudových univerzít umenia, ktorých poslanie s náplňou Kruhov úzko 
súvisí a doplt'ia sa. 

Xajdôležitejšie však je všemožne pomáhať už založeným Kruhom, aby 
po počiatočnom nadšenom začiatku neustrnuli, ale stále úspešnejšie pokra
čovali v práci, aby ju rozvíjali správnym smerom a správnymi formami. Sväz 
slovenských skladateľov, ktorý sa prezieravo zapojil do rozširovania tohto 
hnutia, čakajú preto aj v budúcnosti vážne úlohy, úlohy, ktoré vyplývajú 
z jeho spo!uzodpovednosti za osudy našej h udobnej kultúry. Veríme, že 
podobne ako naši hudobní umelci, hudú túto cennú iniciatívu podporovať aj 
ostatní kultúrni a umeleckí pracovnici. 

Vítame návrh novej ústavy 

Strana a vláda predložili na celoštátnu diskusiu návrh novej ústavy CSR. 
O tomto návrhu možno hovoriť iba s radosťou. Uskutočňujú sa v ňom dávne 
túžby, dlhoročné boje našich robotníkov, roľníkov a pokrokovej inteligencie. 
Sme štát socialistický, štát rovnoprávnych bratských národov Cechov a Slo
vá/wv, sme štát, patriaci k svetovej socialisticltej sústave, usilujúcej sa o pria
teľstvo so všetkými národmi, o zabezpečenie trvalého mieru na celom svete. 

S hrdosťou čítam tieto vety našej novej ústavy, ústavy víťazstva socializmu 
u nás. - Je to ústava, ktorá kladíe blaho človeka na prvé miesto, všethy jej 
články, všetky odstavce a vety hovoria o našich právach, o povinnostiach 
spoločne zveľaďo·vať a riadiť našu drahú vlasť i o jej shvelej budúcnosti. 
Mňa ako umelca nadchýnajú slová našej novej ústavy, v ktorých sa prokla
muje všem.ožná podpora štátu t·vorivej činnosti vo vede a umení, kde sa vy
žaduje čoraz širšie vzdelanie našich pracujúcich a ich aktívna účasť na ume
leckej tvorbe, výsledky ktorej majú slúžiť všetkému ľudu. - Nič krajšieho 
nám nemohla priniesť nová ústava. Je to skutočne skvelý dar, ale i veľká 
povinnosť a zodpovednosť všetkých umelcov. Nuž s radosťou a elánom do 
ďalšej práce, aby sme mohli skvelé myšlienky našej novej ústavy premieňať 
vo významné tvorivé činy a umelecké víťazstvá. 

Dezider Kardoš 
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::N:A DA MAJERSKÁ 
-._.-.. :: ;.._, ' !::.: , ;• 

Nlekofkó .'problémov ·televíznej opery 

···Televízia: -je jednou z posledn)•ch vymožeností technického pokroku. Po 
rádiu, gramofóne, filme prichádza ako celkom nová 'oznamovacia forma, 
ktorá v podstate zhrňuje vymoženosti predchádzajúcich, no prináša aj cel- · 
koín nové., špeciálne možnosti. Preto televízia preberá tradičné formy, ktoré 

-.sa vytvorili predtým, a prispôsobuje si ich. Na druhej strane hľadá nové 
formy výrazu, V)~ára z prevzatých a nových oznamovacích prostriedkov 
svojrázne, výlučne · televízne druhy. 

Hudba zaberá ·v televízii veľký podiel a plni najrozmanitejsie funkcie. 
Môže sa v nej uplatniť vo všetkých prvších formách a žánroch. Táto skutoč
nosť, ako aj veľké množstvo televíznych divákov, svedčí o tom. že hudba na
chádza v televízii obrovské uplatnenie a rozšírenie. Hudobné. programy sú 
Y podstate dvojakého druhu: na jednej strane sú to prenosy z koncertov, 
.divadiel atď., na druhej zas programy vysielané priamo zo štúdia. Ide tu 
jednak o preberanie hudobný ch a hudobnodramatický-ch foriem bez ohľadu 
na rýdzo televízne prostriedky (pri prenosoch), po ·druhé o preberanie (pri-

. spôsobené špeciáhiej televíznej technike) pri vysielaní repertoárových dru
hov zo štúdia, po tretie sú to celkom nové, svojrázne hudobné formy, vy
chádzajúce už priamo z televíznej praxe. Pretože prvý prípad nie je vlastne 
v podstate televízny, a preto aj menej účinný, sú druhé dva v popredí. No 
napriek tomu ho vôbec nemožno negovať, lebo televízia môže takto zohrať 
veľkú kultúrno-propagačnú úlohu tým, že zoznamuje širokú rodinu televíz
nych divákov s prostredím mnohých dôležit)•ch kultúrnopolitických udalostí, 
divadiel, lwncertov atcľ., i keď t)•m umeleck)' zreteľ musí v mnohý ch pr í-

. patloch ustúpiť do pozadia. Prvoradú dôležitosť majú však v televízii pôvodné 
. inscenácie . .. 

' · Zo všetkých ·hudobných žánrov yyužíva televízia najradšej žánre hudobno
dmmatické, kde je p rispôsobenie hudobnodramatickej formy pre formu tele
víznu výhodnejšie . a ľahšie ako u hudobných útvarov nescénických, ktoré 
'SÍ vyžadujú omnoho väčšiu režijnú a technickú vynachádzavosť . Najčastejšie 

. a najviac televízne· využívaným hudobnodramatickým útvarom je opera. 
Opera ako taká je už sama osebe veľmi účinným hudobným útvarom so ši
_rokým demo)iratizačným dosahom. Patrí medzi vyššie 'hudobné umelecké 
formy, ale na rozdiel od výlučne symfonickej hudby je prístupnejšia chápaniu 
diváka pre organické spojenie hudby so slovom a hereckým prejavom na 
scéne. V televízii sa tieto možnosti opery ešte .mnohokrát znásobujú, a to 

· nielen v tom zmysle, že t elevízia pojme oveľa väčšie obecenstvo ako divadlo, 
·:·ale najmä v tom, že t elevízna technika prináša so sebou celkom nové výra
. zové možnosti, ktoré majú v mnohých smeroch veľmi pôsobivý účinok. Tento 
.·'j e . závislý od mnohých činiteľov, ktoré vyplývajú z podmienok vysielania , 

z dokonalosti technickej, zo samotnej povahy diela atď. , atď. Pri prenose 
. opier . nemôže televízia prispôsobovať dielo špecificky televíznym potrebám, 
' &· preto takýto prenos, hoci z hľadiska dôležitosti diela závažný, je po ume-

leckej stránke menej hodnotný. Okrem toho účinné prostriedky divadla . 
veľmi často nie sú účinnými prostriedkami televízie. Mohutné, pôsobivé scé- . 
~y, veľké sbory, honosné dekorácie majú veľký účinok na · scéne divádla. , 
Ale na televíznej obrazovke, kde dominuje detail, môže práve monumenta- ; 
lita pôsobiť opačným dojmom. Preto majú· oveľa väčší význam pôvodné 
televízne inscenácie opier. Tu ide jednak o inscenáciu bežných javiskových 
opier, jednak špeciálnych, takzvaný ch televíznych opier. Len málo opier 
vyhovuje televíznym hľadiskám, respektíve je uaj_bližšic typu op~ry,_ ktor~ 
vznikne po uplatnení všetkých televíznych možnosti. Tento ~ozdiel Je roz-. 
dielom medzi operou prispôsobenou televízii a medzi televíznou operou . . 
V televíznej opere sa už vopred pamätá na všetky technické možnosti, ktoré . 
sa tu môžu využiť v najplnšej miere. Naproti tomu sú tu odstránené všetky 
tie aspekty, ktoré by snáď boli vhodné pre bežnú operu, ale v televízii ne-. 
vyznejú dobre. 

Televízna opera je teda nový hudobný žáner, ktorého ·existencia sa za
kladá na uplatnení nových televíznych výrazových prostriedkov. Aké nové · 
zá~ady z toho vyplývajú na rozdiel od bežnej "divadelnej" op ery? J e to 
predovšetkým otázka libreta. V bežnej opere nie je natoľko očividná slabá : 
dramatičnosť deja, lebo divák je upútaný aj inými momentmi. Televízna 
opera musí mať rýchly dramatický spád, prebiehajúci v lapidárnej drama
tickej skratke. Neúnosné by boli dlhé statické výstupy, k tor é sú často sú• 
časťou opier. Preto aj pri inscenáciách bežn)•ch opier lepšie vyhovujú 
recitatívne ako ariózne opery. Dalšou otázkou je dlžka opery. Treba počítať 
s tým, že dívať sa na operu v televízii je čosi celkom iného ako v divadle, 
kde je zrakový styk so živými osobami menej namáhavý a p o každom dej
stve sú prestávky. Preto aj pri inscénáciách javiskových opier lepšie vyhovujú 
kratšie opery, prípadne také, ktoré sa dajú vhodne upraviť . Tu zase narážame. 
na ďalší problém, či možno a treba partitúry bežných opier upravovať pre 
televízne účely alebo nie. Rozhodujúcim je tu iste výsledok, ktorý je nepo
rovnateľne účinnej ší, ak si režisér dielo šikovne prispôsobi - pokiaľ, pravda, 
nejde o nejaké podstatnejšie zásahy do štruktúry diela. Takéto dramaturgické 
zásahy sú bezpredmetné pri sk!adbách, písaných príamo pre televíziu. Tele
vízia môže použiť už vopred vyhotovenú hudobnú nahrávku. Toto poskytuje 
mnoho nových možností. J e to najmä výber hercov, lebo televízny obraz 
kladie na nich väčšie estetické požiadavky ako divadlo. Ani námaha pri speve 
nepôsobí v televízii dobre, lebo kamera často zachytáva tvár . Okrem toh o sa 
herec môže viac sústrediť na herecký prejav, ktorý je omnoho uvoľnenejší, 
Beviazaný stálou pozornosťou na dirigenta. Televízia teda umožňuje vysoké 
skvalitnenie celkového hereckého prejavu, ktorý prekonáva v televízii veľké 
zmeny. Obmedzené priestory televíznej obrazovky , zväčšené možnosti de
tailných záberov si vyžadujú veľký dôraz na mimiku a účinnosť gest, i tých 
najmenších a najnepatrnejších. Casto môže veľa povedať na obrazovke po
hvb, úsmev, ktorý na javisku ani nezbadáme. Tieto možnosti odškodňujú 
t;levízneho diváka za to, že na obrazovke predsa len nemôže mať ·ten živ)' 
a bezpr61stredný dojem ako z javiska . · 

Vopred vyhotovená nahrávka je výhodná jednak: pre stránku hereckú, no 
poskytuje nové možnosti aj hudbe. Takto pripravov?né hudobné znenie 

277 



umoznuJe pracovať omnoho precízneJSle a plnšie využívať hudobné pro
striedky. Je to najmä náročný hlasový výber, vysoká kvalita speváckeho 
prejavu. Použitím tohto spôsobu utrpí však pp druhej strane jednota optic
k ého a sluchového dojmu. Napriek dobrej akustike často badať rozpor medzi 
optickou a akustickou perspektívou, medzi živou hrou a konzervovaným tó
nom. Z tohto hľadiska j'e výhodnejšie priame vysielanie i s hudbou zo štú
dia, ktorému však ;zasa chýbajú ostatné spomínané prednosti: uvoľnený 
herecký prejav, dô.ŕaz na estetické prednosti hercov atď. Obidva spôsoby -
s priamym i nepriamym zvukov)'m materiálom - majú teda svoje prednosti 
i nevýhody. Pre nákladnosť druhého spôsobu je výhodnejší hotový hudobný 
podklad. J eho· nev)'hody môže odstrániť iba dokonalé vyriešenie technicko
priestorových predpokladov. Otázka kvality televíznej opery závisí teda vo 
veľkej miere aj od technického zdokonaľovania televíznych možností. 

Skomponovanie televíznej opery predpokladá znalosť všetkých podmie
ňujúcich činiteľov - z ktorých sme tu vymenoYali len niekoľko - lebo 
každý z nich určitým spôsobom vplýva na stvárňovací hudobný proces. 
V dôsledku jednoty optického a sluchového dojmu je napríklad otázkou, či 
pre televíziu s malou scénickou plochou nie je vhodnejšie komornejšie stvár
nenie hudobného materiálu. Od hudby v opere sa vždy žiada čo najväčšia 
dramatičnosť a výstižnosť hudobného vyjadrenia dejov)rch momentov. Tele
vízia vo veľkej miere stupňuje túto požiadavku. Hudobn)r dej musí maxi
málne sledovať dej videný a neodvádzať pozornosť diváka od obrazovky. 
Skladateľ môže ďalej novým spôsobom využívať akustiku priestoru a do
sahovať účinné zvukovo-farebné efekty. Tieto a ešte mnohé ďalšie momenty 
vytvárajú charakter televíznej opery. 

Tak ako vývoj televízie a jej foriem prejavu je vlastne ešte iba v začiat
koch, nie j e ešte ustálený ani charakter televíznej opery a možno predpokla
dať, že sa postupným vývojom vykryštalizuje v celkom samostatný druh, 
líšiaci sa od ustáleného pojmu opery, ako sme ho chápali doteraz. 

Spomínané prednosti pôvodných televíznych opier, ako aj ich veľký ' hu
dobno-výchovný dosah, oprávňujú dúfať , že naši skladatelia sa budú zaují
mať aj o tento nový hudobný žáner. 

Nová ústava znamená, že sme už v podstate zavŕšili iednu etapu budovania 
a vytvorili sme podmienky pre prechod do socialisticlwi spoločnosti, ďalším 
stupňom ktorej je už - komunizmus. Pre nás umelcov to znamená znovu si 
u~'edomovať dôležitosť premeny ľudského charakteru, ľudských vzťahov 
k spoločnosti, k veciam i ľudom, znamená to prehlbenie zodpovednosti našej 
práce i rozvíianie tvorive; iniciatívy všetkých nás. Umenie má v tomto pro
cese velmi dôležité poslanie. Dnešný umelechý pracovník ie živou súčasťou 
tohto wevratného procesu. Je potešiteľné, že veľká väčšina našich umelcov 
takto chápe svoju prácu a čestne prispieva k splneniu cieľa, ktorý si vytýčil 
náš ľud. Preto ·vítame novú ústavu, ktorá nám zabezpečuje všestrannú pod
pm·u a istotu v našej práci. 

Mária Kišoňová-Hubóvá 
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LAD I SLAV B U HLAS 

Prelúdiu_m a 'ťokáta Jozefa Kresánka 

Skladba vznikla ešte roku 1957 a koncom roku H)59 bola nahraná za di
rigovania LadislaYa Slováka Orchestrom bratislankého rozhlasu - telesom, 
ktoré si získava čoraz väčšie zásluhy na uYádzaní slovenských kompozičných 
noviniek do života. Kresánek popri. svojej mnohostrannej zainteresovanosti 
siaha k hudobnej kompo~ícii, žiaľ, iba sporadicky, no každé jelio nové . dielo 
vzniká z vnútornej potreby umeleckého prejavu a je uváženým, cieľavedo
mým v)·sledkom j ~ho tvorivých snáh. I keď sa autor po vypočutí diela roz
hodol urobiť v úom niektoré stavebné a inštrumentačné retuše, to nám 
nijako neprekáža, aby sme oboznámili čitateľa s touto novšou Kresánkovou 
skladbou, pretože jej celkový obraz sa ani po úpravách v podstate nezmení. 

Ide o cyklickú dvojčasťovú orchestrálnu 
kompozíciu, v ktorej prelúdium a tokáta 
tvoria kontrastnú jednotu. Prelúdium je po· 
malé s pohyblivejším stredným dielom a má 
idylicko-elegick~' charakter; oproti tomu to· 
káta je založená. na virtuóznej technickej 
brilantnosti s príznačným rýchlym šestnás
tinovým pohybom, nad ktorým sa objavuje 
s led viacerých hudobn)'ch myšlienok. Je 
zaujímavé skúmať, nakoľko nadväzuje au
tor na tradičnú náplň i formu oboch Jústo
rických formových druhov a nakoľko ju 
-obnovuje v zrnysle_svojich umeleckých zá
mcr·ov. Pomalé p.relúdimn nie je monote
matické, typu figuratívneho a rytmicky 
-ostinátneho, ako ho poznáme vo vrcholných 
dielach pozdného baroka, predovšetkým J. 
S. Bacha, hoci samotné spojenie p relúdia 
a tokáty viaže sa práve na toto obdobie, 
ba azda až k počiatkom inštrumentálnej 
lmdby 16. a 17. storočia. Pripominn oh
menu barokového prelúd:a a fúgy, kde na
miesto fúgy je voľnejšia forma tokílty. To je 
však iba pa ralela celkom Yonkajšia. Kre· 
sánkovo prelúdium má toti;'. v poňatí for· 
movom, výrazovom i vo faktúre príbuznosť 
s prelúdiom romantickým a impresionistic
kým, ako l10 pmmámc ...- klavírnych prelú
diách Chopina, Ski-iabina a Debussyho. Na
zdávam sa, že U:e je náhodou, že všetci 
traja skladatelia patria medzi obľúbených 
Kresánkov)•ch majslt'OY. Príbuznosť jeho 
prelúdia s menovanými sllladateľmi je azda 
n!jviac v tektonike vo viacdielnom poly· 
t ematickom riešeni s tl'ndenciou mvšlienkove 
uzavrieť formu.· \' tejto skladbe - je prelí•· . 
<li um trojdielne 

1 
s asymetricky predlženým 

trelim, reprízovým dielom, v ktorom sa 
nachádza tiež ťažisko a hlavné v~·vrchole-

nie tejto časti. Tu prichádza tiež k uplat
neniu pre Kresánko>-u hudobnú tvorbu prí
značné spojenie tematicl<ej a dynamickej 
formovej výstavby. Táto časť azda na jviac 
p t·iponúna impresion~zmus,. najmä v zložke 
harmonickej. Zvlášť markantné je to napr. 
na takomto mieste: 

Treba však povedať, že ako celok nemožno 
C'ha.-akterizovať prelúdium ako impresionis· 
til'ké p redovšetkým pre jeho lineárnosť vo 
,w]en1 hlasov - čo je pre faktfu·u Kresán
ko,·u príznačnou črtou. Je to lineárnosť len 
zr-i!'dkakedy imitačná (napr. tiež v tokáte 
pri č. 17), väčšinou je to jednoduchý a 
nerovna1:ý kon trapunkt dvoj- i viachlasný, 
neraz doplnen)· výplnkovými akordickými 
i'i rytmickými sprievodnými útvarmi, ktorý 
" ' dakedy mení tiež na kontrapunkt dvo
jit)' i viacnásobn)·. · Vzniká to prirodzenou 
<·estou superpozície hudobných myšlienok 
pri ich rozvádzam. Príznačné impresionis
tické akordy vyšších terciových zostáv vzni
kajú u sldadateľa nie ako jav vertikálny, 
lt>ž vzniknut)' z horizontálneho melodicko-
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myšlienkového procesu. Na takomto základe 
vznikajú tiež mnohé polytonálne zvuky, prí
značné pre skladateľovu hudobnú reč. Pri 
formulovaní a rozvíjaní myšlienok sa vy
hýba tradičnej periodicite, v dôsledku toho 
aj typ expozičn),ch partií u neho stráca na 
statičnosti . Cel)·m prelúdiom vládne hlavná 
myšlienka s príznačným slovenským národ
nýin. charaliteroJn, 

ktorú nachádzame v slede za sebou vo va
riácii a transformácii predovšetkým výško
vej, farebnej a harmonickej. Táto je vystrie
daná v strednom diele (od č. 11 v partitúre) 
myšlienlwu novou, oveľa pohyblivejšou a 
kontrastnou, 

Piumcsso -~ 

ttffi.i!$=f rl rms 
Crar. 

~ J4Äafa" ·--
v technike opakovania a vanac1e (najmä 
tiež kontrapunktickej) vytvára sa tiež jedna 
z príznačných čŕt pre formov)' druh 
i iyp prelúdia. Možno teda právom pove
dať, že v skladbe sa stretáva nadväzovanie 
na charakteristické historické znaky prelú
dia s typickými črtami slovenskosti a indi
viduáinymi črt'lmi Kresánkovými. 

Tokáta, ako druhá a posledná časť cyk
lickej skladby, ako sme už spomenuli, je 
virtuózne l'iešenou rýchlou časťou, v ktorej 
sa nad ostinátnym pohybom - ako činite
ľom jednotiacim - objavuje sled viacerých 
myšlienok. Hlavná motivická podoba myš
lienky,, ktorá je charn kteristická pre osti
nátny Šestnástinkov~- pohyb, stojí hneď na 
začiatku toká ty: 

EE:;:J·::=I 
ll • 

Oproti tejto pohybovej Vl'stve stojí niekoľko 
kantabiln)·ch myšlienok, ktoré sa objavujú 
postupne za sebou: 
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Po takomto rade nového myšlienkového 
matl!riálu siaha autor k ich rozvádzaniu 
(par·titúra od č. 19 ), ktoré je zaujímavé tým, 
že sa zužitkovávajú sľJčasne v kontrapunk
tid<ej lineárnosti: teda ako motivické prvky, 
ktoré sa dostávajú do vzájomnej súvislosti. 
Po čiastočne zmenenej repríze (od č. 26) 
prichádza nové rozšírenie, ktoré neustále 
graduje do väčšej zvukovej intenzity i do 
zložitejšej faktúry, ktoré kulminujú v závere 
skladby. I tu teda p r ichádza k asymetrickej 
fomwvej stavbe s dôrazom na tretí diel. 
:VJožno povedať, že to temer zákonite vy
plýva z autorovho dôrazu na riešenie dyna
mickej formy a že taký to postup je pre 
skladateľa príznačný. Takto pohybove osti
nátne riešený typ tokáty priponúna nadvä
wvanie na scveronemecký a taliansky typ 
tokáty 17. a 18. storočia . Pravda, na tento 
druh tokáty riešen ej ako perpetuum mobile 
nadviazala aj novodobá skladobná technika, 
ako to badáme v obdobnÝch útvaroch De
bussyho, Honeggera, Prokofieva, a v ta
komto novom poňatí nachádzame ju aj 
ll Kresánka. U neho sa typ "perpetuum mo
bile" stretáva ešte s istou rapsodičnosťou, 
akú nachádzame v tokátach Fer. Busoniho, 



Fel. Petyreka a i. Ako sme u prelúdia 
poznali ist)• obsahoY)' dualizmus medzi idy
ličnosťou a elegičnosŕou, tak u tokáty sa 
stretáva virtuózna brilantnosť s istou gro
tesknosťou, docielenou najmä v inštrumen
tácii. 

Celkový tonálny rozvrh je úzko v-iazan)· 
na interval zmenšenej k'-:inty d-as. Tónom 
d sa začína i končí prelúdium. V tokáte 
hneď na začiatku sa spája d-molový kvínt
akord s melodickým radom gis-fis-gis-a-h-cis
dis (pozri pr. č. 4). Tu viac prevláda tón 
as (gis), ktor)· je raz ako citlivý tón k tónu 
a, raz ako tercia akordu E, f atď. Tak ako 
v ostatnej Kresánkovej tvorbe, i tu pre
vláda diatonická stavba myšlienok Sekun
dárne rozšírená tonalita chromatického radu 
objavuje sa potom v celkovej hlasovej spleti 
a v útvaroch akordických. 

Farbistá a nesporne svojská inštrumen
tácia diela podopiera súčasný postup via-

< ·er~·eh relatívne samostatne sa vyvíjajúcich 
p l'ÍHlov faktúry. Tieto prúdy sa zväčša roz
deľujú podľa hlavný ch nástrojových skupín. 
Ta k vznikajú popri čiste sólistickej inštru
men tácii tiež čisté farby jednotlivých ná
strojo,"Ých skupín. Tento druh inštrumentá
eie kladie iste nemalé nároky na inter
pretov, najmä ak prirátame k tomu celkovú 
tcehnickú náročnosf tokáty a veľmi zložitý 
heterory tmický charakter faktúry. Tento typ 
in~trumcntácie je u nás pomerne ojedinelý 
a azda našou skladateľskou obcou ešte málo 
uznan)·. Nemožno jej však uprieť svojrázne 
poľíatie i náwk na jej plnú existenciu a 
oprávnenosť. 

Prrlúdium a tokáta Jozefa Kresánka je 
skladba vysokej kompozičnej kultúry, skla
datel'skej invencie, spojenej s erudíciou hu
dobnohistorickou, s kultivovaným vkusom 
pre št~·lovú jednotu. Právom si zasluhuje 
na;u pozornosť. 

Slovenská filharmónia ako jedna z našich vrcholných národných umelec
liých ustanovizní ďakuje oslobodenitt našej vlasti Sovietskou armádou pred 
15 rokmi a tiež febmárovému víťazstvu robotníckej triedy roku 1948 za 
svoj zrod a za všestranný bohatý rozvoj, za netušený rapídny rast a vzl-et slo
~>enského symfonizmu k svetovým métam nielen v samotnej tvorbe, ale i v jej 
čo najvernejšej interpretácii. Je len prirodzené, že Slovenská filharmónia 
s najväčším nadšením víta návrh na novú socialistickú ústavu Cs . republiky. 

Najmä v šiestom článku novej ústavy vidí zakotvené a zebezpečené všetky 
doterajšie výdobytky našej kultúrnej revolúcie i svojej práce a svojho úsilia 
o urýchlené formovanie spoločenského vedomia a citovej bázy socialistického 
človeka; v idí a dostáva v nej aj pevnú oporu pri realizovaní predtým nikdy 
nevídaných krásnych perspektív vývoja ľudstva k socialistickému humanizmu 
a v ňom k účinnému, už ničím nehatenému rozvíjaniu nesmierneho bohatstva 
ľudskej tv orivej práce ako ozajstného .základu ľudského šťastia. V návrhu 
na našu novú ústavu Slovenská filharmónia. vidí a náležite si uvedomuje aj 
tie velké úlohy, ktoré pre ňu z novej ústavy vyplývajú. Predovšetkým vidí 
svoju povinnosť rozšíriť sieť koncertov na najširší okruh poslucháčov, hlavne 
na priemyselné a družstevné centrá ležiace mimo Bratislavy, uvedomuje si 
svoju povinnosť usmerňovať výchovu a vkus mládeže celého národa, ktorý 
za svoj rýchly kultúrny a umelecký rozvoj môže ďakovať jedine socialistickej 
spoločnosti, budovanej na Leninových zásadách riešenia národnostných otá
zok. Preto sa SF organizačne i zdokonalovaním svojich umeleckých kvalít 
statočne pripravuje na plné uspolw jovanie všetkých kultúrnych a umeleckých 
potrieb človeka budúcej k.omunistickej spoločnosti . 

.Ján Strelec 
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Štátne ceny Klementa Gottwalda na rok 1960 

~a návrh ':Jády Repub!iky če~koslovenskej udelil preziden! republiky ako 
preJ~Y uzna1~1~ ,ľudo~odemokr.alrckého ~t~tu za vynikajúce tvorivé výkony, 
ktor? oboh~ti!l ! ud~ke pozname, vytvonh umelecké hodnoty alebo ináč pri
~pelt k socJahsLick<'.J v)·sia,·be našej vlasti, štátnu cenu Klementa Gottwalda 
s čestn)rm titu'om "Laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda v roku 1960" 
za ti No hudobné diela: 

Václarovi Trujanvvi za hudbu k filmu Sen noci svätojánskej. 

\ ' fadimírm•i Sommerovi za Sláčik o,·{- kntrteto d mol. 

. Laureátom stát nej ceny Klemt>ota Gottwalda srdečnť' blahoželáme. S ich 
umeleck)·m profilom oboznámime čitateľo,· v niektorom z ďalších čísel nášho 
časopisu. . Redakcia 
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Jubilejné ceny k 15. výročiu oslobodenia 
' 

Vláda republiky udelila na návrh hlavnej poroty umeleckej súťaže k 15. 
výročiu zrodu ľudovodemokratickej CSR v odbore hudby tieto hlavné ceny: 

Cenu I. stupňa: 

Národnému umelcovi Eugenovi Suchoiíovi za operu Svätopluk. 

Cenu II. stupňa: 

Pavlovi Boŕkovcovi za III. symfóniu. 
Zaslúži!ému učiteľovi Emilov i Hlobilov i za symfonickú báseň Svátek práce. 
Janovi Kaprovi za V. symfóniu (Olympijskú). 
Deziderovi Kardošovi za Hrdinskú baladu pre sláčikový orchester. 
Alexandrovi M oyzesovi za Baladickú kantátu. 
JiNmu Pauerovi za Sláčikové kvarteto. 
Milošovi Sokolovi za symfonickú báseň Dev á tý kveten. 

V edeclw-kritické práce v odbore hudby : 

Cenu I. stup1'ía: 
Dr. Jaroslavovi Jiránkovi za dielo Vít Nejedlý. 
Prof. dr. Antonínovi Sychrovi za dielo Estetika Dvorákovy symfonické tvorby . 

Zvláštne odmeny hlavnej poroty 
v odbore hudby 

L. lloloubek: RQ_dina,..--.QI!_em, ... .J. Kalaš: 
Nepokorení, opera. F. Suchý: Maryla, opera. 
A. Oiienáš: Vrchá rska pieseň, balet. O. Floss
mann: Partizánka, tanečné obrazy. O. Má
cha: Noc a nad.ejc, symfonická báseň. M. 
Ištván: l( oncert pre klavír a orchester. J. 
Jaroch: II. symfonie. I. Jirko: Roncert pre 
klavft• a orchester. K. Reiner: Symfonie. 
J. Zimmer: IV. symfónia. O. Flossmann: 
T1·i zastavení, kantáta. I. Rezáč : Predohra 
k J\.l ajakovského poéme Správna vec. T. 
Schaef er: Rapsodická reportáž, symfonická 
báseťL J. Dadák: Už nikdy více, symfonická 
báseň . J. Podešva: IV. smyčcový kvartet . 
./. llanuš : Suita dramatica pre srnyčcový 
kvarlet. L. Bárta: Sonáta per husle a klavír. 
J. SLanisla••: Svetla na východe, cyklus 
piesní. L Burlas: Sláčikové sexteto. G. IGi
••inka: Sonáta pre sólove husle. K. Slavický : 
Madrigaly na ľud. texty, zmiešaný sbor. 
K . Reiner: Na Rudém námestí, sbor. .\1. 
Raichl: Studentská, estrádna pieseľí. M. 
Raichl: Blahopi'áni, estrádna pieseií. J. Hurt: 
To zpivám mladým, pieseň. K. Reiner: Tri 
politické piesne. A. Fried : Poselství Americe. 

.l. Boháč: Na nás to čeká, pionierska pieseň. 
V. Felix : Dny radosti, pionierska pieseň. 
J. Hurt: Svet zmenil se, masová pieseň. A. 
Palouček: Ranní setkání, pieseň. 

\ ' )·r·obcom majstrovských hudobných ná
strojov, ktorými sa zúčastnili na súťaži: 

P. Otalwr Spidlen, Praha - za husle, vio
lu, čelo. J. Vávra, Luby u Chebu - za 
husle. K. V ávra, Praha - za husle. O. Will
mann, Bratislava - 1.a husle. J. Mrlwiélw, 
Praha - za husle. Ant. Galla, Brno - za 
husle a violončelo. 

Cestné uznania hlavnej poroty 
v odbore hudby 

__M. Koŕí~~ajce na vandrovku, 
opera. F. Suchý: Vysoč:na, symfonická suita. 
.J. Zd. Bartoš: Poselst'<í, kantáta. E. Hlobil: 
[V. symfonie. O. Chlulma: Ve jménu života, 
kantáta. S. Juro••sltý: Sunú hora rodná, kan
táta. l. Kalaš: Bubny míru, symfonický 
obraz. J. Kapr : Zahrajte pro radost, detský 
sbor, orchester. J. Kfiéka: Praze, kantáta. 
J. Kapr: Sny a plány, cyklus zmiešaných 
sborov. J. Feld: Kveten 1945, d ramatická 
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p•·cdohra. M. Hla~'áč: Symfónia. I. Hurnik: 
Koncert pre hoboj, cembalo a sláčikový or· 
ché$ter. V . Kala bis: Koncert pre husle a 
orchester. J. Matej: II. symfónia . J. Kŕiéka: 
O vlacích a mašinkách, cyklus pesničiek 
V. Neumann: Hornická balada, zmiešaný 
sbor. M. Vignati: Carovný svet, detské pies
ne. M·. Barvík: 1\fá nejdražší, pieseň. J. Berg: 
Ohne, cyklus mužských sborov. J . Dvoi'áéek: 
Zpčvy in C, Etudy pre klavír (3). I . Hurník: 
Klavírne trio. I. Jirlw : Soná ta pre husle a 
klavír. K. Sodom ha: Ne náhodou~, pochod. 
K. .Reiner: To my ženem. čas l, pochod. 
F:. Strašek: Východ slunce, masová pieseň. 
F. HertZ:· Pochod stavbai'ii.. K. Sodomka: 
Pochod !<omhajnistu. L. Podéšt: Společná 
piseň. G. ICI'ivinka: Na pameť soudruha, 
smútočné sbory. M. Vilec: Novému občian
kovi, sbor. M. Krejčí: Smútočná hudba pre 
dychový orchester. F. HertZ: Znelka. J. Pra
•·cček: Ostrava tančí, polka. K. Vacek: Do 
synkopy, polka. M.. Vignati: Kariéra" sati
r-ická pieseň. F. Volánek: Skočná. J. H urt: 
Za núr, malá kantáta. L. Podéšť: Vítejte u 
nás!, pieseň s orchestrom. B. Nikodém: 
Piesne z hry Tartuffe 2. L. Podéšť: Halo, 
svete!, masová pieseň. V. Neumann: Stará 
basa. J. Feld : Píse1'í. o míru. J. Berg: Zaho
fela hŕízka, pieseň. L. Podéšť: Varta, po
chodová pieseň. V. Neumann: Zpíváme klu
kitm, pochodová pieseň. A. Matoušek: Súbor 
52 piesňo-I'Ých textov. E. Sojka: Súhor 43 
piesň<?vých textov. M. Zachata: texty : Tobe, 
Ameriko! Atomová pohádka, Vojáci zpívají. 
J. R. Pick: 6 satír. tex tov k piesňam M. 
Raichla. J. Hoŕ~?C : St.režte si lásku!, cyklus. 
Z. Malý: Súhor 9 piesňových textov; I. 
Stuha : Píseň bez velkých slov, t ext. K. 
Siktanc~ Studentská, k piesňam M. Raichla. 
.J, Stenglová: Písnička j e tady, text. K. 
Bezďek: Píseľí a letní ráno, texty. Z. Spilka: 
Píseň o míru, text. .4. V á vr a, Praha : za 
husle. B. Pechar, P1·aha: za husle. J. B. 
Herclíh, Mladá Boleslav: za husle. C. Musel, 

Praha : za husle. K. Pilai', Hradec Králové : 
za husle, J. Pätzel, Luhy u Chebu: za violu 
a čelo. V. Pilar, Hradec Králové: za violu. 
F. X. Drozen, Tumov : za husle. A. Miiller, 
Praha: za husle. C. Musel, Praha, za husle. 

Zvláštne odmeny hlavnej poroty 
v odbore vedecko-kritickej práce 

L. Linhart: Umení je život a tvorba, s pri
hliadnutím na ďalšiu prácu o Sovétském 
filmu. J. O. Fischer: Monografia o francúz
skom básnikovi Berangerovi. E. Holý: Svét
lou cestou. K. Janeček: Analytický úvod do 
harmonie. M. Bakoš: Styri štúdie z literárnej 
vedy. F. Burianek : Současná česká literatura. 
Z. Pešat: J. S. Machar - básnik. P. Paška: 
Z dejín 1·obotníckej osvety na Slovensku. 
P. Lýselt : ÚYod do hudební výchovy. 

Cestné uznanie hlavnej poroty 
v odbore vedecko-kritickej práce 

M. Barv ík: Jak poslonchat hudbu a Vývoj 
hudebních slohit. B. Fuchs: Historické mesto 
a nový urbanismus. IC Honzík : Veci kolem 
nás. K. Michl: Alois Beer - malíf a kroni
kár. O. Nový : Funkce a promeny českých 
historických mest od jejich vzniku. V. Rich
ter: Ranne stredoveká Olomouc. J. Smolka: 
Ceská kantáta v obdobi medzi dvema vál
kami. E. M. Hradil: Sborová tvorba česká 
a slovenská. O. Fric: Nástin dejín a perspek
tívního rozvoje hudební kultury Gottwal
dovského kraje. V. Volat•ka: O soše. A. 
Buchner: Hudební automat. K. R isinger: 
Vôdčf osobnosti české moderní hudební te
orie. E . Simúnek: Estetika vývoja súčasného 
umenia. S. Technik: Liberec minulosti a bu
doucnosti. O. Bartoš: Lounsko v dile K. 
Komáda a K. Biebla. B . Syrov ý: Studijní 
slovník architektúry. J. Mihule: Symfonie 
Bohuslava Martinu. 

~o všet~o zaru.~u1e a dáva nová ústava Cs. republiky baníkom, tavičom 
pn vysokych pecwch, roľníkom, umelcom a ·všetkému ľudu. Naši pracujúci, 
ht01·~ch už nemorí ťažká robota a neistá budúcnosť, môžu teraz otvárať svoje 
srdcta tomu krásnemu, čo svet má - kultúre. My umelci sa radi chopíme 
s·vojich inštrumento1> a prídeme medzi ľud, aby srne spoločne dovŕšili socia
lizmus a kultúrnu revolúciu.. Chceme čestne splniť všetko, čo nám ukladá 
'nová ústava Cs. republiky. 

To je iba pár mojich úprimných slov. 
Tibor Gašparek 
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RICHARD RYBAR IC 

Pätnásť rokov rozvoja slovenskej hudobnej vedy 

Zhodnotiť v)-voj našej hudobnej vedy, 
zamyslieť sa nad dosiahnutými výsledkami 
od oslobodenia našej vlasti hrdinskou Cerve
nou armádou znamená vlastne pouvažovať 
o osudoch jednej vedeckej disciplíny, ktorej 
dejiny za toto obdobie sú priam klasickým 
príkladom vzostupu vedeckého bádania v 
socialistickej spoločnosti. 

Hudobná veda nemá na Slovensku veľkú 
a dlhú tradíciu. Jej prvé skromné a roz
pačité začiatky siaha jú iba do minulého 
storočia. Za prvej republiky od roku 1921 
už síce jestvoval na filozofickej fakulte se
minár hudobnej vedy, ktorý viedol pro· 
fesor Dobroslav Orel, ale kapitalistické spo
ločenské zriadenie nebolo schopné poskyt
núť podmienky pre sústavné a seriózne 
muzikologické bádanie. Hudobnovední pra
covníci - bolo ich veľmi málo - boli 
morálne i materiálne ponechaní sami na 
seba, holi izolovaní a nenachádzali pocho
penie. Ak ponímame vedu v tom najmoder
nejšom zmysle slova alw cieľavedomú a 
kolektívne organizovanú bádateľskú činnosť, 
silne spoločensky zainteresovanú, zistíme, 
že ozajstné medzníky v histórii slovenskej 
hudobnej vedy sú roky 1945 a 1948, teda 
vznik ľudovodemokratického Ceskoslovenska 
a dovŕšenie víťazstYa pracujúcich vo F eb
ruári. Zmysel a v:)~znam týchto dvoch de
jinných miľnikov je pre našu kultúrn a vedu 
obrovsk~'; skutočnosť, že sa kultúra podľa 
leninskej tézy stáva za socializmu majetkom 
celého ľudu, určuje jej tvárnosť a ďalši 
vývin. P osledných pätnásť rokov hudobnej 
vedy možno celkom jednoznačne charakteri
zovať ako obdobie bezpríkladne veľkého 
rozvoja a vzostqpu jej spoločenského vý
znamn. 
Hneď na začiatku našich úvah treba 

-podčiarknuť, že hudobná veda si za uply
nulé obdobie získala nielen pevné miesto 
v sústave vedeckých disciplín, ale i dobre 
vybudovanú pracovno-organizačnú základ
ňu. Vybudovali, resp. dobudovali sa muzi
kologicM pracoviská, na pôde ktorých od
borní a vedeckí pracovn[ci riešia problémy, 
k spracovaniu k torých v minulosti nebolo 
možné pris túpiť. Roku 1950 vznikol Ostav 
hudobnei vedy Slovenskej akadémie vied, 
ktorý predstavuje komplexné muzikologické 
pracovisko s 15 pracovníkmi. Mimoriadne 
vzrástla i autorita Hudobnov edného sem i-

nára Filozofickej falrulty Univerzity Komen
ského ako inštitúcie nielen pedagogickej, 
ale i vedeckej. Roku 1947 vznikla pedago
gická fakulta s katedrou hudobnej výchovy 
(r. 1953 sa pedagogická fakulta organizačne 
osamostatnila a bola prebudovaná a rozší
rená na Vysokú .Ýkolu pedagogickú ) a roku 
1949 sa zriadila V ysoká šk ola múzických 
umení s hudobnou fakultou. Na oboch 
týchto školách úspešne pracuje viac muzi
kológov. Veľký význam má i Sväz česko
slovenských skladateľov a od r. 1955 Sväz 
slovenských sl>ladatelov , kde sa zorganizo
vala zvláštna hudobnovedná komisia, zdru
žujúca temer všetkých slovenských hudob
neteoretických a vedeckých pracovnikov. 

Podobne ako podmienky pracovné, priaz, 
nivo sa vytvárali a j možnosti publikačné. 
Na prvom mieste treba spomenúť, že až 
v ľudovodemokratickom zriadení sme sa 
dočkali slovenského hudobného časopisu. 
Sloven.~ká hudba, mesačník Sväzu sloven
ských skladateľov, vychádza síce pomerne 
krátky čas (od r. 1957), ale osvedčila sa 
ako vhodný časopis aj pre publikovanie 
kratších hudobnovedných príspevkov. H u
dobnovedný sborník (vyšli dva zväzky) a 
H udobnovedné štúdie (ešte v prvom pol
roku 1960 vyjde štvrtý zväzok), ktoré vy
dáva Ústav hudobnej vedy SA V v rozsahu 
300- 400 strá n priemerne raz ročne, pri· 
nášajú väčšie štúdie zo všetkých odborov 
hudobnej vedy . Knižnú h udobnovednú li
teratúru vydáva jednak Slovenská akadé
mia vied, jednak Slovenské vydavateľstvo 
krásnej literatúry, kde je zvláštny hudobný 
odbor. Slovenské príspevky vychádzajú aj 
v pražský ch Hudebních rozhledech (od r. 
1948). Kým za prvej republiky a za tzv. 
slovenského štátu (1921-1944) vychádzalo 
ročne priemerne 3,5 titulu knižný ch pub
likácií o hudbe, od r. 1946 počet týchto ti
tulov vzrástol na 7,7, teda viac ako dvoj
násobne. Od r. 1946 do aprila 1960 vyšlo 
na Slovensku (ak nepočitame školské učeb
nice, skriptá a rôzne výročné zprávy) spqlu 
110 kníh s hudobnou a hudobnovednou 
pl·oblematikou. 

Císla, ktoré sme tu na ukážku uviedli. sú 
sÍ<'e dobrým, ale predsa nie jediným a ·ab
solútnym meradlom vykonanej práce. Ove
ľa zaujímavejšie je sledovať samotnú pro· 
blematiku hudohnej vedy, jej vedeck)' a 
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metodologický vývoj, zamyslieť sa nad 
hodnotou a kvalitatívnymi v)·sledkami pät
násťročnej práce. 

Metodologický vývin slovenskej hudob
uej vedy od roku 1.945 je poznamenan)• 
dvoma charakteristickými črtami. Vieme, že 
":&pik ľudovodemokratického Ceskosloven
sl<a a Víťazný február sú viťazstvom l'Obot
J\ickej triedy, vedenej komunistickou stra
nou. Osvojenie si marxisticko-leninského 
svetonázoru, preniknutia do filozofie dia
lektického a histol'ického materializmu je te
da pre slovenskú h udobnú vedu od r. 1948 
problémom a úlohou číslo jedna. Pritom 
však nejde len o to, ab y sa marxizmus
lenin izmus stal gnoz<·ologickým a metodo
logick:)•m základom, ide ttt o v iac, predo
všetkým o nov)' zástoj etick)•. Marxistický 
svetonázor je totiž predoYšctk)"Jn filozofiou 
tvor·ivou, filozofiou aktivity a činu, a pret o 
byť marxistom znamená pre muzikológa 
stať sa predbojovníkom a spolutvorcom n o
vej .socialistickej hudobnej kultúry. úlohy 
a postavenie h udobnej vedy formulov al už 
T. 1951 Antonin Sychra, ktorý na II. ple
nárnom zasadnutí Sväzu čs . skladateľov po
vedal: "Sme na prahu netušeného 1'0zma
chu našei hudobnej tvorby a veda, al> chce 
byť na výš/te svoiich úloh, musí vydávať 
s·••edectvo o veľl:ých a krásnych možnos
tiach, vyzdvihovať podla zásluhy ako prí
hlctd a vzor úspechy nove; tvorby, ulwzo
va.ť smer a, pravda, ai ostro odmietať, kde 
hrozi nebezpečenstvo ďalšiemu výv inu." 
(Hudební rozhledy ITL číslo i2, str. 19.) 

Druhou charakteristickou črtou YýYoja 
slovenskej hudobn ej vedy od konca druhej 
svetovej vojny je snaha a program dohnať, 
čo sa v dôsledku n cprajn),ch pomerov v mi
nulosti zameškalo. Toto snaženie, ktoré si 
vyžaduje veľké vypiitie síl, nakoľko až te
raz prichodilo zhostiť sa t)·ch základných 
úloh (h curistických, organizačných a i. ), 
ktoré inde, napr. v Cech ách, Nemecku, Ma
ďarsku a i. u ž vy konali prechádzajúce ge
nerácie, je organickou súčasťou politilty , 
usilujúcej sa o prekon anie tradičnej zaosta
losti Slovenska. 

Tieto úlohy a problémy : na jednej stra
t•e dopracovať sa novej u pev-nej vedecko
metodologickej základne a na druhej strane 
vy1·ovnať sa so súčasným stavom európskej 
hudobnej vedy sa týkali všetký ch troch 
pracov-n)·ch a problémových komplexov na· 
šej hudobnej vedy, a to bádania a zhodno
t enia súčasnej slovenskej hudobnej kultúry, 
flko i hudobnej folkloristiky a hudobnej 
historiografie. Tieto tri v podstate vlasti
Ycclné odbory hudobn ej vedy predstavujú 
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veľa otázok a 'problémov, predstavujú · na
šu hudobn ú vedu ako celok. 

A. HĽDOBXA VEDA A SDCAS:.\!OST 
Vzťah hudobnej vedy k súčasnej hudob

nej tvorbe a životu sa za posledný ch pät
nás ť rokov Yytváral v celku jednoznačne, 
ako vzťah aktívnej spolupráce. Xie t takej 
oblasti, kam by h udob ná Yeda - pravda, 
nie rovnak ou mierou - nebola -. tak či onak 
zasiahla. Účasť hudobnej vedy na našom 
súčasnom hudobnom dianí sa prejav uje jed
nak na hodnotení tvorby našich skladateľov 
(a vý konoY reprodukčných umelcov a te
lies), jednak na ríešerú základný ch este
ti <~k)cch a t eoretických otúzok, vynárajú
eich sa v súvislosti so súi-asnou situáciou 
našej hudobnej kultúry. 

Pokiaľ ide o hodnoteni<' súčasnej tvorb y 
a jej muzikologické spracov anie, možno vyc 
kázať bohatú i:innosť a mnoho kladných vý
sledko\'. Dá sn povedať, že ani jedno vý
znamnejšie dielo neostalo nepovšimnuté a 
o n ejednom sa vášnivo diskutovalo. Máme 
tu n a m ysli nielen analytické a kritické 
state, rozbory v Hudebrúch rozhledech a 
Slovenskej hudbe, ktorých počet je mimo
riadne veľký, ale hlavne väčšie práce, štú
die, knihy, monografie o jednotlivých skla
dateľoch, prípadne i pokusy o pohľad na 
väčšie celky. Len samotných knižných pub
likácií, monografií o jednotlivých sloven
ský ch skladateľoch vyšlo od r. 1955, keď 
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 
začalo eruciu profilov slovenských sklada
teľov, do r. 1959 spolu osem (r. 1955: Zd. 
Bokesová: Simon Juro~·sk·ý, J. Fišer: An
dl'ej Očenáš, Zd. Nováček: Dezider Km·doš, 
J. Samko: Ján Cikker, E. Zavarský : Eugen 
Suchoň ; r. 1956 : L. Burlas : Alexander Moy
ze.~; r. 1957: i\1. Palovčík: Frico Kafenda; 
l'. 1958: F. Klind a: Alexande;· .Albrecht, 
k l'omu trehn l)I·ipočítať aj - žiaľ, zatiaľ 
len ojedinelý - pokus o marxistické chá
panie v)·voja súčasnej hudby od Zdenka 
No,·áčka: Súčasná slovensl~á hudobná tvor
ba 1945- 1954. Vydala SAV r . 1955). Ve
decká h odnota t)-chto diel, písan )rch väčši
nou pl'e širšie publikum, je rôzna, je totiž 
podmienená znalosťa1ni a rozhľaciom toho
k torého autora, nejedna z nich má dobr ú 
úroveň, n o sú medzi nimi aj také, k de sa 
relý au torov vedecký arzen ál vyčerpáva 
v púhych formových rozboroch b ez toho, 
že by sa dospelo k hlbšiemu a celostnej
šiemu vývojovému aspektu. Tieto profily 
treba privítať, no neslobodno zabúdať, že 
sa v nich píše o skladateľ och žijúcich, ume
leck)· vývoj ktorých n emožno považoYať ..> · 

Minister akademik Zdenek Nejedlý v rozhovore s doc. dr. J. Kresánkom. dr. J . J ir ánkom a dr . L. 
Burla som na ll. s jazde Sväz u českos lovenských s kladaterov. Foto: A. Blá ha 

za ukončen)•. P1·cto je problém zastarania 
a prekonania ,. prípade týchto profilov 
zvlášť chúlos tiv~· už a j preto. leho nároky 
n a hudobnovednú a publicistickú prácu 
stäle rastú. 

Celkom neuspokoji,·á je však situácia na
~ej h1;1dobnej kritiky . Program bojovej, 
Ideove.} a odborne dobre fundov anej kritiky 
je aj napriek početn)-n1 pokusom o zlep
šenie daného staYu, ktoré sa v ned il v n ej 
minulosti podnikali. ešte stále len prinním. 
Naposledy sa o tázkami hudobnej kritiky 
zaoberal v decembri 1959 s jazd slovenských 
skladateľov, kde sa správ n e 7.dôraznilo, že 
" ... pre z lepšenie našej lw dobnei kritiky 
ie potrebné sprofesion(l/izo••ať túto činnosť 
zriadením. redaktorských miest s hudobno
vednou hvalifiká.ciou u '·äčších denníkov, 
týždenníkov a iných časopisov" (z referátu 
J. K,·esánka, Slovenská hudba, roč. :1960, 
čís . 1-2, stt. 27). Pravda, toto sprofesioM
lizovanie nemožno rhápať len ako adminis
tra tívne opatrenie, a le ako v ytvorenie pod
mienok pre znbezp ec'enie n eustáleho poli
tického i odbornpho t•astu našich kritikov 
najmä mlad)·ch, kto r·ý ch je dosť, ch)·ba jú ir~ 

,-šak skúsenosti a ,-ozhfad. H ovol'iac o hu
clohnej kritike. treba poznam('nať, že p o
zomosC, k torá sH w uuje našej tanečnej a 
zábavnej hud be, je \·onkoncom nedostatoč
ná, hod práve túto hudba má naj širší akčný 
rádiu s. Hovn;~ko málo sa hudobná v eda a 
k.-itika zaober~ tYo rbou mladý (•h sklada te
ľoY, k torí si taktnú a printef skú pomoc za
slú:i:ia a vedia ju i patt·ične oceniL 
Veľmi vážne ú loh y mala a má naša hu

tlohná veda pri riešeni základnvch csleticko
t corc~irkýrh otázok, nastoľov;ných novým 
vývoJom našej hudby . l:ž nfl prvej plenárke 
Sväzu českoslovensl;)-ch skladnteľov, k torá 
sa kona la v dňoch 22.-25. IV. j 950 v Pra
he, sa česk[ i sloYenskí skladatelia vvslovili 
za socialistický realizmus ako za ~enie 
socia listick ej epochy . Táto línia bola v zá
sade potvrdená aj na ďalších sväzových 
plcnárkaťh a sjazdorh. Z toho pre hudobnú 
\·edu vyplýva potreba rozpracovania teórie 
socialistického realizmu a .~irokého súboru 
pl'Ohlémov marxisticko-len inskej hudobnej 
estetik~-. Pravda! koncepcia a predstavy 
o soria lis tieko.m rcflli7.me sa u samotný ch 
skladateľov, ako aj u muzikológo,-, menili . 
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Zdravý a prirodzený vývoj tu šiel od zjed
nodušeného a dogmatického chápania (ako 
dôsledku kultu osobnosti v r. 1950-1955) 
k hlbšiemu a prenikavejšiemu poznávaniu. 
Na vypracovmúe nejakého "systému" mar
xistickej estetiky nebola v prvej polovici 
päťdesiatych rokov ešte zrelá doba, preto 
badáme prevahu prác čiastkového zamera
nia. zaoberajúcich sa jednak kritikou zá· 
padnej úpadkovej hudby, jednak proble
ITiatikou ideovosti, národnosti, ľudovosti a 
profesionálneho majstrovstva (Hudební roz
hled y, Kultúrny život a i.). V tých časoch 
vznikla a j kniha Zd. Nováčka "Uvod do 
estetiky hudby", kt orej síce nechýbajú bys
tré myšlienky a formulácie, no nie je úvo
dom v pravom zmysle slova. Je to reťaz 
viac-menej samostatných kapitol z hudob
nej estetiky, no 1Úe vždy organicky na se
ha nadväzujúcich. Podobne ako v období 
do r. 1955, resp. 1956, aj neskôr ešte stále 
prevažujú štúdie s čiastkovou problemati
kou, z ktorých uveďme hlavne práce J. 
Kresánka (K problematike sociálnei funlt
cíe hudby, Hudobnovedné štúdie II., 1957, 
K problematihe umeleckého maistrovstva, 
Knižnice H udebnfch rozhledii. roč. II., sva
zek 5 a krátku, ale podnetnú apostrofu 
Z odlta;:;u Zelenka Neiedlého v Sborniku stu-

. dii a materiálu k 80. narozemnam. Kniž
nice Hudebních rozhledti, roč. IV., sv. 4.-
5. a state v Slovenskej hudbe). Pre obdobie 
od roku 1956 je tiež príznačné, že sa oveľa 
zodpovednejšie a vedeckejšie začínajú na
stoľovať aj tie otázky, ktoré sa spočiatku 
obchádzali mlčaním alebo odbavovali aprio· 
risticky. Pozoruhodná je najmä práca Eu
gena Simúnka " Problémy estetiky hudob
ne; interpretácie" (1959), ktorá je jednou 
z prvých hrázd na poli takmer neoranom, 
a nejedna zo sérň ideovo-estetických p rí
spevkov v posledných ročníkoch Slo•·enskej. 
hu.db~' od Zd. Bokesovej, L. Burlasa, J. Kre
sánka, E. Simúnka a i. 

Nie .ie možné uzavrieť tieto odstavce bez 
niekoľkých kritických pripomienok. Minu
lého roku sa na sjazde socialistickej kultúry 
veľmi zdôraz•'íovala potreba výchovy vku
su a boja proti gýču. Pretvárať človeka, 
formovať jeho duchovný život nie je, prav
da, dosť dobre možné bez dôkladného po
:mania jeho kultú;nych hudobn)rch záuj
mov, vzdelania a muzikality. Sociálny vý
sk um muzikality sa u nás už začal (má
me tu na mysli knihu J. Samku Hudba a 
hudobnosť v spoločnosti , ktorá vyšla roku 
1947), no zdá sa, že okrem príspevku L. 
Burlasa Za lepši vzťah mládeže k hudbe, 

Herbart Schulze (vpravo) s čs. delegatmi prof . . A. Sychrom a dr. Z. Novačkom na Schubertovom kon
grese v Berline 
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Pracovníci ústavu hudobnej 
vedy SAV prom. hist. A. El
sc heková, dr. R. Rybarič. dr. 
P. Polák, dr. J . Terrayová, dr. 
V. Donovalová. J . Kováčová a 
dr. F. Poloczek 

kde sa hovorí o hudobných záujmoch pra
cujúcej mládeže v Chemosvite (Slovenská 
hudba Il., str. 470- 473), sa na tomto poli 
takmer nic nepodniklo. Pravda, presný ve
d ecko-metodický výskum tejto problema
tiky je nad sily jednotlivca, bolo by však 
dobré pouvažovať o zorganizovaní takejto 
akcie na pôde niektorého vedeckého, resp. 
vedecko-pedagogického pracoviska. Tak by 
sa získal cenný materiál. V tejto súvislosti 
je potrebné vážne pripomenúť, že a j v šlú
illu otázok hudobnej psychológie, pedagogi
k y ap. sme - núerne povedané - veľmi 
pozadu. J e kniha Viliama Fedora: Metodi
ka hudobnei výchovy (1954) prísľubom, že 
v budúcnosti sa týmto otázkam dostane 
viac pozornosti zo strany vedy? 

B.) SLOVENSKA ĽUDOV Á HUDOBNÁ 
KULTúRA VO SVETLE VEDY 

Hudobná folkloristika má zo všetkých 
hudobnovedných disciplín na Slovensku 
najjdlhšiu minulosť. Prvé veľké zbierk-y slo
venského folklóru sa viažu k menám P. J. 
Safárika (1823), M. R olku st. (1830), Jána 
Kollára (1834) a neskôr k činovníkom Ma
tice slovenskej (edícia Slovenské spevy 
1890- 1926). Roku 1925 bol pri Filozofic
kej fakulte Univerzity Komenského založe
ný Státny ú stav pre slovenskú ľudovú pie
seň, ktorý vdiedol Dobroslav Orel a neskôr 
Konštantín Hudec, no ozajstná sústavná 
plánovaná práca sa začína až od r . 1951 na 
Ustave hudobnei vedy SAV, kde sa zriadilo 
oddele~e hudobnej folkloristiky (má dnes 

osem pracovníkov) s potrebn)•m technickým 
vvbavenim. 

·Stúdium a poznávanie hudobného fol
klóru je dnes jednou z najdôležitejších 
úloh hudobnej vedy. J e to úloha veľmi 
príťažlivá, a te nielen preto, že slovenská 
ľudová pieseň patrí medzi mimoriadne za
ujímavé a cenné fondý stredoeurópskej hu
dobnej kul tťiry, ale aj preto, že ľudová pie
seň zoh rala a ešte vždy hrá dôležitú úlohu 
vo formovan í umelej, ale n árodne oriento
vanej slovenskej hudby. 

Crtajú sa dvojaké úlohy našej hudobnej 
folkloristiky. Skutočnosť, že naša ľudová 
pieseň ešt~ stále predstavuje živý prejav 
ľudovej tvorivosti, stavia do popredia po
trebu zbierania a konzervovania materiálu, 
chápeme ako nevyhn utnú, ale len prvú 
fázu práce, vytvárajúcu podmienky pre dru
hú, vlastnú úlohu hudobnej folkloristiky, pre 
štúdium a vedecké spracovanie bohatstva 
našej ľudovej tvorby. 

S doterajšími výsledkami môžeme byť spo
kojní. Len v rukopisnom arclúve Ústavu 
hudobnej vedy SA V sa nachádza vyše 20 000 
piesňových zápisov a okrem toho ešte 25 000 
textov z rôznych lokalít, z ktorých len ma
lá časť bola prevzatá z bývalého Státneho 
ústavu p re slovenskú ľudovú pieseň. 
Z tých to materiálov sa publikovali zatiaľ 
prvé tri zväzky edície Slovenské ludové 
piesne (r. 1951,, 1954, 1956. Roku 1960 vy
šlo druhé, pozmenené a doplnené vydanie 
prvého zväzku). Okrem toho po mnoho
ročnom čakaní konečne vyšiel prvý diel 
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monumentálnej zbierky Bélu Bartóka (Slo
venské ľudové piesne l. 1960) a máme po 
prvýkrát publikované aj slovenské ľudové 
tance (F. Poloczek-J. Kovalčíková: Slo
venské ľudové tance l . 1955). Všetk-y tieto 
edicie, predstavujúce do 3000 jednotiek, nie 
sú uzavreté, je potrebné doplniť ich ďalší
mi, väčšinou prácami monograficko-popu
lárneho zamerania (H. Bim, J. Blaho, J. 
Kováčová, P. Tonkov:ič, J. Valašťan a i.). 

Po prvých pokusoch J. L. Bellu, M. Li
charda a K. H udca a i., ktoré majú dnes 
poväčšine len cenu historického doku
mentu, sa konečne pristúpilo aj k vlastné
mu vedeckému spracovaniu folklóru. Roku 
1951 bola vydaná práca J. Kresánka Slo
venská ľudová pieseň zo stanoviska hudob
ného, kde sa riešia takmer všetky problémy 
slovenskej ľudovej piesne, inštrumentálnej 
hudby a tanca, problémy melodiky. tona
lity, rytmu, formy a vývoja. Kresánkova 
práca, ktorá vzbudila zaslúžený záujem aj 
v zahraničí, je vskutku základné dielo prie
kopníckeho významu, slúžiace ako v)'cho-

disko pre ďalšie, zvacsa monograficky za- . 
merané bádanie. Súčasná situácia však uka
zuje, že rovnakú starostlivosť treba venovať 
nielen folklóru roľníckemu, ale i robotníc- ' 
kemu, piesňovej a vôbec hudobnej kultúre 
našej robotníckej triedy. V minulých rokoch 
sa ~robil komplexný výskum baníckej ob
ce Zakarovce na východnom Slovensku (Ná
rodofisný ústav a ."Cstav hudobnej vedy 
SA V a onedlho vyJde v IV. zväzku Hu
dobnovedných š túdií veľký heuristicko-ma
teriálový príspevok J. Pletku a V. Karbu
sického, dvoch na jlepších znalcov českoslo
venskej robotnickej piesne, Pi'íspevek k vý
:;kumu slovenských delnických písní. Sú to
však iba prvé kroky, po ktorý ch musia 
nasledovať cľalšie a smelšie. Kladným zja
vom je aj to, že sa zvyšuje záujem o fol
ldór našich ukrajinských a maďarských 
spoluobčanov. 

Zvláštnu pozornosť si vyžaduje aj sloven
ský ľudový tanec. Registrácia a štúdium ta
nečného prejavu je práca mimoriadne ob
ť~žná, ktorá predpokladá technicky vyba- _ 

Prof. Frico Kalenda, nositer Radu práce. a zaslúžilé. učitefka Anna Karendová 
a dr. J . šamkom 

dr. M. Palovč!kom 
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Pro!. V. r. Čičerov na návšteve 
v, ústave hudobnej vedy SAV 
vo februäri 1955. Na obrázku 
zrava: Pr of V. l. Cičerov, prom. 
h ist. O. Elschek a G. Krajníak. 

Foto: ČTK 

vené p racoviská. Folkloristické oddelenie 
Ústavu hudobnej vedy SA V, kde sa od r. 
1958 pracuje na štúdiu ľudovej hudby a 
tancov H orehronia, takýmto zariadením už 
disponuje, preto možno očakávať v pomer
ne krátkom čase prvé výsledky. Je pozoru
hodné, že naše tance nezapisujú známym 
Knust-Labanovým kynetografickým systé
mom, ale prehľadnejším a názornejším, kto
rý vrpracoval Stefan Tóth (Tanečné pásmo, 
1952). 

Dnešný stav našej hudobnej folkloristiky 
je v znamení neustálej snahy o čím exakt
nejšie metódy a o čím hlbší a širší pohľad. 
V edíciách piesni a tancov sa od mono
grafii obcí postupne prechádza k celostnej
šiemu porovnávaciemu výs],umu väčších . 
etník. Súčasne sa na základe stále rastúce
ho množstva materiálu študujú nielen špe
ciálnejšie problémy, ale dochádza sa aj 
k teoretickým zovšeobecneniam (napríklad 
v štúdii O. Elscheka: Pojem a základné 
znaky hudobného folklóru, Hudobnovedné 
štúdie III., 1959 ). 

C.) Z ÚLOH A PROBLEMOV HUDOBNEJ 
HISTORIOGRAFIE 

Hudobná veda u nás najviac zaostávala 
v skúmaní minulosti našej hudby. Pred ro
kom :1.918 sa dejinami hudby u nás zaobe
r ali hlavne bádatelia maďarski, ktorí po
važovali hudobnú kultúru Slovenska za sú
časť uhorskej, resp. maďarskej. Za prvej 
republiky Dobroslav Orel začal síce súpis 
slovenských hudobných prameňov, akcia sa 

však nerobila sústavne a plánovite, a ·tak 
čoskoro uviazla. 

Po oslobodení sa v práci pokračovalo, do 
roku 1950 predovšetkým na filozofickej 
fakulte (prof. K. Hudec), od r. 1950, resp: 
1951 sa hlavným organizátorom hudobna-. 
historického bádania na Slovensku stáva 
Ústav hudobnej vedy SA V. 

úlohy sú tu obdobné ako vo folkloristike . . 
Aj tu bolo treba vytvoriť predovšetkým 
základný materiálový fond, začať so sy ste•. 
matickým v)'skumom a súpisom hudobných 
pamiatok, nachádzajúcich sa nielen na Slo
vensku, ale aj v Maďarsku, kam boli pred 
1918 prevezené takmer všetky cennejšie a 
zaujímavé hudobné rukopisy a staré tlače. 
Pracovníci Ústavu hudobnej vedy spolu 
s externistami previedli doteraz súpis na 
27 miestach. Výsledkom je zatiaľ asi 8000 
záznamov a opisov. P;ráca má, samozreJme, 
dlhodobý charakter, bude ukončená až ro
ku 1965, dokedy sa pripraví generálny ka
talóg slovenských hudobných prameňov; 
klorý vyjde knižne. 

Vedecké hudobnohistorické spracovanie, 
vykreslenie obrazu realistický ch a pokroko· 
vých tradicií našej hudby je zatiaľ len v ' za~ 
čiatkoch. Predbežný výsledok predstavujú' 
kolektívne Dejin y slovenshei hudby (n~ 
diele sa pracovalo od r. 1952, vyšlo však 
až r. 1957), ktoré sú po V'l/vine hudobne; 
kultúry na Slovensku. (1949) od K. Hudca 
jedinou prácou, zaoberajúcou sa hudobný
mi dejinami Slovenska .ako celkom. HocJ. j_e 
to práca oveľa podrobnejšia a · materiálom 
viac podložená ako spomínané 'dielo K. Hud~ 
ca, úlohy, k tor(· si vytýčili autori Dejín - t. 
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j. na základe všetkých známych a dosiah
nuteľných prameňov vypracovať marxis
tické dejiny slovenskej hU(l~y - sa splnili 
iha čiastočne. Skús.enosť totiž ukázala, že 
nic je možné napísať veľké syntetické dielo 
bez predchádzajúcich prác monografick)•ch. 

Dobrou príležitosťou bolo HO"ročné ju
bileum základateľa slovenskej národnej hud
by Jána Levoslava Bellu (1953), ktoré zak
tivizovalo muzikológov spracovať bellovské 
materiály a problémy. Okrem viacerých 
orožúr a množstva časopiseckých článkov 
vznikla prvá veľká a hodnotná kniha o Bel
lovi (E. Zavarský: J ár~ Levoslav Bella. Zivot 
a dielo (1955) a zvláštny, Bellovi venovaný 
prvý zväzok Hudobnovednélió sborníka 
(1953). Problematika vzniku a vývoja našej 
národnej hudby, dejiny slovenskej hudby 
XVIII., XIX. a XX. storočia sú aj naďalej 
jednou z hlavných tematických oblastí hu
dobného dejepisectva. Súčasne s dejinami 
hudby novšej sa pracuje aj na niek-torých 
problémoch dejín hudby staršej a pomoc
ných discii?lín hudobnej historiografie (L. 
Mokrý a i.). Kniha L. Burlasa - J. Fišera 
a Ant. Hofejša: Hudba na Slovensku v 
A.'VII. storočí má sice svoje nedostatky (nie 
celkom konkrétne prepisy skladieb Vietori
sovho kódexu a Levočského tzv. Pestrého 
sborníka), je však zaujímavým pokusom 
o koncepciu dejín našej hudby barokovej 
a predklasickej. Začalo sa aj so štúdiom 
československých a slovenských hudobných 

vzťahov a minulosti hudobnej kultúry našej 
robotníckej triedy. Vzhľadom na politickú, 
vepeckú závažnosť a zaujímavosť týchto tém 
bude v budúcnosti potrebné väčšmi sa na 
ne sústrediť. Ako veľký úspech treba hod
notiť usporiadanie Medzinárodnej hudobno
vednej konferencie z príležitosti 150. výročia 
smrti Jozefa Haydna v · septembri 1959 
v Bratislave. 

Keď sa teraz na záver t)·chto našich úvah, 
ktoré sú, samozrejme, len pokusom o vy
zdvihnutie najpríznačnejšfch momentov vo 
vývoji slovenskej hudobnej vedy za po
sledných pätnásť rokov, ešte raz zamysli
me nad dosiahnutými úspechmi, nemôžeme 
ináč ako s pocitom hlbokej vďačnosti spo· 
mínať na našich sovietskych osloboditeľov. 
Bez nich a bez socialistického spoločenského 
zriadenia by taký veľký rozmach hudob
nej vedy - vedeckej disciplíny , k torá za 
minulých režimov u nás len živorila -
nebol vôbec mysliteľný. Len vďaka novému 
usporiadaniu spoločenských vzťahov máme 
dobre vybudované muzikologické pracovis
ká, možnosť pracovať a publikovať svoje 
výsledky. Iha spoločnosť nového typu vie 
náležite oceniť každú statočnú prácu. Do
siahnuté úspechy - a je ich nemálo -
nás však zaväzujú ešte lepšie a zodpo
vednejšie pracovať za ďalší rozkvet našej 
hudobnej kultúry. 

Zmenil sa človek. Voľakedy sa hovarilo, že politika je panské huncútstvo, 
dnes je prvým politikom sveta baník z Donbasu. Voľakedy poznalo ústavu 
iba niekoľko jednotlívcov, i študenti sa ju neradi učili, dnes prebieha diskusia 
o socialistickej ústave v celom štáte. Zivo o nej hovorí robotník, študent, druž
stevník, vojak i umelec. Áno, i umelec, ktorý voľakedy žil v sfére svojich 
farieb, reflexov svetla a proporcií, v neskutočnom svete tónov, durov, molov, 
kontrapunktov . Zmenil sa umelec. Dnes jeho dláto, slovo, pohyb, farba i tón 
v ibruj!Í odrazom života človeka, ktorý stavia priehrady, hlbi prieplavy, 
ov láda kormidlo reaktívneho lietadla i kormidlo svojho osudu. Nová ústava 
uskutočňuje ideály, za ktoré zomierali ľudia v Krompachoch, Košútoch, Duch
éove, na Strečne i pri Telgárte. Je súhrnom práv i hrdých pov inností. Tlčie 
v nej srdce bojovníka, budovateľa, hospodára i umelca. Vitaj, nová, socialis
tichá ústava! Vitaj, nový život! 

Zdenko Mikula 
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JARO S LA V VOLE K 

Chopin · novátor hudobnej formy 

II. 

Pristúpme teraz k druhej časti našej štú
die, k niekoľkým stručným poznámkam 
k otázke, v čom a ako sa konkrétne pre
javovalo Chopinovo novátorstvo v oblasti 
Iormove i obsahove najdôležitejšej: v me
lodike. Vzťah romantickej hudobnej vety 
vzhľadom na klasickú, ako sme to stručne 
naznačili v l. kapitole, možno mčiť .vcelku 
veľmi jednoducho; pokračujú individu
alizáciou jednotlivých zložiek a najmä me
lodiky v rámci homofónne-polyfónnej väz
by. To znamená, že melodika sa ešte viac 
intervalove i rytmicky uvoľňuje (z pút 
"obecnej" melodičnosti škálových alebo roz
ložene akordových postupov a z pút sy· 
metricky výplňovej rytmizácie alebo pevnej 
metrickej pravidelnosti), · no súčasne uvádza 
do pohybu - v súlade s potrebami nového, 
väčšieho rozporu a rozryvu melódie - tiež. 
harmonické "dno", že harmonický pohyb 
začína byť rýchlejši ; namiesto predošlej 
prevládajúcej priemernej miery jednej har
mónie asi na tri takty mierneho tempa (sme
rom k tempovým ·extrémom Presta a Larga 
sa táto miera, pravda, úmerne mení) za
čína sa častejšie objavovať pomer funkčnej 
harmónie k taktu 1 : 1, aby neskoršie na 
začiatku storočia bol ešte rýchlejší napr. 
u Skrjabina, Suka, Straussa, t. j . viedol 
k obvyklému striedaniu harmónií v rámci 
jediného taktu. 

:Dalej je · romantická epocha (a predo
všetkým Chopin ako jeden z pnrých) spä
tá s princípom ch rom a t i k y . Chroma
tika je rozšírenie diatoniky, k-torá prevláda 
ešte u Schuberta o ďalšie tóny, ktoré majú 
v melodickom ohľade ráz prechodnej vý
plne medzi diatonicl<ými, v harmonickom 
ohľade ide o nové umelé citlivé tóny, 
prirodzene, že zárodky chromatiky nájde
me v európskej hudbe veľ1ni zavčasu, ale 
až v romantizme sa z chromatiky stáva 
princíp rovnocenn)• dia toU:ke, ktorý javí 
sklon k samostatnémtí zreťazovaniu a vý· 
znamu, ktorý ide hlbšie než k púhej občas
nej ozdobnej funkcii. 

Najprv si všimnime, ako sa u Chopina 
u-voľňuje melodika po stránke r y tm i c • 
kej. V tomto procese hrá veľkú úlohu 
variačná technika alebo jednoducho ten· 
.dencia k ozdobnost~ snaha neopakovať po 

druhý a tretí raz melodický motív v rov
nakom tvare. Chopin bol pravdepodobne 
prvým skladateľom, ktorý celkom bez 
ostychu uvádzal do klavírnych pasazi, 
najmä v kantiléne pravej ruky, ľubovoľný 
počet rytmických hodnôt ria jednu metric
kú dobu. Tak napr. recitatív "appasionata" 
v Larghette Koncertu f mol uvádza za 
sebou v tesnej následnosti 14 šestnástin na 
2 t aktové doby. 5 (na 1), 10 dvaatridsatín 
(na 1.), znova 5 (1), 7 (1) a napokon 21 
šestnástin na 4 taktové (loby: 

fi+,, f r ťHFf li w-ll]fggp 
.. 

4 if#!{ tf'[ fF ' F 

~ 

V N ok turne č. 1, b mol nájdeme Ú 
osmín (analogicky podľa trioly by sme 
tento útvar mohli nazvať " undecimolou"} 
na tri taktové doby , 22 na 6 atd'. · 

~33?} -~ 
$r!nrMMtp~'äiSf 

Prirodzene, naJVIac sa objavujú také 
voľné pŕšky tónov vo voľných vetách, ale 
nájdeme ich i v ,,Allegro molto" Prelúdia 
cis mol (kvintoly) i v Allegrách polonéz 
(napr. septoly v Polonéze d mol, op. 71/1 
alebo kvintoly v Polonéze fis mol, op. 44}. 
Tieto rytmizácie spolu s inými nepravi
del nými a veľmi častými " vlo.žkami" do 
metriky normálneho tónu hudobnej 'frázy, 
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-písan)'mi malými notami, u Chopina vlast
ne neznamenajú nič iné ako stupňované 
vnášanie princípu "ad libitum" do jeho 
melodiky. Práve princíp "ad libitum" však 
znamená značné uvoľnenie a individuali
záciu melódie od "metrického" poriadku, 
nahradzuje poriadok "statick)·" vnútorne 
dynamíckým, od citu závislým poriadkom a 
je v súhlase s romantick)=i črtamí Cho
pinovej doby, jeho osobnosti a životného 
osudu i jeho nepravidelného spôsobu ži
vota . A dokonca ani tam, kde sa na prvý 
pohľad také nepravidelnosti priamo ne
objavujú v notovom zá pise, núka nás struč
né sprievodné označenie ch)'Tneho t e m p a 
r ub a t a (asi taktiež v tejto miere prio
rity Chopinovej), aby sme pri hre čo naj
viac zapísanú rytmícko-metrickú symetriu 
rozvlnili, rozhýbali - zasa v podstate prin
cípom "ad libitum", i keď nie tempovým 
(ako u klasikov), ale metricko-rytmickým. 

Chopin, pravda, nepisal len nokturná, 
voľné vety koncertov a sonát a obradné 
tance typu polonézy, kde všade 'možno 
rytmickú asymetriu uplatniť a zvýšiť jej 
bohatstvo výrazu melódie, ale i valčíky, 
tance, v ktorých priznáv kove pravidelný ryt
mus sa napriek občasným ukážkam pa
sážovej brilantnosti a obalového perlenia v 
triolových hodnotách ("minútový" valčík) 
presadzuje tak, že rytmícké uvoľnenie kan
tilény nemožno previesť rovnakým spô
sobom. Preto sa viac valčíkov prispôsobuje 
tejto skutočnosti, niektoré však uplatňujú 
iný, na svoju dobu smelý pokus o spes
trenie vzťahu melódie a rytmu. Chopin si 
ako jeden z prv)'ch uvedomí!, že niečo iné 
je rytmus d y n a mi c k ý, ry tmus akcentu 
.(to, čo spravidla nazývame rytmom) a ryt
mus me l od ic k )·, ktorý vzniká i v cel
kom neakcentovanej hudbe, napr. na or
ganoch pravideln)'lll opakovaním istých me
lodických postupov. Bežne je to so vzťa
hom "vlastného" rytmu melódie a dyna
mického akcentu tak, že spolu súhlasia, 
že bežia v jednej fáze. Ak je však medzi 
nimi fázový rozdiel, posuv alebo rôzna 
miera, vzniká zvláštne rytmícké napätie, 
ktoré v dnešných časoch veľmi často použí
va džez, vytvárajúc tým akési formy "pl
ných" synkop (nakoniec i synkopa vzniká 
ua princípe kolízie dvoch rytmov: myslené
ho, metrického a skutočného v rovine ak
centu). Pozrime sa napr. na Chopinov "Valse 
brilante", op. 34, č. 3, na jeho hlavnú 
tému: 

r---1 r-----t ~ r---'1 ~ 

WfErri rl re&rrntrti[f': r ~ 
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Tu vidíme, že "melodický" rytmus je 
dvojdobý, daný opakujúcim sa tvarom mo
tívku a-g-f-c-; oproti nemu však stoji sku
točný rytmus priznávkového akcentu troj
dobého. Akási hravosť a nenútená uvoľ
nenosť prýšti z tejto opakovanej kolízie 
obidvoch rytmov a dialektiky - ich "sú
hry". Ešte frapantnejšie je exponovaná táto 
chopinovská špecialita hneď v nasledujú
com "Grande Valse", op. 42 (A dur), 

t:f!1H~ 
-~ 

kde j e dokonca kolízia melodického po
stupu a priznávh.-y dotvrdená i odlišným 
dvojdobým akcentovanim pravej ruky. Je 
nepochybné, že toto laškovné rytmické 
iskrenie, akokoľvek veľmí umele a štylizo
vane podané, má svoj základ a vzor v ryt
mických evolúciách ľudovej poľskej hudby 
a zvlášť tancov z Mazovského vojvodstva. 

Rytmicko-metrická tvárnosť Chopinovej 
melodiky je neobyčajne pestrá a bohatá; 
patrí k požiadavkám individuálnosti a vý
raznosti melódie, event. i melodického 
sprievodu, aby mala svoju vlastnú rytmíckú 
"tvár". Ak porovnáme púhym pohľadom 
noty, napr. klavirne sonáty Mozartove ale
bo Haydnove, s ktoroukoľvek chopinovskou 
zbierkou, napr. prelúdií alebo sonát, zisti
me už opticky nápadu)' rozdiel vo vzhľade 
týchto zápisov; napr. všetky Chopinove pre
lúdiá sa líšia rytmickým obrazom. Tu, prav
da, veľa závisí i od vedomého striedania 
klavírnej dikcie a zvukovej palety, ale 
i keď si tieto 'Vplyvy odmyslíme, napr. 
keď sa pozeráme len na melódie, zostane 
tento rozdiel zjavný. Ostro, ako z dreva 
rezané témy polonéz, sonát, koncertov, via
ceré etudy sú ďalším dokladom Chopinovej 
tendencie k väčšiemu, plnšiemu uplatneniu 
vzťahu melodiky a rytmu. V tomto smere 
je Chopin bezpochyby jedným z prvých 
priekopníkov hudby XX. storočia. 

Nie všetka Chópinova melodika, resp. 
nie všetky motívy 'sú rytmicky pregnantné, 
lenže i vo viacerých kantilénach opačného 

rázu nájdeme vo vz ťahu k rytmu aspoň 
akúsi plavnú nenútenosť, ktorá je tiež ryt
mickou individualizáciou svojho druhu. 
Veľmi zaujímavá je otázka v tých časoch 

nezvyklého 5/ 4 taktu v Larghette prvej, mla
distvej Sonáty c mol. Chopin bol asi prvým 
skladateľom, ktorý použil tento takt v so
nátovej forme pre celú dlžku vety. Z tohto 
faktu, ako i z okolnosti, niektorí bádatelia 
usudzujú, že túto sonátu písal Chopin 
vlastne ešte v čase svojich hudobných štú
dií u Elsnera, poukazujú na chuť mladého 
Chopina e:>..-perimentovať, ktorá potom len 
Qbčas prebleskuje v ďalšom vývoji, napr. 
v Prelúdiu č. 2, vo Violončelovej sonáte 
atď. V každom prípade je 5/ 4 Larghetto pek
ným dokladom Chopinovej odvahy ísť ne
konvenčnou cestou už v ranom období svo
jej tvorby. 

Posledná poznámka k rytmicko-melodic
"kým novotám Chopinovho štýlu sa týka 
niektorých záverov melódie i celých skla
dieb. Pre zvýšenie rytmickej údernosti zá-
veru Chopin voli niekedy formu C ~ ~ ",. 

namiesto obvyklého e .~~~ l 
-e ~ Cl • l 

alebo ~ 

J e to akoby návrat k tzv. "Seufzeru", pô
vodne mäkkému, " ženskému" zakončeniu 
na párnej (druhej) taktovej dobe, ktorý 
mal v dobe manheimskej školy a za Mo
zarta funkciu zaoblenia uzáveru a jeho 
väčšej plynulosti (bol vlastne prieťahom 
melodickým i harmonickým) a pripomína 
pohyb ľahkého úklonu pri dvornom tanci. 
I Chopinov záver sa končí na dr uhej dobe, 
je však veľmi málo "ženský", dvorný a 
uhladený, ba naopak ; tu totiž nejde o žiad
ny prieľah, ale o akési opakovanie záve
rečného rázu prvej doby, akoby nalieha
vosť a "nedočkavosť" vnútorného napätia 
uzáveru preniesla toto opakovanie hneď na 
túto najbližšiu dobu z ďalšieho alebo trebárs 
i z nasledujúceho taktu. Preto má také za
"konC::enie (napr. v Etude c mol č. 10 a inde) 
v sebe stupňovanú silu a ráznosť a ryt
mícko-formove' nejde vlastne o sledovanie 
ťažkej a ľahkej doby, ale o sledovanie 
dvoch ťažkých d6b v dvoch akoby po sebe 
nasledujúcich j e d n o d o b o v ý ch tak-
toch. , 

Pozrime sa teraz na int,ervalovú výstavbu 
melodiky. Tu síce nepriháša Chopin nejaké 
prevratné zmeny, no na mnohých miestach 
javí "chuť" k melodizácii veľkých inter· 

valový ch skokov (to je totiž jeden z vý
znmnných prostr iedkov individualizácie 
melódie, ktorej "všeobecnosť" tkvie v šká
Jo,-ej 'hegemónii veľkej alebo malej se
kundy ). Prejavuje ju najmä tam, kde ju 
k tomu vedie klavirna sadzba (Prelúdium 
č. 5 D dur a č. 19 Es dur; Etuda č. 11, 
As dw· a Etuda C::. 17 e mol) alebo veľké 
gesto tanečníka polonézy (Polonéza op. 
7jf2) ; ostatne i téma strednej časti popu
lárnej Polonézy A dur je na ten čas pozo
ruhodná tým, že sa v svojej hlave obíde 
bez intervalov menšej kvarty. Inokedy je 
"skok" i cez dve oktávy, ktorý má spra· 
vidia dôležitý gradačný význam, zmiernený 
pí·škou padajúcich alebo stúpajúcich tónov 
v rozloženom akorde, rmpr. v strednej časti 
" Funtasie impromptu" cis mol alebo v Pre
lúdiu d mol C::. 24 

alebo v krásnej .,pointe" V alčika As dur, 
op. 69/1 . 

~~iV~~ 
Tiež nokturná prinášajú nádherné príklady 
oných mäkk),ch "skokov" typicky klavír
nej Chopinovej Jl!Clodiky, napr. uzáver úvod
nej kantilP-ny Nokturna b mo~ op. 9/1, 

kde označenie "appasionato" dokazuje, 
akých veľkých výrazových možnosti " sko
kov" si bol Chopin vedomý, Obdobne platí 
i pre kantilénu Nokturna Des dur, op. 27/2 
a y)·znamnú rolu hrajú väčšie kroky i v 
zoidurnčivom Nokturne č. 6, g mol, kde sa 
i sprievod obdivuhodne prispôsobuje štýlu 
melódie. Zaujímavo sa prejavuje Chopinova 
výbojnosť v tendencii k veľkým intervalo
vým skokom i v onej idylickej strednej 
časti scherza h mol (Molto piii. !ento), pre
rušovanej podľa Iwaskiewicza "zúfalým bu
l'ácaním blesku" a kresliacej vraj obraz 
matky, ktorá v malej izbičke kolíše svoje 
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dieťa, ktorému dáva piť, zatiaľ čo vonku 
zúri búrka. Bolo by chybou dívať sa na 

· tieto decimové, nonové a undecimové kro
ky len ako na záležitosť apartnej zvukovej 
a klaVÍrnej štylizácie. Skúsme melódiu "zú
žiť:' do jednej spodnej či vrchnej oktávy, 
uVIdíme, že sa nám zmeni v svojej melo

. dickej podstate, že z nej vyprchalo to, čo 
ju robí melodickým nápadom. 

Tendencia k užitiu väčších skočných 
intervalov v melodike nezostala, pochopi
teľne, bez vplyvu ani na otázku chopinov
ských basov, resp. na hru ľavej ruky (lebo 

· to bolo i naopak). V "rozťahovruú" sprie
vodu ľavej ruky je Chopin radikálnejší ako 
všetci jeho predchodcovia, to je všeobecne 

·známe ako znamenitá, dobre znejúca črta 
jeho klavírnej sadzby. 

V súvislosti s týmito častými črtami 
Chopinovej melódie je celkove i tendencia 
v e x p a n z i i r o z s a h u melódie nad pol 
druha oktávy, áno i nad 2 a 21f2 oktávy, 
a to i tam, kde nejde o uplatnenie veľkých 
skokov v samotnej línii melodickej vý stav
hy (S,cherzo b mol, Etuda č. 9 f mol). 
Pritom ide o organickú veľkosť rozsahu, 
nie o jeho umelé zvyšovanie zahalenou 
transpozíciou (v podstate rovnakého prin
cípu ako hra na rôznych manuáloch na 
organoch), s ktorou sa bežne stretávame 
u klasikov a skoršie. V tom sa javí Cho
pinova snaha .o tvarove nové vyjadrenie 
romantického životného pocitu, o adekvát
ne gesto chýrnemu ·romantickému vzletu, 
pátosu a entuziaztnu. 

Problém intervalovej výstavby melódie 
nie je však vyčerpaný, kým sa pohybu
jeme v okruhu úvah o diatonických in ter
valoch. Aký je však Chopinov prínos v 
otázke chromatizácie melodického hlasu? 

Každý vie, že Chopinove skladby niekedy 
priam hýria chromatickými pasážami (u 
Liszta ich však nájdeme viac). Niekedy ide 
o púhu perlivo brilantnú alebo zvukovo 
hrmiacu "výplň" melodickej línie, o akési 
poltónové glissando, známe už oddávna, 
ktoré však Chopin ako jeden z prvých sme
lo zavádza i do iných hlasov než diskantu, 
napr. do basu (v Polonéze fis mol, op. 44), 
alebo opatruje súbežnou spodnou terciou 
(Etudy č. 18, op. 25, a č. 6, gis mol tzv. 
terciové), ale tiež napr. v Prelúdiu č. 24 
d mol a niekedy i sextou (v Scherze So
náty b mol) - potom už ide 'o jav skôr 
harmonický než melodick)•. Popri priamych 
·chromatických postupoch Chopin hojne uží
va chromatiku v kondukte "obalovom", 
napr. v Etude č. 4 cis mol alebo v quasi 
"dvojhlasnej" sekvencii, spravidla zostupnej. 
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Inokedy však - a v tom je snáď tiež 
určité nóvum - dostáva chromaticky šká
lová línia závažnejší ako len pasážový vý
znam. V Etude č. 2 a mol je sama jedinou 
melódiou, pôsobivou napriek tomu, že hlása 
svoj technický pôvod, a nadanou zvláštnym 
pôvabom a v inej z etud, v č. 23. a mol, 
hrá dôležitú úlohu zostupná chromatika 
výrazného kontrapunktu, ktorý je vlastne 
tvorcom mohutného pátosu skladby. 

Nie menej je jadro Chopinovej melodiky 
v podstate diatonické a chromatický prin
cíp sa uplatňuje viac v harmónii a odtiaľ 
i na melodický ch švoch pri spojeni nedo
škálnych harmónii, menej však vnútri me
lodick)•ch fráz, v rámci jednej harmónie. 
Je to zrejmé i z toho, že chromatika Cho
pinovej melodiky sa vlastne obmedzuje na 
malé intervaly, na malú sekundu a menej 
na zmenšenú terciu a zväčšenú sekundu 
atď., že by však prenikla do voľného spo
jenia väčších intervalov (kde pôsobí vždy 
alwby "atonálne" ), nie je správne, a p re
t o a n i t e ó r i e') o t o rn, že Chopin 
bol atonálny alebo predch odcom atonality, 
nie sú ani v takomto zdanf pravdivé. 

Význam chromatiky pre hudobnú reč 
romantikov a zvlášť Chopina tkvie teda 
viac v harmonickej než melodickej stránke, 
i keď v porovnani napr. s Beethovenom ale
bo Schubertom sa u Chopina vďaka jeho 
naskrz klaVÍrnemu cíteniu ·tiež aspoň kvan
titatívne predstavuje krok dopredu. 

Ze chromatické prvky v melódii vnú
torne súvisia práve s pohybom harmonické
ho ",dna", o tom nás presvedčujú i oná kla
<>Írne unisoná v celej dlžke skladby alebo 
skladobnej vety, ktoré svojim celkom no
vým zvukom, stavbou a celým rázom sú 
niečím ojedinelým a budiacim úžas a ne
pochopenie ešte po mnohých desiatkach 
rokov. Ak je niekde Chopinovo novátorstvo 
i v absolútnom zmysle nesporné, potom je 
to práve v týchto prípadoch. Máme na 
mysli jedinečné oktávové unisoná finále 
Sonáty b mol, P.relúdia es mol a čiastočne 
i Etudy č .. 22 h mol. 

J e známe, že Finále Sonáty b mol pripa
dalo súčasníkom čudácke alebo "nehudob
né". Sám Robert Schumann, ktorý bol une
sený už Chopinovým op. č. 2 "Variáciami 
na tému z Don Juana" a v celom ďalšom 
styku s Chopinom a jeho dielom javil 
pre poľského majstra vždy najväčšie po
rozumenie, bol Finálom sklamaný a nemo
hol sa s ním vyrovnať. Obdobne to plati 

') napr. Locardova, podľa Bronarského, 
c. d. 271. 

i o Prelúdiu es mol. Veď i harmonický 
zmysel týchto výtvorov je v mnohých 
miestach nejasný, výklady odborníkov sa 
rozchádzajú a snáď ho vôbec nemožno 
fitiilične celkom dešifrovať. A tu sa dostá· 
varne k hlbšiemu zmyslu Chopinovho no
vátorstva- v prípade týchto unison. 

Celoskladbové oktávové unisono na kla
víri je 'samo osebe nezvyklou vecou a ne
viem, či bolo dakedy pred Chopinom po
Užité. Ze tento prostriedok, na prvý pohľad 
negujúci typické možnosti rozoznenia kla
viatúry, použil práve Chopin, je zarážajúce. 
Pravda, obsahové dôvody sú silné a ol;>sah 
je prvotný pred formou a určuje ju: ak 
sa teda v súvislosti s Finálom hovorí o 
akomsi desivom lete prízrak ov (Hofmeister: 
;,,KlaVÍr"), možno tak zdôvodniť i seba
menšiu " klaVÍrnu" štylizáciu. Tento pohľad 
j e však povrchný : klavír vo všetkých troch 
prípadoch veľmi dobre a svojím spôsobom 
bohato znie a objektívna "nehudobnosť" 
Finále je iba subjektívnym ohromením po
slucháča z nezvyklosti na takú náročnú 
vec, ako je kombinácia rýchlosti v striedaní 
harmónií a súčasne aj ich iba náznakové 
uvedenie. , 

Aky veľký rozdiel je medzi slávnymi 
sólovými sonátami J. S. Bacha pre husle 
a violončelo a medzi chopinovskými uni
sonami! U Bacha " unisonová" povaha ná· 
stroja, jeho technické obmedzenie je pre
konané virtuóznym spôsobom, part huslí 
sa stáva subjektívne mnohohlasovým, akor
,dickým: jasné, známe a sýte harmónie 
vystupujú z pradiva behov a figurácií a 
dvoj i trojhmatov: vynaliezavosť ducha tu 
triumfuje nad obmedzenosťou materiálno
technických predpokladov. 

U Chopina je to opačne: mnohohlasov)· 
akordický klavír sa dobrovoľne obmedzuje 
na jediný hlas, unisono postupuje v ne· 
zvyklých melodických krokoch a harmó
niách, logiku línie akoby miestami držali 
len sekvencovité postupy: niet tu jasných 
a známych harmónií; naopak, ak si pre
hráme tieto unisoná, ktoré miestami budia 
dojem vyslovených akordov v akordickej 
podobe, stratí sa nám nielen kúzlo ich víri
vého letu a pohybu, ale i sám harmonický 
zmysel sa ešte viac stemni, ba stane sa už 
naozaj "nehudobný". K tomu potom pri
počítame ešte účasť pedálu, ktorý v danej 
klaVÍrnej sadzbe taktiež nezjasní, ale za
hmlí drsné obrysy spojov, a prídeme k zá
veru, že Chopin tu došiel na hranice, ba až 
za hranice určitých možností chromatiky 
v spôsobe spojovania akordov v celkovom 
rámci romantickej hudobnej dikcie a že 

iba v spôsobe unisonového rozloženia mo
hol byť tento formový, experiment (pravda, 
s hlbokým obsahovým i tektonickým účin
kom) uskutočnený. Preto aj chromatická 
smelosť vedenia melódie v týchto prípa
doch je harmonického pôvodu a potvr
dzuje n áš predošlý odhad o pomere melódie 
a horinónie v chromatizácii Chopinovho hu
dobného štýlu. ') 

Popri jemnej a zdržanlivej chromati· 
zácii melódie zapôsobil vplyv ľudovej hud
by na Chopinove melódie i v inom smere: 
v rozšírení možnosti samej diatoniky. A 
tak sa stretávame napr. v Mazúrke č. 5 
nad prázdnou kvintou organového bodu, 
inštrumentujúcou tu ľudové nástroje, s l ý -
di c k o u kvartou v zostupnom motive. 

III. 
Tým sa končí naša letmá prehliadka 

Chopinovho diela a hľadanie novátorských 
prvkov v jeho melodike. Nekládli sme si 
za cieľ vyčerpať všetky znaky nového, a 
tým menej všetky črty Chopinovej tvorby 
vôbec. Iste by sa i v tah"ÝCh otázkach, ako 
používanie trilkov na organových bodoch, 
trilkov v base, sekvencií, nonových akor
dov alebo zväčšeného trojzvuku, alebo ak 
by sme vzali do úvahy a j iné oblasti -
trebárs v otázke, či Chopin bol prvý, ktorý 
zložil skladbu "senza fine" atď., našlo nie
čo pre Chopina vždy osobité. Vyčerpávajú
ca rozpra va by však bola niečím iným ako 
táto príležitostná práca. 

Na základe našich poznámok možno 
však bezpečne usúdiť, že Chopin bol prie
kopníkom nových myšlienok, a tým eo ipso 
i nových výbojov formových, ale tiež to, 
akým bol priekopnikom, akým smelým a 
pritom i logicky prísl!ym a dôsledným. Ak 
leda naša štúdia aspoň trochu prispeje 
k poznaniu latentných zákonitosti Chopino
v),ch diel, ako i vývoja hudobnej formy, 
a ak čitateľ pozná, čo je ozaj novátorský 
čin a čo len planý výstrelok, a ak povedie 
k · zvýšeniu obdivu, lásky a porozumenia 
pre Chopinovo dielo v jeho jubilejnom ro
im, dostatočne splní svoju úlohu. 

') To isté nám potvrdzujú i analýzy me
lodicky najkrehkejších Chopinových výtvo
rov, akými sú niektoré z mazúrok tklivého 
snivého výrazu, napr. Mazúrka č. 13 a mol, 
Mazúrka f mol, op. postk. "labutia pieseň" 
skladateľa atď. I tu prýšti až omamu júca 
jemnosť chromaticky zdobeného vykrúženia 
melódie z harmonického zdroja, najmä z 
uplatnenia alterácií a alterovaných akor
dov. 
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· Diskuťiljeme o tanečnej . hudbe 

POSLANIE TANECNRJ HUDBY 
V NASEJ SPOLOCNOSTI 

Na ša strana, naše socialistické zriadenie 
vyplýva zo života más a (existuje životom 
más, preto i my sa musíme teraz i v bu
dúcnosti viac ako kedykoľvek predtým za
o:berať otázkou tanečnej hudby na Sloven
sku , a to aj otázlwu slovenskej tanečnej 
hudby. Sú to dva pojmy, ktoré si často za
mieňame, preto im treba presne vyhraniť 
miesto a náplň. 

V oblasti tanečnej a estrádnej hudby na 
Slovensku, v činnosti estrády i niektorých 
ďalších oblastí možno vybadať tri tenden
cie. 
. Jedna z nich je nežiadúca tendencia kon

zervativizmu a ignorantstva voči súčasnosti, 
voči novému obsahu nášho života. 
· Druhá n cžiadúc-a ·. tendencia je tendencia 
&lep~ho podliehania rozličným západným 
módnym smerom, líniám atď. , nekritické 
preberanie všetkého, čo sa produkuje na 
Západe. Myslím, že by nezaškodilo, keby 
~me sa tu poučili od Lenina, ako sa on dí
val na tieto otázkv. Konkrétne mám na 
m ysli Leninove r~zbory "Otázky dvoch 
kultúr", ktoré sú apliko>'ané na minulosť 
v Rusku, možno ich však aplikovať aj na 
naše pomery a na problematiku preberania· 
vecí zo Západu. Musíme si skutočne ve
decky posvietiť na to, čo preberať zo Zá
padu. My komunisti sa v žiadnom prípade 
nemôžeme celkom uzatvárať pred Západom 
ani pred minulosťou. Musíme vidieť všetko 
to silné, čo sa na Z.ápade v ytvorilo a čo 
sa ešte aj dnes vytvára. V otázke prebe
rania m Západu rozhodne tr'eba marxisticky 
vyzbrojiť tých, ktorí sa touto otázkou za
oberajú, a to v rozhlase, Sväze skladateľov, 
~· kultúrnych rubrikách časopisov i v iných 
inštitúciách. Aj v súčasnosti sa na Západe 
vytvárajú veľké hodnoty. Sú tam pokro
koví bojovníci a pokrokoví umelci, a tých 
nemôžeme ignorovaL Je našou povinnosťou 
od nich čerpať , ·obohacovať kultúrny život 
nášho ľudu a súčasne im aj pomáhať. 
· Pred niekoľkými 'rokmi uverejnili Lit e
rárni noviny skromn)' diskusný príspevok 
tvorcu neorealistického smeru v talianskom 
filme Zavattiniho, ktOI'Ý s vďačnosťou ho
voril na adresu umelcov socialistických 
krajín, ako im umenie týchto krajin výdat
ne pomohlo k orientácii, k akej aspoň oni 

n eorealisti - v Taliansku dospeli. Ho-
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vol'Íl, že veľmi významnou mierou vďačili 
socialistickému· :Umeniu za: to, kam dospeli 
Súčasne vyzval ·socialistické umenie socia~ 
listických krajín do ďalšiehó .aktívneho ná
stupu doma, č<> rozhodne má veľký vplyv 
aj u nich na Západe. Je to skromná po~ 
známka, no myslím, že veľmi významná, 
aby sme si uvedomili, že socialistické ume
nie svojím obsahom, svojím poslaním a 
obj E:ktívnou funkciou plní veľú úlohu nie
len u nás doma v socialistickej spoločnosti, 
ale že má veľmi priebojnií silu a veľké 
možnosti uplatniť sa i .na Západe medzi 
pokrokov)'llli ľuďmi, medzi pracuj 4cimi ma
sami. Tu práve autor neoralizmu . sám ho
voril o tom, že on sa mnohému naučil zo 
socialistického umenia a vďaka socialistic
kému umeniu neorealisti vytvorili to, čo 
vytvorili. Treba nám predovšetkým lepšie 
propagovať, lepšie rozširovať naše umenie, 
a keď to budeme robiť dobre, dostaneme 
sa do aktívnej pozície voči buržoáznemu 
umeniu a do pozície veľmi ~datnej po
moci pracujúcim masám na Západe. V ob
lasti ekonomiky sa vytvárajú také objek
tívne podmienky, že socialistické krajiny; 
budú už o niekoľko rokov vyrábať viac ako 
polovicu ·pl'Odukcie v celosvetovom meradle. 
No nielen v oblasti ekonomiky a politiky, 
boja za mier, ideológie, ale aj v oblasti ume
nia budú socialistické krajiny aktívne pô
sobiť na pokrok v celosvetovom meradle. 

Proti tendencii nekritického preberania 
zo Západu treba bojovať vo všetkých inšti
túciách, ktoré máme. A účinne bojovať mô
žeme len vted y, · keď budeme náležite roz
víjať tret i u zdravú tendenciu, ktorá sa 
u nás už aj prejavuje - tendenciu, ktorá 
neignoruje obsah, ale v maximálnej miere 
využíva všetko hodnotné, čo náš národ do.
teraz vytvoril v oblasti kultúry a nijako sa 
nebráni kultúrnym vplyvom progresívneho 
umenia celého sveta. Bolo by potrebné, aby 
sme sa sústredili na podporu toho nového 
- a tomu nakoniec slúži aj tento seminár, 
tieto diskusie. U nás sú objektívne pod
mienky, to znamená spoločenská objednáv
ka na nové umenie, obsahom i formou veľ
mi príťažlivé, priebojné a schopné, a má
me na to aj kádl·e. 

Myslím, že proti prvým dvom tenden
ciám treba veľmi organizovane postupovať 
i v o vedeckých inštitúciách i v umeleckých 
kruhoch, to znamená i proti konzervativiz
mu, ktorý nevidí nový obsah, novú, socia-

\"' 

listickú c skutočnosť~ ' 'r~rit~ k~lli~r~'~'ti\.h~us 
v dôsledku toho, že. s·a 'nepribližuje k súčas
nému .. človek!Jvi" , 11enájde <l!1Í : vh~gné ~9r· 
my, ktoré by mu odpoveda~. na' .jeho. ob~. 
jedn.~vku. Prirodzene, treba sa .vysporiadáť. 
s nekritickým poklonkovaním a preberaním· 
všetkých veéí zo Západu. 

Ak máme státočne slúžiť tomuto ľu~~' 
musia urobiť nápravu vedeckí :pracovrucr, 
pracovníci kultúrnych · rubrik a kultúrneho 
frontu vôbec. 
· Niekedy si myslím, že i v oblasti tarľeč

nej hudby niektorí ľudia príliš dávajú do 
súvislosti, čo v sknt.očno~ti bezprostredne 
nesúvisí, to znamená technológiu s hudbou 
·- a pritom vynechávajú človeka, ľudské 
vzťahy. To je veľká chyba . . V súčasnosti 
existujú rakety, ktoré lietajú · na Mesiac, 
existujú atómové bomby, at6mové lode, 
atómové elektrárne. Char&teristické nie je 
to, že sú tu atómové reaktory, ale to, čo
mu tieto reaktory slúžia. To je problém 
v oblasti spoločenských vied a v oblasti ume
nia. Teda nie sama technológia, na to sú 
technici, fyzici, matematici, ktorí majú 
tieto otázk)' spracovávať. No oblasť, ume
nia a konkrétne tanečnej hudby musí pre
dovšetkým spracovávať oblasť citového ži
vota ľudí, vzťahov medzi · ľuďmi, vzťahov 
spoločensk)•ch . Ak hy sme sa zvrhli na to, 
Že budeme nap.odobňovať stroj v oblasti 
tanca a tanečnej hudby, znamenalo by to 
zmechanizovať umenie . . To nie je nič nové
ho, to už tu kedysi bolo. Aj v Sovietskom, 
sväzc svojho času napodobňovali gátre a 
hukot fabriky v hudbe, ' ale to sa néúľaio,' 
to zapadlo. Bol to mechanÍstický 'prístup 
v ponímaní technológie a hudby. Hudba je 
predovšetk)'m oblasť, ktorá obsluhuje spo
ločnosť, vzťahy medzi ľuďmi a oblasť ci
tovú, a nie matematiku, technológiu a to,' 
čo majú na starosti vedy technické, prí
rodné a vedy, ktoré sa zaoberajú výrobou. 

Ešte niekoľko slov k otázke kultúrneho 
dedičstva v oblasti hudby a tanečnej hud
by zvlášť. Myslím, 'Že pri všetkom novom, 
čo donášame a bu'ďeme donášať a čo je 
hlavné v tvorbe taJileČnej hudby, to zna
mená to vakuum, ktoré je tu spoločensky 
vytvorené tým, že naša spoločnosť objed
náva od tyorcov umenia tanečnej hudby 
novú tanečnú hudbu, zodpovedajúcu obsa
hom i formou, že súčasne treba, aby sme 
nezaujali nihilistické stanovisko voči kul
túrnemu dedičstvu v tejto oblasti. Nepred
stavujeme si našu súčasnú spoločnosť ani 
budúcnosť takú šedivú, že budeme žiť len 
z tÓho, čo momentánne vytvoríme, a bu
deme ignorovať všetko veľké, čo ľud vy-

ťvoŕil v' rciiiul~tí; v ; éi(Íej šírlí'e' . :kill tUrf: 
iL v ' ll).~feriálnej .~ 'aucho\rhei. . . . 
: N e,má!p.e p~á.viľ O'c:(mdohriovať ľud o. veľj,.~' 

kultúrné ·cennosti, ktor'é sa · doteraz ·VytVÔ~: 
rili ·v 'histórii· ľudskej spoločnosti. Preto ne-: 
smieme upadnúť do }ednost~ann\)sti, .že ,bil- . 
deme zavrhovať všetko z· niinulosti i' v ob-' 
his ti timečnej hudby .a že vystačíme ·s jed-. 
nýni ·džezom, s jednou formou a zlikvi.dtr-· 
jenie valčík a tango ' ako vec prekonanú:, To 
by predsa nezodpovedalo. ľudskej prirodie<o 
nosti. Ak sú 'tu cennosti; tak sa udržia, ako 
sa zachovali' ·mnohé cénnosti, kým módne 
zjavy zapadli a veľké cennosti naďalej ply~: 
nú do ' klenotnice. ľudskéj : spoločnosti. Sei"' 
cializmus a koinunizinus sa neochudóbrii> 
o to veľké, čo sa · Vytvorilo za tisícročie · 
v minulosti. A ták· je to aj v otázke ná~• 
I'o.dnej . formy a socialistického obsahu V na
šej ·kultúre. Socialistický obsah súčasnej 
kultúry nášho ·života · z b I i ž u j e · národy 
socialistických krajín; a nielen soéialistic
kých krajín, ale aj robotnícke triedy celého· 
sveta. A národná f<>rima i:u nijako miproti"· 
rečí, ale obohacuje ·svoj 'národ a prináša •d<) 
pokladnice ostatných národov to najlepšie;' 
čo tén-ktorý národ vytvoril. To je veľká 
vymoženosť . socializmu a komunizmu, že! 
to nie je nejaký šedivý; jednofarebný režim~' 
ale že sa tu prinésie: ·:t· ·histórie i súčasnosti 
obrovské množstvo · kúltúrnych klenotov, 
ktoré budú· 1\\ dispozícii. Pravda, musí ·to: 
obstáť ·v boji ·á v sú'ťaži ako umeme; · ne•; 
smiilme :však pripustiť, aby · sa pod pečiat:, 
kou moderného, pod titulom novátorstva ' 
schovávalo niečo, čo už prestalo byť ume-
rúm. 

,,. 
Jozef Lenáŕt 

K OTÁZKE IDEOVEJ' ,A OBSAHOVEJ 
NÁPLNE 'TA .. l'-l'EC'NEJ H UDBY 

V ROZHLA,SE 

Chcel by som .sv_~j diskusný príspevok 
zame.rať trošku mac, než ako sa dosiaľ 
viedla diskusia. Budem hovoriť len z náš· 
ho rozhlasového hľadiska. Celý referát a 
diskusia sa má uberať ,jedným smerom, 
ktorým by mala byť nová ideová a obsa
hová náplň tanečnej hudby. · · 

Ako dokázala naša dnešná prehrávk~ . i 
nedávna prehrá v ka . v PKO pri príležitosti 
Sjazdu Sväzu skladateľov, v našej tanečnej 
hudbe prevlMajú pomalšie rytmy a veľká 
časť tanečných piesní sa z.apodievala jedi~· 
no~l tematikou. Je to tematika ľúbostná, či. 
už lyrická, sentimentálna alebo veselá. Keď 
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st pŕemietneme vývoj modernej tanečnej 
hudby za posledných 25-30 rokov, táto 
tematika prevláda. Je to celkom prirodzené, 
pretože tanec je . Ylastne záležitosťou dvoch 
fudí, ktorí sú si viac-menej blízki, a roz
hodne táto tematika má a musí mať svoj 
odraz i v tanečnej hudbe. 

Lenže tanečná hudba v rozhlase má troš
ku inú funkciu. Skôr má funkciu poslu
chovú a plni funkciu, ktorú na verejných 
estrádach plní tzv. estrádna pesnička. Pre
to sa i do tanečnej hudby dostali motívy 
vlastenecké i parodické. Tieto parodické mo
tívy sú, pravda, v pomere k ľúbostnej te
matike dosiaľ u nás veľmi zriedkavé. A čo 
chýba v našej tanečnej hudbe, je pr~
dovšetkým veľmi málo optimizmu, opti
mizmu dnešného človeka. Myslím, že máme 
právo byť optimistami Tu by sa žiadalo 
pohovoriť si o nových námetoch, o tema
tickej náplni jednotlivých piesni, rozpraco
vať nejaký tematický plán ďalšieho roz
voja tanečnej piesne. Chtiac-nechtiac tttneč
ná pieseň v svojej textovej i hudobnej 
stránke nemôže byť taká ako pred 25 rok
mi, nemôže byť v žiadnom prípade konzer
vatívna. Chýbajú nám napr. pesničky, ktoré 
by sa zapodievali s mládežou, jej novými 
vzťahmi medzi sebou. Iste by sa našlo 
mnoho, mnoho námetov, ktoré by stáli za 
spracovanie v tanečnej piesni. Mnoho ná
metov by sa iste našlo na dopoludňajších 
posedeniach v Tatra-kabarete a napokon 
dokázujú to i pesničky Jirího Slitra a Jirí
ho Suchého v Prahe. Co nám absolútne 
chýba, sú pesničky, aké svojho času písali 
Voskovec a Werich, teda politická pieseň. 
V kuloároch sme sa dostali do diskusie, 
že slovenčina vraj nie je taká pružná ako 
je napríklad čeština. Trúfam si oponovať, 
i keď rozprávam česky, viem, že sloven
čina má práve také možnosti ako čeština, 
aby našla správne nevšedné výrazy a ob
razy, ktoré sa dajú ľahko zhudobniť. 
. Pokiaľ ide o žáner masovej piesne: Na

še masové piesne si dosiaľ predstavujeme 
tak, že to musia byť slávnostné pochody 
s deklaračným, prípa~ne básnickým tex
tom, v každom prípade textom patetickým. 
Podľa českých skúseností sme však zistili, 
že najväčšiu priebojnosť ma jú práve tie 
masové piesne, ktoré majú jednoduché ob
sadenie malou rytmickou skupinou a majú 
tanečný charakter. Pri vypustení Lunika I. 
d o vesmíru mali najväčší ohlas práve tieto 
pesničky, · ktoré sprevádzala rytmická sku
pina a spieval jeden spevák. 

Zdenék Cón 

:~no 

NÁRODNOSŤ TANECNEJ HUDBY 
A DZEZ 

Problém národnosti vcelku veľmi úspeš
ne vyriešili vo svoj ej tvorbe skladatelia 
naš~ vážnej hudby, avšak v oblasti taneč
nej hudby badáme ešte stále dosť často 
istú rozpačitosť, stretávame sa s odchyl
n)-mi názormi, úvahami a napokon i sklad
bami, ktoré neklamne svedčia o tom, že ich 
pôvodcovia, hľadajúc správnu podstatu toh
to závažného tvorivého problému, dostali sa 
do bludiska. Nazdávam sa, že k tomu naj
častejšie dochádza z mylného chápania sa
motnej podstaty tejto· otázky, ktoré napo
kon vyúsťuje do zamieiíania, resp. stotož
ňovania pojmu "národná hudba" s pojmom 
"hudba éerpajúca z folklórneho žriedla". 
Myslím, že otázka národnosti je v tanečnej 
hudbe predovšetkým otázkou výsostne ob
sahovou. Ci si už vezmeme na pomoc po
znatky súčasnej hudobnej vedy alebo hu
dobnej histórie, môžeme si ľahko overiť, 
že v týchto disciplínach sa pod pojmom 
"národná hudba" nerozumela iba tvorba 
vyznačujúca sa vonkajšími súvismi s ume
leckým prejavom, majúcim žriedlo vo folk
lórnej podstate. Naopak, neodmysliteľným 
atribútom všetkých vrcholných diel s uve
deným prívlastkom bola veľkosť prináša
ných myšlienok, ich novátorstvo a maj
strovské pretlmočenie. Isté je, že mnohé 
z nich nesú jasné znaky národných into
nácií alebo iných čŕt, ktorými sa hlásia 
k ľudovému umeniu. Aby sme sa mylne 
neporozumeli v jednom: Nechcem tvrdiť, 
že cesta vonkajšej spojitosti s prvkami slo
venského folklóru je pre našu tanečnú hud
bu bezcieľna. Naopak, je z praxe dobre 
známe, že skladateľ, ktorý použije túto 
cestu, je z hľadiska toho najširšieho kon
zumenta do istej miery zvýhodnený. Mys
lím však, že je správne túto cestu sledovať 
ako jednu z viacerých naskýtajúcich sa 
~1ožností,, pričom máme možnosť slobodne 
rozhodnúť ktorú z nich použijeme pre 
realizáciu daného skladateľského zámeru 
ako najvhodnejšiu. 

Chcel by som sa veľmi stručne zmieniť 
o nadhodenej otázke vplyvu džezovej hud
by na tanečnú hudbu u n ás. Ak jedni tVI'
dia, že d žez je im zdrojom blaženosti tak
mer nadpozemskej, kým iní ho zatracujú 
ako nezmyselné vrieskanie trúb a buchot 
bubnov, skutočná pravda bude asi niekde 
up rostred. Rád by som vyjadril svoje 
úprimné presvedčenie v tom zmysle, že 
džez považujem z hľadiska účelového za
merania taneč.uej hudby za v ec v podstate 

dobrú a užitočnú. Tento názor som si vy
tvoril už pred viacerými rokmi a ani dnes 
~epociťujem nejakú mimoriadnu potrebu 
jeho revízie. Myslím, bude to asi tým, že 
ak počujem nejakú tanečnú skladbu, ktorá 
ma zaujme výborným využitím džezových 
prvkov, nepovažujem za bezpodmienečne 
potrebné vynášať do nebeských výšin džez, 
ale pochválim aspoň v duchu autora, ktorý 
to tak dobre napísal. Ak však počujem 
skladbu, ktorá je vplyvom džezových prv
kov celkom znetvorená, vtedy neposielam 
do horúcich pekiel džez, rád by som však 
videl toho autora, ktorý to tak nešikovne 
zbabral. Osobne si myslím, že správne vy
užitie prvkov, ktoré priniesol džez, môže 
dodať tanečnej piesni pružnosť, ako hudob
níci hovoria - odpich, to znamená, že do
tyčná skladba ide lepšie pod nohy. Ich ne
správne použitie môže privodiť strhaný vý
zor skladby, hystériu, ba j nežiadúce psy
chické účinky na poslucháčov. Nazdávam 
sa, že ani prvé ani druhé nie je "zásluhou" 
džezu ako takého. V každom prípade roz
hodne osoba tvorcu, stupeň jeho estetického 
vkusu, miera jeho schopností, znalostí a 
jeho zámer. 

.Ján Siváček 

AKÁ BY MALA BYŤ NASA TANECNÁ 
HUDBA? 

Aká by teda mala byť naša tanečná hud
ba? .ll.fá to byť hudba vkusná, majstrov
ská, farebne pestrá, hudba, ktorá by mno
hostranne odrážala náš bohatý život, šírila 
optimizmus, vkus a poskytovala umelecký 
zážitok a dobrú zábavu. Môžete povedať, 
že v tom sme všetci zajedno. No už v tom, 
čo považovať za vkusn é, za majstrovské, 
farebne hudobné a pritom pestré, nie srne 
často jednotní. V diskusiách s mnohými sú
druhmi som si overil, že ak sa máme 
v tejto veci zjednotiť, musíme diskutovať 
oveľa konl<rétne jšie. Za takým cieľom bola 
zvolaná aj tato beseda a z tohto dôvodu 
sa tu predviedli ukážky , Trochu ma mrzí, 
že k tomu, čo sa tu konkrétne predviedla, 
málokto zaujal v diskusii stanovisko. Po
·čuli sme z pásov mnohé tanečné piesne 
a skladby, počuli sme Siloša Pohanku. Hud
bu z pásov s. Nováček komentoval, no 
hudbu s. Pohank u nekomentoval. Je teraz 
konk rétna otázka: Je to cesta, po ktorej 
b y sa tento hudobný žáner mal uberať? 
Ak mám povedať svoj ~ázor - môžete, 
prosím, s ním súhlasiť alebo nesúhlasiť, pre
to je tu diskusia - myslím, že s. Pohanka 
má viac dobrých vecí, ktoré sú vkusné, 

dajú sa počúvať, čiže prináša mnoho · nó:
vého. No na druhej strane 'mám pochyb
nosti, či "Synkopy", ktoré sme ti,t počuli, 
predstavujú cestu, ktorou sa máme uberať. 
Myslím si. že to nie je ono a že by .sme 
sa mali nad tým vážne zamyslieť. Možno 
o tom diskutovať, možno s tým súhlasiť 
alebo nesúhlasiť, ale mne sa to nepáči. Po
viem vám otvorene, Možno poviete, že táto 
miestnosť nie je vhodná, že to lepšie vy
znie v rozhlase. No počúvam aj rozhlas, 
takže mám určitý názor. Ja si pri tal<ej 
hudbe neviem oddýchnuť. Ťažko mať z nej 
pôžitok. Menej povznáša a povzbudzuje, 
skôr ubíja. Hovorím o poslednej skladbe, 
ktorú tu s. Pohanka predviedol. To isté, 
myslím, platí aj o ukážkach tzv. pražského 
džezu, ktoré sme tu počuli. Prosím s. Po
hanku, aby sa na mňa nehneval, ak tu 
hovorím takým spôsobom. Myslím, že ne
jde o neho, ale o vec. A ak chceme niekam 
dôjsť, musíme hovoriť konkrétne. Konkrét
ny rozbor konkrétnej situácie je dušou mar
xizmu-leninizmu, z toho treba vychádzať 
a tak treba ísť na vec. Myslím si že takto 
konkrétne, od skladby k skladbe, od etapy 
k etape by sme mali o veci diskutovať a 
robiť aj uzávery. Prosím, aby ste ma ne-. 
upodozrievali, že som proti džezu, že chcem 
propagovať hudbu dvadsiatych a tridsiatych 
rokov, nejaký schematizmus, ktorý sme 
prežili. Som tiež za rytmus, za zdravý 
temperament. To nie je v rozpore i; potre
bami nášho ľudu. Som však rozhodne proti 
takej hudbe, ktorá mi pripomína, že padajú 
misy na podlahu. Som za hudbn, za pies
ne, ktoré si ľudia radi zaspievajú pri práci 
alebo po práci, pri ktorých sa dá tancovať, 
z ktorých je nejaký umelecký zážitok, za 
skladby, ktoré si mládež rada spieva a 
môže si pri nich dohre zatancovať. 

111.atei Lúčan 

NA OKRAJ TEXTOV TANECNYCH 
PIESN l 

Nazdávam sa, že podstatná obroda slo
venskej tanečnej piesne, najmä v zmysle 
ideovom, nastane len tak, ak podkladom 
pre vznik jednotlivých piesni sa stane text 
svojbytne dnešný, ktorý má literárny zá· 
klad,1 vyhovujúci špecifiku tanečnej piesne. 
Úzka spolupráca textára a skladateľa je 
ďalším predpokladom dobrého výsledku. 
Niekoľko príkladov tu už je. Tým, pravda, 
nijako nemôžeme zavrhmíť postup opačný. 
Je u ž mnoho d okladov, že aj týmto spôso
bom, tý m navliekaním, sa vytvorili vkusné 
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.populárne dlela. 'ľento P<?Slup · sa nedá za· 

.vrhnú( už preto, ,že je tu celá oblasť pred
,P.9Jd~dov, ktorá ·. si tot?, . . pochopfteľ~e,, vy
zaduJe. No· v teJto naseJ . k onkretneJ s-~tuá
.cii,. keď ~ a tÓ si treba priznať,,~ dávame 
širo],<:ej obci poslucháčqv, konzumentqy 
tohto umenia, eš~e veľmi mnoho produktov 
nezrelých i výslovne zlých, zotrvávanie na 
tomto spomínanom postupe sa st.áva ha
movko1l na ceste za hodnotami vyššími, 
kultivovanejšími. To platí pre vš~tkých, 
i pre mňa. 
. . V diskusných príspevkoch sa podľa mo
ie i mienky správne poukázalo na to, že 
Cs. rozhlas patri k najväčším distributérom 
tohto umenia. Preto bude správ""Ile, ak sa 
_:my, praco.vníci Cs. rozhlasu, zamyslíme 
nad nedostatkami a bez dlhého rozmýšľa
nia vyvodíme niektoré opatrenia. Je ne· 
mysliteľné, aby sa naďalej vysielali piesne, 
)-toré majú gramatické chyby. . 

: V inom článku som vyjadril nespokoJnosť 
s interpretačnou úrovňou piesní. Mám váž
I).e výhrad y proti tomu, ako sa naše piesne 
reprodukujú. Speváci i speváčky - ktorých 
sa to netýka, nech mi prepáčia - krívajú 
vo výslovnosti i v dikcii. Chybu nevidím 
len v nich. Chybu vidím v tom, že sa o ich 
rast nikto nestará, že pracujú bez režiséra, 
napr. na verejných estrádach, rozličn):ch 
.inštitúciách, bez pedagóga, k torý by It(h 
upozornil na prednesovú stránku sloven
ského verša. Preťahovanie krátkych slabík, 
. celkom zbytočné mäkčenie na nepravých 
.miestach, najmä pri spoluhláske . "l", je zlo· 
.zvyk, ktorý by sa dal pomerne ľahko od
,strániť. Interpreta,·, pravda, musím vz.iať 
.d.o ochrany. 

Vít Ilek 

O NESPIEV ANY CH TAi~ECNYCH 
~mLODIÁCH 

V · poslednom čase sme boli svedkami 
množiacich sa ankiet proti tanečným sklad
bám a textom, najmä proti textárom. Pred 
roko ni. bola anketa vo Večerníku, v ktorej 
textárov ostro kritizovali. Textári robili, čo 

·m~hli a dnes musíme konštatovať, že 
v to~to smere došlo k náprave. Nikto však 
·nekritizoval melódie. Na našich zaltranič· 
ných zájazdoch v NDR, Rumunsku a inde , 
sme sa presvedčili, že teraz najmä v NDR 
odnteňujú muzikálne moderné tanečné 
.skladby bez textov. Prečo? Skladateľ skom· 
potiuje pieseň, ria melódilJ. sa ?Tobi d~brý 
text, niekedy lepši. ako melódia,, zaspieva 
:j.u dobrý speyák, ktorý je - ľudovo po· 
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v;edané - tzv. -trhák, a ·skladba má. úspech, 
ro.,:šín. ·sa, Keď sa však pozrieme ' na mu
.zikálnu siráuku, vidíme, že text a dobrý 
·spevák ju celkom zatieni. Nikomu ešte ne
prišlo na um kritizovať orchestrálne sklad· 
h y. Dobre vieme, že poslucháči v kaviar
.J\ach. zábavných podnikoch i v rozhlase 
potrébujú .počuť sldadby bez textov. :ZiaJ:, 
v tomto smere je naša tvorba veľmi ob.
medzená. Len niekoľko mladých skladate
_ľov sa pokúsil-o o niektoré viac alebo menej 
cenné orchesn·álky, ktoré - nemajú text. No 
je toho veľmi málo. Preto sa stáva, že 
keď sa po prvý r az zídu muzikanti z troch 
lnitov Slovenska a majú niečo spoločne za
hra(, nič orchestrálne nepoznajú. Prosil by 
som z tohto miesta našich skladateľov, aby 
sa čiastočne zame1·ali na také skladby, ktoré 
možno predvádza( a j bez spevu a majú 
svoju úroveň. Vieme, že so spevákmi a spe
váčkami sme na tom dosť blede, m áme ich 
málo. Je preto nemysliteľné zaplniť program 
celého večera v zábavných podnikoch bez 
tanečných orchestrálnych skladieb. Pri ne· 
dostatku domácich orchestrálnych skladieb 
uchyľujeme sa k zahraničným, žiaľ, z to
ho neraz západným. Aby Sine sa tomu 
vyhli, naši skladatelia by mali pracovať na 
takých skladbách, k toré by mali svoju hod
notu aj bez spevu a interpretov. 

Gustáv Offerman 

T.AJ.~EC~A HUDBA A JEJ INTERPRETI 

Boli sme na mnohých diskusiách, sem
tam sme mali pocit, že sa mláti slama, a 
.popritom si mladi v Mladej garde alebo 
popoludní v Tatra-kabarete hrajú svoje. Na
koniec prichádzame k uzáveru, že tu išlo 
o ujasnenie veľmi závažných otázok tohto 
žánru, ktorý - ako t11 ktosi poznamenal 
- si ešte len nedávno vybojoval právo na 
legálnosť obsahu, ktorý rozumieme pod poj
rnom hudba. 

Dnes je situácia taká, že si všetci veľmi 
dobre uvedomujeme, ako tanečnú hudbu 
celý náš národ potrebuje, dokonca nielen 
tí celkom mladi, ale aj my stredného veku 
i naši otcovia Na rock and roll vonkoncom. 
sa už necítim~ my strední a myslím, že aj 
ti mladší by boli slabí borci na tomto poli, 
ale predsa len tancovať chceme. Nielen 
v Bratislave, ale aj v Michalovciach, aj 
v Ziar,4 a j v Mikuláši. Mám taký pocit, 
že sa ďívame na-tento problém očami Bra
tislavy~ _ Mali b~ sme sa však preniesť 
kdesi do Michaloviec a tam pozrxeť, ako 
tancujú. A tu by sme boli prekvapeilí, ako 
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u nich· niet problém džezu. Dokonca , je to 
pre nich pojem -nez.ná~y, b a čo viac, za 
uši by nás vyťahali, keby sme im takto 
~ružne s tromi trwnpetam.i vo fortissin~e 
iJelý · večer do tane<!-- hrali. 
! Druhá stránka veci, v ktorej sme všetci 
veľmi svorní,· je tá, že naše orchestre hrajú 
zltl, naši speváci zle spievajú, naše texty 
sú hrozné a naši komponisti nevedia kom
ponovať. Možno je to názor celkom ľav")·, 
ale kus pravdy na ňom je. Hľadajme prí
~iny. Kto sa zaoberá týmto žánrom kom· 
pozične, interpretačne, či už ako spevák 
a lebo hudobník, a textársky? Väčšinou ľu
dia, ktorí sa pripravovali na celkom inú 
životnú dráhu. 

J e potrebné, aby naše odborné hudobné 
školstvo pripravovalo aj na tento umelec
ký žáner. Ak žiak nemá vzťah k opernému 
spevu, nenútiť ho k tomu, ale nech skončí 
školu postavou z Lehárovej operety alebo, 
ak má chuť na pesničky, prečo by nemohol 
absolvovať svoju školu piesňami Gershwi
na? Potom by sa dalo povedať, že je na 
túto prácu odborne pripravený. To isté 
plati o klaviristovi, trompetistovi atď. Veľ
mi vážne a zodpovedne sa musíme zaobe
rať problémom odbornej prípravy ľudí, 
ktorí sa týmto odborom umenia hudú za
-oberať. Bude potrebné, aby sme tých, k torí 
majú zodpovednosť za t o, ako učebné 
osnovy na odborných hudobných učilištiach 
budú vyzerať, presvedčili, že aj také dis
ciplíny sa musia bezpodntienečne do vy
učovania dostať. 

Chcel by som ešte apelovať na ľudí, ktorí 
sa hudobnou vedou chcú zaoberať, aby a j 
tento široký demokratický žáner nebol mi
mo uhla ich pozornosti, aby sme sa dožili 
serióznych hudobných vedcov, ktorí zvlád
nu aj tento odbor. To by bol apel na našich 
budúcich mladých hudobných vedcov. 

Zdenko Mikula 

VYCHOVNY vYZNAM TAi"-l"ECNEJ 
H UDBY 

Náš vysokoškolák a študent aj nižšej ka
tegórie školskej je niekedy modlár. Má svo
je modly a nedá ·na ne dopustiť. Ano, 
Brňák nedá dopustiť na Bubníka, občan 
Tehelného poľa n a Slovan a niektorí štu
denti ani na Krautgartnera, niektorí ani na 
Armstronga a niektorí ani na Herme\rovú. 
Nie je chyba v tom, že naši študenti'"práve 
tak radi tancujú. Nie je ~;chyba v tom, 
že prop~zície voľného čas~1 nášho študent
stva nie' sú vždy vyvážené, že nie sú vy-

vftžené kultú:rne: , záujmy• nášho š,tudent7 
s tva n .že ' a j formy. zábayY našej mládeže 
s l1 . niekedy jednostranné. , 

Z toho veľkého množstva perličiek- do~ 
voľte mi len tri. Na jednom z učilíšť, kde 
mali vychovávať budúcich učiteľov naš~ch 
národných škôl, mali znamenite vybavený, 
džezov)· orchester- s plati1ami a Iiotovým 
materiálom až po chicagský a noV'óorleán
sky, džez, . ale .márne by ste tam hľadali 
ldavírny výťah Rusalky a Suchoňove) 
Krútňavy. - Na inom učilišti a v inom 
kultúrnom stredisku chceli organizovať 
džezové vých ovné koncerty, a to tam,· kde 
nikdy žiadne iné výchovné koncerty ne· 
poznali. Pri prehrávkach a po p rehrávkach 
ľahkej múzy naši vysolmškoláci ·a študenti 
vedia niekedy veľmi inštinktívne a citovou 
rezonanciou cítiť. Ako pedagóg môžem vy· 
sloviť poľutovanie, že nemáme na školách 
ešte dostatok vyspelých učiteľských kádrov, 
k toré by vedeli správne usmerniť vkus náš
ho študentstva. Ako pedagóg volám k vám, 
súdruhovia, aby ste vy, výkonní umelci, 
nehrali predpoludním pre film, popoludní 
pre rozhlas a večer pre televiziu, pre ná
pravu svojich financíi, ale aby ste prišli 
robiť výchovné koncerty aj s tým ľahkým 
žánrom medzi našich študentov, pretože 
hlad po výchovn)' ch koncertoch je veľký. 

Koncerty nemožno začínať Bachom, kto
rý je najkomplikovanejší, ale od vašej ta
nečnosti musíme začať, aby sme sa dostali 
k tanečno.sti, idealizovanej naším géniom . 
A ako pedagóg napokon ešte volám, aby 
ste vy, skladatelia, rozospievali našu mlá
dež aj p ies!lami o lunikoch, a j o šťastnej 
i tej nešťastnejšej láske. Veď je to proti~ 
klad života, aj to má svoj morálno-etický 
moment. Volám vás, aby ste rozospievali 
našu mládež nielen vtedy, keď má maší
rovať, alebo ked' má niekto náladu v opare 
alkoholu, ale aby naša mládež spievala 
preto, že sa raduje z nového života. 

Jozef Tvrdoň 

NOVE: CESTY TANECNEJ HUDBY 

Chcel by som sa s vami rozdeliť o skú· 
senosti, ktoré máme v Prahe, a v závere 
svojho vystúpenia chcel hy som povedať 
niekoľko slov k orchestru Karla Krautgart· 
nera, ktorý sa stal telesom Cs. rozhlasu 
v Prahe, i k ukážkam, ktoré tu boli uve
dené. 

Myslím si, že '. teoretick~' vyjasnenie a 
osvojenie si zákla!ittých zá.Iť~nitosti ideovo
es tetických, ku ktorým je solídnym kro· 
kom tento seminár, má prinajmenšom rov· 
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naký význam, ak nie · dokonca väčší, ako 
sama tvorba v tejto oblasti. Preto sa chcem 
eš~e raz dotknúť trochu pojmu moder
nosti, novosti či, ak chcete, súčasnosti. 

Chcel by som uviesť stručné porovnanie 
s oblasťou tzv. vážnej hudby. My sme pre 
modernosť šostakovičovskú, prokofievovskú, 
t. j. pre modernosť, ktorá prináša nové ra
dostné i tragické myšlienky a nálady, vy
jadrené modernou výrazovosťou. A to je 
pre nás modernost 

Podobný problém je i v oblasti tanečnej, 
najmä džezovej hudby. Preto pokladáme za 
zvlášť dôležité - myslím, že bolo správne, 
že dr. Nováček sa tým zapodieval - aby 
všetci chápali pojem modernosti priamo 
z marxistického hľadiska. Klasikovia mar
xizmu-leninizmu, ktorých by pri tejto prí
ležitosti neškodilo dôkladnejšie preštudovať, 
chápali tieto pojmy vždy ako súčasť skôr 
historickej kvality spoločenského poriadku, 
a nie ako obmedzenú časovú postupnosť 
(posloupnost) alebo dokonca nie ako otáz
ku módy. Preto nezaškodí prenikavo sa 
zamyslieť nad slovami vynikajúceho soviet
skeho estetika, prvého ministra školstva a 
osvety Lunačarského, ktorý podľa môjho 
názoru skvele vystihuje oblasť tejto pro
blematiky . Lunačarskij sa p-ý-tal, čo je to 
"obsahové", a odpovedal: Nachádzanie ta
kých ciest alebo metód, ktoré predtým ne
boli známe. Je to niečo iné než formálna 
vyumelkovanosť. Je to snaha strhnúť obe
censtvo ako dav nija._kým trikom, novin
kou, ktoré nevyplývajú z podstaty úloh. 
V prvom prípade sme vyšli z obsahu, 
v druhom prípade je východiskom forma. 

Tieto citované slová padajú na všetkých 
- sú takí i v rozhlase, bohužiaľ, i v Prahe 
- ktorí dosiaľ hovoria o nevyhnutnosti 
držať krok s tým, čo sa nosí na Západe, 
a tak zamieňajú tvorivú oblasť na rýchlo 
premenlivé konfekčné remeslo, ktorí nepre
žívajú dnešný život, netvorivo sa opičia po 
západných "vymoženostiach" a kopírujú 
len cudzí tovar z iného sveta, čiže - do
tiahnuté do ostrejších uzáverov - od,;ažujú 
sa povedať, že nie sme ďaleko od pravdy, 
keď povieme, že také novátorstvo, ktoré 
nepovažujeme za progresívne, je viac-menej 
výrazom tvorivej nemohúcnosti, a že teda 
nejde o novú formu, ktorú by sme chceli 
dosiahnuť, ale o to, čomu Nezval krásne 
hovoril " nová citlivosť'. 

Na druhej strane by som chcel povedať, 
že sa nemôžeme brániť prílivu z nejakých 
často iba konzervatívn ych dôvodov. Nemô
žeme sa dnes stavať proti tomu, čo je, po
vedal by som, objektívne moderné- a tým 
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je v tejto oblasti nesporne džez. Skôr hy 
som povedal, že je dôležitejšie bojovať proti 
prostrednosti a omele smutným náladám. 
ktoré sú v súčasnosti najmä v rozhlasovom 

· vysielaní úplným morom, a že skôr treba 
nastúpiť cestu rozlišovania dobrých a zlých 
hodnôt v džeze. J e prirodzené, že pri tejto 
diskusii dochádza k rozdielnym názorom 
a zamieňaniu základných pojmov. Chcel by 
som povedať, že sa nám ako scestná do 
budúcnosti ukazuje akási skleníková odbol.'
nosť džezofilov, ktorí sa pokladajú za jedi
ných odborníkov v tejto oblasti a ktorým 
.:asto chýbajú znalosti zo základných vše
obecne historick)•ch faktov. 

A teral. v krátkosti k orchestru Karla 
Krautgartnera, ktorý sa stal od 1. januára 
1960 orchestrom Cs. rozhlasu v Prahe. Bo
lo tu povedané niečo o pražskom džeze. 
Prosil by som slovenských súdruhov, aby 
tento teruún v budúcnosti nepoužívali, le
bo myslím, že nie je správny, a my, najmä 
po pondelňajšom vystúpení tanečného or
chestra Cs. rozhlasu, máme dosť starostí 
s tým, ako zabezpečiť správny vývoj tohto 
telesa. Po nedávnom vystúpení Karla 
Kra utgartnera je v pražských hudobných 
kruhoch rušno a i v rozhlase je veľa boha
tých a rozdielnych diskusii. Myslím, že tie 
tri ukážky, ktoré tu boli hrané z repertoáru 
Karla Krautgartnera, neboli šťastné. My 
v Prahe o nich hovoríme asi tak a pokla
dáme ich za negatívne ukážky produkcie 
orchestra Kada Krautgartnera, resp. or
chestra Cs. rozhlasu, pretože cítime veľkú 
zodpovednosť za správny rozvoj tohto te
lesa. Tie ukážky totiž boli výrazom toho, 
čomu hovoríme samoúčelné skleníkové ex
perimentovanie tohto telesa, ktoré nevy
chádza z obsahu, ale z určitých tvarových 
prostriedkov. 

Chcel by som tiež povedať, prečo došlo 
k utvoreniu tanečného orchestra Cs. roz
hlasu. Nie preto, aby sa ukázali iba vyni
kajúce artistické a improvizátorské schop· 
nosti tohto telesa, ako to bolo poväčšine 
nA pondelňajšom vystúpení. O tom sme ve
deli a to je samozrejmý predpoklad pre 
orchester tohto druhu. K utvoreniu došlo 
preto, lebo potrebujeme orchester, ktorý by 
hral novú, nekonvečnú, progresívnu hu
dobntt tvorbu. A tento úsek - tvorba sku
točne novo invenčná - bol najslabším 
článkom pondelňajšieho vystúpenia orche's
tra Cs. rozhlasu v Prahe. Ja sa tu z toho 
celkom úprimne vyznávam, i keď by som 
to tu nemusel hovoriť, ale je to potrebné 
povedať preto, aby ste nemali ilúzie, že 
v Prahe je všetko vyriešené a že tam nie ' 

sú rovnako vážne problémy ako v Brati
slave. 

Na tom vystúpení sa ukázali veľké man
ká vo vzájomných proporciách medzi pies
ňovým repertoárom a medzi krajnou me
dzou v tom ostrom džeze s veľmi ostrým 
aranžmán. Nebolo radostnou záležitosťou, že 
naozaj jedine zdravú náladu vyvolal J aro
slav Ježek svojou piesňou, a to náladu, 
ktorej sme tiež plne aplaudovali a ktorá 
bola - znovu opakujem - zdravá, ktorá 
nevyplýva z kŕčov, ale z optimistického 
obsahu diela. 

Jiŕí Stilec 

NIEKOĽKO NAVRHOV NA ZLEPSENIE 
TANECNEJ HUDBY 

Netreba osobitne zdôrazňovať, že okolo 
tanečnej hudby je hodne problémov. Svedčí 
o tom permanentná prudká diskusia na túto 
tému, ktorá sa vedie v novinách takmer 
každý deň. Nečudo, veď nesprávne nazývaná 
tzv. ľahká hudba je jednou z najpopulár
nejších umeleckých oblastí a okrem toho 
jej hlavným konzumentom sú ľudia mladí, 
čiže takí ľudia, ktorí sú v období estetic
kého rastu v tom veku, keď sa formuje 
vkus človeka. A nám na vkuse socialistic
kého človeka záleží. To srne si konečne jed
noznačne povedali vlani na Sjazde socialis
tickej kultúry. Naše obavy o tento vkus sú 
oprávnené, veď éterom k nám Západ kaž
dodenne exportuje mnoho toho, čo tento 
vkus v podstate ohrozuje. 

Kto má rozhodovať o tom, či tanečná 
pieseň splňa tieto predpoklady alebo nie? 
Vieme, že pri všetkých ustanovizniach, kto
ré sa zaoberajú distribúciou tanečnej pies
ne, sú v činnosti schvaľovacie komisie. Ako 
všetko na svete, majú svoje chyby ; lenže 
tieto komisie majú aj také chyby, ktoré 
možno odstrániť, k toré sme však zatiaľ ne
odstránili. Jednou z nich je anonymita 
týchto komisií. 

Sú medzi narni skladatelia a textári, ľu
dia, ktorí chcú počuť svoje dielo, lepšie 
povedané brať zaň honorár bez ohľadu na 
to, či je dobré alebo nedobré. Keď im ho 
neschvália, chodia od Pontia k Pilátovi. 
Hovoria, že v komisiách sedia ľu
dia, ktorí si schvaľujú iba svoje vlastné 
veci. Také kuloárne klebetárstvo je zavrh
nutia hodné. Sám som sa presvedčil, že 
každá táto komisia si plní svoju funkciu 
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedo
mia: A predsa aj z neho treba vyvodiť 
dôsledky. Myslím, že všetci to uznajú, že 
nie je správny jav, že ten, kto je sám od-

kázaný na posudky tej-ktorej komisie, je 
súčasne učiteľom i žiakom, sedí a j na "la
vici obžalovaných" a j za prestolom posu
dzovateľa. Na druhej strane radoví autori 
nema"jú možnosť zúčastniť sa na zasadnu· 
tiach komisií, keď sa posudzuje ich práca, 
a tam o nej diskutovať, prípadne si ju ob
hájiť. Toľko o činnosti komisii. 

A ešte jedna otázka: Som toho názoru, 
že Gramofónové závody, Ceskoslovenský 
rozhlas i Slovenské vydavateľstvo krásnej 
literatúry, ktoré je aj vydavateľstvom lite
ratúry hudobnej, urobili už mnoho pri ob
vyklých ľudských chybách pre zvýšenie 
kvality vysielaného šansónu a tanečnej 
piesne. A darí sa im to. Co je to však všet
ko platné, keď hlavný distributér tanečnej 
hudby - tanečné orchestre - myslím naj
mä niektoré vidiecke, si úplne voľne hau
zírujú s tým, čo odsudzujeme vo vysielaní · 
v západných rozhlasov. J e oprávnená otáz
ka: Keď toľko dbáme o kontrolu v)rroby, 
v tomto prípade tvorby, prečo sa nikto
nestará o kontrolu tejto najširšej zložky 
distribúcie? Kto dáva pozor na prsty rôz
nych kapeličiek, roztrúsených po celom Slo
vensku, čím kŕmia naše publikum? 

Nakoniec by som si dovolil zhrnúť ná
vrhy v prospech zlepšenia našej tanečnej 
hudby. Budú to, prirodzene, návrhy iba rá
zu organizačného, veď rozhodujúce slovo na
koniec patrí autorom. Ak oni budú dobre 
písať, budeme mať dobrú pieseň, ak nie, 
nepomôžu nám nijaké organizačné opatre
nia. Predstavoval by som si to takto: 

1. Vytvoriť jednotnú posudkovú komisiu 
pre všetky distribučné orgány, v k torej by 
boli vedľa odborníkov zastúpení a j konzu
menti, ich zodpovední zástupcovia, samo
zrejme, veľmi starostlivo vybratí. Pred tou
to komisiou by autor mal možnosť obhájiť, 
prípadne sám predniesť svoje dielo. 

2. Ponechať autorom čo najširšie tema
tické pole, ak ich dielo po lingvistickej, for
málnej a obsahovej stránke - zdôrazňujem 
bez splošťovania - obstojí. 

3. Usporiadať čo najčastejšie prehrávky 
a diskusie s pracujúcimi a na nich si ove
rovať správnosť cesty, ktorou sa posudková 
komisia uberá. 

4. Podať mladým autorom teraz konečne· 
bez rezolúcií a vyhlásení pomocnú ruku. 

5. Postarať sa o kontrolu programov hu
dobných interpretačných telies, a to nielen 
o kontrolu programov, ktoré predkladajú 
za účelom vyplácania tantiém, ale aj toho, 
čo skutočne hrajú. 

Alexander Karšay 
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· i?ražskä pre_miéra ~vätopluka · - véfký tvorivý 'čin 
.. 

Predovšetkým by s'om Ifl:i~l všetkým l či
tateľom · zažiť s nami ten večer 29. apríla 
v Prahe · v Národnom divadle, na scéne 
l..-torého po prvý raz zaznel Svätopluk od 
Eugena Suchoňa. Ako vôbec p rvá slovenská 
opera, predvedená tu v slovenskej reči. 
Moja úloha by potom bola asi omnoho 
jednoduchšia. J e síce m ožné dobre vypí
sať dojmy z tohto predstavenia a možno 
sa zamýšľať nad j eho princípmi, ťažko 
však opísať tú zvláštnu atlnosféru, ktorá 
vyžarovala z orchestra a z javiska a razom 
si podmanila všetkých poslucháčov, atmo
sféru zvláštneho tvorivého zaujatia a nad
šenia, to, čím Suchoňovo dielo inšpirovalo 
majstrovský súbor Národného divadla. Za 
vedenia dirigenta Zdeňka Chalabalu, reži
séra H anuša Theina, choreografa Jiiího Né
mečka a výtvarníka Josefa Svobodu vznik
lo tu predstavenie naozaj mimoriadnych 
kvalít. Predstavenie, k toré je v pravom 
zmysle slova veľkým tvorivým činom! 

Dobre vieme, s akou vášnivou opravdi
vosťou pracuje Eugen Suchoň na dotvoreni 
svojich diel. Ako neústupne sleduje základ
nú myšlienkovú koncepciu, k torá mu bola 
tvorivým východiskom , ako ustavične hľadá 
najadekvátnejšiu podobu jej umeleckého 
stvárňovania, najúčinnejšie pôsobiaci tvar, 
poňatie najpravdivejšie. V tomto zmysle je 
Suchoňovi tvorba veľkých diel priam ústroj
nou súčasťou životného procesu. A ked' už 
dielo prepustí zo svojej tvorivej dielne a 
odovzdá verejnosti, ani vtedy sa jeho práca 
na ňom nekončí. Dostatočne je známa oná 
zložitá, dlhodobá kryštalizácia· definitívneho 
tvaru jeho prvej opery Krútňava. Ani 
v prípade Svätopluka to nebolo ináč. Ne
budem opakovať to, čo je dobre známe. 
Myšlienka Svätopluka stala sa priam jednou 
z ústredných tvorivých ideí Suchoňovej 
tvorby, Chcel hy som však zdôrazniť, že 
sa tiež stala ústrojnou súčasťou skladate· 
ľovho .životného procesu, a to nielen tvo
rivého a umeleckého dozrievania, ale tiež 
stále hlbšieho poznávania zákonov; ktorými 
sa život objektívne riadi. V tom možno 
nepochybne vidieť hlbokú spätosť Suchoňa, 
bytostného, presvedčeného humanistu a 
vlastenca, so životom novej spoiočnosti. Mys
lím, že toto je cesta, ·po ktorej kráčal Su
choň od poňatia svätoplukovského mate· 
riá.lu ako drámy národného, v základe však 
baladického iladenia, ale poskytujúceho tiež 
možnosti prehlbenej hudobnej psychológie 
v sváre otca a synov, smerujúceho až 
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k drátné a ·opere v podstate historického -= 
no výsostne dramatického žánru. Suchoň 
sa predovšetk~ .snažil o najvyššiu v ume
leckom diele -prístupnú mieru pravdy his
torického poznania; ' snažil sa objaviť za 
ľudskými typmi to spoločensky objek tívne, 
čo- hb ·utváralo i podmieňovalo. V tom sa 
oprel tiež o výsledky marxistickej historic
kej vedy, k torá - mu v súčasnosti mohla 
posk-ytnúť nové poznátky o hi~torických 
udalostiach dávny ch čias nášho prvého 
veľkého štátu na prechode medzi otrockou 
a rano feudálnou spoločnosťou. 
Suchoňovo · víťazstvo je o to väčšie, že 

i keď ide o operu s takým silným histo
ricko-žánrovým zameraním, nevyšiel z jeho 
tvorivej dielne historizujúci hudobný trak• 
tát, ale živé dielo, po okraj naplnené dra
matikou a zápasmi živých ľudi. A ani 
tentoraz sa Suchoňov tvorivý proces neza
stavil po prvom predvedeni diela. Pražská 
i~scenácia prišla len dva mesiace po bra
tlslavskej premiére, a predsa nesie už ďalšie 
výrazné · črty autorského dotvárania základ
nej idey. Suchoň v spolupráci so súborom 
- k libretistom -diela · pribudlo i ďalšie 
meno Evy Klenovej - upäl sa okrem 
niektorých škrtov, ktorými sa získal dejo
ve prudší spád, k postave Svätoplukovho 
syna Mojnúra a najmä k jeho vzťahu 
k otcovi, ktorý tu nie je už jednoznačne 
drsný, do ktorého v zmysle historicky hu
manis tickej 'Mojmírovej koncepcie preniká 
i mnoho ľudsky, synovsky ušľachtilého, ·a 
nanovo vyriešil i záver. To,_ čo cítili nie
ktorí kritici pri premiére diela, uvedomoval 
si. zrejme i · sám au tor. Totiž, že vložiť 
ono prorocké vyznenie opery do úst postavy 
"Vnútorne nalomenej, akou je igric Záboj, 
oslabuje veľký zmysel záverečných slov. 
A preto v pražskej verzii sa urobila zá
k_ladná zmena. Záverečné posolstvo sa pri
rieklo · bezmennému predstaviteľovi ľudu. 
Bolo by možné písať aj o iných drobnej
ších zmenách v diele. 

V dirigentovi pražského naštudovania 
Zdeňkovi Chalabalovi našiel Suchoň umelca 
kongeniálneho cítenia. Chalabala, majstrov
ský interpret M usorgského a Janáčka má 
iste veľmi blízko k svetu Suchoňovej 'hud
by, rovnako · ako zase i Suchoňov0 dielo 
nijako nezastiera vnútorné spriaznenie so 
svétom t)•cptô dvoch veľkých majstrov kri
tického realizmu. To sa napokon ukázalo 
už v .· Chalabalovom naštudovaní Suchoňo
vej Krútňavy. 

Nie je to, zrejme, jediná črta, ktorá oboch 
tý chto tvorcov zbližuje, Suchoň nie je len 
,,hudobným skladateľom", ktorý píše opery, 
je h u d o b n ý m dr a m a ti k o m, v pra· 
vom zmysle slova premýšľajúcim ideu ope
ry, jej javiskový tvar, jej scénickú pôso· 
bivosť a jej zmysel .-y úplnej jednote 
s hudobným stvárnenírrl. A rovnako Cha
labala je všetkým iným ako iba typom 
dirigenta, ktorý Sil stará len o· hudbu. Aj 
jemu rastie vlastná hudobná koncep cia v 
nedielnej jednote s premýšľaním a preží
vaním hudobnodramatického diela ako cel
ku so všetkým, čo patrí do tohto celku. 
V tomlo zmysle je typom dirigenta-drama
turga, vášnivého hľadača poslednej, naj
pôsobivejšej verzie diela. Aby uskutočnil 
svoju predstavu o skladbe, neustupuje ani 
pred zásahmi do partitúry a svojou kon
cepciou vie ovplyvňovať i prácu režiséra. 
Dirigentské majstrovstvo Chalabalovo ne
tkvie len v tom, do akej dokonalosti ro
zaznie skladateľovu partitúru, on ju v pro· 
cese svojho tvorivého napätia osobitne mo· 
deluje a do svojho poňatia vnáša i osob
né precítenie z diela . A napokon je to 
ešte tretia, obom tvorcom veľmi blízka črta. 
Možno ju označiť ako všadeprítomné, ne· 
vyslovené espressivo. Suchoňova hudba je 
vždy hudbou veľkého vnútorného napätia, 
akéhosi permanentného espressiva, nie, prav
da, j ednostranného, a neobyčajne bohatého 
práve v Svätoplukovi, prenikajúceho operu 
od scén pateticky monumentálnych až po 
výjavy lyrické. Tak isto je Chalabala maj
strom takejto expresívnej interpretácie. 
Chalabala svojím orchestrom priam zvích
ruje scénu. Jeho koncepcia akoby nepoznala 
odpočinok a oddych. V dramatických 
miestach p riam vybičuje orchester do veľ
kých zvukových poryvov, v miestach ly
rických dáva mu vrelosť, veľkú zmyslovosť 
j zmy~elnosť prejavu a bezprostredne útočí 
priamo na nervy poslucháčov. Pritom však 
vôbec nie lacno a naturalisticky. Toto Cha
labalovo espressivo vychádza totiž ústrojne 
z charakteru Suchoňovej hudby, a ked' sa 
započúvame do Chalabalovho orchestra -
a nemožno tu ani dosť doceniť majstrovstvo 
orchestra Národného divadla, ako to di
rigentove zámery tlmočia - bude nám 
predovšetkým zrejmá jedna vec. Chalaba
lovo poňatie síce vyrastá z vedomia veľ
kých plôch, ktoré sú pre Svätopluka prí
značné, je však bezpečne opr~té o minp.
cióznu prácu s detailom. Chalahť.,a neW;
nechá ani jeden akcent v slÍíčikoch, v 
drevách alebo plechoch, nevynechá jedinú 
možnosť timbrového odlíšenia, jedinú mož-

nosť agogického premodelovania melódie, 
aby potom z týchto vybrúsených detailov 
budoval veľkú plochu. Pri všetkej kultúre 
orchestrálneho zvuku však Chalabala Svä• 
topluka nezmäkčuje, ponecháva mu osobitú 
drsnosť, nič neladí do poltónov, čo musí 
byť. sýto vyjadrené, i keď súčasne možno 
povedať, že podľa zákonov svojho naturelu 
niektoré miesta zly r izováva. Napr. tam, kde 
~Iojmir po smrti svojho otca preberá vlá
du nad Veľkou Moravou. V tomto vypätom 
momente, ktorý akoby si priamo žiadal 
heroický pátos, Chalabala nasadzuje pátos 
ly rický. I tu, pravda, s plným zdarom, lebo 
tak podtrhuje hrdinovu veľkú vnútornú 
zodpovednosť. Bolo by možné menovať 
lu a j iné miesta. Ukončime však túto časť 
tým, že orchester i sbor sa pod Chalabalo
vým vedením vypäl k majstrovskému vý
konu, a keď uvážime nároky, aké tu Su
choň na obe telesá kladie, má ich podiel 
na opere pečať mimoriadnosti 

Nie menším osobitným prínosom k zda
ru p ražského predvedenia prispeli umelci, 
ktorých dielom je javisková realizácia; re, 
žisér, choreograf a výtvarník. Skoda, že tiež 
kostýmy J. Kropáčka nemali tú výtvarnú 
presvedčiYosť ako ostatné zložky inscenácie. 

Problémy našej opernej· réžie sú v po
slednom čase dosť pálčivé. Cítime, že sa 
zatiaľ len pomaly a neisto vyrovnáva nie
len s no'l.-ými možnosťami javísk, že sa jej 
však tiež len výnimočne darí objavovať ich 
novú poéziu, totiž poéziu javiska nášho 
Yeku. A predovšetkým, že sa tu často stre
távame na jednej strane s mŕtvymi, sche
matickými, dnes už divadelne neúčínnými 
obrazmi, na druhej strane so zvyškami 
popisného kašírovaného realizmu a napo
kon i s eklektickou roztrieštenosťou najrôz· 
nejších nápadov, ktorej sa nedostáva vnú
tornej umeleckej ani ideovej jednoty. Pri
tom však časť našej kritiky rada zabúda vo 
svojom horlení po "novom javiskovom 
tvare", ako proti popisnému naturalizmu 
bojovala už naša n ajlepšia operná réžia 
ostrčilovskej éry. Práve na toto sme mys
leli tvárou v tvár režijnej koncepcii H anuša 
Thcina, ktorá celkom rezignuje na kuli
sovú popisnosť, kdežto .na druhej strane 
vychádza z herecky prepracovaného pre· · 
javu a súča;!ne využíva ako základný 
tvárny prostrie.dol;; štylizované a monu
mentalizujúce p rvky. Nesporne sa tu uka
zuje, že princípy, ktoi;é českej · ,opernej ré-
7.ii objavil F. Pujma.J:ly nie sú_rprežitkom, 
ale že je možné na nich ďal~j budovať, 
i ked', pravda, za podmienok ich osobitého 
a súčasne tvorivého pretvárania. 
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Pritom si treba uvedomiť odvážny zámer 
inscenátorov. Suchoňova opera nie je totiž 
žiadny mýtus, ktorý by sa mohol odohrá
vať kdekoľvek, naopak, jej žáner smeruje 
k historickej opere, ktorá, pravda, ako hy 
sa mohlo -zdať, si priam vyžaduje i vonkaj
škom presné dokreslenie prostredia na javis
ku. Hanuš Thein sa však spoliehal - ako 
sa ukázalo ·- plným právom na tvorivú 
imagináciu poslucháčov, ktorú podporuje 
len minimálnymi vonkajšími javiskovýlni 
prostriedkarrli, ako je kostým.. rekvizita a 
najnutnejší dekoračný náznak. Postavil všet
ko na vnútornú presvedčivosť Suchoňovej 
hudby a v svojej režijnej koncepcii umoc
l'íuje len jej dve zložky. Jej monumentalitu, 
pre ktorú vytvára predovšetkým svetlom 
·členený monumentálny priestor, štylizova· 
nosťou svojej práce dosahuje i práve určité 
ilúzie dávnosti dejov i ich neobyčajnú 
povznesenosť. V tomto zmysle mu holi 
skvelými spolupracovníknú výtvarník Svo· 
boda a choreograf Némeček, ktorý nádherne 
vytvoril pohanskú obradnú scénu druhého 
·de.istva. 

Táto vonkoncom nie vonkajšková, vý· 
sostne jednoduchá, ale neobyčajne premys
lená režijná koncepcia vytvára výsostné 
účinný divadelný priestor. na rozohranie drá
my, ktorej predstavitelia sú jednotlivé hlav
né postavy opery. Sólistom sa tu dostalo 
i hudobne nesmierne citlivého vedenia Cha
labalovho. Rola kráľa Svätopluka je obsa· 
dená hneď dvoma vynikajúcimi umelcami. 
Eduard Haken vytvára ju spevácky suve
rénne, je však v svojom prejave viac sta
recky vnímavý, ľudsky mäkký než výboj· 
ný. Je to viac zlomený človek Svätopluk 
ako ťažkým zločinom a vnútornými roz
pormi znúetaný mocný panovník. Ladisla-

vovi . Mrázovi sa podarilo v speváckom 
i hereckom výkone rozohrať presvedčivej
šie práve onú vnútornú rozpornosť Sväto-· 
pluka, mocného vládcu a zlomeného člo
veka. Dvoch predstaviteľov sme videli' 
i v postave kniežaťa Mojmíra. Mojmír P. 
Kočího je postava veľnú presvedčivá, najmä· 
herecky, A. Svorc zvládol svoju rolu po· 
speváckej stránke síce dobre, ale ako typ· 
nemá zatiaľ onú presvedčivú pôsobivosť 
a vyrovnanosť, s akou vytvára rolu P .. 
Kočí. Znamenitý výkon podáva M. Karpi~
šek v role mladšieho divokého Svätoplu-· 
kovho syna . .Jeho výkon nám ukazuje, aké 
široké tvorivé možnosti má tento umelec. 
Z mužských rôl treba ďalej menovať ešte· 
T. Zídka al<o spevácky i herecky skvelého 
Záboja a neobyčajne presvedčivé stvárnenie· 
postavy žreca K. Bermanom. Zenské posta-· 
vy v tejto opere nedosahujú takú výraz-· 
nosť, ktorá je viac drámou mužov. To· 
však neznamená, že hy tu predstaviteľky 
ustupovali do pozadia. Stretli sme sa tu· 
s trojicou znamenitých výkonov M. Pod
valovej ako Lutomíry, D. Tikalovej v úlo
he Mileny a M. Krásovej v role matky pO·· 
banskej otrokyne. 

Predstavenie ako celok iste patrí k vr·· 
choln)'m výkonom opery Národného di-· 
vadia v posledných rokoch. A tým väčšia 
je naša radosť, že takýto skvelý výsledok 
dosiahlo v službe novej slovenskej opery, 
ktorá tak výrazne obohacuje súčasné česko-· 
slovenské operné umenie. V tomto zmysle
je pražská inscenácia Svätopluka i význam-· 
ny'in kultúrnopolitickým činom, manifestú· 
ciou nerozbornej družby a jednoty kultúr· 
našich bratských národov. 

Bohumil Kar·áReh 

Prvoradou úlohou novej ústav y je ústavnoprávne zakotviť doteraz dosiah
nuté socialistické úspechy. Z toho vyplýva aj nová územná prestavba a hlavne· 
1·ozšírenie p1·ávomoci národných výboro~> . Pre kultúrnych pracovníkov to má. 
prvoradý význam. Umelci sa tak dostanú do priameho styku s ľudom pro
stredníctvom miestnych národných výborov. Rozdeľovanie rôznych umelec
kých podujatí nebude narážať na rôzne prekážky ako doteraz. Druhým dôle-· 
žitým bodom nov ej ústavy je rozšírenie právomoci Slov enskej národnej rady, 
ktorej má prislúchať aj zákonodarná právomoc vo veciach národnej aleba-
regionálnej pov ahy, hlav ne pokiaľ to bude vyžadovať kultúrny rozvoj Slo
venska. Nová ústava nezabúda ani na všestranný rozvoj občanov maďarskef 
a ukrajinskej národnosti, čo treba tiež zvlášť uvítať. 

Dr. Janko Blaho· 
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DRUHA OPERNÁ PREMIERA 
DIVADLA J. G. TAJOVSKEHO 

v· BANSKEJ BYSTRICI 

Nadpis nad vchodom Verdiho vily "Som 
.človek, nič ľudského nie je mi cudzie" by 
mohol byť aj mottom celej tvorby geniál
neho talianskeho dramatika, ktorého operní 
hrdinovia priamo i nepriamo vyzývali 
k otvorenému boju za slobodu, prežívali 
bolesti svojej doby a niekedy zápasili o 
púhy cit ľúbosti. Právom patrí Verdiho 
-opera La Traviata k najobľúbenejším ope
rám svetových javísk vďaka svojej zdra
vej hudbe. Je vecou divadelných umelcov, 
:aby nám toto dielo zjavilo pravý zmysel, 
yiedlo k novému a hlbšiemu poznaniu naj· 
mä u diel s triedne sociálnou motiváciou. 
Zdalo by sa, že to všetko je nad sily malej, 
málo skl•senej banskobystrickej opernej scé
ny, ktore} chýbajú veľké hlasy a orches
trálna zručnosť, keby sme tu nebadali pla
meň nadšenia a usilovnosti, lámanie tech
nických prekážok. Verdiho opera vznikla 
podľa takmer dekadentnej predlohy Ale
xandra Dumasa a má podľa skladateľo
vých slov dej jednoduchý i plný vášne. 
Podľa divadelného bulletinu si hosťujúci 
režisér B. Kriška uvedomil, že láska dvoch 
zaľúbencov sa nerozvíja iba v idylickom 
zátiší a súkromnej výlučnosti, ale kvitne 
a vädne uprostred pálčivej skutočnosti, 
v prostredí meštiackej pretvárky, ktorú na
pomáha aj nešťastná hra okolnosti. Na diele 
mali by sme vnímať falošné ľudské vzťahy 
i vrúcne city lásky, zocelenej a rozbitej ži
votn)'m zápasom a začleňujúcej smútok do 
egoizmu antagonistických spoločenských 
tried, v ktorých sa pohybuje Alfred Ger· 
p:tont a Violetta, dáma p arižskeho podsvetia, 
ktorú hrá D. Rohová a A. Opravilová. 

Ak sa zamyslíme nad najnovším podu
jatím banskobystrickej opery (premiéra bo
la dňa 2-8. apríla), nastolime predovšetkým 
otázku režisérovi, či presvedčivo stvárnil 
naznačenú ideovú problematiku. Z nej 
predsa musí vyplynúť konfliktnosť. Režisér 
si počínal s mladými umelcami dobre a 
umelecky zodpovedne, predsa však vytvo
ril postavy skôr al fresco ako psychologicky 
prehlbené. Konfliktovosti ublížili trocha 
matné výkony niektorých ženský ch postáv, 
napr. Flory a Anniny. Skrátka - vnímali 
sme predstavenie komorné, nie veľkooper
né. Stretnutie otca so synom treba po he· 
reckej · stránke znova premyslieť. 

Popri réžii upútala scéna, navrhnutá 
P. Herchlom, zbavená zbytočných rekvizít 
1.1 dýchajúca poetičnosťou, náladovosťou a 

Dagmar Rohová (Violetta) a Ladislav Longauer 
(Georges Germont) v banskobystrickej inscenäcii 
Verdiho Traviaty. Foto: K. Miklóš! 

farbitosťou. Výtvarník s hudobne cítiacim 
režisérom šťastne vyriešil scénickú stránku 
i vzhľadom na menšie javiská tých diva
diel, kde banskobystrická opera uskutoč
ňuje svoje zájazdy. I v dramatickom diele 
je hudba rozhodujúcou siľou, a preto sa 
náš zaujcm musí sústrediť aj na znamenitú 
prácu dirigenta. J. Kende je síce iba na 
počiatku svojej dirigentskej dráhy , ale pev
ne ovláda situáciu v šetkého diania v or
chestri aj na javisku. Dal hudbe jemnosť 
i lyrizmus. Tvorivá vitalita ženie dirigenta 
k dramatickému dynamizmu, k ďaším čís
lam a výstupom aj tam, kde by pre poslu
cháča bolo potrebné niekoľko sekúnd, aby 
v jeho vedonú doznela patričná emócia. Di
rigent . tak dosiahol štýlovú jednoliatosť. 
Otázka škrtov je diskutabilná, vyplynula 
zo špecifičnosti začínajúcej scény. 
Predstaviteľka Violetty D. Rohová rozo· 

spievala sa od 2. obrazu, mala by si však 
premyslieť, ako modifikovať rôzne citové 
odtiene výrazom tváre. Veď v 1. obraze 
vyslovuje jasavé opojenie láskou, v ďalších 
scénach prežíva citové napätie a tragický 
zlom. Alfreda predstavil K. Zeman, herecky 
snaživý, ale s menším hlasom. L. Longauer 
vytvoril typ verdiovských dobráckych otcov 
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.uyážene, spevácky kultivovane (okrem YY: 
soko položených, kantilén), l'"toré nevyhovo
vali jeho hlasovému naturelu. Dobré výko
ny sboru, priemerná úroveň orchestra i 
ostatných sólistov dokresľujú toto pred
stavenie. 

Dramaturgický plán do}>re volil Verdiho 
operu, pretože na tomto diele majú mladí 
umelci možnosť rásť technicky aj výrazove. 
Vonkajší úspech predstavenia ·milo prekva
pil a presvedčil o životnosti i obľube našej 

·najmladšej opernej scény . Zivotnosť divadl~ 
je vo veľkej miere v ecou zodpovednosti 
umelcov, lásky publika, hudobnej výchovy 

. mládeže a širokých más. Primerané pod
mienky poskytuje stredoslovenskej metropol_e 
naše zriadenie. Dobrá návštevnosť, poCit 
umelcov i kritikov o dobrej práci, správny 

· vzťah k českej tvorbe a najmä k Smetanovi, 
·ktorého opera Hubička zaznie na najbližšej 
: premiére, svedčia o tom, že banskobys!ric: 
; ká opera kráča po správnej umeleckeJ aJ 
ideologickej ceste. 

Jozef Tvrdoň 

PREMmRA VOJENSKEHO 
1JMELECiffiHO SDBORU 

Vojenský umelecký súbor hrdinu Soviet
skeho sväzu partizána kapitána Jána Ná
lepku predstavil sa v prvornájových dňoch 
bratislavskému obecenstvu s programom, 
ktorý pripravil pre tohoročný jubilejný rok. 
Ako v minulých rokoch, aj teraz snažil sa 
súbor prísť s témou, ktorá by bola typická 
pre súčasnosť a k torá by bola aj koncipo
vaná na základe poznania skutočnosti. Toto 
je ostatne snahou každého súboru, a preto 
aj' v posledných rokoch nachádzame v pro
gramoch našich súborov piesni a tancov sú
časnú tematiku. 
· O Vojenskom umeleckom súbore môžem 
povedať, že aj keď námet čerpá zo spoloč
ných zdrojov ako iné súbory, predsa len 
ich spracúva po svojom. Teda kladom Vo
jenského súboru piesni a tancov je, že po 
ceste vývoja formy a prístupu k materiálu. 
čerpaného zo skutočného života, kNíča sa
mostatnou cestou. 

Vo ·Vojenskom umeleckom súbore dospeli 
k názoru, že budú vytvárať uzavreté väč
šie celky, ktoré sú zložené z malých vystú
pení, konferenčnc pospájan ých. Zámerom je 
z týchto celkom vytvoriť aj celky obsahové 
aj celky formálne: Tak boli. vlani postave
né dYa úStredné celky programu "Orlie 
hnié-zda" a "Veselá vójna" a takto sústre
ďuje sa program na dva celky, na hudob
nodramatické pásmo " Smer Praha" • s ná-
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metom: hojovéj cesty· l. ·čs. armádneho sbo
ru v · SSSR a obraz zo života dnešnej ar
mády "Veselá vojnal'. Tematika je teda 
skrz-naskrz vojenská; v prvej časti z čias 
oslobodenia našej vlasti a bojov o náš" slo
bodný život, v druhej časti je téma zo sú
~asného vojenského života ; preto prináša aj 
plno optimizmu a radostného pohľadu na 
život. · ("Veselá vojna" je prevzatá z vla
ňajšieho programu.) Námety sú veľmi 
vhodné, iné je, ako sa autorom v1edlo p~ 
ich spracovávani. Prvá časť napriek svOJ· 
mu nesmierne vážnemu obsahu a drama
tičnosti libreta prináša hudbu, ktorá je často 
v rozpore s tým, čo má celé toto pásmo 
vyjadriť. Tým miestami silný účin je často 
vytlačený do úzadia a do popredia sa do
stáva zábavný charakter obsahu, zabieha
j'úci až k operetnosti. A to je veľký ne
dostatok. Pásmo si nutne žiada úpravu, 
ktorú možno ľahko yyriešiť vypustením 
týchto zosmiešňujúcich alebo precitlivelých 
čísel. Ide najmä o miesta, v ktorých .skla
dateľ chcel vyjadriť život vojaka. Zachytil 
však jeho veselosť len popisne. Tým melo
dika stratila svoju pravdivosť a vyznieva 
ako prejav vhodný len do operety. Naproti 
tomu v druhom obraze "Veselá vojna" je 
táto veselosť umelecky spr ávne uchopená. 
J ej prejav je umelec!..--y ujasnený, prežíva
ný, a t)"ID účinný a presvedčivý. Pôvab 
tohto čísla je však účinný najmä preto, že 
nielen žartovnosť, ale aj vtipnosť je hlav
nou jeho doménou. 

Autorom hudby obidvoch pásiem je skla
dateľ Milan Novák, choreografom Ján 
Guoth, na librete a textoch hudobnodrama• 
tického pásma "Smer Praha" spolupraca· 
vali Ján Kákoš a Milan Ferko; na librete 
a textoch "Veselej vojny" Milan Ferko, Cti
bor Stítnický a Ján Guoth. 

Zd. Bokesová 

NA OKRAJ FESTIVALU SDCASNEHO 
BALETU, KTORY SA USKUTOCNIL 
V BRNE V DNOCH 2.-12. APRILA 

1960 

Starostlivosť, akú strana a štát venuje 
umeniu, v mnohom prevyšuje naše· dávne 
sny, nehovoriac o tom, že na Západe túto 
skutočnosť považujú iha za propagandu a 
nechcú •veriť kolosálnemu napredovaniu, 
k torého sme svedkami vo všetkých ume-
leckých odvetviach. -

J~dným z dôležitých podujatí, k toré majú 
pomáhať divadelnému umeniu, bol a j Fes
tival súčasného baletu. Bol to prvý festival 
tohto druhu v Ceskoslovensku (v tomto roz-

sahu azda vo svet<,wom ~eradle vôbec), a 
. preto má ešte dôležitejší význam pre balet
né umenie. Nikdy a nikde by sa nám ne
podarilo uvidieť v takom krátkom čase de
sať baletný ch predstavení, z ktorých každé 
svojím spôso'bom hľadalo ~ové vyjacJ:ov!lcie 
prostriedky s novou tematikou. Na Javtsku 
Janáčkovej opery sme denne mohli pozo
rovať. ako sa na hľadaní nových ciest 
súčas~ého balet!.!- podieľajú najpop;rednejšie 
čs. operné scény. Potešiteľnou a zaujímavou 
bola skutočnosť, že tu popri hlavných scé
nach (Praha, Brno a Bratislava) vyrastajú 
ďalšie operné divadlá, lttoré rýchlym tem
pom zvyšujú . svoju ' umeleckú úroveň a 
stávajú sa umeleckým pendant~m hlaVllých 

. scén (Plzeň, Dsti nad Labem, Ostrava, Ko
, šice a i.), a tak pomáhajú dovŕšiť kultúrnu 
revolúciu a sprístuvňujú umelecké hodnoty 
čo najširšiemu okruhu pracujúcich. Je po
zoruhodné sledovať toto dianie aj v oblasti 
baletného umenia. Na festivale sme ne
sledovali iha umelecké vyrovnávanie "vi
dieckych" scén s poprednými scénami, ale 
aj to, ako si tieto scény vplyvom svojho 
prostredia vytvárajú osobitý prejav, čím 
prinášajú cenné skúsenosti pre ďalší rast 
celého nášho baletného i divadelného ume-
nia. . 

Azda najcennejším poznatkom festivalu 
bolo, že sa tu jasne črtala emancipácia ba
letného umenia s ostatným javiskovým 
umením. Môžeme konštatovať, že balet, 
práve tak ako opera a činohra, si vytvára 
svoj široký samostatný repertoár, že si hľa
dá spôsob, ako tanečnými prostriedkami 
ryjadriť i tie najväčšie tragédie (Othello, 
Romeo a Júlia), no i komické scény (Po
poluška, · Sluha dvoch pánov, Nikotina) a 
súčasnosť (Culakiho Mladosť), a tak sa 
stáva rovnocenným činiteľom divadelného 
umenia. Pozorovali sme, ako sa náš balet 
vymaňuje z klasickej strnulosti a získava 
čoraz bohatší výraz citovej škály tanečníka
herca, k torý je schopný tani:om . a výŤaz
nou mimikou tlmočiť aj tie na jjemnejšie 
odtienky duševných poryvov. 

Základ festivalového repertoáru tvorili 
najlepšie diela Prokofievove (Romeo a Júlia, 
Popoluška, Kamenný kvietok), Chačaturia
nove (Gajané) a diela našich skladateľov 
(Hanuš : Othcllo, V. Novák: Nikotina, Signo
rina GiovcntU, Burghauser : Sluha dvoch 
pánov, Skvor: Doktor Faust, Spišiak: Kar
patská rapsódia). 

O každom z tých to predstavení bola ši
roká . diskusia, ·ktorá priniesla · veľ a pod
U:etných návrho~ pre ch'oreogra:fov, inter
pretov, ako aj pre skladateľov a libretistov, 

ktorýclt čaká veľ!;:á·, úloha napísať balety 
so súčasnou ťeniatikou. J e to práca ťažká, 
pretože tu treba nájsť nové vyjadrovacie 
prostriedky . Bude to však čestná cesta hľa
dania, k torá otvori brány p.~vej baletnej 
kultúre; na tú naši čoraz náročnejší diváci 
čakajú. Na inscenáciu týchto diel sa · naše 
baletné súbory a choreografi úprimne tešia 
a zodpovedne pripravujú. Dôkazom toho 
bol aj Festival súčasného baletu v. Brne. 

Tibor Andrašovan 

SBOROVY FESTIVAL B&'W 1960 

Rovnomenná významná hudobná akcia 
sa uskutočnila v Brne od 17. do 24. apríla . 
t. r. O jej zrode i perspektívach sme písali 
v 4. čísle nášho časopisu. Teraz sa pokú
sime o prvú bilanciu. 

Najprv niekoľko čísel: Na 7 festivalových 
koncertoch spievalo 14 speváckych sborov 
z Brna, pričom ďalšie dva sa nezúčastnili 
z technicko-organizačných príčin. Spomínané 
koncerty dirigovalo 11 dirigentov (zasl. 
umelec prof. J. Soupal, prof. J . Veselka, 
doc. dr. F. Lýsek, dr. Zb. Mrkos, J?rof. K. 
Hradil, prof. Zd. Zouhar, prof. J . Slimáček. 
AL Svoboda, L. Coufalík, D. Spilka a J. 
Dostalík). Spievalo 980 sborových spevákov 
a 8 sólistov. Spoluúčinkovala 20 inštrumen
talistov a 8 sprevádzačov. Dohromady teda 
1016 účinkujúcich, ak nepočítame brnen
skú Státnu filharmóniu. V programoch bolo 
zastúpených 50 skladateľov, z toho 10 cu
dzích. (Ki'ížkovský hol na programe de
saťkrát, pravda, vzhľadom na jubileum, 
Janáček osemkrát, Blažek päťkrát, Foerster, 
Vach a Martinu štyrikrát atď.) . Festival 
priniesol 11 premiér, pričom hneď podot
kneme, že SFB nie .ie festivalom súčasnej 
sborovej tvorby, ako· sa mnohí skladatelia 
nesprávne domnievali, ale predovšetkým fes
ti,·alom sborovej amatérskej produkcie, po
kiaľ možno vrcholnej, no s prihliadnutím 
na tvorbu súčasnú. (Viď spomínaný článok 
v SH a v ňom m yšlienku o skladateľských 
súťažiach.) Na festivale sa spievalo v ôsmich 
jazykoch. Okrem bežných sborových fo· 
riem bolo na programe aj 6 kantát, z toho 
2 veľké. Festival sledovalo 5000 posluchá
čov, medzi nimi boli aj hostia zo zahra
ničia. 

P aralelne s festivalom prebiehal v Brne 
dirigentský kurz, na ktorom sa zúčastnilo 
36 frekventantov z celej republiky. P redná
šala v ňom 12 lektorov, z ktorých menu jem 
aspoň- univ. prof.- dr. J. Plavca,- dr. J. Fíal~ 
dr. Zb. Mrkosa, prof. J. Veselku a prof. 
K Hradila. 
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Vachov sbor moravských učiteliek s dirigentom Zb. Mrkosom 

Súčasne bola v Brne inštalovaná výstava 
SFB 60, ktorú videlo 1000 návštevnikov. 
Festival doplnila a j repertoárová prehráv
ka, ktorú usporiadal Ústredný dom ľudovej 
tvorivosti, Sväz skladateľov a Cs. rozhlas. 

Toľko ~uché fakty a čísla, ktoré by pri
padne mohli zvádzať k domnienke, že išlo 
o vec kvantity. To by bol však omyl. SFB 
iná akceptovať i akcentovať len to najlep
šie, čo v sborovom umení máme. Prvý 
ročník položil základ. Ak sa na ňom v úcty
hodnom počte zúčastnili brnenské súbory -
z ktorých mnohé sú dnes naše najlepšie -
nemali sa tým zdôrazníť iba geograficko
komunikačné podmienky sborového centra 
CSR, ale predovšetkým podmienky neoby
čajne živnej pôdy, akú nikde u nás nenáj
deme. 

Festivalové výkony jednotlivých telies (i 
keď sa všetky súbory pripravovali veľmi 
starostlivo) nemali však tú povestnú úroveň. 

Pevnou zárukou zostávajú bezpečné vý
kony napr. Moravana, Lýskovho detského 
sbo~, Filb. besedy brnenskej a, samozrej
me, no vôbec nie na poslednom mieste 
PSMU a VSMU. Zo sprievodných akcií spl
nili očakávanie najmä dirigentský kurz a 
výstava SFB, zatiaľ čo repertoárová pre· 
hrávka značne sklamala. 

Ako celok však I. ročník SFB obstál viac 
ako čestne. O tom svedči a j pamätná kniha 
festivalu s príspevkami našich najpopred
nejších odborníkov. Môžeme preto právom 
veriť, že na tomto solídnom základe časom 
vy rastie umeleck)'ll\ i spoločensk}-m do
sahom monumentálne dielo. 

II. ročník SFB je plánovaný na 9.-16. 
apríla 1961. Počíta sa v ňom už aj s účas
ťou najpoprednejších slovenských sborov. 
Podrobnejšie údaje, najmä pokiaľ ide o 
programovú náplň, dostanú telesá automa
ticky od festivalového výboru. Zd. Zouhar 

Ú s t r e d n i v ý b o r S v a z u z a m e s t n a n c u š k o l s t v í, v é d, u m č n í a t i s k u 
a VACHúV SBO R MORAV SKYCH UC IT ELEK 
vypisuje 

SOUTEZ 

n a díla pro ženské .sbo r y 

Za vítčzné sbory budou udeleny tyto ceny: I. cena Kčs 3.000,-
II. cena Kčs 2.000,-

III. cena Kčs 1.500,-

Dalších 5 sborn mUže bý t odmeneno zvláštní odmenou už do 500,- Kčs a miižc jim být 
. vysloveno uznání. 

Z a d á v a c i l h u t a končí 31. 8. 1960. V y hl á š en i výsledku souteže do 15. 11. 1960, 
(Podmínky souteže viď na 3. str. obálky!) 
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SLOVENSKÁ FILHARMONIA V APR1LI 

Pražský komorný orchester bez dirigenta, 
ktorý sa prvý raz predstavil bratislavskej 
verejnosti v diloch 31. marca a 1. apríla, 
začal ďalší cyklus abonentných koncertov. 
Tento 37-členný súbor zaradil do programu 
okrem úvodnej Vivaldiho Sinfonie č. 2 
G dur výlučne diela z obdobia klasicizmu 
- 2 sy'mfónie (Haydnovu D dur "Miracle" 
so Symfóniou D dur od českého reprezen· 
tanta klasicizmu, vo Viedni žijúceho Jana 
Huga Vo:ľíška) a serenádu "Malá nočná 
hudba" od ,V. A. Mozarta. 

Na výkone tohto svojho druhu jedineč
ného enscmblu m useli sme obdiyovať zá
zračne dokonalú súhru, celkom spoľahlivé 
technické zvládnutie s minimálnym množ
stvom intonačných kazov, širokú dynamickú 
paletu jednotlivcov i celého súboru, obrov
ské výrazové možnosti, plastickú reproduk
ciu hudobných myšlienok či motívov - čo 
všetko slúžilo j edinému c:eľu - účinnej 
koncepcii a čo najdokonalejšiemu zvlád
nutiu dynamickej formy jednotlivých diel. 
Ich poľíatie nieslo všetky známky discipli
novaného zdravého muzikantstva a život· 
nosti podania. 

Pri tejto príležitosti treba ponkázať na 
rozpadnutie nášho Komorného orchestra 
SF, ktorý mal všetky predpoklady vyrásť 
v kvalitný ensemble. 

V rámci Chopinovho roku sa nám 8. a 9. 
apríla predstavil poľský interpret, laureát 
Medzinárodnej súťaže o cenu Fry deryka 
Chopina vo Varšave - Tadeusz Zmudzinski. 

V porovnaní s výkonom Adama Haras
kiewicza nezanechalo j eho vystúpenie hlbší 
dojem. Haraskiewicz sa prejavil ako vý
razný, talentovaný, i keď miestami nedisci
plinovaný umelec s krásnym, ušľachtilým 
a tvárnym tónom a predovšetkým s bo
hatou zásobou fantázie. · raproti tomu Zmu
dzinski je typ až príliš uvažujúceho umel
ca. Voľba temp, agogika sú uňho zväčša 
striedme, všetko prechádza od "mozgu k 
prstom", ale tak, že si to poslucháč uve· 
domuje. Zmudzinského hra je navonok 
prísne v súlade s požiadavkami chopinov
ského slohu, no výrazové prostriedky nie 
sú prežiarené citlivou, vznetlivou fantáziou, 
takže celkový dojem je v porovnaní napr. 
s Harskiewiczovým výkonom menej strhu
j úci . 

Zmudzi.óski zaradil do programu Polo· 
nézu c mol, op. 40, č. 2, 2 mazúrky z op. 
6, dve etudy z op. 10, Polonézu - Fantá
ziu, op. 61, Baladu F dur, op. 38, Nokturno 
As dur, op. 32, č. 2 a Sonátu h mol, op. 58. 

Z. tohto bohatého, Chopinov štýl z via
cerých strán osvetľujúceho programu naj
presvedčivejšie zapôsobila úvodná poloné
za, prvá mazúrka a Balada F dur, pretože 
interpret v nich pomerne najviac uplatnil 
rozlet hudobno-poetickej fantázie. 

V záverečnej sonáte bol by sa žiadal 
popri dokonalejšom technicl~om zvládnutí 
najmä rýchlych partii (vo finále) vrúcnej
ší, citlivejší a bezprostrednejší prejav. 

Meno dirigenta Slováka spájame dnes už 
temer mimovoľne s dielom Dimitrija Sos
takoviča, ktorého skladby vďaka svojmu 
v)•raznému talentu propaguje a uplatňuje 
na koncertnom pódiu už dlhší čas (10 
poém, symfónie). I na svojom aprílovom 
vystúpení (14. a 15.) zaradil tento dirigent 
ako hlavn)• bod programu geniálnu XI. 
symfóniu tohto sovietskeho skladateľa. Die
l~ svojou monumentálnosťou, rozsiahlymi 

·plochami, závažným obsahom a nie v po
slednom rade i značnými technickými ná
rokmi kladie na dirigenta yeľké požiadavky 
a vyžaduje p lné sústreden:e a veľa energie. 
Týmto všetkým dirigentova osobnosť nad
mieru opl)•vala a svojím hlboko ľudským, 
vážnym postojom k realizácii závažných 
myšlienok a programovej náplne diela vedel 
udržať poslucháča vo vrúmavom napätí 
Yyše hodiny, čo pokladáme za naozaj mi· 
moriadny úspech. Iste nebude zveličené 
tvrdenie, že interpretácia tejto symfónie 
patri k najkrajším a najhlbším zážitkom 
tohoročnej koncertnej sezóny. Pri tejto pri· 
ležitosti si dovolíme poukázať, že XI. sym
fónia D. Sostakoviča b ola by svojím hlboko 
ľudským obsahom tým najdôstojnejším pro
gramom k oslave 90. narodenín V. l. Le-
nina. · 

Na koncerte spoluúčinkovala s orchestrom 
SF i maďarská huslistka Ágnes Deák ako 
sólistka v koncerte Felixa Mendelssohna
Bartholdyho pre husle a orchester e mol, 
op. 64. 

Deáková, usudzujúc výlučne podľa jej 
Mendelssohna - je typ žensky jemnej, 
krehkej umelkyne, ktorá si vedela veľmi 
vhodne vybrať program a správne odhad· 
núť svoje sily a možnosti, takže jej psy
chické založenie a fyzické predpoklady sa 
zväčša stotožňovali so slohovými požiadav
kami reprodnkovaného sklad~teľa. Bolo by 
sa žiadalo intenzh;nejšie dotiahnutie v-ý
razu a miestami aj bezpečnejšia intonačná 

• čistota. Preto aj sprevádzajúci dirigent na
priek tomu, že tlmil orchester, neumožnil 
vyniknúť sólovému nástroju. 

Na slávnostnom konceTte 21. a 22. apríla 
z príležitosti osláv ~0. výročia narodenia 
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V. I. Lenina vystúpil s dirigen tom J . M. 
Dobrodinským Spevácky sbor Slovenskej 
filharmónie. Prv než by sme prilp:očili 

·k hodnoteniu toh to podujatia, -treba pouká· 
zať na zarážajúco malú návštevnosť tohto 
.koncertu. Malý záujem obecenstva o takýto 
'žáner hudby je rozhodne problémom, k torý 
by sa mal v čo najkratšom čase nejako 
vyriešiť. Chyba rozhodne nespočíva v zo· 
stave programu alebo v jeho kvalite, ale 

.s kôr v neinformovanosti a nepripravenosti 
nášho obecenstva, veď vystúpenia Miešané
ho sboru v Cechách a na Morave holi 
hojne navštívené a st retli sa u obecenstva 
s väčším pochopením a úspechom ako na 
domácom pódiu a na Slovensku vôbec. Je 
povšimnutia hodným paradoxom, že toto 
nanajvýš zrozumiteľné hudobné umenie po
merne najťažšie preniká do najširších 
vrstiev. Iste by stálo za uváženie kom· 
p etentných činiteľov zaradiť do abonent· 
ných cyklov pre pracujúcich popri orches
trálnych dielach aj najlepšie ukážky z do
mácej i svetovej sbo1·ovej tvorby. 
Vďaka mravčej svedomitosti J . M. Do

hrodinského sa hudobné naštudovanie pro· 
g ramu sboru vyznačovalo preciznou vy· 
brúsenosťou detailov, tvárnosťou najmä 
v slabších dynamických registroch, zreteľ· 
nou, zrozumiteľnou výslovnosťou, krásnou 
súhrou a presnými nástupmi, no celkovému 
podaniu miestalni chýbala väčšia mohut· 
nosť a nadšenejší muzikan tský prejav. To 
zapríčinil čiastočne i charakter a úroveň 
programovaných skladieb, takže celkový 
dojem z vystúpenia sboru bol viac než 
priaznivý. 

Pr-v-ú polovicu programu vyplnili 3 no
vinky slovenskej sborovej tvorby. Úvodom 
odznela "Pieseň" od Stefana Németha-Samo
rínskeho na slová Andreja Sarvaša. Cha
rakter textu nútil autora k pomerne jedno
duchej faktúre. Melodika využíva najmä tie 
typické · zvláštnosti slovenskej ľudovej pies· 
ne, na ktoré poukazoval Barták. Dielo svo· 
jím slávnostným charakterom, ktorý umoc· 
ňoval akordid.-ý, monumentálny klavírny 
sprievod Ladislava Holáska, vhodne zapadlo 
do programu ako úvodná skladba. 

Z tvorby Alexandra Moy zesa zaradil Spe
vácky sbor premiéru umelého mužského 
sboru "Ty krásna zem" na slová Jána .Po
ničana. 

Meno J. M. Dohrodinského spája naša 
verejnosť takmer Výlučne s jeho dirigent~ 
skou činfiosťou. Preto sme, pochopiteľne, so 
zvedavosťou očakávali j eho prvý väčší 
kompozičný prejav. Rozsiahly Iniešaný shor 
" Mor ho", odmenený v súťaži k 15. vý-
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roči.u SNP III. cenou, zaujal už voľbou 
námetu a skvelým polyfónnym vypraco· 
vaním hlasov, miestami takmer inštrumen
tálneho charakteru. Mimoriadne ovládanie 
viachlasovej sadzby zviedlo však autora 
k prílišnej prekol!'plikovanosti, a tým, po
chopiteľne, i k ~výšeným technickým ná
rokom na interpretov. Po tejto stránke 
však miešaný sbor vďaka autorovi i diri
gen tovi v jednej osobé ;obstál skvele. J e 
však otázne, či skladateľ nemohol vyjadriť 
dejovú osnovu literárnej predlohy i výra
zove jednoduchšími prostriedk'~ini, pretože 
polyfónia, skvele využitá už v prvej polo
vici diela, priniesla so sebou problém za
končenia; ktorý nemohol byť rozriešen)' tak, 
aby úplne uspokojil poslucháča. Práve pre
to k výrazove najúčinnejším a hudobne 
najcennejším miestam patrili úseky s pre· 
vláda.iúcou homofónnou sadzbou. Ale a j tak 
je to dielo nanajvýš zaujímavé a určite 
viackrát odznie na pódiu i po svojej pre· 
miére. Sólovú partiu rímskeho cára alter
novali Ján Porges a Pavol Blaho. 

Druhá polovica programu sa začala štyr
mi z "Desiatich spevov" pre ženský shor 
od Josefa Suka. Tieto svieže, nápadité hu· 
dohné miniatúry vďaka autorovej jedineč
nej invencii a skvelému naštudovaniu, kto· 
ré účinne vyzdvihlo emocionálnu hlbku 
diela, kladieme spomedzi všetkých čísel 
programu na prvé miesto, čo konečne oce· 
nilo i prítomné obecenstvo. Treba vyzdvih· 
núť i citlivý, výrazove diferencovaný štvor· 
ručný klavírny sprievod Matildy Maršál
kovej a Ladislava Holáska. V poslednej 
uvedenej časti cyklu (Pastýi' a pastýi'ka) 
bol by 'však zniesol sprievod brilantnejšie 
technícké zv ládnutie. 

:Dalej odzneli menšie skladby, z ktorých 
sa s najväčším ohlasom stretol sbor "Pod' 
milá do hájika" od J. S. Mejtusa a "Sáte
ček" od Václava Kálika s citlivým a vkus
ným duom Cecílie Lévayovej a Hany Por· 
gesovej. Zo staršieho osvedčeného a výbor
ne naštudovaného repertoáru odznela " Vo· 
jenská" od Jozefa Grešáka a .,Veje vietor" 
od Mikuláša Schneidra-Trnavského, v kto
rom ukázal svoje výrazové možnosti Iyric· 
ký tenorista Ľudovít Ludha. 

Po skončení programu vynútilo si obe
censtvo ako prídavok dávnejšie naštudo
vané skladby "Echo" od Orlanda di Lasso, 
"Uspávauku" od Johanna Brahmsa a Su· 
choľí.ovu . úpravu ľudovej piesne "Bodaj by 
vás, vý mládenci". 

Na posledných koncer toch aprílového abo
nentného cyklu vystúpil 28. a 29. IV. s or
chestrom SF belgický dirigent Edgard Do-

-neux. J eho umenie a láska k slovenskej 
hudobnej tvorbe, ktorú s nemalým nadše· 
ním úspešne propaguje v Belgicku, je našej 
verejnosti dohre známa. Výrazným doku
mentom tohto vzťahu bolo i zaradenie jild
ného z najv)·znamnejšich povojnových 
svmfonických diel "Spomienky" od laureá· 
t~ štátnej ceny J ána Cilcl<era do programu 
t ohto koncertu. Pri ich interpretácii za· 
·meral sa Doneux na výrazné vyzdvihnutie 
iednotlirych náladových okruhov, ktoré 
~·šak miestami zatienilo pomerne intímne 
ladenie nielťtorých úsekov. Doneuxa zvie
·dol fakt, ie Cikl{er v pomalšich, vrúcnych 
pa,·tiách vkladá popri vedúcej. melódii kan
tabilit.n do v:iacer)'ch nástroJov, aby vy· 
zdvihol spevnosť ostatný ch skupín . Ani v ta
nečnom úseku 2. časti nenechal Doneu." 
<Iostatočnf' vyniknúť tanečný motív, pre· 
chádzajúci z hlasu do hlasu, a zameral sa 
skôr na vykreslenie celkovej bujarej ná
lady. 

Záverom večera odznela Fantastická sym· 
Iónia. op. 14, od Hectora Berlioza. Usu· 
-dzujúc i podľa minulých vystúperú toht? 
belgického dirigenta, je jeho naturelu naJ· 
b ližšia oblasť romantiky a moderny. Svojim 
prekypujúcim cito;n a temp.eramentom. ve
del Doneux strhuJÚCo podat toto rozsiahle 
.dielo. Blízka mu bola intímna osobná lyri
ka a vzrušený dramatický pátos úvodnej 
časti, elegancia valčíka, narastanie hudob
ného prúdu z meditatívnej pastorálnej kan
tilénv do vzrušenejšieho výrazu v strednej 
časti: tajomný, groteskný pochod štvrtej 
i démonické tanečné Yírenie a fúga posled
nej časti. 

Sólistom večera bol Tibor Gašparek, kto· 
r ý sa predstavil v E eethovenovom husľo· 
vom koncerte. Po večere Beethovenových 
husľových sonát, o ktorom sme písali s ta
kým nadšerúm v m ájovom čísle, holo na 
tomto koncerte cítiť menší počet skúšok 
s orchestrom. Najsilnejšou stránkou Gaš
parkovej hry sú úseky ly rické. Gašparek 
ako interpret Beethovenovho koncertu sa 
na jlepšie osvedčil v hlbavom ly·rickom 
Larghette. 

Doneu.x sa úporne snažil, aby čo najviac 
vynikol sólista, p reto znel orches~~r mies
tami pritlmene, najmä v harmórui dycho
vvch nástrojov. Niekde si dovolil tiež ne
zryklé agogické výkyvy, no o!n'vem. me~
šieho nesúladu v súhre p osledneJ cash (naJ
mä vo štvrtok) sprevádzal orchester s po~ 
·chopenfm a zanietením, čo je u Doneuxa 
~~'pické. 

Vlado Cížik 

Z CINNOSTI KONCERTNEJ 
A DIVADELNEJ K.ANCELARIE 

. Ako v minuloročnej sezóne, tak aj tohto 
rok~ pokračuje Koncertná a divadelná 
kancelária v Bratislave v svojich plánova· 
ných úlohách, prispievajúcich ~ r ozvoju 
hudobného života nielen v Brat.Jslave, ale 
a j po celom Slovensku. Prvé Iniesto čo do 
dôležitosti aj rozsahu tu zaujímajú jednak 
dva koncer tné cykly - komorných a sólis· 
tických večerov a organových koncertov, 
ktoré sú doplnením pravidelných symfonic
kých koncertov Slovenskej filharmónie ~ 
koncertov Symfonického orchestra hrab· 
slavského rozhlasu, a jednak široko rozvi· 
nutá akcia výchovných koncertov pre škol
skú mládež i p re dospelých, ktorá už v mi
nulom roku prerástla rámec Bratislavy a 
stala sa dôležitou súčasťou hudobného ži· 
vota vo všetkých krajoch Slovenska. 

Koncerty prvého cyklu komorných v~: 
čerov v koncertnej sieni Cs. rozhlasu patrili 
československým i zahraničným umelcom. 
Na prvom večere v u torok 12. januára vy· 
stúpil vynikaj úci pražský súbor 6 umelcov· 
členov CF Pro arte antiqua s náročným 
a prísne štýlovým programom najstarších 
majstrov (Landino, J osquin des Pres, Su
sato, Palestrina, Bach, Fu.x, Purcell, Ra· 
meau). 

Na ďalšom koncerte 18. januára vystú· 
pili známi bratislavskí lclavi.risti Sylvia a 
Rudolf Macudzi.ríski. 

Známy mladý sovietsky huslista Viktor Pi
kajzen s klaviristkou l nnou Kollegorskou 
koncer toval 26. ianuára s náročn)'ID pro· 
gramom Paganiniho Capriccií. 

V koncertnej sieni SF hral 20. januára 
7.námy nemecký organista J o hannes Ernst 
Kohler (NDR), k torý už s úspechom vystu· 
pova! v Bratislave v minulých r okoch. Je· 
ho koncert hol venovaný dielam Bacha, 
Beuhkcho a Davida a mal vysokú ume· 
IP~kú úroveň. Obecenstvo veľmi vďačne 
prijalo i jeho improvizácie na témy z pub
lika. 

K najúspešnejším večerom patril tiež kon
cert svetových operných árií (1. II. ) v po· 
daní sólistov op·ery SND : Boženy 'Suchán
kovcj, Niny Hazuchovej, Andreja Kuchar
ského a Jura.ia Oniščenka za k lavírneho 
sprievodu Já~a Valacha. Umelci p rednie.sli 
niekoľko na jkrajších árii a duet z opier 
Leoncavalla, Verdiho, BJzeta, Moz~rta, Caj· 
kovského, Musorgského a inýc}!. Všetci 
účinkujúci p odali veľmi krásne výkony a 
museli ešte aj pridávať. 

Mimoriadnu umeleckú úroveň dosiahol 
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Záber z jubilejného vystúpenia Speváckeho sboru bratislavských učiteliek s dirigentom Bohus lavom Va
la~(anom 

·9. februára koncert českých umelcov: čern
balist]{y Zuzany Ružičkovej, huslistu Anto
nína Nioravca a klaviristu Milana Mášu, 
ktorí so vzácnou vytrlbenosťou predniesli 
diela Bacha, Couperina, Rameaua, Scarlatti
lio, Bartóka, Janáčka, Szymanowského a 
Ra vel a. 

Prvý z koncertov ďalšieho cyklu (15. 
februára) patril popredn ý m slovenským 
umelcom: sólistovi SF T.borovi Ga~parkovi 
a klaviristovi Rudolfovi Macudzinskému. 
Svoj koncert venovali výlučne sonátovej 
tvorbe Schumanna, Regera, Chlubnu a Pro
kofieva a s úspechom sa zhostili náročnej 
umeleckej úlohy. 

Na ďalšom večere 22. februára sa pred
·stavil vynikajúci francúzsky čelista Guy 
Fallot, u nás doteraz neznámy. S vytríbe
nou technikou a strhujúcim výrazom pred
niesol za sprievodu Františka Maxiána 
sk velý "program z diel Kodálya, Debussyho 
·a francúzskvch skladáteľov Herveloisa a 
· Bazelaira. -

Na ďalšom večere obľúbených svetových 
operných árií predstavili sa 29, februára 
sólisti popredných operných scén - Mar
·gita Cesányiová, Ivana Mixová z pražského 
ND. Imrich Jakubek a Václav Halíf z br
neu'skej Janáčkovej opery. Aj tento kon
_cert vyznel úspešne. 
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Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa· 
žien vystúpil 7. marca Spevácky sbor bra
tislavských učiteliek pod vedením sbormaj
s tra Bahuslava V alaštana, ktorý predniesol 
veľmi bohatý program od starých sklada
teľov svetových aj našich až po tvorbu sú
·Časn)'Ch majstrov. 

V cykle organových koncertov vystúpil 
v koncertne.i sieni SF bratislavsk)· organista 
J án Valach. V bohatom programe uviedol 
po prvý . raz v koncertnom predvedení tiež 
ukážky organovej hudby na Slovensku v 17. 
storočí a niektoré doteraz neuvedené diela 
Josepha H aydna. 

Programy cyklov komorných a sólistic
kých koncertov poskytujú koncertným po
slucháčom veľa hodnotných a niekedy ozaj 
mimoriadnych umeleckých aj reprodukč· 
n ),ch zážitkov. Tý m ťažšie teda môžeme 
pochopiť , že návštevnosť týchto podujati 
nie je najlepšia, hoci v Bratislave žije dosť 
tvorivých i reprodukčných umelcov i pe
dagógov a žiakov stredných a vysokých hu
dobných učilíšť. Keď už nemôžeme apelo
vať na šit·oké vrstvy poslucháčov, iste by 
veľmi pomohlo, keby aspoň hudobné kru
hy venovali komorn)'ID koncertom sústav
nejšiu pozornosť. T5-mto hodnotným podu
jatiam by to rozhodne veľmi pomohlo. (;hi 

VECER BRAHMSOYľCH SO:'j"ÁT 

Brahmsove tri husľové sonáty (G dur 
o p . 78, A dur op. 100 a d mol op. 108) 
nepatr ia a"da k vrcholom skladateľovho 
mneleckého odkazu, no · sú y mnohom prí
~ačné pre jeho sloh a hudobne nat?ľ~o 
-cenné, že si zaslúžia tvoriť súčasť sóhstlc
l,ého repe1·Loáru dneška. Preto bolo rozhod
nutie Aladára Móžiho zostaviť z nich pro
~ram recitalu veľmi sympatické a treba ho 
uvítať ako prejav cieľavedomej snahy tohto 
P-opredného slovenského huslistu - tvorivo 
..:vládnuť náročné interpretačné úlohy. Mó
ž i sa podaním Brahmsových sonát opäť 
osvedčil ako umelec veľkej kultúry a sen
zibility, ktorého naturelu je Brahmsov vý
raz veľmi blízky, a t o najmä Brahms ro
manticlty kantabilný. V prvých dvoch so
nátach G durovej, založenej na kontraste 
(nie p;íliš vyhroteno~) medzi romantickou 
roztúženosťou a klasickou vyrovnanosťou, 
a A durovej, roozspievanej, sa táto Móžiho 
črta p rospešne uplatnila. 

V poslednej, umelecky najzávažnejšej 
z Brahrnsov)•ch husľových sonát, sa však 
ukázalo že sólistovmu naturelu nie je cu
dzia ani ohnivá vášnivosť tohto diela. Preto 
bolo jeho podanie práve tejto sonáty ume
lecky najzrelšie a najpôsobivejšie. 

Huslistov partner Michal Karin nebol 
len konvenčným sprevádzačom, ale v pra
v om zmysle slova spolutvorcom interpretácie 
každej sonáty. Karin, vynikajúci komorný 
hráč a "špecialista" na Brahmsa, výborne 
vedel uplatniť svoju in?ividualitu bez. to~?, 
aby zatláčal do úzadia nutne dormnuJU· 
cebo huslistu. Oba ja tak tvorili sk vele sa 
<loplňajúcu dvojicu, ktorej interpretác~a 
bola umeleckým pôžitkom. Skoda len, z~ 
ho zdieľalo menej návštevníkov, než by si 
bol zaslúžiL 

Prof. Móži, ktorý sa venuje sólistickej 
činnosti pppri veľnú rozsiahlom účinkovaní 
pedagogickom, orchestrálnom, v kvartete a 
nezriedka aj v kompozícii, môže b~zpochy: 
by svoj brahmsov~ký večer.}aradiť. n;ed~I 
.gvoje umelecky naJhodnotneJsre a naJzavaz
nejšie vystúpenia. (lv) 

* * * 
Alexandrovov súbor piesni a tancov So

v ietskej armády, ktorý nedávno dokončil 
triumfálny zájazd do Ceskoslovenska, na
hral pred svojím odchodom do Francúzska 
v nahrávacom štúdiu Gramofónových zá
vodov 20 najpopulárnejších skladieb svojho 
repertoáriL Nahrávka sa robila stereofón
nou technikou. 

DIPLOM OVY KONCERT LADISLAVA 
KUPKOVICA 

Diía 13. apríla uzavrel Ladislav Kupkó': 
vič, huslista z triedy odb. asist. M. Je
linka ná~trojovú časť svojich štúdii :qa 
VSMU. Sprevádzala ho skúsená pianistka 
E. Gáfforová. 
Kupkovič suverénne zvládol skladby tech

nich; aj výrazove. Celý recital podal spa
mäti Zvlášť treba vyzdvihnúť bezpečnú 
memóriu nášho mladého adepta husľovej 
hry, veď napr. Prokofievova Sonáta, ktorú 
hral po prestávke, kladie značné požiadav
ky na hru spamäti. 

Celovečern)' koncert otvoril Händlovou 
Sonátou D dur, ktorá je jednou z perál 
barokovej literatúry sólosonát. Podanie sa 
vyznačovalo ozaj " muzikantským" švihol? 
a volenirn temp. Aj dynamické zlademe 
jednotliv),ch častí uspokojilo poslucháčov, 
čím dostala cy klická skladba presvedčiv)' 
spád. Záverečné allegro pôsobilo osloóo
<lznjúco po larghette, ktoré Kupkovič od
tieňoval šetrnými farbami v sotto voce. 

Brahmsova majstrovská Sonáta, op. 108, 
d mol dala h uslistovi možnosť uplatniť všet-

Ladis lav Kupkovič na absolventskom vystúpení v 
sprievode klaviristky E. Gäfforovej 
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ky rozmery svojej výrazovej palety. Zvlášť 
dobre sa vydarili krajné časti sonáty. Súhra 
dokázala Kupkovičovu skúsenosť v komor· 
nej hudbe. 

Po pauze kulminoval koncert veľmi ob· 
ťaŽÍlou Sonátou Sergeja Pr okofieva, op. 30, 
f mol, k torá patrí k vrcholne náročným 
skladbám súčasnej tvorby. Bolo vidieť, že 
Kupkovič má hlbší muzikálny vzťah k mo
dernej tvorbe. Najobťažnejšie inštrumentál
ne fin esy dokázal organicky včleniť do (hu· 
dobného) organizmu tejto monumentálnej 
sonáty. 

Chaussonov Poem znamenal návrat na 
konvenčnejšiu pôdu. Skladba však preniesla 
váhu na interpretačné schopnosti huslistu 
a posky tla mu možnosť rozvinúť svoje pred
ncsové kvality v oblasti lyriky a dramatič
nosti. Práve na teito skladbe ukázal Kup
kovič svoje schopnosti v modelovaní tónu, 
v jemnom odtieňovaní kantilény, ku ktoré· 
mu dospel v posledných rokoch štúdia. 

Bazziniho "La Redda dei Folletti" ne
bola cenným muzikálnym prínosom, je to 
ozaj skladba "huslistov", ktorá síce umož
ľíuje ukázať virtuózne zručnosti, no to je 
všetko. Kupkovič sa veľmi úspešne zhostil 
aj tejto úlohy. 

Celý recital ból podaný s veľkou suve· 
renitou a istotou a zanechal u obecenstva 
veľmi priaznivý dojem. 

Ján Albrecht 

Z PIATEJ KOSICKEJ HUDOBNEJ JARI 

Košičania vždy radi privítajú orchester 
Slovenskej filharmónie, lebo svojimi výbor· 
nými výlwnmi im už viac ráz v minulosti 
pripravil hlboké umelecké zážitky . Tak to 
bolo aj na treťom koncerte K ošickej hudob
nej jari 6. apríla 1960, keď naše reprezen
tačné teleso vystúpilo pod taktovkou Ladi
slava Slováka. Program koncertu hol pozo
ruhodný : po Moyzesovej Februárovej pre· 
dohre a Musorgského Noci na Lysej hore 
počuli Košice po prvýkrát Sostakovičovu 
XI. symfóniu. Hoci výkony jednotlivých 
orchestrálnych skupín n eboli celkom bez 
kazov, ktoré možno pripísať jednak na vrub 
únavy hráčov, jednak ťažkým podmienkam, 
za ktorých v sále Slovanu museli hrať, vy
zneli všetky diela programu pod Slovákovým 
oduševneným vedením veľmi presvedčivo. 
Najmä Sostakovičova symfónia v Slováko
vej koncepcii strhla. 

Treba sa pozastaviť nad tým, že kon
cert Slovenske.i filharmónie sa usporiadal 
v Slovane, hoci táto sieň (postačujúca pre 
komorné koncerty) pre taký veľký orchester 
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ani priestorove ani akusticky nevyhovuje. 
Je prinajmenšom zaujímavé, že v minulo~ti 
sa pre väčšie telesá, vystupujúce na KIIJ, 
dávalo k dispozícii divadlo, iba tohto r oku 
(napriek stúpajúcej návštevnosti KHJ) to
zrazu nebolo možné, údajne pre nedosta
tok finančných prostriedkov. Myslíme si, že
na predvedenie takého závažného diela. ako· 
je Sostakovičova XL symfónia (hraná okrem 
toho z príležitosti výročia podpísania Ko
šického vládneho programu), by sa potreb-
né finančné prostriedky mali nájsť, najmä 
ak sú k dispozícii na rôzne menej význam·· 
né podujatia. 

Koncer t maďarských spevákov Júlie P ap-· 
povej a J ánosa Fodora na nasledujúcom· 
koncerte V. KHJ (13. aprila) nezanechal' 
jednoznačne kladné dojmy. So serióznym, . 
vysokokul livovaným prednesom sopranist-
ky J. P appovej ostro kontrastoval hrubo
zrnný, často až komediantský prejav ba· 
rytonistu J: Fodora. Dynamika Fodorovho
spevu sa pohybovala zväčša v dvoch kra j
nostiach - fortissime a pianissime. Medzi 
týmito krajnosťami chýbali bohatšie dyna
mické nuansy. Okrem toho sa Fodor dosť 
často dopúšťal i ry tmických pokleskov (Ron
do z Gounodovho Fausta). Nemožno tiež 
vždy súhlasiť s poľíatím niektorých diel -
napríklad Erkelovu skôr hymnickú áriu 
o vlasti z opery Bánk Bán Fodor podávaľ 
ako burcujúcu výzvu. Vo vonkajšom mi-· 
mickom prejave často 7.abúdal, že stojí na 
koncertnom pódiu, kde sa nepripúšťa mno-
ho manier, ktoré sú bežné a často potrebné 
na opernom javisku. Naproti tomu Júlia 
Pappová p ripisovala väčší v)·znam spevu, 
preto jej vystúpenie pôsobilo oveľa ume
leckejšie, na jmä keď sme okrem t oho po
čuli prí jemný, technicl;:y veľmi dobre ovlá
daný orgán, schopný dosiahnuť aj jemné· 
dvnamické a v\.-razové od tiene. 

. Program več~ra treba pochváliť, že sa· 
podľa možnosti Yyhol otrepanému reper· 
toáru a priniesol viac zriedkavo uvádzaných, 
no cenných piesľiov)•eh diel. K záporným 
stránkam lw ncertu treba v~ak, žiaľ , prirá
tať klavírny sprievod :'\fichala Karina, pô
sobiaci takým dojmom, že sa speváci a kla
virista stretli po prvýkrát až na koncert· 
nom pódiu. 

Roman Skŕepek· 

Košický komorný orchester pod vedenfm 
svojho dirigenta Romana Sk.i'epka predsta
vil sa 20. apríla košickému obecenstvu 
v tejto sezóne už tretíkrát s celovečerným 
programom - tentoraz v rámci V. Košic-' 

kej hudobnej jari. Je radostné konštatovať 
neustály rast interpretačného umenia or· 
chestra nielen od sezóny k sezóne, ale aj 
od prvého koncertu v tejto sezóne. Drama
turgia tohto pre Košice a celé východné 
Slovensko takého prepotrehného orchestrál
neho telesa sa dostáva ta, kde sme ju 
chceli mať: do svojich programov začína 
okrem hodnotných diel baroka a klasicizmu 
sústavne zaraď ova~ súčasnú hudobnú tvor
bu, na jmä slovenskú. 

Prvá polovica koncertu bola venovaná 
slove~skej hudbe. Hoci úvodné Bellovo 
Rondo obecenstvo veľmi nezaujalo, Cikke
rove Spomienky, op. 25, boli vrcholným čís
lom celého večera. I základná myšlienka 
Cil<kerovho diela - protest proti hrôzam 
vojny - i dokonalá interpretácia našli v_re· 
K ohlas u obecenstva. Snáď len Molto v1vo 
~ tretej časti by si bolo žiadalo početnejšie 
obsadew e sláčikov. Vyrovnaným tónom a 
presnou hrou príjemne prekvapilo aj dy
chové kvinteto (.Dubský, Adamira, Petrus, 
Krajčo, Pichler). Dirigent R. Ski'epek a celý 
orchester práve na tejto skladbe ultázali, 
že sa vedia vyrovnať a j so skladbami sú
časných slovenských skladateľov a vedia 
pre ne získať i obecenstvo. V c!ruhej časti 
vystúpila maďarská huslistka Agnes Deá· 
ková ako sólistka v Husľovom koncerte 
a mol J. S. Bacha. Jej vystúpenie, žiaľ, ne· 
splnilo očakávanie, ktoré sa kladie na za· 
hraničného umelca. Už v prvej vete Ba· 
chovho koncertu sa žiadal drsnejší tón, aby 
tým viac vynikla kantiléna druhej vety. 
V druhej vete sa však sólistka citeľne roz
chádzala s orchestrom. Nevyznelo ani Fi· 
nále Bachovho Husľového koncertu E dur, 
ktorý sólistka zahrala alw dodatok s or
chestrom. Záverom koncertu zahral orches· 
ter Mozarto-vu Symfóniu g mol K. z. 550 
a dodatkom ľ\-fozartoÝo Divertimento v štan
dardnom podani. 

Namiesto programovanej pražskej klavi
ristky Mirky Pokomej na Chopinovom ve
čere vystúpil 27. apríla mladý klavirista 
Antonin J emelík. Verím, že mal ťažkú úlo· 
hu, keď sa musel na toto celovečerné só
listické vystúpenie pripraviť , resp. sústre
diť za sotva 48 hodín. Nemožno ho v šak 
úplne ospravedlniť, lebo zastupujúci ume
lec preberá na seba zodpovednosť za ume
lecl;:ú úroveň koncertu pred obecenstvom. 
A. J emelíl;:, o ktorom vieme, že sa s úspe
chom zameriava na súčasnú českú hudbu, 
nepriblížil svojím vystúpením Chopinovu 
hudbu košickému obecenstvu. Treba obdi
VOYať jeho pamäť, avšak po technickej 
stránke pre nevyrovnané tempá sklamal: 

v rýchlych partiách mu tóny priam vy pa
dali. Pri poňatí jednotlivých skladieb ne
vyhol sa interpret ani nevkusu, napr!ldad 
v Scherze b mol. Neverím totiž, že by Je
melikovo poňatie s extrémnym zdôrazňo·· 
vaním dynamickej stránky, napríklad v spo- · 
mínanom Scherze, malo byť príspevkom 
k novým smerom v interpretácii Chopinov• 
ho diela. 

Vystúpenie sólistov na oboch koncertoch 
Košickej hudobnej jari ma nutká k zásad- · 
nej poznámke na adresu usporiadateľov a 
možno aj košického koncertného obecenstva~ 
Košická hudobná jar (snáď pod tlakom 
snobskej časti obecenstva) sa zameriava na 
mimokošických a zahraničných sólistov. Ne
chcem krivdiť spomínaným sólistom z Bu
dapešti a z Prahy, ich košické vystúpenie 
bolo snáď len nepríjemnou výnimkou, ale 
na úrovni Ágnes Deákovej a Antonina J e
melika by sa boli našli i košickí umelci. 
A bolo by veru načase usporiadať " pre
hliadku" košických výkonný ch hudobných 
umekov, a tak prispieť k spestreniu kon
certného života v Košiciach. 

Mária Potemrová· 

Z Cll\'NOSTI NASICH HUDOBNYCH 
SKOL 

V rámci osláv 15. výročia oslobodenia· 
mesta Novej Bane slávnou Sovietskou ar
mádou usporiadala Základná hudobná ško
la v ' ovej Bani žiacky k oncert v krás~ 
nom prostredí koncertnej sály m odernej 
novostavby ZHS. 

Po krátkom prejave vedúceho odboru 
školstva a kultúry rady ONV v Novej Bani 
s. Zu::ulu prítomní občania pozorne sle
dovali bohatý, vhodne volený program od' 
nenáročných skladieb, ktoré predviedli žial'i 
nižších ročníkov, až po náročné skladby 
v intet-pretácii žiakov . vyšších ročníkov. 
V programe odzneli diela P . I. Cajkovské
ho, Mozarta, Beethovena, Gríega, Chopina, 
Schuberta, J . L. Bellu, D. Kardoša a i. 

Prítomní občania pozorne sledovali a hod
notili na jmä prácu mladého slepého učiteľa· 
hudby s. Pavla Vlčku pri vedení harmo
nikového súboru. 

V záv.ere koncertu vystúpili dve generá-· 
cie : žiacky orchester a spevokol DO, v kto
rom účinkujú hlavne učitelia novoban
ských škôl. 

Cinnosť ZR S v Novej Bani je chvály
hodná i úspešná, o čom svedčí i usporia
danie niekoľkých výchovných koncertov a 
umiestnenie žiakov v krajskom kole ĽUT. 

Jozef Hindický 
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BOHATÁ HUDOBNÁ SEZONA 
V PRAHE 

Tohoročnli pražská hudobná sezóna je mi· 
moriadne .bohatá, takže aj po starostlivom 
výbere zostáva nemálo udalostí, ktoré ne· 
možno obísť ani v stručnom zpravodajskom 
prehľade. Už koncom januára zaujala praž· 
skú hudobnú verejnosť premiéra Kaprovej 
IV. symfónie v naštudovaní Ceskej filhar
mónie s vynikajúcim výkonom dirigenta 
Václava Neumanna. Dielo vzniklo už v roku 
1956, autor ho však podstatne prepracoval, 
a · tak sa zrodilo vlastne nové dielo, ktoré 
má, zdá sa, pr'iam kľúčov-)• význam p1·e 
skladateľov ďalši v)·voj. Nejde natoľko o 
vonlmjšiu zvukovú sti·ánku, koncertná ná
ročnosť ktorej je v samo:r.rejmej súvislosti 
s reprezentatívnym účelom diela (k 60. v)•
ročiu ·Ceskej filharmónie), ale predovšetkým 
o noVú tvorivtL koncepciu, ktorou sa Kap:r 
snaží sv.pj zmysel pre detail organicky spojiť 
s celkovou Výstavbou diela. Onedlho nato 
priniesla Ceská filharmónia, v dramaturgii 

· ktorej sa čoraz Viac uplatňuje správna orien
tácia na súčasnú hudbu, premiéru III. kla
vírneho koncertu Ivana Jirka. Nástrojove 
neobyčajne vďačný koncert pod taktovkou 
K. Ančerla zahrala Viktoria Svihllková s 
ozajstnou tvorivou radosťou a potešcn.lm a 
priblížila tak poslucháčom aj jeho hlbší 
zmysel ako typický hlas generácie, ktorá 
chce pristupovať k problémom nášho života 
síce neokázale, až s akousi mozartovskou 
hravosťou, pritom však neobyčajne úprim
né a opravdivo (II. veta !) . Ceská filharmó
nia s Ančerlom predviedla ešte N ovákovu 
Jesennú symfóniu. Jej starostlivé a premys
lené predvedenie nám znovu pripomenulo, 
aké pozoruhodné a k našej súčasnej tvorbe 
úzko sa primkýnajúce dielo tu Novák vy
tvoril. Koncom februára odzneli v klubo
vých večeroch súčasnej hudby dva pozoru
hodné piesňové cykly. Dohiášove Piesne o 
láske (na text l. Skálu, J. Vrchlického, čín· 
skej ľudovej poézie a O. Fischera) zazneli 
už druhýkrát a znovu potvrdili, že ich život
nosť - práve tak ako z predchádzajúceho 
skladateľovho cyldu Sny na slová starej 
čínskej poézie - majú veľkú budúcnosf. 
Oproti zrelému majstrovstvu Dubiášovho 
cyklu je úroveň piesňového cyklu (Bitevní 
pole) od Václava FelL'!:a ešte nevyrovnaná. 
V ťažkej úlohe - prirodzene a priliehavo 
stvárniť bojovú poéziu S. K. Neumanna -
mladý autor obstál neobyčajne čestne a 
najmä niektoré piesne zaujali svojím pre
svedčivým a nepredstieraným pátosom. 

Další mesiac nebol pre hudobnú Prahu o 
níč chudobnejší. Hneď na začiatku priniesb 
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hudobná streda v rámci osláv 15. výroc1a 
oslobodenia CSFI. koncert zo skladieb Víta 
~ejedlého, ktorý dal :r.aujímavým. spôsobom 
nahliadnuť do jeho skladateľských začiatkov 
a priniesol všeličo, čo by si právom zashi.
žilo žiť v koncertnom repertoári (sláčikové 
kvarteto). Pekným zadosťučinením pre žen
skú skupinu nášho hudobného publika hol 
ďalší klubový koncert, ktorý pri príležitosti 
:OVIDZ priniesol skladby šiestich autoriek: V. 
Kaprálovej, L. Úlehlovcj, S. Vorlovej, .J. 
Obrovskej, G. Thomson-Muchovej a G. Ba
cewiczo;vny. S veľkou pozornosťou sa oča
kávalo nové predvedenie symfonickej fantá
zie Aloisa H ábu Cesta života s Ceskou fil
harmóniou a Karlom Ančerlom. Toto diel<J, 
inšpirované mekdajším skladateľovým antro
pozofickým krédom, holo v tridsiatych ro
koch jedn)•m z najpozoruhodnejších diel 
českého hudobného modernizmu. Casový 
odstup však celkom orlhalil prílišnú špekn
latívnosť diela, ktorého abstraktne irlealistic
ká ideovosť pôsobila i napriek všetk)·m ne
sporným znakom zvrchovaného profesiona
lizmu ako suchá a hudobne nezáživná kon
štrukcia. Oveľa životnejšie vyznela iná re
miniscencia, tiež z tridsiatych rokov, a to 
Il. klavírna sonáta J. Stanislava. k torú vzor
ne naštudoval a zvrchovaným' spôsobom 
predviedol na svojom recitale St. Knor. Z 
noviniek vzbudila zaslú~enť1 pozornosť nová, 
v poradí už II. symfónia Jifího J arocha v 
predvedení Pražského komorného orchestra, 
z d!iel uvedených na poslednom sväzovom 
koncerte spomeňme aspoň l. symfóniu Milo
slava Kábeláča. Dielo vytrysklo z toho istého 
inšpiračného fondu ako jeho kantáta Ne
ustupujte. Ceské noneto popri už osvedče
ných Baletti a 9 od Jana Nováka uviedlo 
Etudy Karla Sroma, ktoré vďačne rozširujú 
bohatý český repertoár tohto komorného 
združenia. Zvláštnu pozornosť si zaslúži ak
cia "l\Hadí koncertní umelci súčasnej hudbe" , 
v ktorej okolo 30 mladých reprodukčných 
umelcov, medzi nimi aj čakateľov koncert
nej sekcie ses, manifestuje ozaj p rílcladné 
odhodlanie: prebojovávať sa nie osvedče: 
nými dielami klasikov, ale prebojováva.nim 
nových diel našej súčasnej tvorby. Popri 
niektorých dielach, ešte okrajových, zazne
li na prvých dvoch večeroch pozoruhodné 
skladby, ako Boi'kovcova Husľová sonáta, 
Dobiášove Sny, Klavírne trio Josefa Cere
mugu, tri klavírne etudy Jiŕího Dvo.fáčka, 
Sonata brevis pre husle a klavír od Stepána 
Luckého a i. 

Tri pražské divadlá pripravili novinky v 
oblasti tzv. zábavnej múzy. Cert ide do fi. 
nále sa menuje hudobná komédia J , O. 
Karla (libretista J. Klínigsmark), ktorú uvá-

14. a 15. 1Mj a vystúpil na 
Pražskej jari vynikajiícl mexic
ký huslista porského pôvodu 
Henry k Szeryng. Na snlmke H. 
Szeryng s rumunským dlrlg en 
tom Mirceom Basarabom. 

Foto: CTK 

dza divadlo na Fidlovačce. Inflácia čertov· 
skej tematiky prenikla tu aj do oblasti opc· 
•·ety, ktorá udiera na city nuselských špor
tových fanúškov, vynžlvaj{Jc pritom arze· 
nál všetkých možných i nernožn)·ch pros
triedkov. Napriek zveličovaniu a nevvhe
ranosti nemožno však a utorom uprieť a;poň 
snahu o zachytenie časti súčasného života. 
Xaproti tomu si .J. J. Fiala v "Počestn)ch 
paniach pardubick)·eh" spolu s libretistom 
J. Mottlom úlohu zjednodušili, využívajúc 
osvedčený námet i osvedčené prostriedky 
na slušnej profesionálnej výške. DžezovÁ. 
pantomíma "Boule", ktorú uviedlo D 34, 
zostala zatiaľ na úrovni zaujhnavé"Lo polm
su. 

Záverom spomeňme niekoľko t·cproduk
čných udalostí. V ju'bilejnom dni Chopinov
ho roku vzrušil hudobnú Prahu rhopinov· 
ský recital Sviatoslava Richtera svojim nic
len celkom mimoriadnym v)•konom (etudy), 
:~le a j poňatím (balady), ktoré v:y-volalo v 
zasvätených kruhoch vášnivé diskusie. Po
zornosť si zaslúži. že nam:iesto ohláseného 
S. Richtera zahraÍ s orchestrom FOK (d ir. 
rir. Václav Smetáčel<) Dvo.i'ákov koncert g 
mol mladý klavirista Zdenek Hnát, laureJ.t 
Smetanovskej súťaže 1957, a jeho v)•kon 
bol aj za takto sťažen)•ch psychologických 
podmienok sklamaným obecenstvom dobre 
prijatý. Matačič nrb)'Va zriedkavým hosťom 
pri dirigentskom pulte Ceskej filharmónie. 
Y abonentnom cykle na Brucknerovej IV. 
symfónň znovu ukázal svoje kvality. V 
pražskom dome umelcov sa sympatickým 
spôsobom uvied lo bratislavské komorné duo 
(l\L .Jelí:qek a E. Fischerová) a M. Slechta 

na dvoch recj taloch, venonm~·ch tvorbe C. 
~rancka, ?.novu dokázal, že patrí medzi n a
Šich popredných organistov. Národné di
vadlo sa zavďačilo naštudovaním Ravelov
ho baletu Dafnis a Chloc a Fallovci Cat·o
dejnej lásky, ďalej uviedlo Culakih~ bah!t 
Mladosť, znovu naštudovala Hubičku a Ru
salku a práve v týchto riňoch uviedlo novú 
premiéru - Verdiho Dona Carlosa. 

lá 
* * * 

Po premiére Suchoňovej opery "Sväto
pluk" (8. mája) chystá opera košického 
Státneho divadla na záver sezóny uvedenie 
Offenbachových "HoHmannových rozprá~ 
vok" v réžii Branislava Krišku a za dirigo
vania Borisa Velata. Program budúcej se
zóny počíta s naštudovaním Smetanovej 
"Hubičky", Bizetovej "Carmen" a Proko
fievo\'ej komickej opery " Zásnuby v kláš
tore"; bude to prvé uvedenie Prokofievovej 
opery na Slovensku. Balet p ripravuje dve 
premiéry : Jurovského "Ry tiersku baladu" 
a Glazunovovu "Raymondu" . 

* * * 
Igor Vajda: 

Symfonický orchester Katowického roz~ 
hlasu prichádza s návrhom uskutočniť vý
menné koncerty so Slovenskou filharmó
niou. Podľa toho by Slovenská filharmó
n:a usporiadala koncom septembra t. r. 
v Katowiciach, prípadne aj v iných poľ
ských mestách štyri koncerty a SymfonickÝ 
orchester Katowického rozhlasu by vystÓ:
pil v októbri alebo v novembri t . r. v Bra
tislave a v inom slovenskom meste. 
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Záujem-o organové koncerty v SSSR rastie 
(Rozhovor s c!r. F . Klindom o jeho koncertnom turné) 

Na pozvanie Goskoncertu hosfoval v dňoch 10.-27. marca 1960 v SSSR dr. Ferdinnnd 
Klinda ako koncerlný organista. Vystupoval v samostatných koncertoch s dvoma progra
mami, z ktorS·~h p rvý venoval dielu J . .S. Bacha, druhý bol zmiešaný. Zo šiestich vystú
p en [ mal dva koncerty v Moskve (v Boľšom zale konzervatória a v Cajkovského sieni), 
v Leningrade (v koncertnej sieni Akademickej kapely), vo Vilne (v sieni Státnej l itovskej 
filharmónie), Y Rige (vo veľkej au le Univerzity ) a v Staline (v sieni Oblastnej štátnej fil
harmónie ). 

Oba koncerty v ľvloskvc a koncert vo Vilne sa vysielali aj priamo rozhlasom a súčasne 
sa nahrávali. Klindove koncerty - ako o tom viackrát informovala TASS - mali veľký 
oh las. Potvrdzujú to aj sovietske časopisy, m. i. denník Komsomolec Donbasa (Stalino 
z 25. III. , l<Lor·ý· prinM5a aj Klindovu fotografiu a vyzdvihuje najmä jeho interpretáciu 
Bacha. 

V rozhovor·c o dojmoch a skúsenosctiach z tohto významného koncertného zájazdu po • 
SSSR náš koncertn)' organista dr_ F _ Klinda odpovedal na naše otázky: 

Ako prijalo sovietshe obecenstvo vaše or·
ganové koncerty ? 

Obecenstvo b olo veľmi srdečné. vnímavé 
a neobyčajnP pozorné-. žiadalo si cľa lšie a 
ďalšie pr·[davk~-, takže koncerty sa končili 
aj o hodinu neskoršie, ba niekedy len po 
zhasnutí svetiel , . sieni alebo po v yhlásení 
usporiadateľov, že koncert sa končí. Soviet
s),e ob ecen <; tvo je hudobne vzdelané a sku
točne hudhymilovné, o čorn svedčí napr. 
posielanie l ístkov na pódium s požiadaním 
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o predvedenie tej-ktorej skladby ako p rí
davku. Obecenstvo je veľmi vďačné a vie 
, ·ytvorif s umelcom j edinečnú atmosféru 
sr·dečnosti, v ktorej jestvuje potom ideáln e 
tvorivé prostredie. 

Je všeobecne známe, že nielen zahranič
né, ale i domáce koncerty v SSSR bývajú 
vypredané do posledného miesta. Je to azda 
zásluhou správnei výchovy obecenstva ale· 
bo dobrei organizácie koncertného ž ivota ? 

Návštevnosť koncertov je v ysoka. Platí 
to aj o koncertoch domácich. I na mojich 
koncertoch boli obe veľké moskovské siene 
vypredané (po 1700 poslucháčov :), v Le· 
ningrade a v Staline tiež. Iba koncerty v po
haltsk)-ch republikách neboli celkom vypre
dané. 

Výchove poslucháčov sa v SSSR venuje 
veľká pozornosť. Bežné sú tu veľké abo
nentné cykly symfonick),ch i komorných 
koncertov so slovným úvodom a výkladmi 
diel. Tieto koncerty si publikum veľmi ob
ľúbilo práve pre pútavosť hovoreného slo
va, ktoré nemôže nahradiť tlačený program. 
~ávštevnosť koncertov sa zabezpečuje p rá
ve tým, že poslucháči sa "výchovný mi" 
koncertmi zainteresujú o toho-ktoréh o skla
dateľa, hudobný žáner alebo dielo. Pritom 
sa termín "výchovný koncert" nepoužíva 

pocit poučovania nie je pre dospelého 
človeka veľmi atraktívny. V Sovietskom 
sväze sa aj propagácii koncertov venuje 
oveľa väčš.ia. pozornosť ako u nás. Už n,ie
lwľko týždňov vopred sa na nápadných 
plagátoch a osobitne vyrobených púta
čoch avizujú koncerty, okrem toho sa 
k programom predchádzajúcich k oncertov 

roriklada jú vkusné prehľacly n aslc<lujúcich 
poduj atí, a to vo všetkých sieitaeh a na 
všetkých k oncel"loch v tom-k torom meste-

P reda j hs t.kov je organizovaný n epomer
ne pr·užne jšie. ~a v ý znamn ejších križoval 
kách ulic" na námestiach , v h otelov)rch re· 
<~epciách, p red väčšími obchodmi atď. :'~ 
stán ky s p redajom listlwv na x·ozmamte 
kultúrne poclujat.ia. 

V orgunizá<"ii hudobného života v ládn e 
plánovito sť; rlrama_turg~cké plány koncei· ~ 
tov, ako i ohsademc, su dobre premyslene_ 
Abonentné evklv sú dlhodobé, napr . a j cez 
eelý rok, priion~ sú populárne, lebo obecen
stvo má dôveru Y ich dodržanie. 

Ako sa , . SSSR prejavuje starostli·vosť 

0 výkonných umelcov pri ich plnom uplat
není v lwncertrwm ži'l,ote a najmä ahé per
spehl.h'Y dáv a mladým k oncertný m umel· 
con1.? 

Star·ostl iYosL o výkon n'ých umelcov je 
príkladná_ Každý umelec~ ktm;)· m~ l~~m
cer tnó ambície a vystup u Je, ma take mws
Lo, resp- zamestnnnie, k tonS m u vo výkone 
tejto 6nnosti n cp1·ekáža, ale ~ao~ak, po
máha. Vvchádza sa z koncepc1e, ze prv o· 
1:aclou úl~hou koncertn éh o umelca je kon
certovať, ~o sa mu umožľiuj e v p ln ej n~ie
re. Väčšina koncertný ch umelcov .le za
mestnaná p·l'i k oncertných kaneelán_ác~ a 
ich zamestnanie spočíva v úväzku sóhsuck y 
vystupovať. H oci je v SSSR veľký počet 
sólistov , jednako je každý umelecky pln~ 
""-užit ý k ažd)• má možnosť koncer tovat 
t;k čas'to, al<o mu to jeho u melecká po: 
tencia dovoľuje . Ostatní koncertní umel~! 
sú zamestnaní ako sólisti filharmónií, pr.I
čom počet sólistov filharmónie sa n~urču3e 
počtom obľúbených sólov)•ch nástrOJOV, ale 
počtom schopn~·ch ume~cov, .k tor )•m treb~ 
zabezpečiL umeleckú ex1stencm . Podsta~ny 
rozdiel medzi koncepciou našou a sovwt
skou je v toni; že ta rn sa ULnelec stáva 
štátnym sólistom nie p1·eto, že v uplynu-
1\rch • desaťročiaeh sa vypr·acoval a má isté 
;ásluhy v uÍnen í, ale p rá ,-c pret o, ab y ~u 
štát takéto možn osti poskyto~. Perspek~tv
nosť je vôbec_ vedú~i~n stanovisko~n. ,s oVIe:· 
ske j kultúmeJ poh ttk y. Absoluturw naJ· 
vyŠších hudobn)-ch učilíšť dostávajú len tí, 
u ktorých sú zjavné u melecké predpokla
d y . T)·m sa však automaticky zabezpečujú 
miesta, k toré im dovoľujú tieto p redpokla
dy rozvinúť. Napr. dvaja mla~í organis~i , 
k torí o rok absolvujú organov é oddeleme 
p rof. R oizmann a v Moskve, u ž dnes vedia, 
že jeden pôjde za sólistu filharmónie do 
Vilna, druhý do Tbilisi. 

Aké miesto zaujíma organ v rámci 
nčebných plánm' lwn;:;erval'órií a '' kon
certnom živote v SSSR? 

Organ pre sv oje obrovské a jedinečné 
,-ýrazovó možnosti, bohatstvo farieb, zvuk?
atd' . je tam m imoáadne obľúbený násti'OJ, 
'oči kto t•ému sovietski ľ udia naozaj nema
j ú n ijaké predsudky. Or·ganové oddelenia sa 
z riaď uj ú postupne na všetk)-ch konzerva· 
tóriách_ Dnes u ž v k aždej sále, kde nem
k uje filharmónia (aj oblastná ), je k dispo
zícii organ. Y)-stavba o1·ganov pre koncert· 
né a in é verejné siene (univerzitné auly, 
obradné siene a tď.) polaačuje v takom roz
sahu ako azda nikde na svete. Nové a no
vé objednávky organov z CSR a z NDR 
sa p ráve realizujú. 

Váš umelecký zájazd do SSSR bol pre 
vás zaiste mimoriadne ~'ýznarnný. Co by ste 
v y vodili zo skúseností koncertného orga~ 
nistu aho podnet pre ďalší rozvoj hudobneJ 
hu/.1 ú r·u u nás? 

O v Ýznamnom postavení organa v hu
dobnor~ živote v SSSR ja sne svedčí množ· 
stvo organov ých koncertov. Tak napríklad 
v ~.fosk,'e a v Leningrade je ich do roka 
až 60. čo sa nám zdá takmer neuveriteľné. 
Z toho len asi 10 koncertov absolvujú 
nmelci zo zahraničia. osta tné patria domá
cim. Návštevnosť, ako som sa presvedčil 
na jednom organovom koncerte v Lenin
.rrade. ktorý bol deľ\ po mojom koncerte, 
Te v ):born á. V ostatných menších mestách 
]e, p n l,-cla, do roka menej' organový ch kon· 
~er· Jov. ale aj tu som zistil, že ich je päť 
až de~aťlu-át viac ako u nás. Z takých to 
skúseností možno vyvodiť, že v Sovietskom 
,, äzc budú mať čoskoro p opri svojich 
sln ·el-<·ch huslistoch a k laviristoch aj celú 
plejá~lu vynikajúcich or.·ganistov . . P red ta
kouto p e1·spek lÍYOU by s me sa am m y ne
mali uzatvárať, ale naopak, podniknúť všet· 
k o pre vvu žitie tohto významného žánru 
hudobnéh~ umenia, kto1·ý - ako t o v idílne 
pt'áve na príklade v SSSR - je st~le ži
votaschop ný a vie byť pramei'wm silnýc!~ 
estetick ý ch zážitkov a kultúrneho rastu aJ 
v našej spoločnosti. (rl 

* * * 
. Zoltán K odály čestným doktorom Ox
fordskei u ni,,erzit y. Svetoznáme';Ilu m~ďar: 
skému h n do.bnému skladateľov'! ZoltanoVI 
Kod ályovi u delili čestn)- doktorát Oxford
skej u niverzi ty. P ri slávnostnom promovaní 
na dokt or·a OxfOJ·dskej univerzity mal Z. 
Kodály predná~ku na tému "Tradičná ma
ďarská hudba". (f ) 
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STVRTÁ PREHLIADKA BULHARSKEJ 
HUDOBNEJ TVORBY 

Stvrtá celonárodná prehliadka bulharskej 
hudobnej tvorby ukázala veľkú rozmani
tosť po stránke tematickej i žánrovej. Ba
dateľná je snaha bulharsk)·ch skladateľov 
v celej šírke zachytiť a vyjadriť bohat
stvo a zložitosť nášho súčasného · života vo 
všetkých hudobný ch formách, z ktorých 
doteraz neboli všetky dostatočne využité 
álebo sa podceňovali. Na rozdiel od dote
rajších prehliadok, štvrtá sa uskutočňovala 
v etapách. Prvá etapa boli h udobno-scé
n:cké dieli!, d ruhá - slcladby symfonické, 
oratórne a komorné. V apríli pokračovala 
prehliadka bulharskej masovej piesne. 

Nedalo by sa hovoriť o Yeľkých zme
nách v tematike nove.i hudobno-scénickej 
tvorby. Námety na nové opery, balety a 
gperety sú zas len tradičné, historické, ľu
dové i fan tastické. Na rozdiel od minulosti 
je však ideovo-politický post oj súborov k té
JI~.am a námetom zrelší, sústredenejší a sú
~asnejší. Zjavne badať úsilie zachytiť čím 
širšiu historickú sociálno-politickú situáciu, 
l).ybné spoločenské sily, úsilie zdôrazňovať 
triedne rozdiely a ideové konflikty. V ta
kých historických operách, ako sú " Ivajlo" 
qd Marina Goleminova (libreto Magda Pet
kanovová) n Pajsij Chilendarskij" od Naj
dena Gerova (libreto Alla Gerovová ), sa 
autori usilovali vytvoriť operné diela, kde 
je zálcladnou hybnou silou pri rozvíjani deja 
ľud. To je línia ľudovej hudobnej drámy, 
odkaz veľkých ruských klasikov. Na širo
kej spoločenskej osnove sa rozvíja i dej 
v komických operách, ako sú "Chytrý Pe
ter" od Veselina Stojanova (libreto autor), 
" Bláznivý odvážlivec" od Parašk eva Chad
žieva (libreto Ivan Genov) a "Bol raz" od 
Paraškeva Chadžieva (libreto Pavol S pasov). 

Odraz ľudovej fantázie nachádzame v ba
lete Christa a Zdravka Manolovcov ,.Sarkan 
~ J ana" a historickú novelu v dramatickej 
I_>oviedke o zbojnílcoch (krdžali joch) v rov
nomennom balete Ivana Dymova. 

V posledných troch rokoch dosahuje ne
všedné úspechy bulharská opereta "Maes
trova láska" od Viktora Rajčeva (text E mil 
Vidlička), klasické stvárnenie spisovateľa 
z čias bulharského obrodenia Ljubena Ka
t>avelova v hudobnej komédii " Bulhari 
v starých časoch" od Asena Karastojanova 
(-libreto Kos ta Rajnov ), súčasní hrdinovia 
a udalosti v operete P araškeva Chadžieva 
"J\Iadamc Sangéne" (text P avol Spasov po
dľa drámv Viktora Sardoua). Všetky tieto 
hudobno-scénícké d iela sa vyznačujú dob-
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rou dt·amatickou stavbou a profesionálnym 
majstrovstvom. 

Za intonačnú osnovu nových hudobno
scénickýc.h diel slúži ľudová pieseň. Ľudo
vosť sa prejavuje vo väčšine diel vo forme 
folkloristickej . 

V žiadnom inom žánri nebadať také silné 
úsilie vložiť do bulharskej hudby najroz
manitejšie nové intonačné, harmonické, hu
dobno-štruktúrne a ideovo-tematické prvky 
ako v inštrumentálnej a najmä symfonic
kej hudbe. Charak terizuje ju široké zastú
penie súčasnej tema tiky. Symfónie "Nový 
Prometeus" od Alexandra Rajčeva, " Na ži
vot a na smrť" od Leviho Júlia, dvojd ielna 
sym fónia Dimitra Christova o mieri, "Svia
točná ouvertúra" Veselina Stojanova, " Poé-· 
ma o par tizánoch" od ~.farina Goleminova,. 
dve oratóriá "Veľký sviatok" Todora Po
pova a .,Oratórium o našej dobe" Ľubo
míra P~pkova, poéma "Október 1917" pre
sbor a orchester od Ivana Spasova - to 
všetko sú diela, v ktorých sa bulharskí skla
datelia zaoberaj ú otázkami dnešného života. 

Skladatelia, k torí sa uviedli na štvrtej 
pt·ehliadke, patria k rôznvm generáciám. 
J edni sú už dokonalí majstri, niektorí ešte
len začínajú skúšať svoje sily vo veľkých 
inštrumentálnych formách. Ale všetkých 
spája veľkolepá my šlienka, vážny zámer
a premyslené využitie rôznych prostried
kov. Osobitne radostný je fakt, že sa tejto· 
prehliadky zúčastnili vo veľkom počte 
mladí skladatelia. Hovoriť pri tejto príleži
tosti o ich ucelenom tvorivom profile je· 
ešte zavčasu. V ich dielach ešte často badať 
vplyv ich učiteľov alebo Pt·okofieva a Sos
takoviča. A pretože sú ešte v štádiu rastu, 
môžeme tieto chy by do určitej miery ospra
vedlniť. Nemožno však zatvárať oči pred 
umeleckými kladmi ich tvorby a otázkou 
ľudovej in tonácie ich kompozícii. Medzi 
skladby uvedené na prehliadke treba za
radiť i .,Novelu o Belasici" od Di.:Initrova 
TapkoYa, synú onické dielo s historickým 
námetom, " Divertimento" od Pe.nča Stoja
novu, "Fantastické scény" od Iva na !\·Iari
nova a i.:Ité. 

Nádej ní; nové cesty hľadajúci mladí skla-· 
datelia sú Vasil Kazandžiev a Stefan Re
menkov. Citliv)·m vkusom a dôvtipom sa 
vyznačujú núniatúry v suite pre hoboj, kla- · 
rinet a fagot od Kazandžieva. Zaujímavé
orchestrálne pasáže sú v jeho koncerte pre · 
trúbku a orchester. Priam profesionálnu 
zr.učnosť prejavuje Remenkov v "Prelúdiu 
a tanci" pre sláčikový orchester. 

Otázka stvárňovania ľudovo-piesňových~ 
prvkov v tvorbe súčasných bulharských~ 

·skladateľov ešte vždy nie je uspokojivo 
~ úplne vyriešená. Niekt?rí hudobní sk~a
da.telia ešte vždy prejavUJÚ sklony prehlia
dať túto tradíciu a nepodobiíujú cudziu in
tonáciu. To však neprináša do b ulharske j 
hudobnej tvorby nič nového. Význačné idey, 
témy našej súčasnosti, bulharskej socialistic
kej skutočnosti, nemožno úspešne stvárniť 
v inej forme ako národnej. Smelší prístup 
k novej súčasnej tematike spolu s rozhod
nejším objavovaním výrazových pros_!Xie.d
kov je plodom umelcovho presvedcerua, 
správne pochopenej občianskej povinnosti 
sklada teľa, ktor)' úprimne a zodpovedne 
,·paguje na potreby s,·ojcj doby, svojho 
rud u. 

.4ndrei Andreiev 

LIST Z KODAi\'E 

V kodanskom koncertnom živote. kde ani 
ten najnadšenejší poslucháč nemôže sled~
vať neprehľadné množstvo lw ncertov vym
kajúcich umelcov, je pt·enikavý úspech čes
koslovenských mnelcov v tohoročnej zin1nej 
~ezóne dvojnásobne p t•ekvapujúci a radost
Bý. "Pražskí I:l~ofesori" (ich ~ý.}atinský 
názov tu skrátili na "Prager MusJCI ) v Ko
dani koncertovali už na jar 1959 a v januári 
tohto roku boli v Dánsku už štvrtý raz. 
Vvs\upovali na verejných koncertoch, v roz
hl~se i v televízii a pri poslednom zájazde 
podnikl:i koncertné turné do všetkých väč~ 
·ších miest. V televízii si zíslcali veľkú popu
laritu a pomohli tu vzkriesiť záujem o dy
chovú komornú hudbu. Aj domáce súb ory 
tohto druhu sa v poslednom čase častej3ie 
.objavujú na koncer tných ~ó.<?.ách . ~ásluhu 
na tom ·majú "Prager ll·fusiCl . 

Zaujali najmä skvel)'m, ako sa písalo, 
"českým" prednesom Mozartovýcb divei"ti: 
ment a serenád, z k tor)'ch niekoľko nahrali 
.aj na platne v sérii " Music et Louisiana·' 
(Louisiana je zbierka súčasného umenia, Y 
ktorej vystupovali s veľkým úspechom}. 
.Janáčkovým ".Mládím" uviedli dosiaľ ne
známe dielo, ktorému dopomohli. k veľké
mu a zaslúženému úspechu. Menš1e skladby 
starých českých majstrov nemali už tak)• 
-ohlas, ale ani kvality, potrebné pre úspech 
u t unajšieho publilca. No ostatnými dielami 
svojho repertoáru vo všetkých mestách zo
ž ínali veľké umelecké úspechy. "Prager Mu- . 
sici" sú už všeobecne známym poj mom a sú 
východiskom zrovnávania vynikajúcej hu
·dobností, ako aj techniky hry i jedinečnej 
.súhry bez akéhokoľvek kazu. 

Nemenší a ešte Yiac prekvapu jítci bol pre-

nikavý úspech luótkeho zájazdu "Kvarteta 
mesta Prahy" v januári t. r. "Prager l\fusici" 
predstavujú exkluzívny a i obsadením v-zác
ny súbor. Naproti tomu sláčikov)•ch kvar
iet vysokej úrovne je veľmi veľa. O to 
ztmjhnavejsia bola reakcia početného ohe
censtva (vyše 500!) na jedinom verejnOlll 
vystúpení Kvar teta· mest~ Prahy. !{v?rteto; 
k toré tu pt·e rozhlas nahravalo stars•c l nove 
diela českých skladateľov, na kourerte hra
lo len českú hudbu : Kramáľo,-o kvarteto 
Es dw· op. 5, Tretie kvarteto Bohusla va 
Yl ar tinú a po prestávke DvorákoYo "aml'
rické" kvarteto op. 96. NajväCši a podfa 
kritík celkom neobvyklý ohlAs malo dielo 
Bohuslava 1\[ar tinu, horé ~v~,·olalo u poslu
cháčov ozajstnú bill·ku nadšenia. Znovu. ba 
potvrdilo, že a j dielo priemer~ému pubhk';l 
zdanlivo neprístupné môže dostahnuť hlbok_u 
rezo nanciu, ak je pravým umením a ak Je 
prednesené súborom sveto,:ej úrovne. !~ri
tika prejavila najväčší obdiv nad reakctou 
poslucháčov a nad hrou k: 'artet.a, na.~ofko 
o jeho existencii recenzentt dostaľ mc ne
počuli . Z tohto úspechu je možné vyvocl.iť 
a j ďalšie ponaučenie: zátljem o nové, ume
lecky hodnotné skladby. je. _väčš_í; a_ko sa 
wnelc'i všeobecne domlllevaj U. _::iiJe Je po
trebné vo všetkých programoch uvádza( 
známe skladby klasikov - len kvôli puhli
ku - výlučne česi<)' pr~gr~~ a na prvo~n 
mieste nové dielo upútali zauJem posluchu
čov nad očakávanie. 

Ak obídeme rozhlasové programy vysie
lané z verejných koncertov v rozhlasov:ej 
koncertnej sieni, kde sa občas zjavi "klaslc
ké" české dielo (necl.ávno Dvoi'<íltova IV. 
symfónia ). S radosťou zaznamenávame, že sa 
amatéri tunajšieho Akademického sboru a 
orchestra s veľkým úspechom ·pokúsili na
št.udovať Dvorákovu Stabat 3Iater, dielo dán
~kemu obecenstvu neznáme. V rámci mož
nost~ sa pokus veľmi dohre vy daril a Sta
bat Matei" zaznie na jar ešte niekoľkokrát. 

C. Schocnbaum 

Seidlova pieseň Kupŕedu, zpátky ni krok! 
s nemeckým textom.~ Na vypísanú súťaž 
o nemecký text k tejto p opulárnej piesni 
Jana Seidla uznala kultúrna redakcia "Auf
ba u und Frieden" za najlepši preklad Adol
fa Langera z Prahy, Bruna Schwarzbacha 
z Brumova a Františka Furcha z Bratislavy, 
Skoda, že .sa na súťaži nezúčastnilo viac 
nemeckých ľudových súborov, k toré maj ú 
záujem o spev i o rozširovanie tejto ob
ľúbenej piesne v nemeckej verzii. 



Za celoživotné d ielo sklad:~ter
ské. pedagogické a kultúrno
osvetové udelil prezident re
publtky Jánovi Poschlovi Rad 
práce. 

Na obrázku skladateľ Ján 
Posch! a minister školstva a 
kultúry dr . B'rantišek Kahuda 
pri slávnostnom akte na Hrade. 

Foto: CTK 

ZO ZIVOTA SVÄZU SLOVENSKYCH 
SKLADATEĽOV 

15. výročie oslobodenia našej vlasti dalo 
príležitosť bilancovať podiel pritce sklada
teľov, hudobných vedcov, koncertných tunel
cov a hudobn)•ch pedagógov na obrovskom 
pretvárajúcom procese budovania socializ
m u u nás a zamýšľať sa nad perspektívami 
tejto práce. To bolo náplňou sláv nostného 
i pracovného zasadnutia Ústredného výho
ru Sväzu českoslovcnsk)·ch skladateľov v 
Prahe v dňoch 28. a 29. apríla t. r. To 
víedlo k súdružskému, manifestačnému spo
ločnému zasadnutiu slovensl;ých umeleckých 
sväzov v Bratislave dňa 3. máia. Bilancia 
radostná, povznášajúca a naplňajúca hr
dosťou. V budlu·nosti tento tvorivý rozmach, 
n;~pájaný nadšením budovania lepšieho zaj
trajška miliónov pracovitých rúk robotní
kov, družste\·níkov a .inteligencie, iste ešte 
vzrastie a prinesie veT a-veľa krásy v množ
stve diel našich umelcov. 

Sväz slovenských skladateľ ov v u plynu
lom mesiaci pripravil svojich členov na vý
znamné a zodpovedné poslanie medzi pra
cujúcim ľudom na besedách usporiadaných 
v l•ampani pred voľbami do národných vý
borov, NZ a SNR, náplňou ktorých bola aj 
diskusia o uzneseniach úV KSC z 8. a 9. 
apríla t. r. a Ó;"nánhu novej ústavy csn. 
Hoci náš Sväi nezabúda ani inokedy na 
čul)•,. bezprostredný styk s ľuďmi vo fab
rikách, družstvách, školách na dedine i v 
meste ·. 7- , predvolebná kampaŤt daln mož· 
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nosti desiatkam našich členov pôsobiť v sku
pinách, čo do umeleckých a vedeckých 
žánrov a disciplín komplexnejšie vybave
ných, a poučiť sa i poučiť na miestach 
v najrozmanitej ších kútoch našej vlasti. 
Materiál donesen)• našimi členmi domov je 
cennou surovinou -pre tvorivú a organizá
torskú činnosť sviizu a príslušných inšti
túcií. 

Zostatok času venovali jednotlivé sekcie 
SSS svojej bežnej práci. Skladatelia usku
točnili prehrávku a diskusiu o dielach R. 
~facudzirí.ského - Koncertné ~>ariácie pre 
klavír a orchester a J. Kresánlm - Preltí
dium a toccata. Výbor skladateľskej sekcie 
prejednal plán uskutočnenia jubilejnej pre
hliadky slovenskej hudobnej tvorby na v)•
ehodnom Slovensku pri príležitosti oslobo
denia CSR. 

Hudobn í vedci oboznámili sa s edičným 
plánom hudobnej literatúry Slovenského 
vydavateľstva krásnej li teratúry a s nie
k torými medzinárodnými k ongresmi, ktoré 
s.a prip1·avu jú. 

Príspevkom k aktivizácii členstva pre sú
časnú problernatjku má by C pripravovaný 
prehľad potrebných hudob no-teoretických 
tém. Pln iac úlohy kultúrno-osYetové, zaobe
rala sa sekcia hudobno-vedecká metodickou 
činnosťou Sviizu slovenských skladateľov 
pri ,·ýchonw-osvetoY)'Ch akciách. Y spolu 
práci so Spoločnosťou pre šírenie politických 
a vedeckých poznatkov pripraví sekcia sú
hrnný materiál pre oblasť hudobnej vý
chovy širok)·ch más, z ktorého h udú môcť 

i'erpať osvetové zariadenia, školy, odbočky 
Spoločnosti pre šírenie politických a vedec
k ých poznatkov, závodné kluby atď. pri 
organizovani systematickej h udobno-osveto
vej činnosti , ktorej veľkým pomocn íkom sú 
dobre vybudované "Kruhy priateľov" ume
nia pri osveLových za riadeniacl1. 

Sekcia kon certných umelcov plnila dôle
žité úlohy najmä v predvolebnej kampani, 
umeleckýtni i občianskym vystúpením na 
besedách s pracujúcimi v našich krajoch. 
Odbočka Sväzu slovenských skladateľov 

v Košiciach organizovala pohovory s robot
níkmi a študujúcou mládežou o otázkach 
súčasnej hWlobn ej tvorby. (Dš) 

SPOMIENKY NA OSLOBODENIE 

Slovenské národné povstanie ma zastihlo 
na Sliači, kde som cez prázdniny účinkoval 
s orchestrom Slovenského národného divadla ... 
Hneď po 'vytvoreni revolučných národných 
výborov, som začal pracovať v Slobodnom 
slovenskom vysielači v Banskej Bystrici so 
súdruhmi Jozefom Vrabcom, Ctiborom Ko
váčom, .4.ndrejom Sar1mšom a inými. Sa
mozrejme, okrem našich pokrokových skla
dieb zaraďovali sme do programov hudob
ného ''ysielania ruskú klasickú tvorbu, a 
len čo nám v krátkom čase dodali sovietsku 
súčasnú hudbu, najmä bojové partizán.~ke 
a vojenské piesne i častušl<y ako aj väčšie 
sltladby, hneď sme ich s nadšením zaraďo
vali clo programu. Viaceré partizánske piesne 
som z platní prepísal do partitúr, aby sa 
mohli spopularizovať aha masové piesne 
medzi našimi partizánmi ll príslt1šnihmi po
vstaleckej armády. 

Spomínam si, · že medzi p1·vými soviet
sl;.ymi · piesňami sa ujala piese1'í " .Jes tli 
zav tra vojna" , "Políčko, pole", "Partiz.ánska 
dumka", "Komandir geroj Capajet>". Prav
da, rodili sa u nás aj nové slovensl;.é po
vstalec1;é piesne, zväčša nové texty na zná
me ľudové piesne (napr. "Naši chlapci pri 
T elgarte"), htoré .wm talaner denne ttpra
·voval, naštudoval s m alým sborom a potom 
zaraďor,oal do vysielania. 

Oslobodenie CSR som prežil v štábe mar
šala Malino••s/tého, ham ma ako znalca 
úseku Modra-Bratisla•'a pribral plukovník 
Paľko. Tu. som 1•ykonával aj funlwiu tlmoč
níka, no vo voľných chvíľach som hrár,oal 
na klavíri, prípadne na harmonike (to bolo 
1>lastne rozhodujúce pri mojom zaradení). 

Dnes na tieto velhé, h istorické chvíle spo
mínam R radosťott aj preto, lebo to bola pre 
mňa veľmi čestná funkcia a velké osobné 
Uastie . 

Tibor An drašovan 

KAH.EL REINER p;\'ľDESTAT:\"IKD:\I 

\. týchto dňoch ~n. dožíva päťdesiatky 
dr. Karel Reiner, hudobu~- skladateľ, pia
nista~ organizátor, p1•acovník úDEUT atď. 
Xarodil sa 27. VI. 1910 v Zatci: už v det
st ve dostával od svojho otca základné hu
doLné ndelanie, zvlášť v hre na klavíri. 
J eho 1""' ·6 skladby rnali tanečný charak
ter. Potom študoval na [(ar lovcj univerzite 
v Prahe a dosiahol doklo!'át práv. Súčasne 
sa venoval št údiu sk ladby v majstrovskrj 
1·riede Státneho konzen·a tória u Josefa Su
kl'~, v o štvrť- a šestinotónovom oddelení u 
prof. Aloisa H ábu. \ť tom čase sa začala 
i i<'ho spolupráca v divadle E. F. Bur:ana, 
a to vo funkcii skladateT a, pianistu a ka
pelníka. R einer považuje E. F. Buriana za 
svojho tretieho učitefo vedľa Suka a Há
b n . V divadle D-:37 E. F. Buriana pracoval 
od roku 1934. až 1938. Odtiaľ odchádza do 
graHtO fónov)rch z:ivodov "Esta". V ton1 is
tom čase začal sa int enzívne venovať spol
kovej p ráci v pohokovom spolku pre sú
časnú hudbu ,,PHtomnost" a v časopisc
.,Rytmus". V roku 1939 b oJ Reiner pre· 
nasledovam:- n dostal sa do Terezína a invch 
koncent.rač~ýclo t.itborov. Po oslobodení ~. r. 
1945 stal sa korepetilorom v Divadle 5. 
kvetna (b~·valé nemecké divadlo v Prahe} 



u od roku 1947 pracoval ako tajomník no· 
vébo syndikátu československých skladate
ľ ov. V rokn 1951 prechádza na pole ľudo
vej umeleckej tvorby a preberá v DDĽUT 
vedenie hudobného oddelenia až do roku 
1959. Od roku 1960 sa venuje výlučne skla
dateľskej činnosti. 

Reiner upozornil na seba veľk)rrn poč
tom skladieb: dve klavírne sonáty, noneto, 
-sonáta pre violončelo, sonáta pre kontra
bas, divertimento pre klarinet, harfu a ko
moru)' orchester, opera "Zaklíata pieseň", 
symfónia, kantáta "Piesei'í. o vlasti", čínske 
piesne, ,.Kvetovaný kúň'', piesňový cyklus 
"Rodná zem", detské piesne, filmová hud
ba a vyše päťdesiat budovateľský-ch piesni 
(zvlášť vyniká: Dm žstevnícka, Jarní píseľí 
mládí, Vlak radosti, Raketa s rudou vlaj
kou). Piesňová tvorba sa u Reinera pre
lína celou .ieho tvorbou a hrá v nej veľmi 
dôležitú úlohu. Tieto spevy písal totiž vždy 
na pokrokové texty, čím tiež dokumentoval 
svoje zmýšľanie. Jeho Klavírna sonáta za
-znela aj na Medzinárodnom festivale sú
easnej hudby vo Viedni v roku 1932 a jeho 
Noneto na festivale v roku 1937 v Paríži. 

.\j ako pianista vykonal Reiner kus práce, 
propagoval totiž diela dnes vynikajúcich 
skladateľov A. Hábu, E. F. Buriana, Sos
takov-:iča , ale i Suka, Nováka a Janáčk~. 
Hral tiež na štvrCtónový klavír a šíril čes
koslovenskú tvorbu v Holandsku, Belgicku 
n · v<> Svajčiarsku. 

Reinerova hudobná reč sa v kompozičnej 
tvorbe rozvíjala v najrôznejších systémoch. 
Ovláda diatonické, chromatické, dvanásť
tón(;n·é, štvrťtónové a šestinotónové spôso
hy. Tieto výrazové prostriedky upotreboval 
v pút<tvých a vysokoideových robotníckych 
a budovateľských piesňach, ale zvlášť v die
lach väčšieh hudobných foriem. 

V čaMch predmn.ichovskej republiky bo
joval dr. Karel Reiner za ľudský pokrok a 
po oslobode1ú pomáhal formovať nový kul
túrny život, smerujúci k socialistickej spo
ločnosti. Reinerova kultúrnopolitická práca 
je teda najdôležitejším článkom jeho čin
no~ti. 

Mladému päťdesiatnikovi pra jeme veľa 
zdarnej práce a úspechov v ďalšom živote. 

Július K owalski 

Nad dielom Milana Zunu 
Dňa 3. mája 1960 zomrel v Prahe po dlhej á ťažkej nemoci vo veku 79 rokov zaslúžilý 

umelec a nositeľ Radu práce lH i l a n Z u n a, prvý šéf opery Slovenského národného di
vadla. Pohreb nebohého bol 10. mája, za SND sa s ním v mene všetkých umeleckých 
-zložiek rozlúčil sólista a režisér SND Stefan H oza. 

Už na reálnom gymnáziu sa učil hre na 
.husliach, pôvodne chcel byť iba koncert
ným umelcom, ale popri štúdiu na vyššej 
reálke zapísal sa i na pražské k onzervató
I"Íum, ltde ok.rem huslí u prof. Jána Ma
fáka absolvoval aj skladbu (prof. Knittl a 
Stecker ), potom navštevoval kurz huslí u 
prof. O. Sevčf/;.a. U ž ako 17-ročný dirigoval 
v rozličných speváckych krúžkoch v Prahe, 
tomuto odboru umeleck ej činnosti sa potom 
venoval = poli opery a symfónie ako pro
fesii. Od roltu 1903 (za dirigenta L. V. Ce
. lansl.ého ) bol prv ým koncertným majstrom 
Dvovskej filharmónie. S týmto telesom ab
.solvoval ako sólista-huslista koncertný zá
jazd po Rusku. Keď sa po roku vrátil do 
Ciech, usporadúval sólistické koncerty a di
J"igoval symfonic/;,é koncerty namiesto stá
.leho dirigenta Ceskej filharmónie Zemánlw, 
htorý bol dlhši čas chorý, Do roku 1907 
pôsobil ako koncertný majster a druhý di
rigent Ceskej filharmónie, kým v letnej se-

-:;óne dirigo1·al al>o hosť koncerty Varšav
skej filharmónie vo Varšave. Od roku 1907 
bol prvým dirigentom Mestského divadla 
na Vinohradoch v Prahe, kde sa zriadila 
·opera. Bol to začiatok jeho divadelnej čin
·nosti. O dva roky už bol dirigentom Národ~ 
ného divadla v Záhrebe, so záhrebskou ope· 
rou podni/;.al zájazdy do Splitu, Sibenika, 
Dubrovníka, Belehradu a Sarajeva. Tu sa 
mu dostalo najväčšieho vyznamenania pri 
·predstavení Cajkovského opery Eugen One
gin. Roku 1914 bol angažovaný do Polska . 

Od tohto obdobia smeruje ciel umeleckej 
čimwsti M. Zunu ako divadelného dirigenta 
a pedagóga k Miejskiemu teatru vo Ľvove . 
No hneď pr1:á olmpácia mesta vo vojnových 
časoch núti Zunu opustiť Ľvov a utiahnu( 
'sa do Ciech, kde učil na Mestskej hudobnej 
š/io le v T ábore. U ž v roku .1916 sa však 
znova vracia do Ľvova za dirigenta pol s kej 
opery a súčasne za prof- husľovej hry na 
tamojšom konzervatóriu. Keď .,a v roku 



1919 ::.rodila v Poznani poľská opera, za· 
••olali Zunu na jej čelo. Pôsobí " Teatru 
poľskom a súčasne uči hre na husliach na 
Paderev.~/;:ého konzer<>atóriu, ktoré pomáha 
::;alo žiť. 

Píše sa rok 1920. V Bratislave vzniká 
prvá profesionálna scéna s hrdým titulom 
Slovens/ié národné divadlo a v ňom má 
pe<>né miesto ai opera. Práve pre tieto za· 
čiathy sme nemali súcich slovenských umel· 
co<>, lebo predchádzajúce storočia národnej 
poroby nám v tomto odbore neboli žičlivé. 
Z viacerých končín Ciech a Mora<~y schá
dzali sa umelci, pozvaní Družstvom SND, 
::.väčša mladí ludia, ktorí potom ako prvf 
tvorili stály súbor opery SND. 

V tomto období prišiel do Bratislavy aj 
:\filan Zuna. Nebola to jeho prvá cesta do 
nášho mesta. Bol tu už roku 1905 s Ce.~kou 
ii/harmóniou ako jej koncertný majster, ale 
teraz prichádza za pt·vého umeleckého šéfa 
ope1·y. Jp, jej zakladateľom. Ako umelec 
::.relých dirigentských výkonov (na jeho 
predsta~'enia ako Tannhäuser, Madame But
terfly, Predaná nevesta, Libuša a vôbec celý 
Smetanovsl<ý cyklus opie1·, ďalej Rusalka, 
Carmen atď.) ostali krásne spomienky, lebo 
napriek malému súboru vynikali vysoko 
nadpriemerne; organizátor s veľkými skúse· 
nosťami, priateľ a poradca mladých umel
r:ov s otcovským charakterom ·viedol operu 
tri sezóny. Bolo to hlavne jeho zásluhou, že 
sa položili pevné základy repertoáru, na 
ktorých mohli budovať i jeho nasledovníci. 
luna vynikal obdivuhodnou pilnosťou a vy· 
tr<•anlivosťou, ah išlo o prácu ·v SND. Na
priek nežičlivosti finančných pomerov zo 
.<trany Družstva SND alebo osobnej zauja· 
tosti, alt o i fluktuácii členo•• opery, lttorá 
hola al.:otui liahňou dozrievajúcich spevákov 
pre iné scény v republike, najmä pre praž· 
shé ND, dosiahol obdivuhodné umelecké vý· 
sledliy. Zwtova práca a neústupnosť z ume
leckých pozícií boli všal• kameňom úrazu. 
luna musel roliu 1923 opustiť Bratislavu 
,. najplodnejšom roz.lwete tvorivej činnosti. 
Bratislavský operný život sa potom 23 ro· 
/wv nestretol s umeleckým vý/wnom M. 
Zunu, lebo účinkoval v zahraničí. 

Z Bratislavy sa znova vrátil do Ľvova za 
šéfa tamojšej opery, Roku 1926 ho pozvali 
za riaditeľa opery Teatru Polskiego v Ka
toviciach, kde pilsobil aj aho prof. lu.f,slí 
a operného oddelenia na konzer<;>at6riu. Tu 
bol vyznamenaný najv yšším poľským radom 
:::a kultúrnu činnosť a československým ra· 
dom za propagáciu českej hudby v Polslru. 
Z1t11a nielen dirigoval českú opernú klasiku, 
ale it< aj preldadal do poUtiny a poľské 

opery do češtiny. Po štyroch rokoch sa však 
.ono·,•a wacia do Ľvova, kde ho pútali ro
dinné z ·,>äzky. Od rohu 1931 bol dirigentom 
Veľhého divadla vo Varšave, kde bol a; 
členom jury pri Chopinovských klavírnych 
konkurzoch. 
Keď mu detí dorastali, vrátil sa do Pra

hy a bol dirigentom ·v Národnom divadle; 
od rohu 1939 je námestnihom šéfa opery 
V. Talicha. Za okupácie (roku 1943) ho pen
:::ionovali, ale ďalej dirigoval ako hosť až 
do uzavretia Národného divadla v roku 
1944. :Va výz-.,u Zemského nár. výboru zor
ganizoval po oslobodení operu v Liberci. 

R oku 1946 Zunovi opäť pripadla úloha 
prevziať žezlo vedenia opery SND. Dunaj 
a bratislavslté ulice boli zaliate slncom, kým 
okolité vŕšky obalené pestrofarebným lístfm 
a strapcami hrozna. Pamätám sa, aký bol 
Zuna '' tých d1íoch nadšený. Ešte viac nad
šení .~me boli o dva roky neskôr, keď sa 
div adlu dostalo nebývalej pomoci práve zo 
strany robot.níchej vlády. Milan Zuna na
priek vysokému ••ekt.t ttjima sa opäť ve
denia. opery naÝtudm·anim Smetanovej Pre
danej nevesty. 

Celý repertoár, ktorým Zuna poznačil di
rigentské ~·ýkony ku honcu svojej umelec· 
hej éry, je klasický: Dalibor, Aida, Don 
Quijote, P1·edaná. net>e.~ta, Rusalka, Halka 
aul. 

· Okolnosti, ::.a l·>torých p1·evzal Zuna ve
denie opery SND, neboli pre umeleckú prácu 
iwi.iičli1>ejšie. :Vastolovali sa rozličné pre· 
meny v kultúrnom živote celého Slovenska. 
SiYD nemohlo stáť na bočnej koľaji. Nám, 
Zww~•ým spolupracovníkom, sa zavše ma
rilo, že to bude práca nad jeho fyziclté sily. 
C l<ázalo sa však, že práve v tejto situácii 
si jeho životná m!Ídrosť, praktické skúse
nosti a istá rozšafnosť našli také cesty k vý· 
chodislw, že sa často velmi spletitá situácia 
ro::;riešila ozaj priaznivo a v prospech opery. 
Chvályhodná je jeho pedagogichá činnost 
priamo medzi múrmi divadla. Ak tak robil 
kedysi, v rokoch 1920- 23, teraz ešte s väč
štm elánom pomáhal a radil mladým, upm· 
voval texty opemých libriet atď. Svojou 
umeleckou osobnosťou vedel zjednotiť diva
delné ::.áujmy operného členstva i vedúcich 
činiteľo~>, pracovné ovzdušie sa shonsoli
dovalo a SND tah prechádzalo na opernom 
poli na vzostupnú líniu. 

l keď sa roku 1951 M. Zuna zo zdravot
ných dôvodov vzdal funkcie šéfa opery a 
odišiel na zaslúžený odpočinok do Prahy, 
jeho záujem o prácu v SND neochabol, 
n.aopah, interesoval sa o každý náš počin. 



Roku 1953 bol ::;a ·•·ynihajúce dirigentské 
~ýkony v opere ND '' Prahe vyznamenaný 
Radom práce, za~r;t'ýznamné zásluhy pri 
budovaní Slo,,enského národného divadla 
~ Bratislave udelili mtt v roku .1955 čestný 
t !tul Zaslúžilý u.melec. 

1\!Ieno "Milana Zunu ostane v histórii slo
-.,enskei opery zaznačené ako meno jej za
kladateľa. Bol to človek, ktorý sa s láskou 
4 elánom posta,:il n a čelo opery SND vtedy 
hecl sa kládli jej základy. ( - šh-) 

DALSIE PERSPEKTIVY SLOVENSKEJ 
Hr!DBY NA ZÁPADE 

! Zánjem o opery. menšie sl-dadby 
orche.~trálne i vokálne) 

V d.ňoch 11. a 12. mája navštívil Brati
slavu dr. Fritz Oeser, riaditeľ západone
meckého hudobného vydavateľstva ALKOR
Edition v Kasseli. Pri svojej terajšej ceste 
nadviazal na svoje p1·edošlé návštevv v Bra
tislave a jednal so zástupcami Slo>~enského 
vydavateľstva krásnej literatúry, Slovenské
ho hudobného fondu, vedením Slovenského 
národného divadla a zástupcami Sväzu slo· 
venských skladateľov o možnostiach lep
~ieho uplatnenia slovenskej hudobnej tvor
b y v Nemeckej spolkovej republike a iných 
krajinách, v ktorých vydavateľstvo ALKOR 
:zastupuje česlní a slovenskú hudbu. 

So zástupcami Slovenského vydavateľ
-stva krásnej literatúry prerokoval dr. 
Oeser predovšetkým zásadné otázky i nie
ktoré podrobnosti uskutočnenia koedície 
šiestich orchestrálnych diel slovenských 
sldadateľov, ktorými zamýšľa firma ALKOR 
zoznámi ť západonemeckú a inú západo
európsku hudobnú verejnosť. Ide o repre
zentatívny v)'ber z diel staršej i mladšej 
generácie súčasných slovensk ),ch skladate· 
Jov . V doterajšom edičnom pláne týchto 
koedícií sú zastúpení skladatelia Suchm'i, 
Cikker, Kardoš, Ferenczy, Zimmer a Zel
jenka. Vydavateľstvo ALKOR sa chce ve
nóvať intenzívnejšie tiež propagácii sloven
skej sborovej tvorby a dr. Oeser si vyžia
·d.ial návrhy na vydanie na jlepších a naj
vhodnejšieh slovenských sborov v preklade 
do nemčin:y. Boli prerokované tiež otázky 
reedície klavírneho ,'),ťahu Suchoňovej ope
i!;Y Krútňava s textom slovensko-nemec
k)'m. · 

' : Rokovanie dr. Ocsera v Slovenskom hu
'd:obnom fonde sa týkalo pre.dovšetk)·m za
istenia prevádzkového materiálu pre prÍ· 
padnú ncmeekú premiéru opery "Sväto-
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pluk" od národného umelca Eugena Su
choňa, ktorú si dr. Oeser prišiel pozrieť 
v jej bratislavskom i pražskom naštudo
vaní. S vedením Slovenského národného 
divadla jednal dr. Oeser o pripravovanej 
pnrej zahraničnej premiére Cikkerovej ope
J'Y "Juro Jánošík" v norimberskej opere, 
kde má vystúpiť v titulnej úlohe jej brati
slavský predstaviteľ dr. Gustáv Papp ako 
hosť.' ' ' O eseJ' sa t.iež predbežne informoval 
o m.ožnostiach uskutočniť ~')'menn)· zájazd 
hrallslavské·lio divadelného '"súboru do No
rimberka :\J· norimberského do Bratislavy. 

V priateľskej besede dr. Oesera so zástup
rami slovenských skladateľov a hudobných 
vedcov vo Sväze slovenských skladateľov 
sa hovorilo o doterajších výsledkoch vy
davateľstva ALKOR v propagácii sloven
skej hudobnej tvorby v Nemeckej spolkovej 
republike a o jej ďalších perspektívach. 
Oeser otvorene upozornil na organizačnú 
štruktúru hudobného, najmä koncertného 
života v Nemeckej spolkovej republike, kto
,.á znemožňuje počítať s okamžitými výraz
nejšími výsledkami v oblasti rozsiahlych 
symfonických diel súčasných skladateľov 
nemeckých i zahraničných. To isté platí 
i o inštrumentálnvch koncertoch a vokál
nych skladbách ; orchestrálnym sprievo
dom. Možnosti však vidí dr. Oeser pri 
uplatnení drobnejších skladieb orchestrál
nych, ktoré tvoria prechod od vážnej hud
by. symfonickej k hudbe zábavnej. Pritom 
má na mysli p1·edovšetkým tvorbu popred
Ú)'ch slovensk)'ch skladateľov pre súbory 
ľudovej tvorivosti, ktoré by sa svojou te
matikou, hudobn)'m obsahom i umeleckým 
spracovaním dobre hrali predovšetkým 
,. hudobných reláciách rozhlasových staníc. 
Ocser si vyžiadal odporúčanie Sväzu slo
Yenských skladateľov v tomto smere a sú
J)Ís do úvahy prichádzajúcich skladieb s po
lrelmými podrobnosťami '(dmata a · pod.), 
na p1·opagáciu ktorých by sa ALKOR-Edi
tion v svojej činnosti zamerala najviac. 

Na záver svojho pobytu v Bratislave zú
,<astnil sa dr. Oeser na slávnostnom pred
stavení Suchoiíovej opery "Svätopluk", 
k to ré sa konalo pri príležitosti · návštevy 
sovietskej straníckej a v ládnej delegácie 
v Bratislave. (-'>'d-) 

* 
Festival P. Cassalsa. V dňoch 3. až 22. 

júna usporiadali v Portoricu festival Pabla 
Cassalsa. 83-ročný umelec vystúpil na 12 
koncertoch niekoľkokrát ako sólista a nie
koľkokrát ako dirigent. ( f) 

PHIEKOPNfCKA l\10::\'0GRAFIA 
U CHOPINOVI 

Igor BeLza: Friderich Frančišeh Sope.n. 
lzdateľstvo ilkademii nank SSSR. 

Moskt>a 1960. 

Charaktel'Ístickým, i keď nie najdôležitej
·;,ím symptómom neslahnúcej živ.otnosti .Cho
pin ov ho diela .je intenzita, s ak;gu _sa . hu
dolmá veda l)a celom. svete venuJe Jeho 
skúmaniu. Najmä povqjnové ,ljoky sú ob
<lobim veľkého 1"ozkvew bádania o Chopí
novom umeleckom odkaze. V prebohatej 
hihliogmfii chopinoYsk)•eh prúc sa v tomto 
obclobí objavili práce, ktoré v mnohom zna
menajú novú etapu nielen z hľadiska v)·
skumu Chopina, ale tiež v biografickej hu· 
dobnej vetve historiografie ako celku . . K zn
kladným dielam novej literatúry o Chopi
novi patria okrem prác poľských muziko
lôgov a zo západn)·ch (najmä kr~tickej mo
nografie Angličana A. Hedleya) 1 práce so
vietskych bácl;Heľov J. Kremleva a A. So
lovcova, no predovšetk)·m najnovšia mono
grafia z pera vynikajúceho znalca poľskej 
hudby, prof. dr. Igora B elzu, ktorá v~·:;la 
začiatkom tohto roku. 

Málol<t.or·ý historik h udby dospel k mono
?'raJii o v)-znamnom sldadatdovi na zn-

klade takých obsiahlych a široko založe
n)·ch predprác ako Belza pri práci na Cho
pinovi. Jeho kniha o Ohopinovi sa neopiera 
len o skúmanie chopi-ďavskej problematiky 
v užšom zmysle slova, ale aj · o v)'sledky 
dosiahnuté v rade prác o predchopinovskej 
po.ľskej hudbe a o tvorbe poľských sú
ČasJúkov tohto geniúlneho majstra. Možno 
tiež povedať, že monografia o Chopinovi 
priamo nadväzuje na dva doteraz vydané 
zväzky Belzov)·ch dejín poľskej hudobnej 
kultúry (1954, 1957), končiacich obdobím, 
]JI"Íamo p redchádzajúcim Chopinov nástup. 

Koncepcia Belzovej knihy o Chopinovi. 
JlOČÍtajúcej 460 strán a ilustrovanej počet
n5·mi obrazovými prílohami a notovými pri
kladmi, vychádza však nielen z vlastných 
výsledkov, ale kritick y sp1·acúva prakticky 
všetko, čo sa doteraz o Chopinovi v naj
širších· súvislostiach zistilo. Práve šírkou 
záberu a mnohostrannosťou pohľadu pred
stihuje Belzova monografia všetky doteraj
šie monografie. Belza, všestranne poučený 
' reáliách poľského poEtického, kultíuneho 
a spoločenského života, rozhľaden)' v eu
rópskej hudbe Chopinových čias, skúma 
sk ladateľovu t\·orbu - o tú mu ide predo· 
všetkvm - v širšieh a podstatnejšich sú
vislostiach. než sa bežne deje, dospicvajúc 
k v-)·sledk.om, ktoré nebudia obdiv svojou 

Prof. dr. Igor Belza v dru""nej besede so sloven sk~-ml - skladateľmi. Na obrázku .z ľava: A. Moyzes, D. 
Ka.-doS, I. Beiza, J. Zimmer, F. BaJuš:k a J. Cikker 

.j.j i 



neočakávanosťou, ale skôr dôveryhodnos· 
ťou. 

Belza je v "Chopinovi" syntetikom, kto
rému nejde o duchaplné hermeneutické ko
mentáre, ale o kritický rozbor tvorby na 
základe konfrontácie vlastných názorov 
s mienkou doterajších bádateľov. Nevyhýba 
sa pritom ani polemike, takže čitateľa uvá
dza nielen do Chopinovho diela, ale uka
zuje aj cestu, akou súčasná hudobná veda 
dospieva k jeho hlbšiemu pochopeniu. 

Na druhej strane zase mnohé podstatné 
prínosy Belzovej knihy plne ocení iba ten, 
kto pozná práce meštiackych bádateľov. 
Máme na mysli napr. otázku poľského ná· 
rodného charakteru Chopinovej tvorby ale
ho významu "poľského" obdobia pre jeho 
umelecký vývoj. Belza prirodzene tieto sku
točnosti náležite akcentuje a rozoberá, no 
už jeho prístup k nim je prejavom novej, 
vedeckejšej orientácie. Belzova monografia 
je doteraz najzávažnejšou prácou, ktorá tie
to otázky nastoľuje a rieši na základe naj
novších v5'skumov, podniknut)·ch poľský
mi a sovietskymi muzikológmi. J e isté, že 
pod váhou t)'chto faktov budú musieť i zá
padní historici hudby revidovať svoj obraz 
o Chopinovi - náznakv toho badať už v štú
diách, ktoré sa zjavili v časopisoch z prí
ležitosti chopinovského výročia. 

Belza presvedčivo dokazuje, že celé Cho
pinovo dielo je hlboko národné a v ideo
vom i umeleckom zmysle pokrokové, pre· 
rastajúce ohraničenosť prostredia, v ktorom 
skladateľ žil. Opisujúc Chopinove životné 
osudy, ukazuje Belza, že majster ap.i v osoh· 
nom živote neprerušil kontakt so svojou 
vlasťou, resp. jej predstaviteľmi, ktorí po 
potlačenej revolúcii museli odísť do emi
gráéie. To, prirodzene·, neznamená podcene
nie zväzkov, ktoré Chopina v iazali s repre
zentantmi inonárodných kultúr, najmä fran
cúzskej. Je vôbec Belzov<iu zásluhou, že sa 
Chopina ako človeka usiluje zbaviť roman
tickej ·glorioly, spletenej z legiend a polo
právd, pričom nezastiera tie skladateľove 
vlastnosti, k torými hol dieťaťom svojej do
b y· a prostredia. 

Už dnes možno usúdiť, že Belzova mo
nografia bude jedným z najpodstatnejších 
prínosov Chopinovho roku v oblasti báda
nia o skladateľovom odkaze. J ej význam 
je však aj v tom, že patrí k najvyspelej· 
ším marxistickým monografiám v hudobnej 
vede. 1\ ko taká môže slúžiť za vzor i tým, 
ktorým nejde špeciálne o Chopina, hoci 
práve v zasväcovaní do Chopinovho diela 
bwle jej prvotná funkcia . 'Nepochy bujeme, 
že ju splní znamenite. (lv ) 
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CAJKOVSKI.J A :YIUSORGSKIJ 

.4. Alšvang: P. I. Cajkovskij, Muzgiz, Moskva 
1959. Musorgskij: Hudba života·. SNKLHU 

Praha 1959 
Dve nové publikácie o velikánoch ruskej 

hudby sa nám dostali do rúk takmer súčas
ne, a preto o nich vedno referujeme, hoci 
sa svojou povahou značne odlišujú. - Mo
nografia významného sovietskeho muzikoló
ga Arnolda Alexandroviča Aľšvanga patrí 
k naj1'ozsiahlejším prácam o Cajkovskom v 
svetovej muzikologickej literatúre. Vyše 700 
strán venoval Aľšvang tomuto vynikajúce
mu skladateľskému zjavu, analyzujúc metÓ· 
dou, ktorú už predtým použil v práci "Opy t 
analiza tvorčestva P. I. Cajkovskogo" (Mos
kva 1.951) na rozbor tvorby 60. a 70. rokov 
(túto prácu Aľšvang v podstate celú prevzal 
do svojej novej monografie), Cajkovského ce
loživotné dielo. V Aľšvangovej monografii sa 
striedajú partie biografické s analytickými. 
Hoci tým prvým venuje okolo 200 strán, o 
Cajkovského osobnom živote sa hovorí po
merne málo, ba ·viaceré olwlnosti (medzi ni
lni i tie, okolo ktor)·ch koluje hlavne v zá
padnej literatúre najviac legiend - sklada
teľovo manželstvo, vzťah k Nadežde von 
Meckovej, smrť) sú odbavené veľmi lako
nicky, resp. sa nespomínajú .. Možno predpo
kladať, že Aľšvang sa vedome nechce! roz
širovať o veciach, ktorým nepripisoval oso
bitnú pozornosť. Oveľa viac miesta venoval 
vykresleniu spoločenského a kultúrneho pro
streclia, v ktorom Cajkovskij vyrastal a tvo
ril, a vykresleniu ideí, ktoré svojou tvorbou 
odrážal. - Podstatnú <~asť Aľšvangovej kni
hy tvoria kapitoly venované Cajkovského 
tvorbe. V nich je i najväčší prínos tejto prá
ce. Aľšvang rozoberá veľmi dôkladne a bvs
tro všetky významné majstrove diela nieien 
z_ hľadiska ich hudobnej v),stavby (pričom 
Čltateľa nezaťažuje farmovými popismi, čo je 
jeho plus), ale aj myšlienkovej náplne a v 
súvislosti s nimi demonštruje Cajkovského 
estetické názory (napr. pri skladbách zo 60. 
rokov sa zaoberá jeho ponímaním národnej 
hudby). Nevýhodou Aľšvangovej metódy je 
však do istej miery to, že v dôsledku síce 
prehľadného, ale nehistorického usporiadania 
skladieb, ktoré postupne analyzuje (v rámci 
kapitol vymedzených etapami Cajkovského 
vývoja sa diela skúmaj ú usporiadané podľa 
žánrov), nedostatočne vystupuje do popredia 
proces skladateľovho umeleckého vývoja a 
dozrievania. V štúdiách o sldadhác'h &Ú tiež 
rozptýlené cenné _poznatky všeobecnejšej po
vahy, napr. o Cajko\'Ského formovej vý· 
stavbe, melodike, ponímaní hudobnej drámy 
- všetko skutočnosti, ktoré by si boli za· 

sluhovali osobitné zhrnutie · a zdôrazm,nie. 
'Bolo by tiež bývalo užitočné sledovať zástoj 
Cajkovského diela v svetovej h udbe jeho 
čias i dneška _podobným spôsobom, akým 
a utor skúma Cajkovského pomer k ruskej 
národnej skladateľskej škole. 
Aľšvangova p ráca "' mnohom ohľade spi

ria predstavy o podrobnej marxis tickej mo· 
nografii o Cajkovskom. Rozvíjajúc názory 
sovietskych bádateľov, sústrecľuje sa predo· 
všetkým na rozbor realistických vlastnosti 
Cajkovského diela - v tom sa značne líši od 
väčšiny západných publikácií i starších rus· 
kých a prv)'ch porevolučných p rác, ktoré v 
Cajkovskom nezriedka vidia takrečeno dosto· 
jevovského mys tika. Aby sa Aľšvangova prá· 
ca stala v literatúre o Cajkovskom "Spittom" 
a či "Thayerom", by bolo bývalo m. i. tt·e· 
ba sústavne jšie sa rozpísať a sldadateľovom 
živote. Hodnota knihy b y tiež hola len stú p
la, keby popri starostlivo zos tavenej fotogra
fickej časti bola priniesla tiež súpis skladieb 
a literatúry (okrem nepatrných výnimiek sa 
Aľšvang mt doterajšiu litemtúrn priamo ne· 
odvoUt va i. · 

Pražský výbe1· 2\luso rgského lw.·e§pon
dencie, doplnen)· najmä úry vkami zo spo
rnienok jeho priateľov a známych, Jlazval 
jeho zostavovateľ a prekladateľ Václav Kn· 
,;era veľmi vhodne Musorgského mottom 
" Hudba života". Najmä v čase, keď ni.elen 
u nás, ale ani v in)'ch literatúradt neexis
tuje l<valitná a dostatočne ohšírna mono
g rafia o tomto geniálnom nmdcovi a prie
kopnikovi h udby našicl1 čias , p rislúcha no· 
vej publikácii významné poslanie obozna
movať s Musorgského umeleck)·mi zúsa· 
dami, tak presvedčivo stvám en)-mi v jeho 
d ielach, ideami, ktoré dodnes nestratili ak · 
l.uálnosť. Z jeho listov i zo spomienok prin
!.eľov sa našim čitateľom objasní m r1ohé i 
z jeho tragického životného osudu. 

Václav Kučera vybrul dokumenty pr·P 
tento zväzok edicie " Pamäti, korešpondeJt· 
cie, dokumentov" zo všetl;)-ch clôlái t~'ch 
sovietskych pramenných publikácií (škoda, 
že Orlovov Letopis vyjde prepracovan~· az 
toho roku). Prejavil IJJ"itom n ielen Yeľkú 
rozhľadenosť po príslušnej litera túre - t úto 
vlastnosť, ostatne, <:haral;;terizuje i j eho 
vstupnú stať, l<torá je faktograficky d o
kladne fundovan)'m úvodoiTJ do Musorgské· 
ho života a tvorby - ale tiež cit pre to, 
čo má pl'voradú dôležito~f, na l'ozdiel od 
dokumentov, resp. ich menej významu ýeh 
častí. Bolo by vefmi užitoč.né, keby v skú
maní Musorgského pokračoval a napísal o 
ňom prepotrebnú monografiu. 

St átní nakladatelství b ·ásné literatury, 
hudby a umení malo teda p r·i voľbe Mu
sorgského dokumentov pre svoju edíci1~ 
"Pamätí, korešpondencie, d okumentov" opiiť 
šťastnú ruku. Vydalo k nihu, ktorú si s ú 
žitkom i pôžitkom prečíta každý náš mi
Io,·ník hudby. 

Heinrich Besseler. DAS 'YIUSIKALISCHE 
HOREN DER NÍW ZEIT, Akademie Ver
lag - Berlin 1959. Str. 80. 

Knižka H einricha Besselera, ordinária h u
dobnej vedy na u niver·zitc v Lipsku , nazva
ná "Das musikalische Hôren der Neuzeit" , 
nie je čo do rozsahu veľká, má iba osem
desia t strán, no je t o závažná práca z hľa
diska nového spôsobu stavania otázok i z 
hľadiska metodiky riešenia. Je to knižka 
o počúvaní hudby, píše sa v nej o otázkach, 
ktoré koniec koncov zaujímajú každého, kto 
sa hudbou zaoberá. Besseler nep ristupuje k 
problémom vnímania a počúvania hudby 
zo stanoviska almstiky či fyziológie, ale z po
zícií muzilwlogický-ch a h istor·ických. Vy
chádza zo zdôrazňovania dialek tickej jedno· 
·t.y hudobného tvorenia a vnímania; po p re· 
hľade náuk starších (Stumpf, Helmholtz, 
Weber a i.) nadväzuje nn tézu Huga Rie
manna, ktorá hovori, že počúvanie h udby 
nie je a nemôže byť pasívne, že v yžaduje 
určitú citovo-rozumovú aktivitu, aktívny 
prístup poslucháča. Zástoj človeka k hudbe 
je vždy činný, t o je základný bod Bessele~ 
ro,·ej p ráre. 

f\onkré tny prehľad v~·\·oja vnímania a 
počúvania h udby je v Besselerovom diele 
postaven)· na dualizme dvoch historických 
typov hudby. Rozvádzaj úc vý-sledky svojich 
starších báda1ú , konšt..<tuje, že veľká časť 
st redovekej a renesančnej h ud by nebola 
koncel'tná, určená na počúve~nic, ale hudba, 
ktorá sa písala na hranie a spievan ie. Prvo
radý zreteľ sa nek ládol na poslucháča, ale 
na hráča a speváka. Nazýva ju "Umgangs
musik" a má tu na mysli nielen stredovekú 
vokálnu monódiu , ale i r·cnesančnú viac
hlasnú spoločenskú pieseň i zač.iatky hudby 
inštrumentálnej. Naproti tomu vznik opery 
koncom XVI. storočia zna mená vzostup 
druhého typu hudb y , tzv. " Darbietungs· 
musik", t. j. hudby konce1"!nej. Len čo sa 
však konzument h udby p restáva aktívne 
podieľať na int erpretá c i i, ťažisko je
ho činnosti sa p resunuje; h udba sa začína 
činne p o č ú Y a ť . Tento proces je bad a teľ
n)' aj v samotnej h udbe, počnúc XVII. 
storočím. K)·m napriklad renesančná p oly
fónia z hľadiska stavby predstavuje nečle-
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nen)• jednoliaty melodický p1·úd, hudba 
XVII. a XVIII. storočia smeruje čím ďalej 
t)·m viac k periodičnosti a členenosti. Sledo
vanie a počúvanie inštrumentálnej hudby 
XVII. a XVIII. storočia znamená vlastne 
neustálu snahu sprítomľíovať s·i stavbu a lo
giku diela, spojovaf časti v celok, uvedo· 
movať si súvislosti. Poslucháč môže vní· 
mať a chápať túto hudbu len vtedy, keď 
je činný. Kým baroková a p1·edldasická 
hudba spočíva na spojovaniach viacerých 
menších celkov do jednotiek väčších - ba
roková opera má napr. 70- 80 krátkych árií 
- hudba epochy klasicizmu stavia diela 
z menšieho počtu väčších častí. Neapolská 
·opera má spravidla už len 20- 25 veľkých 
da capo árií. V tomto zmysle treba vidieť 
aj vznik klasickej symfónie, koncertu, ron
cla ap., kde sa počet častí jednotlivých cyk
lov tiež zmenšuje, no ich rozsah rastie. Po
čúvanie tejto hudby, kde treba sledovať 
veľké plochy, nazýva Besseler syntetick~·m 
počúvaním. 

Iný je postoj ·človeka k hudobnému dielu 
v XI X. storočí (romantizgms) . Romantický 
individuali:r.mus, citovosť, opozícia proti tra
dičným zákonom hudobnej logiky, ako boli 
vypracované predošl)·mi generáciami, a na
pokon i kult ·zvuku, majú v zápätí zdanlivo 
pasívne počúvanie hudby, oddávanie sa 
hudbe (Versunkenheit). 

Hozborom počúvania a VIÚmania hudby 
v XIX. storočí Besseler svoju poučnú, pú
tavo písanú a bohatým materiálom ilustro
vanú knižku uzatvára. Bolo by zaujímavé 
v tejto práci pokračovať a pokúsiť sa o 
vypracovanie teórie počúvania hudby post
romantickej a modernej. 

Richard Hybarié 

Alexander .V!oyzes: SLOVENSKť: I:U
DOVf: PIESNE PHE SPEV A KLA VIR. 
SVKL, Bratislava 1959. . 

Spoločenské podmienky formovania po
vojnovej slovenskej h udby určovali jej sp c
cifickú tvár, a to i v oblasti foriem a žán
rov. Jednotl zo súčastí tohto procesu je i 
slovenská ľudová pieseň. Pochopiteľná a 
vysvetliteľná dobová požiadav ka sústrediť 
sa na väčšie symfonické fonny odrazila sa 
i v spôsoboch prístupu k ľudovej piesni. 
Táto sa stala podkladom pr·e vznik väi:ších 
kompozičnych útvarov, a to nielen vo 
forme úprav yre veľké orchestrálno-sborové 
telesá, ale i v spôsobe hlbšieho stvárnenia 
a vychádzaniá z ľudovej tv orby . Tak sa 
naša h udobná literatúra rozrástla o mnoho 
podarených spracovaní ľudovej piesne pre 
veľké interp.retačné celky, kým pre potreby 
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komorné ostáva po dlhé roky jedinou kva
litatívne i kvantitatívne vyhovujúcou zbier
kou iba známa zbierka Schneidra-Trnavské
ho, ktorej vznik práve v takej a nie väčšej, 
forme bol zase spoločensky podmienený .. 
Po Sjazde socialistickej kultúr-y, keď sa naši 
umelci viac ako kedykoľvek predtým snažia 
priblížiť k najširším vrstvám ľ udu a odo-
vzdať mu svoje umenie, vynoril sa nedosta-· 
tol< menších žánt·ov, konkrétne v našom prÍ-· 
pade takých foriem spracovania ľudovej · 
piesne, ktoré nevy žadujú mimoriadny in
terpretačný aparát, vysokú technickú úro
veti a pod., ale umelecky }Jy pritom neboli 
o nič menej v)•raznejšie. 

Na túto naliehavú potrebu dňa zareago
val svojoa zbierkou Slovenských ľudových 
piesní pre spev a klavír laureát štátnej ce·· 
ny K. Gottwalda Alexander Moyzes. A nie· 
je to nijako náhodné a prekvapujúce. 

umelecký r·ast A. ~Joyzesa je n eodmysli-· 
teľný od jeho vzťahu k ľudovej piesni. 
Tvorba nášho ľudu mu nebola iba oporou 
a zdmjom inšpit-ácie, nestala sa iba princí
pom jeho umeleckej dikcie (Adagio zo So-· 
náty pre kla-dr, op. 2, predohra Jánošíkovi 
chlapci, suita Dolu V á horn, VIl. symfóni.a, 
Tance z Gemera a pod.), ale podmanila si 
ho celou svojou prostotou a krásou, takže 
ju necháva v podstate nedotknutú a úpra·· 
vami iba podčiarkuje v piesni ukryté hod·· 
noty. Prvé obdobie Moyzesovho styku s ľu
dovou picsJ\ou je teda prejavom jeho mimo
r·iadnej úcty k tvorbe n<Íšho ľudu. Plných 
desať rokov, od roku 1927, keď už ako štu
dent upravuje " S1:yri piesne pre sbor", cez 
"Dvanásť ľudových piesní zo Sari.~a", op. 
9, a montáž "Na horách spíevaiú", op. 15, 
až po suitu "Hore d.edi.nou", op. 31, »: roku 
1937. vniká umelec do vnútorného ústro
jenstva ľLrdovej piesne; odh)•va jej bohaté, 
zatiaľ neobjavené možnosti hannonického 
pmiatia, sadzb y a prost1~edkami vysokého· 
konrpozi(:ného 1najstrovstva slavia kritériá 
pre prístup skladateľa k I u dovej tvorbe. A 
až po tomlo intímnon1 zoznámeni s ľudovou 
piesňou píše svoj 3:3. opus, wfkolepú mon
l<ÍŽ "Spievaiú. hra}ú. toncuiú". v ktorom 
dosahuje už vyšší slupeil spracovania, naj
niä v spôsobe orchestrálneho sprievodu, 
ktorý je už natoľko samosta tný, že vyko· 
náva funkciu nie sprievodnú, ale predo-· 
všetký m charakterizačnú. Odtiaľ je u ž iba 
k rok k cyklu sborov "Ci organy hraiú", opus 
37. Moyzes sa už natoľko zmocnil najzá
kladnejších princípov hudobného myslenia 
tYm·cu ľudovej p iesne, že je schopný sa
mostatne. rozvíjať ľudové prvky v samo-· 
statné umelecké dielo. Pritom je takmer ne
možné oddelif ľudovú pieseit od výtvoru_ 

skladateľa. Nápev je jadrom, z ktorého vy· 
rastá vlastná skladba. To už nie sú úpravy, 
ale najvyšší stupeľí, na aký sa skladateľ 
na tomto poli môže dostať. Potom sleduje
me Yfoyzesov pr·iamočiary v)•voj cez "Zne
iú piesne na chotári" a Prv)· program 
ST:UKu, op. 42 (kto by predpokladal, že 
Zbojnícky tanec nie je úpravou, f\le vlast· 
ným dielom skladateľa) , po "Tance z Po
hronia" a skladby z op. 44 až po 52. dielo 
skladateľa "Tance z Gemera", na ktorých 
pracoval v období, keď tvoril spomínanú 
zbierku. 

Skladateľ, takýmto vývojom náležite vy
zbl·ojen)• neoceniteľnými skúsenosťami vo 
vzťahu k slovenskej ľudovej pies·ni, pred· 
kladá verejnosti piesne ním už spra.cované 
(pre väčš.ie obsadenia), ktoré dosiahli mimo
riádny ohlas, alebo sa môžu považovať za 
reprezentatívne. To, čo dával Moyzes do· 
teraz na počúvanie, dáva teraz na aktívne 
predvádzanie Wurlas). 

Do uvedenej zbierky vybral piesne z op. 
33 a 42, ako i z diel 31, 40 a 44. Cyklus 
pozostáva z troch častí, z piesní pre soprán, 
tenor a barytón. Táto skutočnosť dava zbier· 
ke to najširšie uplatnenie medzi interpretmi. 
Piesne sú vybrané z rôzn ych oblastí Slo
venska a kritériom ich zaradenia nebola 
v niektorom prípade ich "popularita", ako 
skôr umelecká hodnota. 

Najvyššie však treba oceniť klavírny hlas, 
ktorý nie je iba sprievodom, ale skôr myš· 
lienkovým dotvrdením zámeru ľudového 
speváka. Klavír je rovnocenným partnerom 
speváka, je nositeľom hannonického pro· 
cesu, špecifičnosti sadzby a riešením medzi
viet vhodne dotvára charakter celku. Má 
veľkú samostatnosť, vyplývajúcu z charak· 
teru klavíra f\ko n ástroja. Napriek tomu je 
klavírny part prístupný a nevyžaduje mi
moriadne tedmické dispozície. To je tiež 
jeden z dôvodov, pre ktoré sa Yioyzesove 
piesne môžu stať trvalou hodnotou našej 
n árodnej kultúry a vhodnou a očakávanou 
pomôckou pre profesionálny ch, ale i ama· 
tér-sk ych spevák ov. 

Zbierka b y mohla byť náležitejšie vyba
vená pre potreby zahraničia. J e to premár
nená príležitosť v propagácii našej hudby 
v zahraničí. V budúcnosti b y bolo dobré 
podobné zbierky doplniť aj stručnou štúdiou 
v niektorých jazykoch (podobne ako to robí 
SVKL v edícii partitúr) . 

Dúfame, že zbierka neostane osamotená, 
lebo naša verejnosť by bola jej autorovi za 
zaodetie ďalších ním už spracovaných i 
ešte nespracovaných piesní do podobného 
rúcha zaiste veľmi povďačná. 

P. Faltin 

/__.. ZAJAZD OPERY SND DO CESK'?CH 
KRAJOV 

Práve v t)·chto dňoch je opera bratislav
ského SSD na zájazde po Cechách a Mo
rave. Počas troch týždr'íov (od 14. júna do 
3. júla) chce prehovoriť programom, zo
staveným tentoraz výlučne zo slovenských 
a českých diel. Od Prahy (Svätopluk, Líška 
Bystrouška, Rytierska balada) cez Ústí n/ L. 
(~uro Jánošík), Podebrady (Juro Jánošík), 
Liberec (Krútiíava), Hradec Králové (Juro 
.Jánošík), Litomyšl (Predaná nevesta, Dali
bor a Hubička v rámci tradičných smeta· 
~ovských slávnosti), Brno (Svätopluk, Ry
tierska balada), Ostravu (Krútl'\ava, H.usal
k a) až po Opavu (Krútňava) opláca naša 
scéna minuloročnú návštevu pražského ND 
a chce si spoločne s českými poslucháčmi 
pripomenúť symboliku troch prútov, hlásiac 
sa k odkazu terchovského hrdinu s valaš
kou aj hrdadčianskeho s husľami. Aj záve
rečné predstavenie sezóny na Devíne (Svä· 
topluk 10. júla) akoby ešte patrilo do tejto 
reťaze a chcelo záverom povtrd:ť i vy
zdvihnúť myšlienky, dejinné odkazy a prav
dy vlastné všetkým národom, a to rečou 
najzrozumiteľnejšou rečou hudby. 

Ján Valach 

* 
Hudobný festival 1' Strassburgu. Za?sP~-

lupráce talianskeho rozhlasového orchestra 
otvoria v júni v Strassburgu hudobný festi
val za účasti vynikajúcich sólistov, ako 
napr. známeho tenoristu di Stefana, hus
lis tu Isaaca Sterna, Gyorgya Ciffru atď. (f ) 

* 
Neznáme piesne autora Marseillaisy. Vo 

francúzskom mestečku Lons-le-Saunier našli 
jedenásť neznámych piesní v rukopise, kto
rých autorom je Joseph Rouget de Lisle, 
ktorý skomponoval Marseillaisu. (f} 

* 
Nóvá maďarská opera. V Debrecíne 

uviedli nov ú maďarskú operu "OdyseJls 
a Nausika" od známeho maďarského hu
dolmého skladateľa Zoltána Pongráca. (f ) 

* 
14. a 15. maJa 1960 vystúpil Košický 

komorný orchester pod taktov kou R. Shi'ep
ha v Trenčianskych Tepliciach a v Piešťa
noch. Na koncertoch odzneli diela H. Pnr
cela, A. VivaÍdiho, J. S. Bacha, E. Sucho
J]a. J. Haydna a Wolfganga A. Mozarta. 
Sólistkou bola Elena Smidžárová (Bachov 
Klavírny k oncert d mol). Koncert zanechal 
v publiku srdečnú ozvenu. 
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Bulgarska muzika 1960/2. Oratórium 
Todora Popova "Slávnosť· vztúklo na po· 
česť 15. výročia oslobodenia Bulharska. A. 
Mocev, ktor), rozoberá toto koncom mi.ntt· 
lého roku prvý raz prerlvedené dielo, ho 
označuje za dôstojný príspevok k osla,·e 
tohto veľkého '-)Točia. - K. Angelo'' v 
svojom článku rozoberá veľmi významný 
problém súčasného hudobného umenia _:_ 
vzťah nového v živote a jeho pravdivé hu· 
dobné zobr-azenie. - Chopinovské v\•ročie 
pripomina biografický náčt·t P. Peliška. -
V čísle je m. i. uverejmmý tiež preldad 
článku dr. A. Horejša, zhrnujúci poznatky 
z besied s predstaviteľmi skladateľsk)·eh 
sväzov Bulharskej, Rumunskej a Maďar· 
skej ľudovej republiky, ako aj recenzie ~o
fijsl<ých koncertov Ladislava Slováka a praž· 
ského združenia Pro arte antiqtJU. Vystú· 
penie slovenského dirigenta (L. Slovák 
predviedol so sofijskou Státnou filharmóniou 
Dvol'ákov Karneval, Cajkov~kého Klavírny 
koncert b mol - sólista N. EvTov -- a Sos· 
takovičovu v: symlóniu) oceňuje R. Bočev 
veľmi vysoko, vyzdvihujúc najmä jeho po· 
danie Sostako,·ičovej Piatej. 

OZNAM 

Riaditeľstvo Vyšše} hudobnej školy v Zi
line prijme od 1. septembra 1960 kvalifiko· 
vaného učiteľa(ku) hry na klavír. Prednosť 
majú absolventi vysokých škôl. Ziadosť 
s dokladmi treba zaslať najneskôr do 30. 
júna 1960 na adresu: Riaditeľstvo Vyššej 
hudobnej školy, Engelsova ul., Zilina. 

Riaditeľstvo Základnej hudobnej školy 
v Rajci nad Hajčiankou prijme od 1. sep
tembra 1960 jedného učiteľa(ku) hry na 
dychov~ nástroje a učiteľa(ku) hry na 
husle. Ziadosť s dokladmi treba urvchlene 
zasla ť na riaditeľstvo školy. Byt p re slo
bodného učiteľa je zaistený v Rajeckých 
Tepliciach. 

l\'a kriedovej prílohe prinášame tieto vy
obrazenia: 

I. Záverečná scéna praisl>ej inscenácie Su-
chol'iovho Svätopluka Foto: Svoboda 

II. Tibor Bártfay: Marína, detail plastiky 
z fontány pre Safárikovo námestie 
v Bratislave Foto: K. Vyskočil 

III. Kainar Danner ako Beg Bajazid v in
scenácii rovnomennej opery Jána Cik· 
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Podmínky soutéže k oslavé 100. výročí narozenin F. Vacha 
na díla pro ženské sbory 

1. Zámčrern soutčže je vyvolal novou tvorbu českých i slovenských skladatelu pro ženské 
sbory, kte1·á hy čerpala ze současné tematiky mírové, budovatelské a vlastenecké nebo 
zpracovala tt·mata epická či lyrická. \'ítány budou sbory oslavující osvobození naši 
vlasti Il.udou armádou. 

2. Sbory mají mit strední délku (trvání 2 - 6 minut) . 
3. Pľ.ihlášena mol10u být jen dila doSLtd nikde neprovedená, nevydaná a v žádné soutf':Gi 

nepoctená. Kdyby nčkter)· :r. prihláš!!·n)•ch sboru by l do vyhlášení výsledku soutčže 

verejne proveden, vydán nebo v jiné soutčži získal cenu, pokládá se v télo souteži za 
nepi·ihlášen)•. Tato podmínka se nevztahujc na literárni predlohu prihlášeného sboru. 

l,. Každý autor mužc zadat libovolný počet del, nczadává je však pokud možno v originále 
rukopisu, n)·brž v opise. 

5. Soutčž je an ony m n í. Každý prihlášen)• sbor musí b)•t označen heslem a v pi•ipo
jené nepriisvi tné a zalepené obálce, označené t)•mž heslem je vložcn list, obsah uj ící 
lotéž heslo u údaj jména a adresy autora, p i'ípadne všech spoluautorú. 

6. Ceny nemusí být vyčerpány, mohou být sloučeny i déleny, pl'ípadnč mohou b )·t 
zvýšeny i odmčnény za uznání, ať co do částek, tak co do počtu dčl. 

7. Ceny za poctená dJla nebo za díla, jimž bylo vysloveno uznání, budou autorC1111 vypla
ceny do 15 dni po vyhlášení v)-sledkii soutčže. Rozdelení cen mezi více spol ua utorli 
téhož díla je vecí jejich dohody. J e-li vice spoluauton'l, pi'ipojují ·proto do heslové 
obálky jimi podepsané p rohlášení o tom, k terému z nich má b)•ti odmena v>·placena. 

8. Ceny i O<.hnény za uznání rozumej! se za část hudebn:í i te..~tovou a její rozdelení mezi 
sklada tele a spisovatele se rídJ pomérem 75 Ofo sklada tel, 25 % spisovatel. Ustanovení 
o zmocnení k pi·ijetí celé získané ceny bude i v tomto pfípade uvedeno v heslové 
obálce. 

9. J ednotlivá díla zasilají se v partihLre na adresu: Vachuv sbor moravských učitelek, 

Brno, Tábor 32 b. Zpracované texty nutno pi'iložit na zdáštním lis tu. 
10. Sbory, kterým byla udelena cena nebo vysloveno mnání, budou p rovedeny VSMC, 

a to nejpozdeji do i roku od vyhlášení výsledldl. soutčžc. 

Autoi·i se pro to zadáním. -s-vých dčl do soutéže v)·slovne zHkají na uvedenou dobu 
svého práva udelit komukoliv svolení k verejnému provedení nebo k vydimL Výjimku 
múže učinit vypisovatel souteže. 

11. Partitury sboru neocenen)•ch nebo tech, jimž nebylo vy sloveno uznání, budou vráceny 
autorom do 15 dnú po vyhlášeni v-),sledk--ú souteže. Autorom techto sboru však ne· 
vzniká vúči vypisovatelum souteže nárok na jejich verejné provedeni. Sbory ocenené 
budou vráceny po p rvétn provedcní, nejpozdeji pak po uplynutí roku ode dne 
vyhlášení souteže. 

12. Vypisovatel souteže je oprávnčn na vlastní náklad poľídit opisy oceniln)·ch sború 
a tčeh, jimž by lo vysloveno uznání, pľ·ípadne odkoupit tyto opisy od jejich autorú 
za porizovaci cenu. 

13. Autorská práva k díhim zadaným do soutéže a všechna oprávnení z nich plynoucí 
zústávají autonim vyhražena s dočasným omezenim uvedených ad 10. 

So u težní sbo r : 

O výsl«>dku soutčže rozhodne soutežni sbo1·, složený ze zástupcu Janáčkovy akademie 
musick)•ch umení, Svazu čs. skladatelii HOH , Cs. rozhlasu v Brne a sbormistra Vachova 
sboru moravských učitelek. 



Hudobny archív 

Slovenského hudobného fondu 

,. snahe sprístupniť nasun neprofesionálnym symfonickým 
a estrádnym orchestrom slovenskú symfonickú tvorbu pri
meranú ich technickým možnostiam pripravil, resp. pripra
vuje rozmnoženie partitúr a orchestrálnych materiálov. 
V I. etape pripravil tieto skladby : 

Ján Levo:;lav Bella: Rondo pre sláčikový orchester 

Ján Levoslav Bella : Slávnostná predohra Es dur 

František Babušek: Slovenský tanec 

Teodor Hirner: Serenáda pre sláčikový orchester 

Dezider Kardoš: Uspávanka pre husle (čelo) s orchestrom 

Dezider Kardoš: Mierová kantáta 

Július Kowalski: Mládežnícke concertino pre husle a orchester 

Alexander Moyzes: Dolu Váhom. Suita pre malý orchester 

l\.fikuláš Moyzes: Naše Slovensko. P redohra 

Janko Matuška: V slovenskej chalúpke. Suita 

Eugen Suchoň : Sonatína pre sláčikový orchester 

Eugen Suchoň: Sonatína z "Obrázkov zo Slovenska" pre 
orchester 

Eugen Suchoň: Preletel sokol pre sláčikový orchester 

Prosíme o návrhy, ktoré sklad-y ·symfouického a estrádneho 
charakteru by sa mohli rozmnožiť v ďalších etapách. 

Partitúry a hlasy požičiava (aj na trvalé používanie) 

Slovenský hudobný fond, Bratislava, Gorkého 19, 

tel. 259-10. 

Cena Kčs 3,-. 



Knihy a hudobniny došlé redakcii 

Alexander Budmer : Hudební automaty. '!Y
dalo S~KLI-IU, Praha 1959 .. Cena . n a7. 

80 Kčs. 

Hudolm oveclné .~túdie I V. Vydahl SAV, Bra
tislava 1960. Cena brož. 25 Kčs. 

Antonín Sychra : Estetik a D wJi'ál<m·y S)Jnt

fonické tvorby . Vydalo 5::-IKLlH.:, P raha 

1H59. Cena viaz. 77 l{čs . 

;\!(. Moyze~: .'Vašim deťom. Vydalo SVKL, 
Br-atislav(• 1960. Cena 18,20 Kčs. 

Kolekúv: Znej, piese1í v ii azná. Vydalo SYKI..., 
Bn•tislava 1960. Cenn 18,20 Kčs. 

D. Kardoš : Bagately . Vydalo SVKL, Brali
slava 1960. ( ena 6,40 K \.'s. 

Kolek tív : Tanečné piesne JW C harmoniku. 
Vydalo SVKL, Bratislava 1960. Cena 8.40 

Kčs. 

A. Bouda : Zemeguľa. Vydalo SVKL, B•·ati

slaYa 1960. Cena 4 Kčs. 

.1 . Laifer : Stretol som de~'í.. \ 'ydalo SYKL, 
BratislaYa 1960. \~n(l li. IG~s . 

A. :'iovikov : l'ochocl lw munistov a 
kOJnunist ických brigád. Vydalo 
Bm tislava 1960. C!'na 0,60 Kčs. 

Pochod 
SVKL, 

A. Albrcl'hl: ;'!'alým umelcom. Drobné š~vor
ručnú skladby pre k lavír. Vydalo S\ KL, 
Bra tislava 1960. Cena 5,60 Kčs. 

Kolektív: Piesne k Spartak iáde. Vydalo 

SVKL, 13ra tislava 1960. 

Kolektív: I/ ráme do tanem·. Vydalo SVKL, 
B o·atislava 1960. Cena 12,60 Kčs. 

.J . Si váčck : :Va konei;nei stanici. Vydalo 
S\' KL, Bralislava 1960. Cena li 1-:{'s. 

S. J u•·ovsk)r: Tance z bale tt< Hytierska ba
lada. Vydalo SVKL, Bratislava 1960. Cena 

14 Kčs. 

Slovenská hudba _ šéfredaktor Eugen Simúnek, ~edakt~r ~~ZE-~ Samko • 
d k . á rada : Ladislav Burlas, Teodor Hirner, Ivan Hrusovsky, Svaon Jurovaky, 

Re a en K resúnek, Zdenlw Nováček, Andrej Očenáš, Roman H.ychlo 

Jozef 

Obálku navrhol Stefan Winkler 
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J I .R I \. A L E K 

O správne poňatie tvorivej problematiky 
masových žánrov 

Pri najrôznejších príležitostiach sa už veľa h ovorilo o tom, ako málo po
zornosti v posledn)rch rokoch venujú hudobní skladatelia a vedci rozvoju 
m asových hudobný ch žánrov. I besedy kultúrnych a umelecký ch pracovní
kov v závodoch a na dedinách , ktoré sa uskutočnili pred Sjazdom socialis
tickej kultúry a v období predvolebnej kampane, dôrazne potvrdili, že túto 
otázku Y žiadnom prípade už nemôžeme odsunovať , že ~astal čas, keď na ňu 
treba dať jasnú a účinnú odpoveď. 

Medzi skladateľmi a hudobnými teore
tikmi sa obyčajne usudzuje, že sa treba za, 
podievať týmito tvorivými otázkami len pre
to, že sú v popredí záujmu našich pracu
j úcich. Ze je to v súčasnej situácii určitá 
"daň", ústupok, ktorý musí pokrokový skla
dateľ priniesť, aby sa mohol nerušene ve
novať tvorbe veľkých žánrov, ktorý ch tvo
r ivá problematika je zásadne odlišná. Zo 
skutočnosti, že v minulosti, po r oku 1948, 
sa niekedy prebojovávali zjednodušené pred
stavy o vzťahu malých foriem (napr. ma
sovej p iesne) a veľkých komorných, symfo
nických žánrov, je vyvodzovaný záver -
a povedzme si hneď tu m ylný a škodlivý 
záver - že ide o dve tvorivé oblasti bez 
akejkoľvek hlbšej organickej súvislosti. Kon
krétne povedané, skladateľ (hudobný vedec, 
teoretik) môže tvoriť, i keby sa tvorivým 
spôsobom hlbšie n ezaujímal o to, čím náš 
ľud žije, čo si spieva, čo tancuje a aký vý
voj prekonávajú piesne, tance a ostatné ú
žitkové hudobné žánre, ktoré sú v p opredí 
záujmu našich pracujúcich. Casto sa dokon
ca súdi, že skladateľovi tzv . "vážnej hudby" 
(hudobnému vedcovi, teoretikovi, pre ktoré-

ho je táto oblasť v popredí záujmu) je len 
na prospech, ak sa od týchto " nižších" ume
leckých typov (ktoré sa niekedy do pojmu 
hudobné umenie niek torými našimi inte
lektuálmi ani nezahrnujú) čo najviac diš
tancuje. Myslím, treba povedať, že i dnes 
a práve v súčasnej situácii, keď sa za· 
mýšľ a me nad našou cestou ku komunizmu, 
je no1>é, hlbšie tv orivé riešenie problematiky 
masových ž ánrov nielen mimoriad ne dôležité 
a aktuálne, ~le predstavuje i jeden z kľúčo
vých problémov, od r iešenia k torého závisí 
i úspešné vyriešenie takých základných o
tázok, ako je realizmus našej súčasnej hud
by, jej národnosť a demokratičnosť ; úzko sa 
týka i tak),ch praktických o tázok, ako je 
vyt)·čenie h odnotiacich k ritérií, bez ktorých 
nie je možná ďalšia práca Sväzu . čs . sklada
teľov : problému hudobnej súčasnosti , dra
mati ckej p ravdivosti pri h udobnom vyjad
rovan[ súčasnej t ematiky atď. Zabúdanie 
na tú to stránku súčasného zmyslu masových 
hudobných žánrov je podľa mojej n:llenky 
i jednou z hlbších príčin podceňo>~ania ich 
významu. P reto chcem na okraj tejto veci 
poYednť niekoľko poznámok. 



Prečo sa masové :žánre dostali do popredia nášho :záujmu? 

Aké sú zjavné príčiny podceňovania pro· 
hlematiky (a významu!) masových hudob
ných žánrov našimi mnoh)rrni hudobn)·mi 
pr·acovníkmi ? Mnohé sú všeobecne známe a 
možno ich zhruba zhrnúť do niekoľkých bo
dov: po prvé je to neznalosť života nášho 
ľudu a nechuť riešiť problémy, ktoré sa v 
praxi vyskytujú (ospravedlňované najrôz· 
nejšfm spôsobom). Po druhé je to nesprávne 
chápanie súvislostí tohto žánru s ostatnými 
hudobnými oblasťami, predovšetkým s ob
lasťou symfonickej, komornej a hudobno· 
dramatickej tvorby. O t ejto súvislosti majú 
mnohí rôzne a nie vždy správne predstavy. 
Niektorí sa napríklad domnievajú, že ide 
o špecifickú oblasť, ktorá má k žánrom tzv. 
"vážnej hudby" nepodstatný vzťah, ktorý 
možno v prospech vážnej hudby bez nebez· 
pečia zanedbať. (Taký názor zastáva okrem 
iných i J. Hychlík v nedávno vydanej kniž
ke "Povery a problémy jazzu", SNKLin: 
1959). Iní sa domnievajú, že ide o tvorbu, 
ktorá súvisí s nevkusom ľudí, o akúsi peri
fériu umenia, a že poslúžia opravdivému hu
dobnému umeniu tým, keď jej venujú čo 
najmenšiu pozornosť. (Tento názor zastáva 
väčšina hudobných vedcov staršej generácie, 
ale i mnohí skladatelia tzv. vážnej hudby). 
Napokon je tu tretia skupina skladateľov i 
hudobných vedcov, ktorí uznávajú význam 
masových žánrov aj ich organickú súvislosť 
s hudobným vývojom veľkých foriem, do
mnievajú sa však, že hlavnú pozornosť dnes 
treba venovať veľk)'m hudobným formám, 
a keď sa nám podarí vyriešiť problematiku 
veľkých foriem, súčasne sa vyrieši, viac
menej automaticky, i problematika maso
vých · žánrov. 
· Mysl.im, že hy nemalo zmysel stať sa sud
com v tomto -spore. Bude dôležitejšie, keď 
uvážime, aké zjavné dôvody nás nútia, aby 
sme problematiku masových žánrov posta
vili do poprcclia nášho záujmu. 

Predovšetkým sú tu dôvody vypl)•vajúce 
z našej súčasnej vnútornej kultúrnej poli
tiky. V súvislosti s novým územným rozde
lením našej republiky, so zvýšením pr•{t>"O· 
moci ľudových orgánov, s postupným skra
covaním pracm'llého času a s rozvojom spo
ločenskéllO života sa stáva riešenie : ýchto 
otázok dosloYne neodkladným. :\"edávno 
konštatoval na porade zvolanej ústt·ednými 
,')-bormi odborových sväzov zamestnancov 
školstva, vedy, umenia a tlače a zamestnan
cov obchodu riaditeľ Mestského domu osve
ty v Prahe V. 1-Iavlíček, "že každý večer 
len v Prahe nám ovplyvňujú najrôznejšie 
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tanečné a estrádne piesne a skladby dobrých 
50 % pracujúcich". Možno predpokladať, že 
v mimopražských oblastiach je toto percento 
ešte vyššie, ako napokon potvrdili ďalší ú
častníci zmienenej porady a ako sa naši kul
túrni pracovníci iste presvedčili na predvo
lebných besedách. Kultúrni a osveto'\i pra
covníci v krajoch, okresoch i naši pracujúci 
si dnes kladú otázku: Co je v oblasti súča~
nej tanečnej a masovej piesne a ostatn) ch 
masových žánrov dobré a čo zlé, a prečo?" 
Je možné, aby odborný hudobný pracovník, 
nech už pracuje na akomkoľvek úseku, vy
hlásil, že sa ho táto otázka netýka? 

Pozrime sa na túto situáciu zo širšieho 
zorného uhla. Naša republika sa popri So
vietskom sväze stáva predvojom socialis
tického tábora v budovaní nielen vyššej ko
munistickej organizácie spoločnosti, ale i vyš
ších spoločenských vzťahov. Nie je náhoda, 
že pri besedách kladú účastníci Brigád so
cialistickej práce mnoho ráz otázku: ako 
novo žiť socialisticky? Novo žiť. Pre nás to 
azda znamená, že ľudia prestanú v kaviar
ňach t ancovaC moderné spoločenské tance, 
ktoré vznikli v kapitalistickej ére, že vystačia 
so spevom akýchsi obecn)·ch masových pies
ní alebo že sa vrátia k historický m ľudo
v)-m piesňam a tancom? Takéto jednoduché 
riešenie si môže predstavovať iba od života 
odtrhnutý dogmatik, pre· ktorého základom 
a cieľom nie je život a jeho mnohotvárna 
.Problematika, ale súhrn poučiek a za stolom 
vymyslených uzáverov. V skutočnosti sa bu
dú nové vzťahy ľudí, nové formy zábavy a 
nové rozličné formy masovej hudobnej tvor
by rodiť na základoch toho, čo dnes v ľude 
žije. A bezpochyby nepôjde o zužovanie roz· 
manitostí týchto foriem zábavy a hudobnéh~ 
prejavu, ale naopak, o r o z š i r o v a n i e 
ich r o z m a n i t o s t i, pričom sa nemožno 
obísť bez využitia všetkého životného, či sa 
to týka staršej masovej piesne, modernej ta
nečnej piesne a hudby, džezu, najnovších 
foriem estrádnej hudby a tvorby pre súbory 
ľudovej tvorivosti atď. Táto žáru-ová a hu
dobne vý-razová rozmanitosť a formálna b o
hatosť nielenže nie je v rozpore s najvyš· 
šfmi ideovo-umeleckými požiadavkami, ale 
je hlavnou podmienkou, aby tieto ideovo
umelecké požiadavky mohli byť v plnom 
spoločenskom dosahu umelecky splnené. Pri
tom, pravda, treba mať na mysli, že ne· 
pôjde a nemôže ísť o jednorazovú, krátko
dobú akciu, ale o dlhodobý vývojový pro
ces, pričom viťazstvo nových foriem bude 
sa prebojovávať v búrlivom sváre s forma-

' 

~ ~taršími, dožívajúcimi. Aby tento vývo
JO"J' pro~s ~ohol byť urýchlený, treba mu 
be~podrme~ecne ::enovať všetky sily, ktoré 
mame k. d1spozícn. Preto sa táto vec týka 
bez výnimky všethých našich hudobných 
pracovníkov. 
• Napokon treba vidieť i dosah skutočnosti 
z~ v p~pade masových žánrov ide o hudob~ 
ny preJav ľudu. Tieto skladby žijú a majú 
taký, dos~h práve preto, že vyjadrujú at
mo~feru 1 •• rytmus doby, nálady, životného 
prew :'u tuzby a potreby ľudí. Tlmočia slabé 
t nove, klad.né stránky života súčasného člo
~·ek~, nové ~ doží:'"ajúce črty jeho duše~ého 
~r~~u, ~mut?.k 1 radosť, energiu i melan
choliu. Tieto ZIVotné prejavy sú síce mnoho
krát__ sJcrrté pod šablónou navyknutej ko tl· 
vencnostt hudobnej formy (napríklad žán-

rov _ľudo~-c~ piesll;Í, tlmočen)'ch dychov
k~, tanecnych fonem, thn.:Jčených džezo
vynu orch:strami atď.) , ale sú v trjto 
tvorb.e ulozené. A rovnako podľa toho. 
~ko . Ich , tá-ktorá skladba vie pravdivo vy~ 
Jadriť, ztsk~va na obľube, stáva sa populár
r;ou .. Hov__?nť o problematil~e vyjadrenia sú
casneho =wota (bez ohľadu, či ide o tvorbu 
komornú, symfonickú alebo hudohnodra
~atickú) a nepoznať hudobný prejav tohto 
zwot~, podceňovať jeho význam znam ená 
prehhadať a podceňovať tú na,·spolahz· .•. 

, • l VeJS!lt 
zahladnu pre ú-:'ahy. Na adresu hudobných 
vedcov a teoretikov môžeme dodať leninskú 
pr_avd~, že. ~tázky '~ skutočnej vede, kto1·é sa 
stávaJu skusobnýnn kam.eiími teórie sú vy-
tvárané praxou! ' 

O niektorých problémoch masových hudobných žánrov, 
a nielen masových 

O aké masové hudobné žánre dnes 
d • tk , .d prc-

ovse ·ym I e a aká J·e ich p hl 'k ' N' · .. l . ro ematt ·a 
Ie ~e nr~a <e ~:aj.omstvo, že do popredi~ 

spolocenskeho zaujmu sa v poslednvch _ 
koch dostala tanečná hudba a keď' ·ro 

li . . ' n1ame 
na ~~s . ml~dez! .predovšetkým moderná 
tanecna ptesen. NaJväčším predm t . d e om spo-
rov Je . nes súčasný stav a ďalší , ·o. 
moderneJ tanečneJ· hudbv l) J e t ·t • vyv ·.l - · .; · · o yn1 z t> 
~eJ prostredníctvom sa k nám dostáv;~ 
Í· mnoho západných skladieb, hudobné kva
lty ktoryc~ sú v rozpore s našimi ideovo
u~elec~y~t potrebami. Boj proti takým 
s~adbam Je celkom oprávnený. Našim mla
~YI?-~uďo,?l treba . vysvetliť, že pre socia
hst.J.ckeho clove~a .Je nedôstojné vyžívať sa 
v - skl~dhách, .Jediným. cieľ om ktorých je 
vyvolaYať v cloveku p udové reakcie aleb~ 
~slabo~ať_ h~ _senti~entálnymi výlevmi, kto~ 
1 é "Y' olavaJu l?octt_ osamelosti, bezútešnosti 
aleb_o sa zameriavaJÚ výlučne na podneco
varue s~_uálnych vášní. Zároveň, pravda, 
tr~b?- VIdieť, že moderná tanečná hudba 
~~~~~zličné prvky, ktol'é zodpovedajú 

•• 
1
) O problematike súčasného sta,·u a ďal

sieho vývoja najrôznejš.ích žánrov tanečnej 
hudby vypracovali sme so s. S. Ft·iedor;1 
r~Íerát, doložený rozbormi mnoh)·ch skla
~teb, kto_rý s~e predniesli na decembrovom 
~asad~utl DV SCS v Bratislave. V 7. čísle 
casopisu Hu.d~b~ rozhledy uverejnil som 
toho roku studiu, v ktorej pod názvom 
"Nčktet;é _ožehavé problémy naší tanečn[ 
hu~y .. nrekt_oré myšlienky referátu ďalej 
rozvadzarn. \ t ejto štúdii nadväzujem na 
obe uvedené práce. • 

zdravým pocitom súčasného mladého člo
ve~a. Moderné rý;:hl~ tance dávajú mnoho 
P!Iestoru . presvedctvemu vyjadreniu ener
g:re, ~~0osti, r~dos!i zo života, nesenti.
~entálneJ . ctt~vost1 a ;.ných 7.ivotn)·ch pre
Javov, typlCkych pre z1vot súčasného člove
ka. Dokladom životnosti a plodnosti fm·mv 
mod:rných tan('ov je i tá skutočnosť, že (n~ 
roz~Iel . _od tancov napr. ľudových) dodnes 
vznikaJu mo?_erné nové tance, schopné sa
mostatného z;vota a zodpovedajúce potre
bám f~df. <'_ J?OSle~om. čase je to napr. 
v Cechach veľnu obľubeny tanec Jipsi, k torý 

Na II. CS vystúpili krojované skupiny ĽUT 
z Celej v las ti. Na s n!mke kroje zo Ždiaru. 

Foto: CTK - E. Nesvadba 
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vznikol v NDR.) Dokladom je i to, že 
formu moderných tancov skladatelia pova
žovali za najvhodnejšiu na piesňové vy
jadrenie takých ·skutočností, ako je let 
:sovietskych družíc a korábov do vesnúru, 
teda tematiky, ktorá patri k najsúčasnej
grm p rejavom nášho ~nešného života: Na
l>okon je dokladom 1 to, že prostnedk:y 
modernej tanečnej hudby priaznivo oplod
nili výrazovú paletu politickej estrádnej 
a masovej piesne, umožnili, aby aktuálne 
socialisticl<é myšlienky boli vyjadrené 
ostrejšie, účinnejšie, a tým i pravdivejšie. 
Dokladov je tu nespočitateľné množstvo. 
Z českej h udobnej p rodukcie posledných 
rokov možno uviesť napr. pred časom 
veľmi úspešnú masovú pieseň L. Podéšťa 
"Cel~á nás jura práce" , komponovanú vo 
forme foxtroht, satirické politické piesne 
J. F. F iscl1era, komponoYané vo fo rme 
blues : "Pardon, já musím" a "S bui'inkou 
v ruce" a burcujúcu politickú pieseň, v pre
jave ktorej sa miesia prvky samby a iných 
moderných tancov - A. Frieda " Poselstvi 
Americe" ktorá bola odmenená vo Veľkej 
jubilejnej' súťaži, a i.). Bolo by, samozrej
me, chy bou a škodliv)·m dogmatizmom 
usudzovať z tÝchto skutočností, že štýl mo
dernej taneč~ej hudby je jedin)-m pre
javom, zodpovedajúcim . potrebám človeka 
našich čias. Tak uvažujú niektorí zaslepení 
Inilovníci tejto hudby a neuvedomujú si, 
že týmto tvrdenfm len prezrádzajú svoj 
úzky obzor. Pravda, žánrová rozmanitosť 
masovej piesne v posledných rokoch ne
obyčajne vzrástla a predpokladá sa, že po: 
rast ie i naďalej . Týka sa to nielen masoveJ 
piesne v užšom zmysle slova, t. j . piesní 
určených pre masový spev. Skladbám toh
to druhu venujú skladatelia -<r poslednom 
čase, bohužiaľ, malú pozornosť. Olaem toh? 
často lipnú na zastaralých formách šedeJ, 
nezaujímavej pochodovej, častuškovej <:.i 
všeobecne oslavnej pesničky. Zabúdajú, že 
práve tu treba vyvinúť najväčšie tvorivé 
úsilie a vvnaliezavosť na objavenie novej, 
živej hudO'bnej formy, k torá by mala pred
poklady pre ~·yprovokovanie mladých ľudí 
k spevu. Tu nemožno vystačiť so starými, 
osvedčenými prostriedkami. Zivot sa veľ
mi rýchlo vyvíja a skladateľ, ktorý chce 
mať úspech, musí vedieť odhaliť to, čo 
v ľude v súčasnom čase žije, a odhadnúť, 
aké prostriedky majú predpoklady, ab y 
ľudí strhli. Jednoducho povedané, m usí do
kázať, aby si ľudia pieseň radi spon tánne 
spievali. Do ob lasti masovej piesne, prav
da, patria i skladby, pred.-edenie k torých 
je určené prevažne súborom ľudovej tvo
rivosti alebo i technick y vyspelejším jed-

340 

notlivcom, no ich lematil<a výlučne socia
listického charakteru i spôsob spracovania 
sú zamerané pôsobiť na najširšie masy. 
Také skladby vznikali už po roku 1948 
(patria medzi ne napr. mnohé Drejslove, 
Dobiášove, Seidlove, Stanislavove piesne 
a malé kantáty a i.), význam ktorýclt bez
pochyby naďalej porastie. Možno tu ho
;-oriť o m a s o v e j p i e s n i v š i r š o m 
z m y s l e s l o v a. Spoločnou črtou oboch 
typov masových piesni je, že sa po obsa
hovej stránke týkajú viac nových spolo
čenských, socialistických foriem, myšlienok 
a stránok nášho života, zatiaľ čo tanečná 
pieseň si viacej všíma subjektívne a intím
ne stránky. Táto obsahová odlišnosť je pri
,·odzená. }fyslim, je nesprávne a nedo
myslené, keď niekto vyčíta našim nov)-m 
tanečným piesňam, že ich tema tika je pre
važne ľúbostná či intímna. Možno však 
právom požadovať, aby sa skladatelia usi
lovali o tvorivé vyjadrenie nových ľúbost
ných vzťaho,-, aby objav o v a l i v ži· 
vote to nové, vynikajúce, a nerozdrohovali, 
,~o už holo toľkokrát hudobne vyjadrené. 
Teoretickv možno konštatovať, že nové 
spoločenské vzťahy, charakterizujúce so
cialistického človeka a ko človeka v najšir
šom zmysle spoločenského, sa časom pre
javia i na obsahu intímnych tanečných 
piesní a naopak, nová ľudskosť a intímnosť 
tanečnej piesne bude obohacovať našu _no
vú masovú pieseň a jej umelecký preJav. 
V praxi však bude k tomuto vzájomnému 
oplodneniu dochádzať v plynulom vývojo
vom p rocese, pričom si oba žánre nesporne 
zachovajú svoju obsaho.-ú i formálnu špe-
cifičnosť. · 

Tým je tiež určený vzťah oboch žánrov: 
myslím, že teraz pôjde o to, aby masová 
pieseň čoraz viac pôsobila na tanečnú t vor
b u, nie však preto, aby hatila jej mnoho
stranný špecifick ý vývoj, ale aby napo
máhala rozvíjanie nových, socialistických 
čŕt. To p latí, samozrejme, i naopak: skla
datelia pr i tvorbe maso·vých piesni si čoraz 
dôraznejšie musia klásť otázku výrazovej 
účinnosti p rejavu. Masová pieseň musí bo
jovať o svoje široké spoločenské upla tne
nie i atrakth>nott formou, aby zasiahla t am, 
kde tanečná pieseň nezasahuje (teda nie 
aby nahradzovala tanečnú pieseň!) . Okrem 
toho treba, aby vzhľadom na prvorad)
spoločenský význam, ktorý pre svoj dosah 
v našej socialistickej spoločnosti má, "str
hávala" a získavala stále širšie masy. Toto 
správne chápanie vzťahu oboch žánrov sa 
musí, myslím, prejaviť v práci popredných 
inštitúcií (rozhlas, nakladateľstvá, Gramofó
nové závody a pod.) , ako aj v celej organi-

zácii nášho spoločenského z1vota. Ide o to: 
nebrzdfť rozvoj tanečnej hudby, naopak, 
vytvoriť podmienky, aby experiment mal 
všetky predpoklady p re zdravý rozvoj, aby 
boli vytvorené všetk y podmienky p re 
vznik nov),ch foriem našej socialistickej 
tanečnej hudby, a to nie chudobnejšie, a le 
fo rm á l n o u ro z man i t o s ť o u a v -<r
razovou ú činno sť ou bo h a t š{e 
a z a u j í m a v c j š ie, ako sú súčasné a.w
derné tance, k toré u nás d ožívajú. Tu ne
možno a priori povedať, čo je škodli, ·é 
a čo zdravé, čo v sebe prináša zárodky bu
dúceho pokroku. Najvyšším sudcom tu mu
sí byť život, prax. Tým, p ravda, nie je 
povedané, že hy sme sa mali pasívne pri
zerať na vývoj. Treba, aby naši teoretici 
vedeli toto nové omnoho pohotovejšie, za
svätenejšie, citlivejšie a nedogmatick y vv
stihnúť a zovšeobecniť, a tak napomáh~ť 
zd ravý rozvoj žánru. Súčasne treba uro
biť všetko, aby masová pieseň dosiahla 
také miesto v našom kultúrnom živote, aká 
jej náleží. M usí sa objaviť všade tam, kd,l 
má predpoklady širokej pôsobnosti na vc
dotnie našich ľudí, či už ide o miesto v 
programoch rozhlasu a televízie o formu 
vydávania, o závodný, dedinský ' a mestský 
rozhlas, programy súborov ľudovej tvori
vosti atď. Pln ú zodpovednosť za to musia 
niesť naše orgán y ľudovej správy všetkvch 
stupňov .•. T)'ID viac však stúpa zodpo.;ed
nosť nas1ch skladateľov za túto tvorbu a 
tým, samozrejme, i zodpovednosť Sväzu čs. 
skladateľov, práca ktorého musí hvť .la
meraná na to, aby tá to tvor ivá - úlol1<1 
bola splnená, a tak poslúžila na dosiahnu
tie p~ej spokojn?sti našich pracujúcich. 

Pouzil som POJem "atrak tívna fonrut·-. 
Yiem, že naša h udobná estetika tento po
Jem nerada užíva. Vidí v ňom čertovo ko
pýtko povrch?ej ~ympatie, ktorá je nepria
teľom pravd1vost1 h udobného vyjadrenia. 
Táto obava má svoje oprávnenie. Vyplý
va z . nej azda, že nemusíme dbať o pre
sve~čivo~ť hudobného vyjadrenia? V ob
~astl fonez:r nám _tá to vec v poslednom 
case nerob1 starosh. Skladatelia sa snažia 
zhudohň.~vať ,závažné námety, vynaliezavo 
ohoha~UJU vyrazovú paletu vyjadrovacích 
prostnedkov a odvážne vyb rusujú formu 
pre ~čel pravdivého vyjadrenia obsahu. 
~!eneJ . sa z~m),šľajú nad tým, či spôsob 
1ch vyJad1·ema bude i pre poslucháčov za
ují~avý, málo ich z~ují~, aký spoločen
sky dosah bude mať 1ch dielo. Tak sa dos( 
často stáva, že skladby kritikou vvsoko 
~~dn?tené sú. n udné, ich tematický ~ate
n~ Je nezauJímavý, bez vzrušujúceho ná
boJa a pod. Takú súčasnú skladbu možno 

Dvojica krojovaných tanečn!kov zo skladby 
IlUT Pí es eň rodnej zeme 

Foto: ČTK - Stefan Petráš 

niek~dy na čas "zacltrániť" tým, že sa 
u~edie spoločne so známym klasicltým 
dielom, ktoré poslucháči majú radi. To 
pravda, nie je možné u malých ŕorieU: 
masových žánrov. Tu musi skladateľ uro
biť všetko, aby si jeho dielo samo našlo 
cestu do života (ak cltce, aby jeho tvorba 
mala nejaký zmysel) . Preto sa musi snažiť 
o ~oreni~ skladby . nielen pravdivej a 
osobiteJ (t. l· vyhovuJúcej vysokým ume
leckým požiadavkám), ale dať jej i príťažlivú 
hudobnú formu. Konkrétne povedané: na
písať takú tanečnú pieseň, ktorá b y záro
veň provokovala do t anca, alebo masovú 
p ochodovú pieseň, pri k torej b y, ako sa 
ľ~dovo hovorí, "i srdce poskočilo" atď. A 
melen to. I na úprave a inštrumentácii ve
ľa záleží. Aranžmán a inštrumentácia môžu 
výra:z:.~e ~odčiarknuť,.. svieže, zaujímavé, 
strhuJuce cr ty sklaclliy alebo ich triezvo 
"predložiť" poslucháčov} a ponechať jeho 
aktivit e, aby si ich objavoval. V posled
n ých rokoch sa vžil názor, že je pod dô
stojnosť socialistického skladateľa, aby v 
t?mto_ smere poslucháčovi nadbiehal. Mys
lí~, Je to nesprávny názor, k torý svedčí 
~ac o pohodlnosti skladateľa a jeho pový
seneckom odtrhnutí od života aJ,o o 
skutočnom umeleckom úsili ! Ten l o názo.r 

34! 



viedol navyše k tomu, že niektorí naši ľudia 
si začali všímať viac, ako je zdravé, niektoré 
západné tanečné skladby, v ktorých sa slJa. 
datelia nezdráhali objavovať atraktívnu 
formu a ňou upútavať poslucháčov. Tieto 
západné produl<ty môžeme vytlačiť iba 
vtedy, keď · prestaneme podce.ľí.ovať požia· 
davku účinnosti, atraktívnosti hudobného 
vyjadrenia. Treba zdôrazniť, že nejde o ni· 
jaký liudobný estetick)r ústu~ok, . ~e na
opak, o plnosť umeleckého vyjadrerua. Po
žiadavka umeleckej pravdivosti pre nás 
dnes neznamená a nemôže znamenať upus
Úmie Ód požiadavky plného estetického 
uspokojenia, ulneleckej l~rásy. I u ~ás eln~~ 
v plnom rožsahu plat!a a budu platrt 
slová Antonína Dvoráka, že poslaním sú
č~sných s!d,~dateľov "má byť i poskytova
me rozkose ! 

S tým súvisí i ďalšia otázka, zdanlivo 
teoretická. v skutočnosti však širokého 
praktickél~o· dosahu: národnosti hudobnej 
formy. Pri výldade tohto problému vychá· 
dzali sme a vychádzame zo známej mar
x istickej tézy, že realistické umenie socia
listickej epochy m~i byť socialistické ob
sahom, národné formou. Tát~ téza naozaj 
vystihuje podstatu problemat •ky a možno 
ju v plnom rozsahu aplikova-ť i n a hudob
nú oblasť. Treba však, aby táto aplikácia 
bola tvorivá, dostatočne p rihliadala na roz
manitosť foriem súčasného života, aby pri 
riešení nebola zužujúcou zvieracou kazaj· 
kou, ale aby pomohla správne sa oriento· 
vať v zložitej tvorivej problematike. Ako 
sme už povedali, pri súčasnej hudobnej 

tvorbe - a platí to predovšetkým o ma
sových žánroch, dnes hrá popri náročnosti 
na obsahovú stránku sldadieb v),znamnú 
úlohu otázka voľby hudobných l?rostried
kov. Naši skladatelia musia vždy nanovo 
riešiť úlohu, ako sa hudobne vyjadriť, aby 
ich umelecký zámer bol realizovaný prav
divo, presvedčivo, aby hudobná forma bola 
demokratická a aby pritom spôsob hu
dobného vyjadrenia nezjednodušoval n;yš
lienkový, citový a predstavO>'Ý obsah diela. 
Domnievať sa, že tu možno vystačiť len 
s tradičnými národnými hudob nými zdro;i
mi, je bezdôvodné a nesprávne zu~ovame 
širokej palety hudobn)'ch proslneclko\·, 
ktoré má súčasný sldadateľ k dispozícii. 
Sldadateľ m usí v svojej tvorbe čerpať zo 
všetkého zdravého, čo dnes v našom ľude 
žije. A táto oblasť je za súčasnej situácie, 
v čase rozhlasu a televízie, neobyčajne ši
roká a rozmanitá a doslovne každú hodinu 
sa rozširuje a obohacuje. Sem patria naj
lepšie a najúspešnejšie masové piesne, ·ale 
i tanečné a moderné piesne a skladby, naj
rôznejšie estrádne a zábavné skladby, 
skladby z oblasti tzv. vážnej hudby, v kto
rých sldadatelia novým, objavnýn: spôso
bom úspešne vyjadrili súčasný ŽIVOt. To 
všetko treba mať na mysli, keď hovoríme 
o národnej forme našej n ovej hudby. Po
dľa môjho názoru národná forma tu musí 
byť výrazove bohatým, mnohostranným 
výsledkom pravdivého, presvedčivého (t. j. 
plne životného a strhujúceho) a, samozrej
me, osobitého vyjadrenia progresívnosti 
súčasného života. 

Postavenie masových žánrov v našej hudobnej tvorbe, 
a ich vzťah k veľkým formám tzv. vážnej hudby 

Už z toho, čo sm e pov edali, vyplýva, že 
v záldadných estetick )·ch otázkach je me
dzi problematikou masov)•ch žánrov a žán
rov tzv. vážnej hudby úzka súvislosť. Po
kiaľ ide o vlastn)' tvorivý proces, je tu, 
pravda, i mnoho veľmi podstatných roz
dielností. Skladateľ musí mať na mysli 
celkom iné zákonitosti, keď v y tvára tému, 
hudobnú stavbu i spôsob sp racovania ko
mornej sldadby, symfónie, opery atď. O 
tom sa v poslednom čase už mnoho pove
dalo, a .preto nie je potrebné vracať sa 
k tejto skutočnosti . Možno však z toho vyvo
diť uzáver, že sldadateľ veľk)·eh hudobných 
foriem môže celkom zabudnúť na hudobné 
prejavy, ktoré medzi ľudom žijú, ktoré re
zonujú jeho súčasnými my šlienkami a cit
mi? Môže na toto všetko zabúdať sklada
teľ, ktorý sa usiluje o pravdivé vyjadrenie 
súčasnej t ematiky? 
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Teoreticky možno vyjsť z úvahy , že 
sldadateľ by m ohol sám vytvoriť (objaviť) 
p rostriedky, ktoré b y osobitne, pravdivo a 
presvedčivo realizovali jeho zámer. Už hu
dobní klasici poznali, že táto úloha je nad 
sily jednotlivca. Na t o, ab y bolo možné 
obsah vyjadriť pravdiv o - a to :mam~ná 
i demokraticky , tak , aby pravdu diela 
pochopil široký okruh poslucháčoY ·- tre
ba ako záldad nesmierne bohatstvo pro
striedkov, ktorých výrazová a obsahov•i 
nosnosť je mnohokrát preverená v prax L, 
prostriedky, ktoré si sám ľud vybral a 
vypiloval a ktoré sú najlepším výberom 
z tisícov a desaťtisícov možností v yjadrenia 
toho-ktorého obsahu. I tak)· majster mo
dernej umeleckej formy, ak~'m bol soviet· 
sky básnik Vladimir Majakovskij, vedel, že 
umelec musí vychádzať z takýchto všeo
becne prijatých prostriedkov vyjadrenia a 

že len v malej, skromnej miere a s naj
väčším úsilím je schopný tieto prostriedky 
so striedavým úspechom rozmnožovať a 
obohacovať. 

Ako vyzerá situácia v n~šej súčasnej tzv. 
vážn ej hudbe? Naši slJadatelia v svojej 
t vorbe dnes prevažne nadväzujú na skla
dateľsk)' odkaz najväčších modernistov, 
hudobných .majstrov XX. storočia. Po 
predchádzajúcom období, keď v popredí 
záujmu sldadateľov bola prevažne a temer 
výlučne tvorba klasikov XIX. storočia, 
možno toto rozšírenie tvorivého obzoru u
vítaL Keď skúmame žatvu nášej hudobno
dramatickej, symfonickej a komornej hud
by p osledných rokov, zisťujeme bohatšiu 
výrazovú paletu, väčšiu obsahovú rozma
nitosť i stavebnú vvnaliezavosť sldadieb. 
To je nesporný iisk. "y čom sú však nové 
skladby chudobnejšie oproti tvorbe pred
ehádzajúceho obdobia, j e práve malá pre
svedčivosť, demokratičnosť hudobnéh o vy
j adrenia. I súčasn)' život vniká do našej 
novej hudobnej tvorby stále nesmelo a vo 
veľmi neurčitej, všeobecnej podobe. A je 
to iha "novosť" a väčšia zložitosť vyjadre
nia, ktorá odďaľuje mnohé slJadby (a to 
i tie, ktoré označujeme za umelecky naj
hodnotnejšie) širšiemu okruhu poslucháčov':' . 
Domnievam sa, že nie. Skutočná príčina j,! 
podľa mojej mienky v tom, že n aši slJa
datelia sa málo starajú o obohaeo\·anie svo
jej reči najvýrazncjšími "snímkarni sú ča .,
ného života", súčasnými <hudobnými into
náciami, ktoré si život ustavične vytvárn. 
Po drul1é v tom, že sa snmi málo snažia 
tieto nov é intonácie tvori C a preverovať ich 
v praxi, a tak obohacov:lť svoj vyjadro
v ací register. Najspoľahliw.išia cesta je, ako 
v ieme, zúčastniť sa priamo lYorby najma
sovejších h udobných žámoY. Bt•z toht0 
tvorivého postupu ni t" je podľa mojej mien
ky možné (a to hy som chcel zvlášť zdô
razniť!) dosiahnu! cľnlšie v)Taznejšie úspe
eh y na n ašej ceste za nov ou socialistickou 
hudbou. 

Ze je tento postoj k v eci nevyhnutný, 
potvrdzuje nám i rozbor tvorby našich vy
nikajúcich hudobn),ch predchodcov. A. 
Sychra, keď píše v svojej práci " Estetika 
.Dvofákovy s}jffiÍonické tvorby" o kore:i'wch 
Dvoľ:íkovho osobitého slohu, pln)'m prá
vom k onštatuje, že tieto korene treba hľa
·dať v ľudovej piesni. " Styk s liclov ou p.ís
ní," píše Sy chra, " byl nejmocnejším činíte
lem p:fi tvoi'·mú ryze dvorákovské reči." A 
dodáva: "Není pochyb, že Dv orákova reč 
i sloh hyla na svou dobu vrcholne soudo· 
há." Tento p oznatok celkom plati i dnes. 
Obohacovať h udobnú reč o nové intonácie, 

Záber z cv1cema žien v skladbe Rozsievačka 
Foto: ČTK - štefan Petráš 

vyt,· ~,·ané životom a v živote zakorenené, 
nie je ,. rozpore s úsilím o súčasnosť hu
dobnóho vyjadrenia, ale naopak, základnou 
podmienkou hlbšieho, nie povrchného po
úatia súčasnosti. 

V tejto súvislosti si treba všimnúť jednu 
dôležitú skutočnosť . Hudobné prostriedky 
sú, ako vieme, svojou obsahovou mnoho
zna<'nosfoú spravidla späté s uriíitou - i 
keď pomerne širokou - obsaho\·ou oblas· 
{ou. Táto obsahov á oblasť je ešte viac 
zúžená a skonkt·ét.nená, keď sa tieto pro· 
striedky dostanú v slJadhe do mčitých 
súvislostí. Je preto celkom prirodzené, Ž:> 
skladateľ, ktor)' pri sv ojej tv or·be nadvii
zuje na tvorbu určitého okruhu skladat<~
ľov (napr. Honeggera, ale i Prokofieva a 
Sostakoviča), dostáva sa p roti svojej vôli 
do obsahového okruhu ich skladieb a pri
spôsobuje mu i svoj obsahový .zámer. A tu 
je podľa mojej mienky i jedna z príčin, 
prečo sa nnša súčasnosť v hudobnej tv orb;> 
veľkých foriem uplatií.uje tak nesmelo n 
nekonkrétnc, prečo skladatelia dávajú pred 
nosť všeobecnejším, l"ozprávko,'Ým a his
torický m námetom pred námetmi konkrét
nymi. ktoré s takou pálčivosťou nadhadzu.
ie náš k aždodennÝ život. 
" Teraz by bolo "potrebné podrobne pre
hra ť vzťah masových hudobn),ch žánrov 
a žánrov veľk)•ch hudob n)'ch foriem z hľa-
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diska problému konkrétnosti a typi~nosti 
v hudobnej skladbe, ideovosti našej hudby 
atď. Ukázať, ak)· dôležitý a nepostr~dH: 
teľný je tento vzájomne sa oplodľíuJÚCl 
vzťah pre ďalší rozvoj a umelecké prchi
benie aj našej dmmatickej a programo\'ei 
hudhv. Všimnúť si, akým obohatením " 
pevn~u základll.ou môže byť t ento vzťah 
i pri budovani špecifičnosti súčasného sym
fonizmu, ako môže pomôcť zvýt•azniť š?c· 
cifický charakter synúonických tém, prarn 
s tematickým jadrom, ako však môže byť 
užitočný aj pri utváram a rozvíjani drama
turgického plánu skladby atď. Tieto tém.v 
sa logicky priam núkajú a ich spr~covamc 
- na ktoré tu, žiaľ , nemáme . m1esto 
by ďalej potvrdilo základný a - neváham 
povedať - klúčový v ýznam, kto1·ý dni?~ 
má nové hlbšie, tvorivé riešenie posl'avema 

· i probler:wtiky masových žánrov pre ďalsi 
rozvo; nielen nášho hudobného žwota, air• 
i pre ~>ývoi všetkých žánrov našej hudby . 

X a uzáver tejto štúdie by som sa ~hc~l 
zmieniť o jednej otázke, ktorá síce me )e 

ZDENKA BOKESOVÁ 

pri]jš podstatná, ale u nás sa o nej veľ mt 
často diskutuje. Mnolú skladatelia totiz 
tvrdia, že medzi dobou, keď žili naši klasici 
(napr. Smetana, Dvofák, Janáček) , a dne~
lwm je podstatný rozdiel. Hovoria, že tít •} 
skladatelia sa mohli opierať o živý fond 
"ľudovej hudby". Situácia dnešného skla
dateľa je vraj iná, pretože náš. ľud už ne~ 
tvorí nové piesne. Na túto nánuetku kedyst 
jednoznačne odpovedal Antonin Dvoľák. 
keď povedal, že " ... za lidové nelze povn
žovat jen to, co lid vytvoril (omezené sta
novisko folkloristu}, nýbd všechno, co "' 
l i d u ž i j e.'' Keď zas Dvoi'ák hovoril 
o základoch, na ktorých by mala vyrásť 
americká národná hudba, veľmi pokrokovo 
a priaznivo ·vyhlásil, že "zárodky pro nej: 
lepši. hudbu leží nesporne skry ty m e z ' 
v š e mi plemeny slnisenými v této Yelké 
zemi" . (A. Dvorák: O americké lidové pís
ni Hudebni revue, str. 424.) :Myslím, tl'cba 
sa' dnes nad týmito Dvorákovými slovami 
lllkobo zamyslieť a odhaliť ich dnešný ak
tuálny zmysel. 

Balet šimona Jurovského 
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Už niekoľko rokov počúvame o tom, že 
skladatelia A. Očenáš a S. Jurovský píšu 
balet, a nie je to po prvý raz, čo obidvaja 
súčasne . pracujú na dielach s rovnakou 
tematikou. Posledne to boli violončelové 
koncerty. No kým obidva spomínané kon
certy boli po napisani naštudované a hra
né A. Berk-ym, z baletných diel obidvoch 
skladateľov poznali srne doteraz len balet 
S. Jurovského "Rytierska balada". 

Nie je ľahké vytvoriť balet v zmvsle 
hudobnodramatických požiadaviek, ak~ v 
skutočnosti kladú súčasni umelci na di
vadelnú hru vôbec, čo sme si overili prá
ve na Jurovského balete. Dnes totiž slcln.
dateľ nevystačí pri tvorbe baletu len s u
zaVTetými číslami, vychádzajúcimi z cha
rakteru situácii. Ide tu o rozvíjajúci proces, 
v ktorom skladateľ musi mať ustavične 
na mysli, že reč predstaviteľov jednotlivých 
postáv sa vkladá len do pohybu a že v te]· 
to reči je viazaný konkrétnymi požiadav
kami tanečnej techniky. 

I keď naši skladatelia nemajú ešte na 
tomto úseku tvorby veľké skúsenosti a ta
nečné umenie samo osebe nemá u nás dlhé 
traclicie veď sa mu ešte len k ladú základy, 
Jurovsk)•, poučený tvorbou veľkých maj-

z bratis lavskej inscenácie 
Rytierskej baladv 

Foto: A. šmotlák 

strov baletu a sám rnaJUC w·čité skúsenosti 
s tanečným umenim v konkrétnej mne
lecko-tvorivej práci v Slovenskom ľudovom 
umeleckom kolektíve i v Slovenskom ná" 
rodnom clivadlc, predsa p r istúpil k úlohe 
s vedomím, že sa chce so všetkými t)·mito 
problémami vyrovnať. Uvedomil si, že bez 
hlbokého ponoru do ľudského ·vnútra, prá· 
v e tak ako bez konkrétnych znalostí ta
nečného umenia, baletné dielo dnes u:7. nc
<>bstojí. Tým sa stal jeho balet závažn)•m 
dielom. 

Z týchto dvoch základnýeh pohnútok pri
s tupoval totiž Simon J uroYsk)• k práci s lib 
retistkou Margitou I<"iguli i on sám ako 
sklada teľ i neskôr. pr i in~cenovani diela s 
-choreografom Jozefom Zajkom. Námet na
šiel v ľudovej balade o YojYocJco,-i z Bec
kova. Ľudová povesť, ako aj histot·ické štú
dium počiatkov 15. storočia, najmä p1·ed
s tava vtedajšieho života a spoločensk)•ch 
vzťahov medzi feudúhni a poddaným ľu
dom, sú dostatočn)•mi podnetlni pre vy
tYorenie zaujímavého deja. Preto bolo mož
Jlé rozviesť i dejovú fabulu s vnútorným 
konfliktovým napätím i vykresliť obrazy vý

slovne tanečného charakte1·u tak, aby v 
rámci celkového deja mali funkciu. Na 
tomto základe vyrá~tlo teda libreto, ktorého 
ústredným motívom a súčasne aj ústrednou 
postavou je rytier Ján, alias Becko, priateľ 
Ctibora, vojvodcu z Beckova, ktorý, súc v 
boji zranený na tvári, je postupne vyradený 
z grófskej spoločnosti. Ľudia okolo Ctibora 
z intrigánskych príčin mali totiž záujem zba
viť sa ho, aby prestal vplývať na Ctibora. 
.Tán, sklamaný spoločnosťou aj ženou, a na
Jzonicc odmietnutý aj samým Ctiborom, be-

ríe na seba masku saša, pod ktot·ou jeho 
zt·anenic nevidno. P od maskou p rekonáva 
Yšak súčasne veľkú premenu aj ako človek 
a vnútorne očistený nachádza cestu k pod
danému ľudu, k torý sa jeho poranenej tvári 
neštíti, ceni si jeho ušľachtilosť. Medzi pod
daným ľudom nájde teda nielen statočných 
a poriadnych ľudí, ale aj osobné šfa5tie, tak
že nakoniec, keď sa poddaní postavia na 
odpor proti panskému bezpráviu, stane si . 
na ich čelo. V súboji s Ctiborom všäk zo-
miera. ' · 

Do tohto ústredného dejového. sledu, ktorý 
nechce byť len popisom, ale i vyjadrením 
myšlienkového a citového života v deji vy
stupujúcich ľucli, vpletá sa množstvo ďalších 
postáv, ktoré dokresľujú vzťahy grófskej 
spoločnosti k poddanému ľudu · i pomery 
medzi prostým ľudom a v šľachtických kru
hoch. 

Na jednej strane vyrastá v orchestri hu
dobná dráma a na druhej strane sú tu veľké , 
tanečné čísla. J e to veľmi ťažko zvládnuť 
tak, aby hra bola hudobne kompaktná a aby 
sa nerozčlenila v uzavreté obrazy, pretože 
skladateľ sa m usel zamerať na to, aby cel
ková hudobná výstavba bola plynulá; aby 
sa hudobnodramatická časť vzájomné prelí- · 
naia s časťami výslovne tanečnými. Pritom 
najväčšiu pozornosť v kompozičnej práci 
bolo treba sústrediť na pohybové vylueslenie· 
psychologickej situácie ľudského charakte
ru. Práve pre toto základné' hudobné rie
senie baletu by bolo bývalo. prospešnejšie, 
keby sa konflikt hry bol spriailal s pomocou 
tnenšieho počtu sólisticky . e:>.."Ponovaných . po-
stáv. ·... _ 

Ústredným kompozičn)·Íli podnetom ·ba-
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letu je moúv charakterizujúci ry tiera Jána, 
ktorý -sa ozve na záver. prológu, keď je 
rytier J án zranen)r: 

Je v~ak zvlášť zaujímavé, ako práve tento 
kvartový krok nadobúda dôležitosť v závere 
baletu, keď vytvára podldad pre protestný 
pochod poddaných proti Ctiborovi s J ánom 
na čele. 

Práca s týmto príznačn)'lll motívom rozvíja 
sa v dôsledku rozvíjania emócií, vyplývajú
cich z prežívania najrôznejších citových 
vzťahov. Je to svet úplne odlišný od citove 
prázdneho sveta vojvodcu Ctibora, známeho 
poľovnika, kto1·ý je, ako sa hovori už na 
začiatku prológu, charakterizovaný lovec- •1 • 

kými signálmi. ~a a~marc~ta ~~~~'~j ~~~ 

trli:J1::1:121 ~~;t;a!:!!~i ·~ ~ ; ~ ~ tiera J ána rozvíja tento princíp ďalej. lJve-
~ diem najtypickejšie príklady, pretože uve

J:'re spôsob kompozičnej práce v tomto 
balete je typické napriklad akési upevnenie 
každého významného momentu na jednej 
harmónii alebo na jednom tóne, ktoré sa 
objaví vždy, keď sa deje niečo veľmi závaž
né, JÚečo. čo má pre myšlienkov)' proces 
dramatickej výstavby zásadný vi'znam. To 
je princíp, z ktorého Jurovský zásadne vy
chádza vari nic natoľko z hudobný ch dôvo
dov, ale p reto, že ta.nečnik má mo~nosť sú
strediť sa na pohybové vyjadrenie citového 
stavu. Zaujímavé je napríklad, keď po prvý 
raz privádza na javisko poddaného človeka. 
Kráča ťažk)= krokom pod ťarchou breme
na. Rytier Ján sleduje týchto poddan)·ch. 
Ich pomalý, namáhavý krok vyrastá z J á
novho motívu, pravda, nadobúda celkom 
iný charakter a iný obsah. Pomaly sa roz
víja, rastie a vracia sa ku klesajúcemu ty
pickému kvartovému intervalu. Do ich t é
my len nepatrne zaznieva náznak Ctiborovho 
loveckého signálu: 
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dom'iť si t ento princíp práce a poznae ho 
znamená pochO}Jiť celé dielo. R ytier Ján sa 
predstavuje ako šašo. Ľudsky trpí, ale sú
časne sa Ctiborovi a jeho spoločnosti vy
smieva. V tomto variante vyznieva základná 
myšlienka ako scherzando: Tanečný charak
ter vyplýva z tanečného Jlrejavu: 

A keď sníma masku a ukazuje, kto je, vy
žaduje si jeho vzrušenie patetický rozlet: 
Tanečný prejav sa meni v pohyb, vyjadru
júci citový stav. Ide až na samé hranice 
pantonimy. 

Ke?' sa Ján zbližuje s poddan)'In.Í a zasa
huJe do zivota !ndu, vyznieva variant jeho 
prvého znenia ľudskejšie, mäkšie a harmo
nicky pevne: 

Ohdobn}=.í variab1Ýlni. zmenanu· h. d ·, .. , . .. prec a za-

K
lu aJ _me tei~y a situácie, trebárs vedľajšie . 
. eď 1de o. ľubostný vzťah medzi J áno 
J~ho veremcou, rozpriada sa široká k:b~ 
lena: 

Andqrtf~ con moto 

=-

K;ď je tent<;> vzťah jeho vyolenou naruše
ny, potrebu~~- na to tanečník výraznejší 
pohyb, . ostre_Jsie gesto a úsečnejší spád po
hy~o.veJ reči. _Aká je potreba prejavu ta
necníka, také Je aj riešenie 11Udobné: 

r: ľR1r i::CI:Z 
Jadrom hudobného riešenia bal t .- . 
ľ d k· d , e u Je tu u s a rama a všetko 1·e na ňu aJ· . , p. zamera-
ne. ntom tento spôsob práce znamenal 
J?re skladateľ~ veľkú sústredenosť na vy
Jadreme detailov, takže dramatická línia 

rozv~j~júceho _sa deja_ rastie len z tý chto jed
notlivych preJavov CJtovy'·ch hn t' p . . .: · , b , u 1. n teJto 
piaCl must yt zamet-anie na detaily ľ . 
presn ' · •v , J venu . e a vy_st~zne. de 0 princíp, aký na-
stťil v sv_oJeJ ~orbe Richard Strauss. z 
to to. hľadi~_ka Je Jurovského balet príno
so~l, Je za~Jlmavý a dáva tanečnikom veľk ' 
~Jadrova~Ie možnosti. Zdá sa mi š k 
ze do prilišn~j šírky zápletiek rozvinut; l~b~ 
reto, v ako aJ . sklada teľ ovo zameranie na 
mn~zstvo A detm~ov! spósobili, že celková vV
sta\·~a ploch me Je rovnako úmerná vyhra
n~nym. a, I?;esvedčivý:m záberom jednotli
vych ~ltuacn. To spôsobilo, že v sp.olu ráci 
~ chOJ cografom holo možné robiť p 
J
edr tli · h , . zmeny v 

· • 
1~ vy~- ''YJavoch_ a presuny v slede 

oblazov, e~~n ~ola nuestanú narušená hu
dob~á sp~]Ito~t . -~·o za,-:inilo aj ukončenie 
hale~u ak?'mvsl vyJavom zo života ľudu v 
buducnostl, co má byť kvázi epil , kt rý 

A b' v• og, o 
poso, ' rusr;ro. Prá~e tak nie je ujasilený ani 
IbJrolog. Cely ~alet Je. naozaj baladou, a preto 

Y mal tak aJ vyzmeť. 
!urovský sa prejavil ako skladateľ ktor{' 

ma mnoho podnetný ch nápadov pre Urnečné 
Iormľ·. ~Iudobne je veľmi pôsobivý tanec 
v kast1eh: 

l 

Osobitý charakter má aj tanec dedinskej 
mládeže na dedinskej svadbe, ktorý súvisí 
s rozlúčkou nevesty: 
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Naproti tomu možno nájsť aj _menej ~m~
lecky stvárnené tance, naJmä tle, kto:e su: 
visia s úlisnou ženou Terezou, ktora hra 
v Ctihorovom prostredí úlohu ženy záškod 
nice. Pre ňu prináša Jurovský najviac pod
netov až zo súčasných spoločenských t~neč
ných foriem, a tie vyzni.e-:ajú cudzo _rnelen 
v prostredí na scéne, ale aJ v celkov~] hud
be najmä keď je ich dráždivosť podčiarknu
tá ' aj v inštrumentácii saxofónom. 

No tieto drobné I~edostatky nezruzuJu 
hodnotv baletu. skôr naopak, nútia prem)•š
ľať ako ich .odstrániť, a tým i dejove 
zjednodušiť hru so zámero~ v)Taznejšie~o 
zdôraznenia základnej myšhenky, rozpna
dajúcej sa síce okolo živo~ných ?sudov ry 
tiera Jána, ale zameraneJ na Jeho meta
morfózu, premenu hodnôt človeka .. 

Preiniéra Jurovského baletu R ytierska ba
lada v Slovenskom národnom divadle dňa 
10. júna 1960 bola radostn)'Ill večerom a 
ukázala aj vynaliezavosť a snaživosť nášho 
mladého balemého súboru. Pre choreografa 
a režiséra Jozefa Zajku nebolo ľahké vy
tvoriť pôvodnú choreografiu, tým v iac, že 
išlo o náročné dielo. I keď by sa mohlo 
ešte v)Taznejšie a tanečne prenikavejšie pre-

JAN STANISLAV 

myslieť, predsa len treba Zajko':~ prác~, ak.o 
aj prácu celého súb?ru, hodnoti: ako us~es
nú tým viac, že d1elo bolo nastudovane v 
krÁtkom čase. Pri tej to príležitosti sa treba 
zinieniť o tom, aby sa ur)•chlené. inscenova~ 
nie nový ch diel nestalo na naŠeJ popredn~) 
scéne pravidlom, pretože _takáto :práca pn: 
náša so sebou vždy úskaha, ktorym sa pr1 
r ozmyslenej a dlhšej prípravnej práci mož
no vyhnúť, čo je vždy le~ :m prospec~ 
diela. Rovnako h·eba hodnohť, ze Jozef ZaJ
ko si vedel okolo seba vytvoriť .kolektív 
umelecky veľini ci tlivý ch spolu:pracoVIúko':", 
ako je výtvarník Zbynek Kolá::ľ, ktorý pri
pravil nielen pútavé a charakt~~ hry vy· 
hovujúce scény, ale. v spolupra?I s ~ado
slavou .Mikulovou aJ tvarov e p in •abne, ta
nečne účelné a farebne zladené kostýmy. 
Kolektív účinkuj úcich pri premiére na čele 
s pohostinsky vystupujúcim P?predný~ čes
ký m tanečným umelcozn. J~r:aJOm Blazekom 
a s Tiborom Frešom pn dmgentskom pulte 
sa s radosťou a porozumením dal do služieb 
nového diela, čím sa nesporne zaslúžil o ú
spešné prijatie Jurovského bal.etu. Pret~ 
treba očakávať. že po· skúsenoshach, ktore 
týmto štúdiom· nadob~dol, . m~ . možnosť po
kúsiť sa o inscenovame Ocenasovh o baletu. 

Fonetika v slovenskom umeleckom speve 
Spevácke umenie a naj.mä _jeho metód?

nemožno ponímať ako h1sto;-1cky n~rHen~
teľnú ak o metódu raz· a navzdy danu, zna
mu l;n ako tajnosť toho alebo oného p eda
góga alebo speváka. Sp evácka ~etóda s,a 
m ení. Aj v tomto odbore odumiera sta re, 
vzniká a nárastá n ové, progresívne. Aj tu. sú 
vývinové tendencie a zák?nitosti vo ':Ývi~e. 
Tieto treba posudzovať vzd y podľa hi.~tone· 
kých , národn)'ch a triednych ľod~eno~, 
podľa estetických n ázorov sp olocn osti urci
tej doby a podľa vývinu vokálny~h a _sym
fonickÝch skladieb, ako to zdoraznil. D. 
Asp eltind v knižke Razvitije pevca i !ego 
uolosa (Mosk va 1952, 30-31). AJ spevack~ 
~menie sa vyvíja lo s vývinom spoločnosti 
a ponímalo a pestovalo ~a rozlične _p.odľa 
ideológie, ktorú vyzn ávali pest.ovatelia -:'o
kálneho umenia i ľudia v hľadisku. J e JaS
né že sú rozdiely medzi tým, ak o sa spev 
chá.pe a p estuje na pozíciác~ i~e~liz~u, na 
rozdiel od ponímania z m atermhshckeho sta
noviska. Naša veda sa pustila do ponímania 
a riešen.ia javov n a p rincípoch materialistic-
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kého svetonázoru. V jazy ku takto hľadáme 
a n achádzame zákonitosti, vývinové tenden
cie, súvislosti javov m edzi se:JO_u, j~vy pro· 
duktívn e a n eproduktívne, suvislos'ť Ja:z:yka 
s vývinom spoločnosti, jednotu mysl~rua a 
jazyk a, jednotu obsahu a form~ v Jazyk~ 
atd. Zák onitosti sú aj v o fonetike, v art!· 
kulačnej. b áze, v spôsobe . arti~:Uácie a ,z~
päť v odraze spôsob?- ?-rll~ulacw a fona<?e 
vo funkcionovaní muniCkeho svalstva, hc, 
oblasti úst pier obočia, čela a vôbec drža· 
nia tela. Spôsob n astrojenia artikulačných 
orgánov a ich používanie v o vokálnom ume
ni má d ôsledok v akustick ých hodnotách a 
v tónovej kultúre sp evu. Inakšie ich _nastro
juje spevá~ v hrmotnom . naturalizme. a 
inakšie v kultiv ovan om realizme. FunkciO
novanie artikulačných orgánov jP teda vo 
vzťahu k akustick)·m hodnotám vyslovova· 
ný ch foném, ba a j k hre m!-Inickt!ho sval
stva a držania tela. Znamerute na to pou
kázal n emeck ý lekár dr. ·0. H eymann v štÍl
dii o psy ch osomatických súvislostia~ te~h
niky a miiniky pri speve (v čas. umven1ty 

v Halle 1956). Sem patrí a.i otázka zrozu
Initeľnosti, podinienená obyčajne artikulač
n ý ini, ale aj inými jaVIni, dôle~itá v realistic
kom speve, v ktorom sa má ideový obsah 
doniesť k poslucháčovi, k novému posluchá
čovi v hľadisku. 

v realizme sa ďalej zdôrazňuje úzky 
vzťah medzi vokálom a konsonantom, t. j. 
aby sa jedny i druhé vyslovovali jasne, 
aby sa medzi niini nerobili maličké pauzič· 
ky, ako to u nás neraz pozorujeme. Ide tu 
o tzv . celostnú vokalizáciu. Táto je dôležitá 
aj v medzivetnom spojení slov, n a jmä ak 
v jazyku platí v nútorný zákon o spl)•vavej 
vý·slovnosti slov, ako je to v slovenčine, na 
rozdiel napr. od češtiny. .Dalej sa žiada, 
aby jazyk v umeleckom speve znel priro
dzene. To značí, že sa nemajú nadmerne 
zužovať alebo rozširovať vokály, lebo tým 
vznika ich neprirodzené vyznievanie. Tento 
spôsob bol a je u nás zn4my v o formalistic
kej a naturalistickej v okálnej technike. Tie
to boli zamel'Uné na v onl;:ajšie, efektné zne
nie tónov, pričom sa jazyk mohol deformo
vať až do úplnej nezrozumiteľností. Tak 
v znikalo bezobsažné umenie pre umenie. U 
nás máme ešte niekoľko zaujímavých príkla
dov tohto spôsobu spevu najmä v staršej ge
nerácii a vídame ho aj p ri niektorých hos
ťoch domáceho pôvodu. Bolo by nevýhodou, 
keby sa t ak ý to h istorizmus prenášal do no
vej speváckej generácie. Ako histor ický fakt 
t reba m•--iesť, že na vonkajšiu efektnosť b ol 
up riamený spev n ašej opery najmä vtedy, 
kďe sa začalo spievať len po slovensky , t. j. 
od sezóny 1938-39. Ba snahy o realistické 
ponímanie spevu sa - popri politických a 
osobno-konkurenčných pdčinách - pokla
dali -za dôvod ch ybnéh o . spievania. Zaned
bané konsonanty a n admieru deform ované 
vok ály a diftongy robili slovensk ý spev n e
zrozuiniteľným a pomknutá artikulačná bá
za d oniesla na javisk o slovenčinu, ktorá sa 
veľini podobala d eformovan ej slov ensl<ej 
reči našich sta rý ch učiteľov a býv. maďa
rónskych meštiakov. Tak áto reč Yšak im
p onovala slovenskej ,, šľachte" a rôzn ym 
odnárodneným ľuďom, ale na človeka po
k rokového a ľudového pôvod u p ôsobila ako 
p anštenie. Z ú st niektorých spevákov nám 
slovenčina ešte aj dnes znie na p omknutej 
fon etick ej b áze a je úlohou fonetikov, čini
teľ ov spevohier, televízie, rozhlasu , estrád 
a iných inštitúcií, aby pomohli dostať náš 
jazy k v speve na základúu p rirodzen ej a~ti
kulácie a akustického vyznievania sp ieva
n ého tex tu podľa vzoru, aký máme v ľ udo
vom speve. Tak budov ali u meleck)- spev 
Česi , Rusi a iné n árody . 

V realizme sa foneLika jazyka a hudobné 
vlastnosti reči stali základľíou, na ktorej 
sa budovali a budujú národné formy spevác
keho umenia. Fonetici a vokalisti vedia, ako 
vážne sa vokálna technika podmieňuje ná· 
rodnou a sociálnou príslušnosťou spevá
kov. O týchto otázkach sa v poslednom 
čase písalo viac ráz. Najprístupnejšie nám 
je dielo D. Aspehmda o sovietskych pome
roch. G. A. Arnold písal v súvislosti s touto 
otázkou o amerických pomeroch. Rozdiely 
bývajú veľini veľké. Sovietski odborníci ma
jú možnosť výskumu reči a spevu v naj
rôznejších národnostiach, takže v sovietskych 
prácach sú postrehy obzvlášť cenné. Tieto 
otázky sa v SSSR skúmajú vedecky v • ex· 
perimentiilno-fonetických ústavoch. Výsku
my sa potom prenášajú do pedagogickej 
praxe. Dnes sa vokálna pedagogika v cu
dzine robí už pomocou prístrojov, na jmä 
fonografu. Používa sa aj n em ý a zvukový 
film. Spevák sa môže počuť a vidieť pri 
speve, ba môže vidieť a počuť aj iných, 
môže sa kontrolovať a učiť z osvedčených, 
vzorných prikladov. Uveďme ako rozbor 
aspoň jediný prípad, l<torý je priam školsky 
zaujímavý. Pritom treba uviesť poznámku 
o citácii. Každý adept vedy sa už na pr· 
vých hodinách proseminára uč[ , že medzí 
pravidlá vedeckej práce patri čnosť spráY
nej a presnej citácie. Postupovali sme podľa 
tejto n evy hnutnej vedeckej metódy aj pri 
rozbore sp eváckej reči. To nám niektorí 
spev áci vyhadzovali n a oči ako nespráv n y 
postup. Pri rozbore reči citujeme predsa 
aj Hviezdoslava a iných velikán ov umenia 
a vedy, ba aj Iudových rozprávačov a spe
vákov . Prosíme o prepáčenie, ak neuvedieme 
meno v prípade, k torý m sa teraz bude aspoň 
písmom , keď u ž nie p rístrojini, demonštro· 
vať aspoň jeden sp ôsob spevu na sp evo
hern ej scén e v závažných sop ránových p ar
tiách. Objekt n ie je členkou nij akej opery, 
takže sa tý m nijakého ú stavu nedotý k am e. 
Bolo by veľmi zaujímavé, k eb y "sa jej vý
kon nchv til n a zv ukovom filme. l\Iohli 
hy s rne u";l iiom študentom ilustro~'ať, ak o 
vyzerá číry formalizmus a n a turalizmus v 
tónovom afek te, a sledovať všetky okolnosti, 
ktoré pritom vznikajú. V tejto súvislosti 
pripomíname fotografie a štúdiu prof. dr. 
O. H eymanna. P ravda, študentom b y sa 
veľa z toho m ohlo predvádzať ako doklad 
výlučne historick)-. Nevhodn ý chod m tiku
lačných orgánov a veľká sila z · hrdla d o
náša p ritom h rmotný spev, ktorý je naoza j 
efek tn e veľ!<~', ale nemá tónovú kultúru a 
dnešnému poslucháčovi znie už n eestetick y . 
Objekt a rtikulu je s veľkou silou a so zjav
n ou n ámahou. Z toho v yplý va strojenosť , 
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hapäté držanie tela a nepríhodná h ra mi
mického svalstva. Oblasť úst a spodnej če-
T uste reaguje v súlade s t}-m dosť hrub_o, tak
~e vzniká vykrúcanie, ktoré znetvoruJe spe
váčl--inu tvár, čím sa mimika rlostá, ·a do 
protikladu s t)'m, čo sa spieva a čo sa má 
prežívať. Speváčka má úzky larynx, a p reto 
nemôže tón náležite viesť do rezonančných 
dutín. Pomáha si preto spomenutou veľkou 
silou z h rdla. Na hornej pere môžeme po
zorovať neprirodzené skomoleniny, pri kto
rých nevyhnutne vzniknú grimasy. Artik~
llí.cia vokálov je nadmerne deformovana. 
tT stna rezonančná dutina sa p ritom priveľmi 
z\Uu je a pery sa vyšpuľujú vpred a d?stá
vajú neestetický v )•zor. Takouto metodou 
vzniká rev a húkavé tóny - tóny pre tóny 
- a nastáva hrmotný n aturalizmus. Spolu
hlásky sa zatláčajú a zanedbáva jú. Medzi 
nimi a vokáhni sú viac alebo menej bada
teľné jemné pauzičky. Tým sa fonetické 
j avy od seba odtŕhajú a r?-š i~ s~ v~ťah~ 
medzi rečou a spevom . Fonet.Icka baza Je pn 
takomto spôsobe spevu neznámou veličinou. 
Pri tomto spôsobe spevu vzniká nezi·ozu
miteľnosť ktorá je Y danom prípade taká 
veľká že' zväčša ani v druhom rade .,. pri
zemí ' jazykovedec ~erozo=á, ~k~m j_azy
kom sa spieva. Tu Je kozmopolitna _strank~ 
formálnej metódy, zameraneJ prostr1edk<l:m' 
nadmernej deformácie fonačnej stránky iha 
na vonkajšiu silu a hrmotný efekt. Ume
nie, pravdaže, musí byť zrozumite~né, ak 
nie je, nekoná svoju sociálnu funkcm. For
málne umenie v takomto p rípade m ôže do
nášať najmä vo vysokých polohách zruč
nosť a efektnosť , nle nemá dušu, niet v ľiom 
citu Q.ni myšlienky. J e to . bezobsažn)', 
chladný formalizmus. P re nás sú to dejiny 
umenia tej spoločnosti, čo dožila svoj vek. 
Písalo sa v tejto súvislosti, že je to otázka 
školy , a n~uviedlo sn, že je _to otázka__škol): 
už minuleJ. Pre odborníka Je to zauJrmave 
ako každá vzácna h istorická pamiatka. Roz
boru by sa mohli podrobiť aj iné objekty. 

V takomto prípade je vedecký rozbor ne· 
vyhnutný. Vokálny pedagóg by si ho m~.l 
povšimnúť a uvies( speváka, najmä ak Ji! 
mladý, na dnešn)· spôsob spevu~ _ _Dalo by 
sa tu pomôcť. Malo by z toho pou tok obe
censtvo a radosť aj umelec sá:m. 

U nás sa disku tuje o otázkach našej spe· 
vohry opery i operety. Hľadajú sa príčiny 
zlej ná.vštevnosti. J edným z liekov na cho
robu ktorou pacient trpí, je veda, vyspelá 
fonetika fonetická technika, celostná vo
kalizáci~, k torá neznesie metafyzické poní
manie javov a predovšetkým izo_lo~·ané :'Y
streľovanie vokálov, n to obyca.Jne silne 
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deformovaných, hltanie konsonan tov a iné 
javy. L'artpourľartizmus, samoúčelná honba 
za efek tne znej úcimi tónmi, pričom na všet
kom osta tnom nezáleží, so sprievodnou ne
zrozumiteľnosťou patri medzi znaky úpad
kového speváckeho umenia. Zle je, ak sa 
úpadkové javy prejavia v celkovej zodra
tosti n ošúchanosti techniky, keď sa už len 
pinká alebo kričí a spievaného h lasu vlast
ne ani niet. 

Po návšteve opery v :\loskve v porovnaní 
so spievaním niektorých spevákov n nás 
vidíme, aký blahodarný, ľúbozvučn:í: a v_v
soko kultivovaný j e spôsob soviet skeJ realis
tickej metódy, pri ktorej sa uplatňuje fone
ticko-artikulačná kultúra spolu s vysoko~ 
tónovou kultúrou. To je výsledok dlheJ 
práce od čias K. S. Stanislavského až _po_~ 
dnes. Veda tu výdatne pom~hala a m .JffiU 
fonetike pripadla pritom dôležitá účasť. IC 
S. Stanislavsldj si po p ríchode do V eľ~<ého 
divadla pri,riedol dvoch odborníkov v JaZY:· 
ku a fonetike, sám na ich prednášky chodil 
a písal potom o jazy ku v speve. U . ~ás sa 
doposiaľ nič takého nestalo. UsudzuJUC po· 
dľa knižkv Godinovej a Palovčíkovej Hla
sová vo(· eli~ va (Bratislava 1958), · je fonetika 
v časti" našej vokálnej pedagógie na pred
vedeckej úrov ni. Au tori správne volajú, že 
fonetika má bvť rovnako vedou o reči spie
vanej, ako je· vedou o reči h ovorenej (str. 
15). Autori si nepovšimli, že sn výskumy 
našej fonetiky od skončenia druhej sveto
vej vojny -· a aj počas nej, ale nie publi
kačne - týkali najviac spevácke j slovf'n
činy, ktorá budí pozornosť svojou nízkou 
úrovl'í.ou. V knižke sú neujasneno;;ti p ráve 
vo fonetickej stránke. Tak napr. naše deti 
sa v slovenskej · hodine spevu maj u učiť 
vyslovovať hlásky, ktoré ná3 jrrzy.F nemá 
(o, ťí , y), a to v slabikách ako vo, mo, 
mO., zo atď. ~aše vokály sa neraz žiadajú 
vyslovovať podľa fonetických záko ..... v su
sedného jazyka, s k torým slovanskú j:-.zyky 
nie sú v genetickom vzťahu. 

R ealistické umenie pokrokovej spoločnosti 
rieši túto problematiku v znliraničí na ve
deckom podklade, a len takto sa vyrieši aj 
u nás. Potešiteľné je, že časť mladšej, po
krokovej skupiny našich speváko\· má klad
ný postoj k tomuto riešeniu; s t)-mito ľuď
mi už bude možná, ako pevne ve"'ÚllP, spo
lupráca. V),skumy v oblasti slove~skej ~o
netiky jej pomôžu dôsledne nastohť reaJz
mus v oblasti reči a hlasu v naš•JLn nme
leckom speve. Len keď sa vžije nová, fone· 
tická technika a celostná vokalizácia aj v 
slovenskom umeleckom speve, vznikne sl0-
vcnský, realistick )·, vysoko kultivovaný sloh. 

EUGEN S D IÚNEK 

O štýle, maniere, in di vid u ali te a eklekticizme 

Práve tak ako technika predstavuje jednu 
stránku umeleckej tvorby a z hľadiska v)r
vinu má svoju problematiku, podobne je i 
otázka štýlu jednou stránkou umeleckej 
tvorby a má svoju problematiku z hľadiska 
ďalšieho vývoja. 
Poňatie t echniky a štýlu je do určitej mie

ry podobné, a to hlavne tým , že technil<a 
a štý l sa dialekticky navzájom podmieňujú 
a určujú: t echnika má št)·lový dosah a št)·l 
si zas žiada svoju techniku. Jedna prechá
dza v druhú, pravda, stotožniť sa nemôžu, 
lebo potom by sme už nemohli hovoriť o 
štýle, ale iha o maniere. A p ráve tento 
moment nám dáva záchytný bod k p roble
matike štýlu. 

Problém oddelenia štýlu od maniery nie 
je len špekulatívnou problematikou. J e veľ
mi živou p roblematikou v určitej miere 
skoro u každého skladateľa: aby sa určité 
ustrnutia nepovažovali za št)·lo"\'Ú ustále
nosť, a aby sa takto určitá neinvenčnosť a 
s tagnácia nevydávala za štýlovosť. 

Hozlišovanie maniery od št)·lu nie je ne
jakou novou problematikou. Zaoberal sn 
ľíou napr. už aj Goethe, hoci on ju chápe 
ešte v kladnom zmysle ako nižší stupeň 
št)rlovosti, ako individuálne zmocnenie sa 
materiálu umenia . Presnejšie diferencuje 
štýl od maniery Schelling. Pomer štý lu a 
maniery r ieši z hľadiska vzťahu všeobecné· 
ho a zvláštneho. Absolútnosť štýlu vidí v 
jed note všeobecného (prejavujúceho sn v u
mení vôbec) a zvláštneho (vyplývajúceho 
~ autorovej tvorivej individuality ) . Maniera 
Je podľa Schellinga pr ípad, keď sa "Yše
obecne umelecké" nahradzu je "zvláštnym". 
Osobitnú pozornosť venuj e subjektívnej 
maniere Hegel. Diferencuje ju od štýlu a 
pôvodnosti a definuje ju v šiestich bodoch. 
P roblematika maniery m u vyviera z otázky 
objektivity a subjektivity umeleckého 
diela, v jednote k tor)·ch je daná pôvodnosť 
\lmeleckej tvorby. Aby mohol v ymedzi( po
jem pôvodnosti, p otrebuje ho rozlíšiť od 
maniery a ur-čiť pomer maniery k št~·lu 
a pôvodnosti. "Manieru nemožno stotožniť 
~ pôvodnosťou, lebo maniera sa vzťahuje len 
na partikulárne vlastnosti umenia a dostáva 
s~ do pop~edia tvorby bez toho, že by vy
VIerala z Idey zobrazenia a veci" - tvrdi 
H egel. Maniera je podľa neho relatívna 
v:Iastnosť, patriaca k subjektívnemu poňa
t n• u vypracovaniu , " ktor·á môže dôjsť nž 

k tomu, že sa dostane do priamej proti.re
covosti s pojmom idey. z tohto hľadiska -
pokračuje Hegel - je maniera tým najhor
ším, čomu môže umelec prepadnúť, lebo 
takýmto spôsobom nepripúšťa, aby sa v 
ňom uplatnil umelec, a odkazuje sa len na 
svoju subjektivitu." Zhubnosť maniery pre 
umeleckú tvorbu vidí H egel v tom, že ma
niera sn opakuje a stáva sa zvykom, stáYa 
sa takto " druhou prírodou" umelca . "Cím 
je maniera svojskejšia, tým je bezduchejšin, 
a tak sa zv rhne na odpudzujúce opakovanie 
a vyumelkovanosť, na ktorých už umelec 
nepracuje plnou prítomnosťou ducha a odu
ševnenosti. V takýchto prípadoch sa umenie 
ponižuje na púhu zručnosť a remeselnícke 
šikovníčenie . . . a maniera sa môže stať 
suchou a nežiYotnou." 

Všetky ú_vahy o štýle sa zhodujú v tom, 
že viažu št)·l na individuálnosť. Problémom 
zostáva vymedziť hranice, pokiaľ ide o in
dividualitu a kedy ide o subjektivizmus, 
o manieru. i\Iožno všeobecne poveda(, že 
individualita zostáva štýlom len potiaľ, po
kiaľ sa pohybuje v medziach estetickej 
a umeleckej objektivity . Mimo tejto roviny 
môže ísť už len o subjektivizmus, ktorý 
nemožno nazvať št.)' lom, ale i})fl manierou. 

Z individualitv sa stáva maniera vtedv 
keď sa z určitél{o umelecMho prejavu st;l;~ 
estetická ap1'Íor:ita. Takto sa stáva, že m·či
tý umelecký p1·ejav, majúci svoju objekti
vitu, stane sa manierou, keď sa použije ako 
éstetic.ká apriorita, keď nezodpovedá rozvi
nutiu špecifického obsahu, ale práve naopak, 
subjekti visticky tomu zabraňuje. Opakujú
ca sa maniera zostáva manie.rou práve pre
to, že voči mienenému obsahu zostáva cu
dzou, že nevyviera z d:ialek tickej jednoty 
s obsahom a individuálneho p01iatia obsahu. 

Na rozdiel od maniery, ktorá jednostran
ne pramení zo subjektivizmu, môžeme o 
štýle hovoriť len tam, l;:de individualita tvo
I"Í skutočnú a dialektickú jednotu s obsa· 
hom a s jeho estetickým a umeleckým roz· 
, ·inutím. Práve týmto momentom sa stáva 
štýl štýlom (individualitou), a n ie manie
rou (subjektivizmom), estetick~- a trmelecky 
objektívne p latným, a nic subjektivistickou 
s,·ojvôľou. 

Ak chceme dospieť k dostatočile ostrému 
osve_tleniu vzájomnej dialektickej podmiene
nosti štýlu a obsahu, treba rozlíšiť indivi
d ualitu štýlu v šir šom zmysle slO\-a (napr. 
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dobový štýl, št)d určitej skupiny, školy 
atď.) a individualitu štýlu v u žšom zmysle 
(napr . v rámci určitého štýlu, užší osobný 
individuálny štýl, štýl určitého diela alebo 
vôbec len štý l určitého skladateľa atd'.). 
Teda individuálnosť štýlu v širšom zmysle. 
Podľa toho, v akom rozsahu pojmu indivi
duálnosti o štýle hov or íme, podľa toho roz
lišujeme širšie, všeobecnejšie a užšie, indivi
duálnejšie črty štýlu. No vždy ide o indi
vidualitu - či ju cháp eme v širšom alebo 
v užšom zmvsle. Ten to fakt neberie na ve
'domie napr. 'Larmin, keď bojuje proti tým 
autorom, ktorí chápu štýl ako individualitu, 
pričom st~via všeobecnosť štýlu voči indi
vidualite, akoby všeobecné črty mčitého 
štýlu n emali svoju individualitu - hoci 
v širšom zmysle (lsskustv o, 1958, č. 10). 

Skutočný štýl má v podstate tri genetické 
pramene, ktoré ho podmieňujú, a pokiaľ 
má zostať štýl štý lom, a nie manierou, 
majú ho podmieňovať v dialektickej jednote: 
obsah, všeobecn e individuálne črty št ýlu n 
osobná individualita. Ak štýl nevyviera z 
dialektickej jednoty všetk)•ch týchto troch 
momentov, individualita tvorby prestáva 
byť štýlom. Zostáva len na úrovni indivi
dualizmu alebo sub jekti, ·izmu. To isté sa 
stáva, ak sa tát o jednota poruší, keď sa 
jeden z t)·chto momen tov upla tní na úkor 
druhého. Prevaha subjektu nad druhými 
dvoma momentmi má za n ásledok manient, 
prevaha formou nezvládnuteľného "obsahu" 
neštýlovosť, prevaha všeobecných individu
álnych štýlových čŕt schematičnosť, neži
votnosf tvorby . Takto ie štýl prirodzeným 
atribútom slwtoénei umelecke i t vorby. 

Ak má každá umelecká tvorba svoju štý 
lovosť ako prirodzen)• atribút a ak podsta
tou štýlovosti je individuálnosť, tak ani 
všeobecn)' štýl dnešnej umeleckej tvorby 
z hľadiska nášho celkového spoločenského 
a kultúrneh o vývoja n emôže byť ľahostaj
ný. Cím majú byť dnešné Yšeobecné v)•vo
jové umelecké štýly determinovan é ? 

l\a túto otázku nie je ťažko odpovedať 
z hľadiska toho, <'o sme už pov eda li. Ak 
má hyť dnešná umelecká tvorba Yý vojová, 
a t o tak, že svojím estetick)•m , obsahovým 
a ideovým stvárnením človeka n apomáha 
celkov~r spoločenský, umeleck ý a kultúrny 
Y)•voj, bude štýl tejto umeleckej tvorby 
vyvierať z dialektickej jednoty so ži,·otnou 
p raYdou ako obsahu umeleckého diela. 
Správny v šeobecný výv oiový štýl ie ten, 
htorý vy1'iera z iednoty so ži•·otnon pra•·
dott ako ob.~ahu tvorby. Takto je alebo hy 
aspoň mala byť spätá štýlovosť dnešnej 
umelel'kej tvo1·by s naším celkovým živo
tom. Takto by mala vyjadrovať i š t)·l dueš-
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n ej umeleckej tvorby, našu celkovú spolo
čenskú a kultúrnu vývojovú tendenciu a 
n áš život v n ej. Okrem požiadavky ú pl
nosti umenia i v tejto adek tvátnosti spo
číva zmysel požiadavky štýlovosti súčasnej 
umeleckej tvorby. Takto by mali byť štý
ly súčasnej umeleckej tvorby všeobecn)-mi 
individu álnymi for·mami estetický ch k valít, 
vyjadrujúcich špecificky vývojov ú životnú 
ten den ciu, a v tomto zmysle i životnú prav
du. Z toho hľadiska známy francúzsky vý
rok - štýl je sám človek -- vyjadruje len 
polopravdu. Na spr>1vnom vývojovom štýle 
neparticipuje len subjekt, a le i objektívny 
p roces vývoja, v)-vojov á pravda života. Nie
len individualita (štýl) v užšom zmysle, ale 
i individualita (št)·!) v širšom zmysle, k to
rou sa stáva štýl súčasťou objektívn eho pro
cesu vývoja. Ide v podstate o súlad medzi 
osobnou individualitou a inruvidualitou sú
časného úseku vývoja umenia, spoločnosti 
a kultúrv. Pravda, táto príslušnosť k indi
vidualite- súčasného úseku v)·voja ešte 
neznamená nejakú uniformitu. Adekvátnosť 
osobnej, vývinovej individuality a vý~no
vej životnej tendencie ako obsahu ruelen 
pripúšťa, ale i žiada n esmiernu štýlovú 
rozmanitosť tvorb y . 

Všeobecné individuálne vlastnosti a osob
ná individuálna pôvodnosť štýlu sa navzá
jom p redpokladajú, a práve z tohto ,·zťahu 
pramení štýlová rozmanitosť i všeobec~á 
adekYátnosť, ktorú si vývojová tendencra 
n ášho živ ota vy žaduje. 

Stýlovosť tvorby nemôže . prameniť len 
z toh o, že tvorba sleduje určité štýlové prin 
cíp y . Takéto poňatie štý lu by b olo veľmi 
p ovrchné a pri dôslednom u pla tnení b y 
viedlo k maniere .. Miesto sledovania v onkaj
ších znakov štýlu, čo by mohlo ustrnúť 
len na nejakých všeobecných štýlových zna
koch bez užšej individuálnosti - čo dodáva 
tvorbe životnosť, by mal štýl prameniť z 
tvorivej umeleckej invencie, z tv orb y a roz
vinutia špecifickéh o obsahu. Len takto sa 
zjednotia subjektívne a objek tívne momenty 
št:)•lu v zivú stránku umeleckej tvorby . Ob
jektívne a subjektívne štý lov é momenty v 
tejto jednote by nemali znamenať nič iné 
ako p rirodzen )• atribút indi,-iduálnej ž iv osti 
rozvoja špecifického obsahu. Napriek tomu, 
že n a stýle participujú subjek th ·ne i objek· 
tivne momenty, štýlový dosah tieto par tici
pácie nadobudnú len vtedy , keď tvorba tvorí 
j e d n o tnú individualitu. Predpokladom 
štýlu je indi"-idualita a p redpokladom indi
"-iduality je jednota, individ uálna homoge
nita, rovnorodosť, celkovosť. 

Ak štýl väzí v individualite a individualita 
je mysliteľná len p ri vyhranenej vnútornej 

jednote a v tomto zmysle homogénnos ti 
tak obsahová estetick o-kvalitatívna rov:noro~ 
dosť tvorbvy. je jed.nou zo základn~· ch pred
pokladov stylovostr umeleckého diela. 

St~lová súrodosť sa i:asto chápe nko 
dba_mc na ,to, aby skladateľ používal št\·
love prmCJpy tYorbv toho istého druh;, 
l\T~pdklad u~·.č~té výraz~vé prostriedky aleb~ 
s~osob pouzrl:la určrtých výrazových pros
t.I:lCdko': a~ď .. Ta~éto dbanic na princípovú 
su~o~lo.st rue Je tyll!- P;"avým pram eií.om štý
lo~~J Je.dnoty . Prmcrpovú súrodosť m áme 
moz-?-ost konštatovať i u taký ch skladieb. 
ktor~ ~a n ás nepôsobia jeduoliatost:ou. al~ 
t:oztrJe~ten_os Cou. Obsahovou roztriešt~nos
tou: Pravym prameňom št)·lovej jednoty je 
taka obsahov~ s.úrodosť, kde špecifický ob 
sah skla?b y rue. Je konglomerátom, ale tvorí 
skutočny orgamcký celok : že je r 0 z v i n u
t í .m obsahu, a nie mechanickvm súčtom 

n eh o esteticli:ého c í t e ni a, v eklekticizme 
práve z n ed _o st at k u tohto cítenia ide 0 
n a. h r, a d e n 1 e tohto cí tenia viac-menej 
raciOnálnym momentom: konštruov a · 

prrrad~ntch nápado,·. " 
A!' .Je .z~ldad.nou podstatou št:)clu vyh ra

nena m d1.ndualita a jednota, tak eklek ticiz
m~s, k~e prá_ve t á to individ uálna jednota 
chj:ba, J~ yreJavom nedostatku š t)-lu. 

E}il~ktJ.cizml';s je teda prejavom nedostat-1:" stylu, a. ~o l?~nak ~ž tým, že z nedostat
k_u " lnstneJ IndiVIduality a in vencie používa 
roznorodé štýlové princ.ípv _ naJ'čast ·v· 
al-o ď 1 d k · . · ' e1s1e ' . os e o - VIac-men eJ hrubšej plagizácie 
- Jed~~k t~m •. ~e tieto rôzne vplyvy nevie 
p retavJt v mdiVIduálnu jednotu. 

0_di:nietnutím . eklehicizmu ako n edostat
ku st;vlu ~eodrmeta naša estetilca možnosť a 
nukoruec .1 potrehnosť podnietiť sa v tvorbe 
n:orhou m ych. Buch, :\fozart, Beethoven 
!-J~zt, Deb~ssy atď: tiež Čerpali z tvorb~ 
m y ch. Komec koncov , tvorb a ktorého skla
d~teľa z~stala bez . vplyvu existujúcej tvor
b),? Lenze . u . tvor1ve samostatn ý ch sklada
teľov n_eboli tleto vplyvy použité pasívnv m 
p rebra tun, ale pre ta,·cné cez ich indi,i du;li
tu, prctransformo:-ané v homog énnu jedno-
tn to~~-ktorého Ich diela. Ak odmietame 
eklek1Ic1zmus ako nedostatok štýlu , nero
bíme t11k preto, že ide o nejaké . vplyvy" 
~~ preto, ž~ sa tieto v ply vy uplat~'ujú v ta~ 
k ~J suroveJ !?rl?~· kto~·á rozbíja obsah 
~kladby, ~oz~ÍJa JeJ es tetickú jednotu, a tý m 
r . • ~amotne d1elo a štýl, Nm stráca tvorba 
Hclr~ok ako umelecké dielo. Nedos ta tok št\•
lu Je takto dôsledkom omnoho h lbších U:e
dos~atkov. Nedosta tok š t)•lu je nakoniec aj 
P.reJavom. o~sahových :qedostatkov a eldekti
Clzmus me Je len štý lovou roztrieštenosťou, 
ale n~dostatkom vo všetkých zložk ách ume
lecke~ tvorby, le~o u~elecká tvorba je jcd
no~y p roces ·- 1 ked sa vnútorne diferen
cuJe. 

[( ) ·m štýl je v ždy záležitosťou indivíduá]-

Š k l , . rum, 
pe ·u .a~Ivnostou, montážou. Pramer'íom 

eklekttc1zmu je najčastejšie nedostatok in
vencie, nedostatok tvorivej sily a n edosta tok 
san~ostatného individ uálneho estetického cl
t erna. 
K~n z jednej stran y eklekticizmus zna

mena v .pod state neprekonanú individualitu 
vply"?-. m}·ch, pojem štýlu je p rotipojmom 
e~lektrcrzt~u.: má sv oju individuálnu rela
tn:;m neza,''lslosť a V: tomto zmysle má pri
blizn~ take postaveme ako technika. Prav
ria, v tato 1·elatí.vna samostatnosť št)• lu sa ne
môze absolutlZovať, čo b y mohlo "-iesť k 
to~u, že .~Y sa . štý l mohol považovať za 
vy~e~pávaJUC~ kntérium. Z hľadiska vývoja 
naJma z hľadiska vývoja súčasného umenia' 
~y vôbec .~emoblo obstáť k ritérium štýlovej 
Je~noty, cisto.ty a vy~rranenosti bez potreb
~eJ obsahoveJ novostr, čo nakoniec urču · e 
1 spoločenský, ideový, esteticko-kvalitath'l:Y 
a obsahový dosah štýlu. 

. Ak je na jednej stran e eklekticizmus p re
Javo!n ne~os~a~ku vlastného štýlu a odkáza
nos ti na. m?i.VIdualitu iný ch , tak na druhej 
stran e me JC možné štý l obmedziť na osa
mostatnenú individualitu nezávisle od cel
kového smeru vývoja. Ak celkov-(· vvvin 
h !1db;y (v rán;ci vývinu širšieho ceiku, "kto
ľynl Je podrm,e~ený) uznáme za objektívny 
proces~ tak :"J-;'11:' n ebude v')·sledkom súčtu 
~tflo"ľ'cl~ !n.divld.ualít" ale práve naopak, 
?t)'~o~e lndrvJduality môžu znamenať len 
l.ndlVId"?áll?-u ;ozma~tosf_ objek~hneho pro
cesu vy~OJa. v f e;nto Je nam zreJmejší, ak si 
uvcdomnne, co Je , -lastným nositeľom v-Vv-i
lJU h udb y a aký pomer má štý l k toni'uto 
vlastnému nositeľovi vývinu (špecifickému 
ol~salm) : že št)·! ~c len individuáln y m a tri
but:o~l fa.ktu vývmu a fakt vý vinu vôbec 
nev~cerpava. Ten to moment m•í svoj do
sah 1 pce súčasnú tvorbu. Neschopnosť držať 
sa . ~empa vývoja niektorí skladatelia mas
~~Ju ~r~ve. ~. ~e sa odvolávajú na svoju 
~tylovu mdtvldualitu. Toto je zvráteným po
natím pt·áve toho, čo tu tvrdíme. Takétó 
arg umentácie miesto toho abv individualitu 
chápali ako individuálne mo~nosti objei.:tív
~eho procesu. ďalšieho vývoja, individualitu 
stý lu a.~sol~tr~ujú, sfetišizujú a fa lošne na
hradzuJu vyvm takou štýlo,·ou individuali
tou, k torá nepredstavuje v)"'·iu. Práve na
?P,ak, _neraz znamená práYe opak vývinu : 
stylov u zaostalosť. 

,z to~to v hľadiska nemožno považo,·ať za 
nahodn c, ze napr. Zd. Nejedlý pri skúmaní 
Smetanovho slohtt vychádza z dlh)cch Ú\'ah 

3-53 



vývinového zrod u moderného umenia až od 
Beethovena, z h raníc Mozart- Beethoven. 
Metodicky je tento moment celkom namieste 
práve tým, že za jeden z determinantov 
štýlu považuje objektívny p roces vývoja. 
Tak isto nemožno považovať za náhodné, 
že Zd. Xejedlý pri skúmaní Smetanovho 
slohu metodicky nevychádza len z objek tív
neho procesu vývinu hud by "o sebe" , ale 
ide ďalej : " Hudba dostala Beethovenom 
nový zmysel t)-m, že by la úzce spjata se 
životem." (Hudební rozhledy, roč . . 1959, č . 
10). Ak sa dá štýl dôsledne vysvetliť len 
z takejto hlbokej genézy, neznamená to 
len metodický princíp historického skúma
nia, ale i požiadavku n a tvorbu, a to nie
len t)'m, že na mčitej etape v ývoja hudby 
z područia oslobodená hudba začína aktív
nejšou formou participovať na procese cel
kového spoločenského vývoja a že je to 
funkcia prinesená historick)rm vývinom, ale 
i t)'1'11, že štýl môže nadobudnúť svoj plný 
zmysel v umeleckej tvorbe len skutočnou 
spätosťou so životom, najm ii s jeho vývi
novou tendenciou. 

Ak teda na štýle participuje objektívny 
p roces """Ý"''Oja, au torova osobná individuali
ta a to všetko ako súčasť celkového smeru 
v)rvoja života predpokladá potom nielen ra
cionálne uznanie tohto v)rvoja, ale i citové 
zžitie s vývinovou tendenciou života. Stý l 
je do určitej miery vždy spontánnym pre
javom celkového života cez skladateľov sub
jek tívny a osobný individuálny prejav, kto
rým bolo au torovo vedomie a jeho estetické 
cítenie stvárnené a vytvárané. No an i pasív
na zrastenosť so životom nestačí. Z hľadiska 
výv'inu nestačí , aby autorov celkový štýl bol 
len odrazom života. Ak si jeho tv01·ba robí 
nároky byť i štýlove na špičke vývinu, musi 
aj spätne pôsobiť na život, musí život i 
spätne st v á r ň o v a ť esteticky, ideove 
atď. Toto, pravda, predpokladá už omnoho 
užšiu spätosť so životom, spätosť, ktorá mu 
umožní nielen vycítiť správny smer ďalšie
ho vývoja, ale i to, aby sa stal aktívnym 
prebojovávateľom a uplatňovateľom. 

Spätosť štý lu s objektívnym procesom 
vývoja a so životom, a to najmä d nes, v 
súčasnej h udobnej tvorbe, je z hľadiska 
vývinu rozhodujúcim kritériom štýlu. V 
tomto k ritériu je nakoniec obsiahnu tá i po
žiadavka št)rlovej objavnosti - ak má byť 
tvorba i štýlovým kliesniteľom a spätným 
estetickým stvári'iovateľom estetického živo
ta človeka. Stýlová objavnosť je neraz p red
pokladom životnosti tvorby. Spome1'í.me si 
len, čo sa môže stať zo štýlu, keď ustrnie 
v kompozícii ako mechanická konvencia, a 
ako ho p rijíma poslucháč, keď už v jeho 

354 

očiach je takýto ustrnutý mechanický štýl 
schematickým. I z tohto hľadiska znamená 
spätosť štýlu so životom štýlovú objavnosť, 
štýlové novátorstvo. Stýlová pohodlnosť p o
vyšliapaných cestách ošúchaných št-5rlových 
fráz je temer vždy znakom nielen odtrhnu
tosti od vývinového napredovania, ale naj
častejšie i od života vôbec. Ak má byť štý l 
výrazom života - a život sa vyvíja ako 
celkový spoločenský vý-vin, tak štýlová ob
javnos ť ako kritérium je práve takou samo
zrejmosťou ako sám ~-,-in života. Túto 
samozrejmosť však neberú na vedomie nie
ktorí súčasní skladatelia, lebo na toto krité
rium nestačia svojimi tvorivými silami. 
Pravda, na škodu celého nášho dnešného 
umeleckého programu, ktorý môže byť t a
kým to spôsobom zdiskreditovaný. I tu roz
lišujeme a diierencujeme skladateľov. d o
akej miery sa im podarilo i štýlove vyjadriť 
ducha, obsah a zmysel našej doby, zmysel 
jej celkovej vývinovej tendencie. Požiadav
ka vytvoriť celkov)· všeobecný dnešn~- štýl 
v rôznych indviduálnych formách nie je 
ničím iný m ako súčasťou nášho celkového
umeleckého programu, ktor)• je v podstate 
prog••amom vývinovým a sleduje p ráve cieľ 
čo najužšie byť spätý so životom. To zna
mená: s vÝvinovou tendenciou života, kto
rého má b)·ť súčasťou a má ho prebojová
vať, kliesniť mu svojím spôsobom cestu. 
Spätosť š týlu so životom predpokladá i au
torovu osobnú, to znamená citovú a úprimnú 
spätosť s vý-vinovou tendenciou nášho ži
vota . Len z tej to spätosti môže vzísť vlastný 
štýl skladateľa. Bez takejto spätosti na
hradzuje au tor nedostatok tejto zžitosti so 
životom obyčajne kopírovaním iných. 

Každý štýl vzišiel zo života ako historic
ká nevyhnutnosť spoločenskej vývinovej 
p remeny. 2:iadny nový štý l nevzišiel len 
z vnútornej dialektiky umenia. Vždy bol 
v)•razom života spoločnosti v danej vývi
novej situácii. A tak to si aj náš dnešný 
život vytvára a žiada predpoklady svojho 
štýlu. Pravdu, t ento št)rl sa nedostaví pa
sívne, mimovoľne. Bez výstižnej tvorivej 
ob javnost i a jedinečnej invencie si vývinová 
tendencia nášho živo ta nená jde svoj adekvát
ny umelecký štýl. Len týmto aktívnym 
momentom sa stane nový štýl prejavom 
spoločenského života. 

Tým, že sa štý l chápe ako niečo, čo sa 
rodi zo života, ako his torická nevyhnutnosť, 
nestavajú sa ešte všetky št)•ly na jednu úro
vei'i. Takéto metodické hľadisko by nepre
sahovalo hJ adisko sociológie, ktoré sa končí 
maximum tým, že vysvetlí genézu, lenže 
bez skutočnej vý,·iuovej zaxadenosti, bez 
skutočného VÝ"i nového hodnotenia. Nie 

v~etky štýly, ktoré vzchádzajú zo života. sú 
rovnocenné, a to p ráve z hľadiska vvvinu 
I v súčasnosti diferencujeme a mus~e di~ 
~~xencovať medzi štýlmi, čo vzchádzajú zo 
zivoi? : k toré .vz~~ádzajú zo správnej vývi
noveJ tendencie z1':0ta a. ktoré z nesprávnej. 
T~nto _fakt ~y Sl m~ uvedomiť najmä 
~ektor1 mladí skladatelia, ktorí chcú nekri
tiCky uplatiiovaf určité štýlové tendencie 
k toré .sú síce zákonité nap r. v spoločenských 
f>Odmienka<;h. n a Západe, no t)·m ešte nie 
Je dokázanu 1ch správnosť a opodstatnenosť. 
J~ pravda, že súčasný spoločenský vvvin 
s1 ~žad~je a j ~~oj wnelecký štýl. Je prav
da, ~e tuto poZiadavku nie je m<tžné na
hradiť opakovaním stary' ch šty'lov kt ' b li , ·• . , ore 
~ vyr~zom z1vota vývinu spoločnosti v 

štýlu. pripisu.ie to, čo je zaležitosť ou vnú
to~neJ um~leckej sformovanosti, z nedosta
tocného diferencovania š týlu a vnútornej 
formy. Nedostatok vnútornej sformovanosti 
obsahu sa chce nahradiť redukovať alebo 
vyvážiť ma~etistickým _ ,;štý lom", čo býva 
v tomto p onatí. p reberané obyčajne z ne
dostatku m.-enc1e, a to manieristicky. 

_Ne<;h u~ m á nesprávny alebo anachroníc
ky št~l a~ékoľYek príčiny, nemôžu ich ospra
vedlniť z.1adne dôvo~r Ak všetky zložky 
umeleckeJ. tvorby n:;taJU zodpovedať d nešku, 
~?Y . mohli vo. výYme nášho života zohrať 
Ziaduc~ funkCiu, tak z jednotnosti a z cel
ko_vosti umele.ckej tvorby vyplýva, že ani 
štyl umeleckeJ tvorby nemôže byť vvnim
kou. ?ožiadavka štýlovej individuality · ume
le~ke~ tv~rby. na~ej doby nevyplýva len z 
teJ .zaJ;;o~t~su, že doteraz každá doba mala 
syoJe !fldiv1d~álne štý ly . Má omnoho hlb
!he zdovodnerue . . J e prirodzeným atribú tom 
zm yslu. a funkcie umeleckej tvorby v ce
l~m nas~m spoloče~1s l~om ži_vote a jeho v)-
~e. Sty l znamena 1 estetickú časovosť a 
ZlYOSť. 

mmulo~ti. No treba diierencovať a citlivo 
rozo~navať správnu "Ý"inovú životnú ten
dencl'? od reta;dačnýcu zábran. Retardačný 
a spra~y v)rv;t.nový .štýl. Nebolo by správne 
upadnut v bOJI protl anachronizmu do rov
r;ako neži~dúcej krajnosti: prebrať individu
alny štý l mých v užšom zmysle, čo by zna
me';?lo abstr~ovanie štýlu, čiže príliš 
apn orne poňatie štýlu, čo už môže · ľahko 
z~amenať manieru - i keď nie v lastného 
poYod~, ale manieru z prebrania od in '\,ch. 

.\lamera z preberania štýlu nevzniká., len 
~ _nedosta~k'? vlas~ného štýlu. Preberaním 
stylu vzmka mamera občas i preto, že sa 

HE RBE R T SCHUL Z E 

_ Z rôz?~ho }1ľa~ska môi<e byť umelecká 
tvorba sty!ova. ~o v dnešnom umeleckom 
prog~e Ide h lavne o to, aby bola štýlová 
z }llad1ska c?lkového súčasného spoločen
skeho a kulturneho vývinu. 

Robert Schumann a dnešok 
V _dejinách nemeckej hudby je '' iäc •n ien 

ktore sa naveky zapísali do pamäti milovní~ 
kov hudby na celom svete. Ou H eim·icha 
Schu tza . l?o H.icha:rda Strausso, abv sme 
l~eno':"ali iba ru~~:ničné piliere nemeck~j meš
tiackeJ ? udoJ;>neJ kultúry, sa tiahne reťaz 
v k toreJ zauJÍma ' ' )' /.!laPr.nú llli.,:;;to :.1j Ho~ 
bert Schwnaun. 

Sch urna n n sa narodil 8. J. úna 1810 t d 
. , ch k d'"! ' ea v cas? , . e , ,emecko stálo v zápase proti 

francuzskeJ okupácii. Keď dospel, bola táto 
veľ~ ~oba nemeckého hoja za slobod u ná
rodnu Jednotu a buržoázne reformné poÍmsv 
P_?topen~ v J;>ahne metternichovskej reakci~. 
.'ieme~kc kmežatá na čele s prusk<,,n krá-· 
ľom _ruelenže ~edodáali· svoje sľuby- (ústava 
s p ra'·?m p:eJavu a tlače atď.) , ale sa p ria
mo tiSl!ov~h o potlačenie akéhokoľYek de· 
molu-a t tcke~o a oslobodzovacieho hnutia . Nv 
:'. ~en~eckeJ. buržoázii boli tieto idey ešte 
:m·e, l ked sa ich ta kmer nik neodvážil 

vysloviť. Ako m nohokrát p rcdt)·ru, teraz 
nastal v neme~kých. dejinách zvrat na po
pud zvonku. Francuzska revolúcia v roku 
18?0 nezostala v Nemecku bez vplyvu hoc· 
am v predchádzajúcich rokoch nechý hili 
P?lmsy vyburcovať meštiaka z jeho polw ja. 
Az do r oku 1830 zaznamenal l10sp odársky 
vývoj :'l"emecka len malý pokrok. Iba od
~te~y sa začalo výraznejšie prejavovať zrtl
seme nevoľníctva , ktoré umožnilo vcľkv 
roz':'lach hospodárskeho života. Vďaka tom~ 
~os1ahlo hospodárstvo stupeň, ktorý ·nasved
co~al . t?m~, že "~apitál . ."lastrriaca a prie
myselna trieda teJto kraJmv dozrievala do 
sta':u, ktort jej nedovoľo~·al apa ticky a 
pastvne d lhs1e znášať tlak polofeudálncho 
polohy•·okratirkého režimu" .· Mimoriadn~ 

• :VI~rx:--;-Engels, ReYolution und Konter
revolutwn m Deutschland. Berlin 1949 St 30. ' · r. 
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·silne narastajúcu manufaktúrnu a priemy
selnú výrobu obmedzovala roztrieštenosť 
Nemecka. Ľstavične sa zlepšujúcemu eko
nomickému položeniu nemeckého meštíac
tva zodpovedal rozmach politického hnutia. 

. Tento vývoj vyústil v revolúciu rokov 
1848-9, v ktorej sa však ?-Ž preja"!-l aj n~
jasný a nerozhodný postoJ nemeckeho mes
tianstva. 

Na k torej strane však s tál Robert Schu· 
rnm;m? V schumannovskej literatúre sa opä
tovne stretávame s obrazom zasneného ro
mantil<a. Podľa rozšírenej mienky bol Robert 
Schumann človekom, ktor)• sa vôbec neza
ujímal o to, čo sa okolo neho deje, ktorého 
·okrem hudby nezaujímalo nič iné. Vraj sa 
utiahol pred svetom, lebo mu prekážal " 
snahe venovať sa umeniu. Nič by však ne
bolo nesprávne jšie ako naďalej udržiavať 
takéto názorv . Treba sa ich konečne zbaviť. 

· Bezpochyby · sú u Schumanna ?-Í negatí~e 
črty, a bolo by chybné ich pop1erať. Mozno 
Yšak považo\·ať ojedinelé v)·roky, vyslovené 
azda v okamihoch nevôle, neistoty a de
presie, ktoré sa vyskytujú u každého člo· 
veka za typické? Ak si prezrieme jeho 
spísi, listy a iné prejavy, spoznáme iného 
Schumanna. Schumann sa vždy viac alebo 

.~nenej otvorene zasadzoval za pozitívne cie
lil . n emeckého. meštianstva, hoci sí azda sám 
toho nebol celkom vedom)•. Už v rodičov· 
skom dome získal základy pre takúto orien
táciu. Jeho otca kníhkupca a nakladateľa 
Augusta Schum~nna, treba zaradiť k _tý~ 
príslušníkom meštianstva, ktorí zostali aJ 
v neskorších rokoch verní veľk)rrn ideálom 
národnooslobodzovacieho hnutia. Mnohé ú
seky v listoch Roberta Schumanna svedčia 
o tom, že sa mu dostalo výchovy, ktor5. ho 

. priviedla do styku s cel)•m pokroko'"Ýffi 
myslE; ním. 

Po otcov,ej smrti sa Robert Schumann do
stal pod .. silné romantické vplyvy. Najviar 
ho upútal J ean Paul so svojimi rojčivými 
a často veľmi zmätenými románm.i. Realis
tické jadro mnoh)rch diel J eana Paula, kto
rého už za jeho života naz)-valí čestn)•m 
menom "advoJq\.t malých ľudí", v tom čase 
Schumann asi ešte nepostrehol. Najväčším 
dojmom pôsobili naňho vtedy fantastické 
prvky.· No dlho pri n ich nezotnral, hoci 
Jeanovi Paulo'-i zostal Yern)· do konca 
života. Pri započatí právnick)rch štúdií, p ri 
vstupe do "veľkého života" sa ukázalo, že 
to, čo sa naučil od otca, nezabudol. Kecľ sa 
r o.:r.hodol prerušiť toto " chlebodarné" štú
dium a venovať sa hudbe, zdôvodnil tento 
krok matke s jasným roz,hľndom v spolo· 

.('ens!):ých pomeroch. "J e Sasko krajinou, v 
ktorej sa meštianske zásluhy cenia podľa 
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zásluhy? - Vieš, čo u nás znamená šľach
tic1.-ý pôvod?" Všetko, čo súviselo so šľach
tou a dvorom Schumann nenávidel. Tento 
postoj u Sch~anna korenil v uctievaní 
francúzskej revolúcie, k torá bola jeho ide
álom. Z toho možno tiež vysvetliť, prečo 
nechcel prijať žiadne zamestnanie, v ktorom 
by bol b~-val zá"-isl)r od vtedajších nemec· 
kých pomerov. 

Franz Mehring bol raz napísal o Heinri
choví Heinem: "Heine sa sám nazýval pos
ledným romantickým kráľom bájok, a pred
sa sa romantike z plného hrdla vysmial. 
Heine vždy bojoval za ideály buržoáznej 
slobody, a predsa žeravým železom vypaľo
val všetku polovičatosť a rozpornosť buržo
ázneho liberalizmu. Heine si nemálo zaida
dal na tom, že objavil komunizmus ako kon
krétnu skutočnosť a vždy znovu predpove· 
dal jeho nezadržateľné víťazstvo, a predsa 
nikdy celkom neprekonal obavy pred ko
munizmom." Tieto Mehringove slová mož
no vcelku preniesť i na postoj Roberta Sebu
manna. Aj on sa vždy zas!\dzoval za po
krokoYé ciele buržoázie, pričom .neprehlía
dal to, že trieda, akou bolo nemecké meš
tianstvo jeho čias, tieto ciele sotva mohla 
uskutočniť. .Jasne spoznal vlastnosti nemec
kého meštiaka. Videl, že chcel ísť cestou, 
na k torej by sa nemusel obávať ničoho, čo 
by ohrozovalo jeho existenciu. Schumann ov 
politický postoj treba často vyčítať z jeho 
hudobn~·ch kritík, ako to potvrdzuje nasle
dujúci citát: "Pán Taubert kráča , . svojom 
diele mocným, úctyhodnýp:t krokom meštia
ka, p1·ekračuje cesty, k toré nikd:v neboli za
kázané, robiac to bez strachu, s p:~ ~om vo 
vrecku." Keď ho raz chcel ktosi v roz
hovore presvedčiť o prednostiach konštituč
nej monarchie, aká bola v Anglicku, odpo
vedal Schumann: "Republika je predsa naj-
lepšou štátnou formou." ' 

Z mnohých strán sa Schumannoví vyčí
talo, že ušiel pred drážďanským májovým 
povstaním roku 1849. Pravda, reakční hu
dobní vedci ten to krok schvaľovali, ale vy
čítali Richardovi Wagneroví, že sa ako Uffil)· 

lee spojil s davom, ako nazývali revolučných 
bojovníkov, aby rušil pokoj a p <JL·iadok v 
štáte. Tak dospievame k poslednej paralele 
s :.\Iehringo;-ou charakteristikou Heineho. 
Heine predpo,-edal komunizmus, a predsa 
sa ho zľakol. Schumann zase v roku 1848 
nadšene súhlasil s marcovou revolúciou. Z 
jeho záznamov možno vidieť, že s revolúciou 
súhlasil, lebo inak by ju sotva bol nazval 
jarou národov. Marcové dni mu bolí popu· 

• F ranz ľ>Iehring, Deutsche Geschichte. 
Berlin 1946. S tr. 152. 

dom k zhudobneniu Fiirstov~ " Piesne slo
body" a Freiligrathovej "Cicrno-červeno
zlatej" , plodov oných pohnutých dní. No 
keď revolučné hnutie v roku 1849 zasiahlo 
aj Sasko a jeho hlavné mesto Drážďany, 
ušiel Schumann spolu so svojou rodinou z 
mesta. Znamená to, že bol proti revolúcii? To 
by protirečilo už spomenut)·m výrokom. 
Doteraz nebol dostatočne preskúmaný vplyv, 
ktorý mala na neho jeho žena Clara. Mož
no sa domnievať, že ho pohla k tomull• 
kroku. I keby sa to však potvrdilo, zostáva 
faktom, že Schumann sa revolúcie HCZÚ· 
častnil . Schumann bol proti prelievaniu kr
ví. l\ espoznal, že žiadna trieda neodchúdza 
dobrovoľne z javiska dejín , že nová trieda 
musí star ú, doteraz vládnúcu triedu oclstrá
Iúť násilne. Keby však Schumann bol bý
val proti revolúcii zo zásadných príčin, ne
bol by napísal oné štyri pochody. ktoré 
ešte v revolučnom roku poslal nakladate
ľoví vVhistlcroví. "Posielam Vám zopár 
pochodov - ale žiadne staré dessauské -
skôr republikánske. Nevedel som inak dať 
priechod svojmu Yzrušeniu. Napísal som ich 
v oza jstnom ohnivom zápale." Z t oh to v)·
roku a z mnohých ďalfhch, ktoré by tu 
bolo možné citovať, je zrej mé, že Schumann 
zdieľal najlepšie politické názory nemeckd
ho predmarcového meštianstva a že sa z~ 
ne zasadzoval. 

Význam politicltého postoja R 0h<>rta Schu
manna nemôže byť však sám osebe, čo ako 
je dôležitý, rozhodujúci pre jeho postavenie 
v dejinách hudby. ~emožno považovať skla
dateľa za veľkého ilia preto, že bol politic
ky pokrokove orientovaný. Veľkým sa stá· 
va ilia v tedy, keď jeho pokroko~· sveto· 
názor nachádza svoj odraz aj v jeho tvor· 
he. U Schumanna tento odraz moh1o ])\'· 
zorovať v dvoch odvetviach jeho tvori\·ej 
činnosti: v jeho skladbách a hudobno-spiso
vateľskom pôsobení. V oboch oblastiach vy
tvoril vynikajúce a vzorové diela. 

Všimnime si teraz jeho k ritickú a redak
torskú činnosť. V Clánkoch v "Xeue Zeít
schrift fiir Musik" vyložil hlavné myšlien
ky svójich estetických názorov, ~,1\aé mož
no doplniť na základe jeho listov 3 denní
kových záznamov. 

Schumann venoval ním zalo/.cnému čast>· 
pisu "Neue Zeitscru:ift fur Musik" desať ro
kov života. Význam tejto jeho l'in~osti ne
možno dostatočne vysoko oceniť. Svojimi 
článkmni dal Schumann všetkým qJolupra
covníkom príklad plodnej, aktívne pôsobia
cej kritiky. Ako redaktor ich viedol k to
mu, aby venovali pozornosť hudobne~ tvor
be súčasnosti. Môžeme bez zveličovania 
povedať, že Hobert Schumann bol zaklada-

teľom vedeckej hudobnej kritiky v Nemec
ku. Toto tvrdenie neť'hce nijako zmPnšovaC 
zásluhy Schumannových predchodcov (:.\-lat· 
theson, Scheibe, Rochlitz, E. T. A. Hôffmann. 
aby sme spomenuli iba niekoľko · mien), 
ktorí pripn1Vovali to, čo Schum.ann do ·istej 
miery uzavreL J e predsa známe, že práve 
E. T. A. H offmann na tomto poli Schu
manna silne ovplyvnil a podpor.wal. Na 
druhej strane vieme, že Schumannove hu
dohnohistorické znalosti neboli veľmi veľlcé, 
i keď hodne prevyšovali vedomosti in)·r:h 
skladateľov jeho čias . V každom prípade 
Yšak hudobná kritika minulého storočia vy
chádza z Roberta Schummma. Jeho usmer· 
ňujúca práca našla už v minulom storočí 
veľké uznanie napr. u Liszta. No Schumml
noYe spisy poznali aj ruskí kritici Stasov 
a Serov, k torí oceňovali ich pokrokové 
jadro. Azda najv)•znamnejšie na Schuman
nových článkoch je to, že je v nich formu
lovaná hudobná estetika rozmúhajúceho sa 
meštianstva. 

Ústredným problémom pri vnímaní a hod
notení hudobných diel a celej hudobnej este
tiky je otázka vzťahu formy a obsahu. 
Všetci hudobní umelci, ktorí sa aj teoreticky 
zaoberali svojím umením, sa opä tovna vr<J 
calí k tomuto problému. Aj u '3chu.:nann.a 
zaujíma cen trálne miesto. Z množ~tva jeho 
výrokov a zmienok jasne vysvitá, že zn 
najdôležitejší považoval obsah. Z toho, p1·i· 
roclzene, nemožno vyvodzovať, že by bol 
podceňoval formovú stránku hudby, resp. 
vystupoval za formovú svojvôľu. Nao
pak, zdôrazňoval, že k obsahu, k torý si 
vyžaduje doba, musí pristupovať ovládnutie 
form)~, založené na zvládnutí kompozičnej 
techrnky_ Schumann vždy rarlil mlad)·m za
čínajúcim skladateľom, aby sa v starých 
prísnych formách C'--ičill tak dlho, k)-"ID ich 
úplne nez.vládnu. Až potom sa mali dať 
na vlastné cesty. 

V tejto súvislosti treba postaviť otázku, 
aký zmysel prikladá Schumann hndbe. J e 
to otázka opodstatnenosti hudby, jej sociál
nej funkcie. To, že Schumann vždy znovu 
žiadal, aby hudba mala obsah, charakter, 
muselo mať svoju príčinu. Georg Friedri~h 
Händel bol raz povedal, že svojou l ntdbou 
chcel polepšiť ľudí. V tom videl poslanie 
hudby _ Jeho dielo je preto dodnes živé a 
každodenne získava nových · ctiteľov, kt or í 
v jeho hudbe spoznávajú, že má za cieľ 
ďalší rozvoj človelm. Iba tí un.eki, k torí 
tvoria v tomto zmysle, môžu písaf s1m.točnc 
veľkú hudbu. Aj Schumannove die!n S:'l 

hra jú dodnes preto, že ich tvorca bol úzko 
spojený so životom svojej doby a chéel 
pomáhať zmeni ť človeka i :Gívot: ,;Nepod-

35'7 



ceňuj život, ak ti pripadá bezvýznamný a 
všedn)-, ale sa ho snaž zlepšiť, a >amiluješ 
si ho." Umelca preto nesmie strhnúť idea, 
7.e jeho hudbu azda n iekedy v but1úr:nosti 
pochopia, hoci ju súčasníci odmietajú. "Vý
raz »umelecké dielo budúcnosti« je vlastne 

· p.t·otirečenim in adjekto, pretože keby sme 
písali samé diela budúcnosti, bol b y koniec 
súčasnosti. Najlepším dielom budúcnosti je 
majstrovské dielo." Schumann spoznal, že 
veľkou úlohou h udby je vplývať na vedo
mie .;lovek'!< ukazovať vpred. "Zosielať 
svetlo d o luhkv ľudského srdca." 

V názoroch ~a problém obsahu a formy a 
na úlohy hudby je Robert Schumaon realis
tom. Zaraďuje sa t ým po bok veľkých 
predstn,-itcľov pokrokového nemeckého 
meštianstva predrnarcového obdobia. 

Z bohatého myšlienkového odkazu R oberta 
Schumanna tr·eba vš"ak vyzdvihnúť ešte je
den moment, a t o jeho postoj k národnost
nej otázke. Nemecká buržoázia opäť začala 
v druhej štvrtine minulého storočia zápas 
o zjednotenie Nemecka, k toré nedosiahla v 
protinapoleonských oslobodzovacích bojoch. 
Zápas o národnú jednotu si vynucovali po
treby hospodárskeho vývoja. Skôr n ež nastal 
politick ý zápas, začali sa na kultúrnom poli 
prejavovať snahy . o prekonanie rozdelenia a 
o vytvorenie jednotnej kultúry. Uve<l onte· 
nie si veľk)•ch kultúrnych hodnôt minulosti 
nemeckého národa bolo veľk)= prínosom 
nemeckého romantizmu. Nemecká grama tika 
Jakoba Grimma bola jedným z najväčších 
činov oných čias, pretože bola posledn)"In 
p redpokladom pre zaved enie jednotného ne
meckého spisovného jazyka. Zbierk y nemce
kých ľudových piesní, rozprávok a povestí 
stali sa pre umelcov zdrojom v lasteneckej 
tvorby . 

Aj R obert Schumann vždy vystupoval 
v p rospech nemeckého umenia. Jeho poní
manie nemeckosti umenia však nemalo nič 
spoločného so šovinizmom, ktorý sa v jeho 
časoch . šíril na jmä v radoch nemeckých štu 
dentsk ých spolkov. Keď Schumann vstupo
val na u niverzitu, mal pred sebou predsta
vu rcvolučno-demokratick),ch študentsk-ý-ch 
združení. Keď všal;: spoznal, že š tudentské 
spolky opustili túto cestu, odvrátil sa od 
túrh. Odpudzoval ho názov o nadradenosti 
neme<"kého národa. Hoci bol veľmi hrdý nJ. 
svoj národ a jeho k ultúrny p rínos v minu
losti , bezvýhradne uznával samobytnosť i
nýeh národov. "Naozaj sa :r.dá, :že sa národy 
susediace s Nemeckom chcú emancipovať od 
pan stV!} nemeckej hudby. Nemeckého šovi
n istu hy to mohlo škrief, no h lbšie vidiacE>
mu mvsliteľovi a znalcovi ľudstva to bude 
pt·i rorl~ené a ·potešiteľné." Schurnann spo-
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znal a uznával nát·odn)· SYOJraz jednotli
vých skladateľ ov a vyzýval ich, aby ho 
vedome pestovali. Súčasne odsudzoval ne
zmyselné napodobňovanie iných národných 
slohov. Ostro vystupoval napr. proti vtedy 
ešte rozšírenej nadvláde talianskej hudby v 
mnoh ých nemeckých mestách, ktorá sa udr
žala v dôsledku feudálnych J)O!llerov až do 
Schumannových čias. Horliac za odstráne
nie tej to situácie, nebrojil proti veľkým ná
rodn)·m hodnotám skladateľov iných krajín. 
Naopak, vždy ich uznával.a kládol ako vzor 
nemeckým skladateľom. Nemyslel tým, že 
ich treba napodobňovať, ale skôr to, že sa 
nemeckí skladatelia podobný m spôsobom 
maj ú usilovať o národný svojráz svojej hud· 
by. -

V čase, keď Schumann začal svoju reclllk
torskú činnosť , iba nastupovali národné 
školy v jednotlivých európ.skych krajinách , 
a preto sa o nich vedelo pomerne málo. O 
niekoľko rokov sa však Schumann začal 
oboznamovať sa skladbami, k toré už neboli 
nemecké, francúzske alebo talianske. Ako 
prvé sa do rodiny hudobných národov pri
hlásilo Poľsko. "Nim (Chopinom) získalo 
Poľsko miesto a hlas vo veľkom h11dobnom 
spoločenstve národov, a hoci je politicky 
zničené, búde ešte veľmi dlho rozkvitať v 
našom umení." Sch umann nevidel súvislosť 
medzi národnooslobodzovacím hn utím u tlá
čaných národov a vznikom n f1rodných hu
dobných škôl. Keď však u vážime, že Marx 
a Engels začali svoje prvé práce uverejňo
vať až o niekoľko rokov neskôr, bolo b y 
ne1anyselné vyčítať túto skutočnosť 5chu
mannovi. Neskôr sa stále viac zaoberá prí
slušníkmi národných škôl - Verhulstom, 
Glinkom, Deethovenom 

Uznanie iných národov nevylučovalo 
Schumannov dôsledne vlastenecký postoj. 
Svedčí skôr o dôsledne demokratickom cha
raktere jeho orientácie. Možno ho označiť 
za ozajstného internacionalistu. . 

Doteraz spomenuté momenty predstavujú 
iba niektoré stránky Schumannových názo
rov , no sú to tie, ktoré sú pt·e nás vari naj
dôležitejšie. Osvetliť ich v celej šírke a 
skoncovať s p rezieravým postojom k nim, 
s akým sa u niektorých hudobných vedcov 
stretáme dodnes, je jedna z najvýznamnej
ších úloh Schumannovho roku 1960. No hu
dobná veda sama osebe nemôže ul:áza ť JWa.
vý obraz toloto veľkého človeka. Veľmi d ô
ležitá úloluo lu p ripadá interpretom, k torým 
má veda pomáhať. Až keď "' r.ám podarí 
dospieť k historicky vernému obrazu Sebu
manna, bude možné jeho diela predvádzať 
tak , ako ich napísal a zamýšľal. 

Preložil L. Mokrý 

BOII U :\fiH. S T .f:DRO~ 

K 150. výročiu narodenia Jána Kadavého 
P osta,·a J ána Kadavého, pôvodom z Jes

trebí u Poniklé nad Jizerou, si zaslúži väčšiu 
pozornosť, ako sme jej dosiaľ venovali. Pat
ril k Cechom, ktorí zrástli so Slovenskom a 
úplne sa zapojili do jeho budovania v čase 
slovanského zanietenia v druhej polovici 19. 
storočia. Dal do .služieb Slovenska všetkv 
SYoje sily, a ak stojí v pozadí vynikajúcich 
p ost.áY sloYenského národa, najmä slaviano
fila Jána Kollára, Ľudovita Štúra, Jozefa 
Miloslava H urbana a Svetozára Hurbana Ya
jansk(•ho, nie je t ým p ovedané, že jeho Y)·
znam je podradný. 

J án Kadav)· narodil sa 8. apríla 1810 v 
Jestrabí (okres Jilemnice v P odkrkonoší) . 
Dol synom Františka Kad.avého a jeho ženy 
Johanny, dcéry Václava Skodu, chalupní
ka.1 O jeho štúdiu a vzdelaní nevieme nič 
p resného. S. H. Vajansk ý, ktorý si ho neo
byčajne vážil, podal stručné, ale výstižné 
a nadšené hodnotenie Kadavého práce v 
Národných no,,inách r. 1883.2 Podľa Vajan
ského základné vzdelanie dal Kadavému 
Ján Molnár, farár v Križliciach. Prof. Gott
šaltovský v Modre na Slovensku p rcbH
dil v Kadavom slovanskú 7.anietenos( a nad
šenie pre slovanskú, hll!vne •'t•sko-sloven
skú vzájomnosť. Kadavý sa na lu-átl;:y čas 
vrátil do Ciech, kde získal ďalšie vzdelanie 
u J os. l\Iirovíta Krála v Dr:ínE>. Vtedv zatú
žil poznať J ána Kollára a pr·E>sťaho,·al sa do 
B udapešti, kde sa stal 1. októbra 1839 m' i
teľom pri slovenskej evanjelickej ch·k vi..s 
Dôverne sa zbližil s Kollárom, ktorý mu do
ko~ca zveril korektúry n iektor)•ch svojich 
splso~·. napr. Slávy d cel')'. Kat!a,~· sa plne 
;;enoval p ráci na dokladoch vzájonmosti 
Cechov a Slovákov, čo dokazuje najmä jeho 
spis \ Vzájemnost we r>ľíklarlech m ezi Cechv 
:'\'Iorawany. Slowáky,- Slezáky i Lužičany "~ 
r . t S34 .. t Turn p.t·ezrádza, prečo opustil svoju 
vlast". Hovorí : "Wzájemnost tato b y la i pro 
pisatclr tohoto hlawním podnetem, proč 
wlast swau Cech y se Slowenskem z11menil. 
Taužil již ode dáwna hi'i.wnu a obet na 
olt:il' její položiti." 

Kadavý sa však s Kollárom rýchlo ro-
7.Íšiel v názoroch na spisovn)r sloven sl..-ý ja
zyk, stávajúc sa čím ďalej t~-m viac stú
pencom S túrovým a jeho školy. Pre sloven
s k)'ch roľníkov u remeselnikov vydával v 
slo,·cnčine Priatela ludu (Budín 1845) a 
istý čas sa vzdelával dokonca v agronómii 
v ~ravoninc pri Vlaširne, ab y podľ., slov 
V11pnského "lepš.ie a p raktickejšie mohol 

písať pre slovensk>· roľnícky ľud". Deťom 
venoval psychologick y zameranú Citanku 
pre malje djetky (1847) . 

Rúrlivv revolučnv rok 1848 donútil ho · 
odsfaho~~ať sa d o Pr~ahy, al<' zakrútko zakot
v il na Sloven sku trvale. C7. ,.. J 853 vydal 
v Levoči s Aug. Krčmérym kalendár Zivenu. 
K.xi.stenčné starosti doliehali naúho v takej 
miere, že sa na istý čas literárne odmlčal. 
~ašiel si zamestnanie Y Á'\cmeckej Lupči 
(dnes Partizánska Lupčn pá ~fikulúši) ako 
učiteľ (orl r . 1858), potom '" Ružomberku 
a v :\Im·tine (tu od r. 1871) . T-ž z Ružom
berka Kadavý dochádzal na zasadnutia Ma
tice slovenskej v Turčianskom s,·. \lartine, 
kde v roku 18655 a v naslcdnjíteich rokoch 
bol určile clenom jej hudobnovedného od
boru. V :\1artine5a V}"ijal bohatú kultúrnu 
činnosť, nnjm ä hudobnú. Bol učiteľom p rí
pravnej tr·.icdy slovenského gymnfozia a sú
stavne pt·ncoval na poli hudobnej výchovy. 
Hudba a spev mu boli v tom čase hlavnou 
opornn v jeho neobyčajne vyčerpávajúcej 
des trmmej práci. Ujal sa aj slovenského 
spevokolu v 1\hrtine ako správca a vlast
n ým nákladom vydal p rvú časť metodickej 
príručky pre národné školy s názvom Malý 
spevák, čili stručný návod k u spevu pre 
slo venské národnie školy (Turčiansky Sv. 
Martin :1.873). Pomýšľal na vydanie druhej 
časti :\falého speváka, v ktorej by boli dvoj
až trojhlasné spevy, n árodné piesne i "dru
hé známosti spevu", ale k tomu sa už ne
dostal. Vajansk~- síce hovorí, že :\falý spe
vák "zostal väčším dielom ležiakom pre na
šu národniu neresť a pre všeobecnú maďa
rizátorskú nespevavú obdobu", ale je ist é, 
že pa trí k prvým metodikám, ak nie je vô
bec pn-ou metodickou príručkou šl;:olského 
spevu na Slovensku. 

V ú vode Malého spevfoka Kadavý chváli 
zavádzanie spevu do národných škôl a tvm 
zdôvodňuje vydanie svojho stručného ~á
vodu k spevu.6 J eho návod k intonácii vv
chádza podobne alw Zvona:ľov alebo Ne~t
rlorflov7 od tónu g1. Odtiaľ cvičí n a hlásku a 
alebo slabiku la tetrachord g1-c2. Tým na
cvičí stupnicu C dur. Po osvojení si stupnice 
C dm· postupuje k jednotlivým intervalom 
inter-valovou metódou od c1 k oktáve sme
rom horP. Ako základ určuje tón c1 a inter
" al primu (pnr:icu) , pokračuje k v torici (se
kunde) , tretici (tercii) , k štvrtici (kvarte) a 
piatici (kvinte) . Potom žiada intonáciu v roz
sah u p ia tich tónov s podložen)'m textom 
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Relié! na rodnom dome Jána Kadavého v Jestfabí 

a dokončuje intonáciu ďalších intervalov 
(medzier) k oktáve. Preberá teda intonáciu 
intervalov v stupnici C dur postupne po po
riadku s naznačením tónov, ktoré si možno 
myslieť alebo predstaviť a ktoré tvoria stup
nicový rad k hľadanému intervalu. Dbá na 
intonáciu intervalov vzostupne i zostupne 
a k novému intervalu pripája cvičenie zná
mych intervalových krokov. Potom c'-ičí 
jednotlivé intervaly na všetkých tónoch stup
nicového radu, pridáva chromatickú stup
nicu a vlastné umelé piesne. Podľa C dur 
učí ďalej tri križikové (do A . dur) a dve 
stupnice s bé (F, B). Molové stupnice od
súva do druhej časti svojho návodu, ktorý 
už nevyšiel. 

V jeho intervalovej metóde je na rozdiel 
od českých príručiek z t ej doby odvážna 
požiadavka intonácie veľkej septimy skr;
kom. V pokračujúcich cvičeniach v septi
mách už nerobí rozdiel medzi veľkou a 
malou septimou a spája dohromady do
škálne septimy. Všetky intervalové a into
načné cvičenia sú však spojené s dôkladnou 
teoretickou prípravou z hudobnej náuky a 
doložené umelými piesňami, ktorých auto
rom je určite sám Ján Kadavý. Na slová 
A. H. Skultétyho napísal jednohlasné piesne 
s názvom Včely (V peknom múranom vče
lienci) a Suha j Slovák (Hej bystrý a smelý 
šuhaju) , na vlastné slová jednohlasnú pie
seň Smelí vojaci, na t~'Ct M. DU1IU1ého Ešte 
sláva žije (Hej, Slováci, ešte cítim) a na slo
vá K. Kuzmányho zľudoveJú Sláva šlechet
ným (Kto za pravdu horí) 8• Okrem týchto 
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piesni Kada"-ý uvádza zhudobnené prísloYia, 
rôzne sentencie a mravokárne ponaučenia, 
ktor)•mi tiež podporuje intervalovú metódu 
intonácie. 

· Melodicko-harmonickú intonáciu začína 
Kadav$• v terciách a sextách i mal)·m cvi
čením v kánone. Precvičenie dvojhlasu u
pevňuje na 10 dvojhlasných piesňach, ktoré 
sám skomponoval Dvojhlasné piesne idú 
v tomto poradí: V samotnosti, .". spo
ločnosti9, Dobrá myse! (Buďme chlapci dob
ré mysli) na slová A. II. Skultétyho, Co je 
škola s textom V. Sasiuka, Piesei'í jarnia 
(Hor sa, bratia, zaplesajme) na slová G. 
Zaymusa, Učme sa s textom Kadavého, Tu 
je máj (A. H. Krčméry) , Cas mladosti na 
slová Jána Kollára (P.ľemilé dítky, trhejme 
kvítky), Tu v prírode! na text J. Kadavého, 
Do školy (Hore že sa kamarádi) na slov;í V. 
Sasinka a napokon Driečna Slovenka (Nič to 
preto, že som teraz ešte malá panenka), 
komponovaná na slová A. H. Skultétyho. 

Všetky dvojhlasné piesne, zhudobnené Ka· 
dav}-m v tóninách prebraných v ná;-ode, 
majú vhodný, p redovšetkým výchovný a 
mravoučný charalder, všimajú si prírodu, 
najmä jar a ·máj a zdôrazňujú slovenské 
vlastenectvo. Ich dvojhlasná faktúra je za
ložená na spevn)'ch terciách a sextách, ich 
výraz zodpovedá obsahu slova a celkovej 
nálade ~'Ctu a usiluje sa aj o ľudovo prí
stupný prejav. 

Kadavého Malý spevák, čili stručný ná
vod ku spevu je podľa doterajších známych 
pramei'íov prvou slovenskou učebnicou škol-





Robert Schwnann 

Ka druhej a tretej- strane obrazovej prílohy sú vyobrazenia : 

TJ. René Slezák (rytier J án ) v bratislavskej inscenácii baletu Simona Jurovshého R~tiers~a 
balada . . ·z· . . S"D Foto: A. , motlak 
/[ /. Záber z pred~>edema Beethovenovha. Fzde w na operneJ scene h v Bratislave 

Foto: G. Pod horsk)• 

T~ 
ského spevu, určenou národným školám, pr[· 
padne speváck ym spolkom. Od českých pd· 
ručiek a návodov podobného druhu sa od· 
lišuje tý·m, že neobsahuje ani jednu sloven
skú národnú pieseň. Kadavý pravdepodobne 
volil umelé piesne úmyselne, predpokladajúc, 
že slovensl<é ľudové piesne pripoja múdri a 
skúsení učitelia. Napokon na ich výber po· 
mýšľal v druhej časti svojho :Ylalého spe
váka. 
Yzhľadom k metóde intonácie znamená 

Kadavého návod p1:vú slovenskú príručku, 
ktorá neutvrdzuje intervaly a intervalovú 
metódu intonácie ani na slovenských ani na 
českých ľudových piesňach a d ôsledne žiada 
intonačný postup, pri ktorom sa opiera o 
umelé piesne. Jeho návod poukazuje na in
tonačný postup, aký nájdeme v českých pri
ručkáeh, napríldad u J. L. Zvonai'a alebo K. 
Neudärfla, je však oveľa stručnejší a má 
skôr informatívny ráz. Použitie slovenských 
textov slovenských básnikov malo však ná
rodnooslobodzovací význam a posilňovala 
vedomosti o slovenskej literatúre. I v tomto 
slovenskom vlasteneckom zmysle má Kada
vého l\fal)' spevák priekopnícky význam, 
neprihliadajúc na zvláštne slovenské hudob
né názvoslovie. 

Popri hudobnovýchovnej činnosti treba 
aspoň prehľadne hodnotiť Kadavého slda· 
dateľskú, upravovateľskú a folldoristickú 
prácu. Medzi skladateľmi sa Kadavý ob· 
javuje nž v štyridsiatych rokoch minulého 
storočia. Vtedy vydal v Pešti Kolo, srbskú 
národnú igru pre klavír pre dve ruky (1844). 
Harmonizoval tu jednoduchý srbský nápev 
v D dur, a tým v lastne určil svoju sldada
teľskú činnosť, založenú prevažne na národ
n ých piesiíach a tancoch, s ktorými obozna· 
moval verejnosť častými úpravami. V šesť· 
desiatych rokoch minulého storočia sa jeho 
meno ocitlo dokonca povedľa Jána Levo
slaYa Bellu, a to v Bellových Slovenských 
štvorspevoch; ktoré vyšli vo Viedni v roku 
1864.10 

Pre Kadavého sldadateľa a upravovateľa 
sú oveľa plodnejšie sedemdesiate a osemde· 
siate roky minlého storočia-; V pražskej zbier
ke štvorspevov pre mužské hlasy Hlahol, 
ktorá vychádzala u Ern. Starého, vydal Ka
davý pod číslom 77 r. 1880 Slovenské ná
rodnie piesne. Z piatich vtedy uvedených 
slovenských ľudových piesní patria dve Ka
davému, t. j. číslo 1 .\ri tra, milá Nitr·a a číslo 
5 Rozchod (Sivá holubička po Dunaji splý
vá), ďalšie dye upravil S tefan Fajnor a jed· 
nu Ján Levoslav Bella. Nitra v úprave Ka
davého sa stala najpopulárnejšou. Pokúsil. sa 
v nej o prekomponovanie záverečnej slohy. 
Stavia proti sebe sbor a sólový barytón, pri-

čom sa však stráca v shore v lastný· nápev 
ľudovej piesne. V jednodnchej harmonizácii 
sa autor opiera o hlavné súzvukové spoje
nia a používa na jviac zmenšené septakordy. 
Hlavný cieľ však dosiahol: zapôsobil ·daste· 
necky a povzbudivo po stránke národnej. 

Podobný v)'znam mal jeho Veniec zo slo
venských piesní pre mužský sbor, ktorý vy
tlačil K. Rcyl v Prahe (bez roku) . Kadavý 
v ňom zharmonizoval t<·chto šesť sloven
ských ľudový-ch piesní : 'Ide ťažký furman 
k nám; Dievča, dievča lastovička ; Láska, 
Bože, láska; Bože, Bože, čo mám robiť; 
Umrcm, umrerl}; Ej, už sa na. tej hore lísťa 
čer·veneje. Jeho ha'l"monizácie majú podobnú 
faktúru, akú použil už predtým v Sloven· 
ských národných piesňach. Homofónne uspô
sobenie akordov má za účel v slávnostnej 
plnosti a bohatstve ešte viac posilniť · slo
venské vlastenecké nadšenie tej doby. 

Po smrti J. Kadavého vydal otec Zdeúka 
Nejedlého Roman Nejedlý v zbierke muž
sk)rch štvorspevov svetskych i kostolný-ch 
Vlastimil (v komisii kníhkupectva .J. Vese· 
líka v Litomyšle a K. vVinklera v Brne) r. 
1886 harmonizáciu piesrú Sadla muška na 
k onárik (číslo 66. zošit 11) a Prídi, Janík 
premilený (číslo 92, zošit 17). Konečne zá
sluhou Júliusa Letr'íana sme . poznali Kada
vého mužský sbor Otčina na slová M. M. 
Hodžu, ktorý Letnaň uverejnil vo Výbere 
zo staršej sborovcj tvorby (Osveta, Martin 
1956). Ten ist)' vlasteneeký pátos, homofón
na faktúra a slávnostnosť dáva celkový· vý
raz jednoduchému sboru Kadavého. V pev
nej viere v lepšiu budúcnosť Slovenska po· 
r'ía l autor záver na slová: Slávna budeš, ot
čina, žiadajúc na tomto mieste predvedenie 
v silnom v-ý-raze. Ako dramatický pr·otiklad 
v tichom znení zhudobnil nasledujúce slová: 
Tu sme doma, rodina. 

Profil Kadavého by nebol úplný, keby 
sme nepoukázali na - jeho najzäslužnejšiu 
činnosť. Kadavý patrí k vydavateľom Slo
venských spevov11, t. j. prvej zbierky slo
venských ľudových piesní na vedecké l:i'c
ly. Pover·eníctvo pre zbieranie a vydanie 
Slo,-enských spevov sa utvorilo v b)'valom 
Turčianskom Sv. Martine v zložení: J án 
Francisci (predseda), Ondrej Halaša (po
kladník), Pavel Mudroň (člen) , Ján Kadavý 
(poriadateľ) . Nemožno pochybovať, že Karla
vému ako usporiadateľovi pripadla najtazsh 
úloha. Napísal i predhovor k vydaniu Jlr
vého zväzku Slovenských spevov roku 1880 
(Turčianský Sv. Martin), ktorý skromne na
zýva Pripomenutie. 

Tam u sudzuje, že "veliká väčšina naších 
prostonárodrifch piesní pochodí z doby stre
dov eku". Určuje, ktoré stupnice -sú v 'nápe-
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voch slovenských ľudov),ch piesní, a zisťuje, 
že popri star)'ch cirkevných stupniciach je 
to najmä t zv. zložitá stupnica12 so zväčšenou 
sekw1dou v obidvoch tetrachordoch (c, d, es, 
fi s. g, as, h, c), ktorú do svojej hudby pri
jali , i Maďari. Všíma si začiatočný a záve
rečný interval slovensk),ch ľudových pies
ni, ktoré po stránke tóninovej informatívne 
zrov-náva s ruskou ľudovou piesňou, p ri
hliadajúc k Balakirevovmu Sborniku rus
skich narodnych peseň (1866) . Okrem toho 
použil ako zrovnávad materiál moravskú 
ľudovú pieseň podľa :\Ioravs:k-ých národnío::h 
písni, vydaných Norbe1·tom J avôrkom v ú
prave pre klavír v Brne r. 1864. Pr·ipomína 
tiež voľný recitatívny charakter slovenskej 
ľudovej piesne, ďalef ol<olnosť, že na nic
ktorý obľúbený nápev sa spieva viac p;esni, 
a tiež upozorňuje na rôzne varianty. Z jed
notliv)-ch druhov slovensk ých ľudových 
piesní venuje pozornosť trávniciam, pies1i am 
s voľným t empom s predlženým záverom. 
Ba dokonca si všimol i skutočnosť, ako ľu
dová svetská pieseň ovplyvnila duchovnú 
pieseň, a pritom odkazuje na druhý diel 
kancionálu J akuba Kunvaldského (Nešpor 
český) z roku 1576. . 

Kadavého Pripomenutie nemožno hodnoti ť 
ako vedeckú štúdiu. Už jej názov svedčí o 
tom, že Kadavému šlo o niekoľko pripomie
nok a upozornení k vzniku, tónine a druhu 
i významu slovenskej ľudovej piesne. Slo
venské vlastenectvo a slovanská vzájomnosť 
ho viedli k tomuto skutku, takže jeho Slo
venské spevy s Pripomenutím a vydaním 
603 ľudových piesní (vrátane Yariant, krako
viakov a hier) možno porov-nať s Novými 
národními písnemi moravsk)-mi s nápevy 
(1882) od moravského dialektológa a zbera
teľa Františka Bartoša. Slovensko zásluhou 
Jána Kadavého d ostalo prvé zbierky slo· 
vensk),ch ľudových piesní, z ktorých mohol 
vychádzať vedecký folkloristický výskum, 
napr. i Béla Bartók a J ozef Kresánek. 

. \.k zhNiame celú čilmosť Jána Kadavého, 
treba predovšetkým oceniť, že i napriek 
vlastn~-n1 veľmi neutešeným sociálnym po
merom vykonal veľké a všestranné dielo v 
prospech slovenského ľudu v druhej polovici 
19. storočia. "On bol všade, kde bolo treba 
obetovať," hovorí o ňom Vajanský. Bol hu
dobný pedagóg, básnik , skladateľ, upravo
vateľ, zberateľ ľudov)·ch piesní i nakladateľ. 
Opäť Vajansk ý podotýka: "Tento jediný
chudobný muž vydal na svoje útraty také 
diela, jak}-rni sa sotva pochlúbiť móže da
jaký náš spol ek." 

Ako skladateľ a upravovateľ sa celkom. 
zapojil do slovenskej generácie, ktorú tvorili 
Michal Laciak, Viliam Paulíny-Tóth, Milo~ 
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Francisci, Stefan Fajnor i mladý Ján Levo
slav Bella. Tá mala revolučnv charakter. 

I keď sa mu Slovensko -stalo druhou 
vlasťou, udržoval styk y s pražsk-ým hudob
ným prostredím, svoje práce vydával tiež 
v Prahe a zároveú sa stal jedným z vzorov 
česko-slovenskej vzájomnosti a spolupráce. 

POZl\TÄMKY 
1 Literatúra doteraz uvádzala dátum na

rodenia Jána Kadav,ého 7. ·apríl . 1810. Podľa 
zistenia a udania Státneho archívu v .Jab
lonci nad Nisou narodil sa Ján KadaY'S' 
8. apríla 1810 v Jestiebí, farsk ý úrad Po
niklá, v popisnom čísle 7. Krstil ho pastor 
kfižlický Matouš Havlík, padľa čoho možno 
usudzovať, že bol evanjelilc ?vleuá rodičov a 
ostatné údaje uvádzam podľa udania toho 
istého archív u. Obec sa vtedy menovala Jes
tl'ebi, dnes Jesti'abí ; žije v nej iba 140 oby
vateľov. Prvé literárne zprávy o Kadavom 
podal Vojtech Kryšpín v svojom užitoč
nom spise: Obraz činnosti literárni učitel
stva československého za posledních sto let 
od 1780 do 1882 (Praha 1885) . 

2 Je to vlastne nekrológ, ktorý napísal Va
jansk ý do Národn)rch novín 14. augusta 1883 
(~árodnie noviny XIV- 1883, Turčiansky 
Sv. Martin, 4. VIII., č. 94). - Dakujem uči
teľovi M. C. Metelk.ovi za láskavé zapožiča
nie odpisu článku Vajanského z Národných 
novín- Porov. tiež Slovenské pohľady VIH-
1888, 37. 

s Ottliv slovnik naučnv uvádza (šifra 
Včk), že Kadavý bol v Budapešti už v roku 
1837. 

4 Tento dokumentárny spis vydal Kadavý 
v Pešti r. 1843 (Tlač J os. Beiroela) . V kniž
nici Univerzity Komenského v Bratislave 
pod sign_ XX-F-313. Dakujem kol. Vl. Dvo
fáčkovi za láskavú ochotu. 

5 P orovnaj Ernest Zavarsk)r:. Ján Levo
slav Bella. Zivot a dielo (Bratislava 1955) , 
52. 

5a Pazdirkuv Hudebni slovník naučný II-
1937 uvádza Kadavého pôsobenie v Martine 
od r. 1851. Tento rok nie je však doložený. 
Rok 1871, ktorý uvádzam podľa zistenia 
doc. dr. J. Kresánka, je bezpečný. 

6 V roku 1869 vyšiel vo \' tedajšom Ra
kúsko-Uhorsku základný školský zákon, kto
rý zaradil spev medzi povinné predmety na 
obecnej i meštianskej škole. Porovnai moju 
štúdiu J ak učili naši kanton zpevu (Hudeb
ni rozhledy V-1952, č. 15, str. 18 a č. 16, str. 
14). 

7 O Zvonai'ovi a Neudorflovi vicľ moju 
citovanú štúdiu v Hudebních rozhledech. 

r Ludwig van Beethoven: Fidelio 

Sto deväťdesiate v)Točie BeethovenoYho 
narodenia nám pripomenulo Národné di
vadlo v Bratislave uvedením jeho opery Fi
delio. Význam a hodnotu tohto Beethove
novho nádherného vyznania slobody, ľud
skosti a vysokých mravných ideálov iste 
netreba rozvádzať. Pre tieto ideové, a pl·av
da, i hudobné hodnoty je každé nové na
študovanie Fidelia udalosťou v hudobnom 
živote. Skoda, že S~D uviedlo túto premiéru 
krátko po takej hudobnej slávnosti, alwu 
bolo p rvé predvedenie Suchoňovho Sväto
pluka, takže sa uskutočnila takrečeno v je
ho tieni. 

V porovnaní s niektorými opernými pred
stavenialni, ktoré sme v uplynulej sezóne 
·videli na scéne SXD, vyznačuje sa nové na
študovanie Fidelia zreteľnou snahou reži
séra i scénického výtvarnika o správne po
chopený realizmus na opernej scéne, kto~' 
sa snaží iba prebúdzať ilúziu skutočného ži
vota na javisku otrockým kopírovaním rôz
nych detailov a detailikov - veď takáto 
lapidárna drobnokresba namiesto dokres
ľovania iba zatemňuje pravý zmysel ved a 
zovňajškovými podrobnosťami len odvádza 
pozornosť jednak od podstaty obsahu, jed
nak od hudby - kým pravý realizmus vy
zdvihuje podstatu, významové jadro, hlav
nú ideu diela, veľkoryso ju načrtávajúc 
v jednotnej, dôsledne premyslenej koncepcii, 
ahy v jedinom smelo vypätom oblúku viedla 
diváka bez vybočenia k nepodstatn)'lll, okra
jovým detailom od začiatku predstavenia až 
do konca. Zdá sa nám, že toto mal režisér 
:\1iroslav Fischer na mysli, keď v bulletine 
písal o novom poňa tí Fidelia. Táto snaha -
spojená so zreteľným úsilím o štýlovosť, je 
veľmi sympatická a záslužná, lebo na bra
tislavskej opernej scéne v posledn ých ro
koch prevládal akýsi pseudorealizmus, sna
žiaci sa veci uchopiť nie znútra, ale zvon ku, 
ktorý sa popisnosťou a miesta mi až sw·ovos-

8 Nápev u Kadavého je čiastočne met ricky 
pozmenený na rozdiel od nápevu tejto pies
ne, ktorý uvádza napr. Emil Hula vo svo
jom sbol'll.íku pre stredné školy a učiteľské 
ústavy (Praha 1937) . Pôvodcu nápevu Hula 
J).(•pozná. 

~ Pieseil. je bez názvn. Uvádzam jej za
čiatočný text. Autorom textu a nápevu je 
pravdepodobne Ján Kadavý, hoci nie je 
podpísaný. 

10 Túto zbierku som nemal v rukách. U
vádzam ju podľa Pazdirkovho hudebního 

Gejza Zelenay (Rocco) a Boris Simanovský 
( Pizzzro) Foto: G: Podhorský 

ťou prcjavn blížil viaC' či menej k naturaliz
mu. Fischer :r.rejme chápe, že ten pravý re
alistick)- režijn)' sloh vyjadruje hlavnú myš
lienku v štylizovanej skratke, prenechávn
júc dotvúranie podrobností divákovi. .\lá 
zmysel aj pre čistotu slohu, k torá vypl)•va 
z jednohwsti koncepcie. Výsledkom je vkus
né, nenásilné a citJi,•o vedené predstavenie, 
Yyrovnané v nm·ábani so sordínmni a g m 
dáciami pri rozvíjaní deja a jemnou dávkou 
štylizovania vyzdvihujúce príbeh :r. roviny 
krvavej revolučnej udalosti na yy~1;1iin hladi
n u ideovej drámy. Ze to práve v prípade 
Beethovenovho Fidelia, kde v konvenčnom 
rámci singspiclu vládne vysoké napätie dra
matického konfliktu beethovenovskej špeci-

slovníkn naučného II-1937. -- Ernest Zavar
ský v citovanom spise o J. L BeHo,-i sa ne
zmieií.uje o Karlavého sboro<'h v Bellov)•ch 
Slovensk~·ch i<t.-orspevoch. 

11 Vo výtlačku Kadavého Slo,·cnsk )•ch spe
vov, k torý som mal vypožičaný z Dstav u 
etnografie a folk loristiky pri Ceskoslo venskej 
akadémii vied. odbočke v Bme, sú mnohé 
poználllky písané rukou Leoša Janáčka. 

12 Y niektorý<'h n úukách o hudbe sa tá to 
stupnica naz)' \~a tiež cigánskn. 
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M. čes&nyová a G. Papp vytvorili hlavn~ 
postavy v opere Fidelio 

Foto: G. Podhor ský 

fickej váhy, nie je ľaU:ý oriešok, to vie 
každý odborrúk. Pri tomto v zásade a v 
hlavných črtách veľmi kladnom poňatí sa 
však Fischer n eubránil niektorým momen
tom, ktoré sú ešte vždy poplatné zbytočnej 
popisn osti a narúšajú čistotu slohu. Zdá sa. 
že tá stará, primitívne pseudorealistická oper~ 
~~ réžia bujnela u nás h·ochu pddlho, aby sa 
JeJ nectností dalo len tak ľahko zbaviť. lVItí
me na mysli napr. - i keď je to zdanliYo 
nepatrný detail ·- ~Iarcelinino pohrávanie 
si s kytič],ami v prvom obraze. Pripomíname 
to preto, lebo niekedy treba viac odvah y 
pridŕžať sa tradície ak o byť n ovátorom. Po
dia pôvodnej lj.pravy má Marcelina hladiC 
bielizeií. - čo v tomto prípade nie je na
ivné napodobňovanie skutočnosti, ale v yjad
renie podstaty Marcelininej osobnosti prie
mern ého malomeštiackeho dievčaťa a celého 
jej sveta pomocou určitého ty pického mo
mentu a dáva to celému prostrediu v tomto 
obraze typické, správne ovzdušie. To vša..!;: 
n emožno povedať o kvetoch, ktoré nie sú 
ničím ty pickým pt·e Marcclinu ani pre jej 
malomeštiacky svetík. Alebo v scéne k opa
nia hrobu dvíh anie kameňa: obecenstvo na
ťahuje krk, aby videlo, ako sa Rocco a Leo
nóra nadrapujú s ťažkým kvádrom, to sa 
v tej chvíli stáva hla "\o"llým stredom pozol"
nosti, a hudba a všetko ostatn é je vedľaj
šie. Nedalo b y sa tomtt vyhnúť niekoľk)rri 
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n áznakovýnú pohy bmi Y temnom kúte ja
vislm za pomoci svetiel ?! Divák h y nesporne· 
J?Ochopil, že ide o štylizáciu k op ania hrobu. 
Co sa t)·ka práve svetiel, tejto dôle-.litej 
zložky súcasnej umeleckej inscenácie, pomo
cou ktorej sa da jú v divadle robiť h otové·· 
divy, tá je na n ašej scéne vonkon com pri
mitívna, nevynachádzavá a n eumeleck á -
vraj vinou nedostatkov technického zariade
nia, pochádzajúceho takrečeno z čias Márie· 
Terézie. Nedalo by sa v tejto veci niečo uro
biť ?! - Francúzsk e k ostýmovanie p okladá
me za zbytočné. V reakčnej Viedni Beetho
venov)-ch čias bolo nutné situovať dej Fide
lia do Spanielska, čiže do vzdialenej, e.""<o-· 
tickej k rajiny - keby sa to h olo odohrávalo 
v o Francúzsku, holo by to príliš zaváňalo 
ohňom a sírou revolúcie. Keď sa dnes, po 
pol druha storočí , naznači kostýmalni, že ide 
o príhodu z Veľkej francúzskej revolúcie, 
nemá to už nijaké politické ostrie, naopak, 
pozorný divák sa čuduje, že "neďaleko Se
villy" sú ľudia oblečerú ako neďaleko Pa
ríža a že Don Pizzaro sa snaží vyzerať ako 
Napoleon. - Skúšobným kameňom správne 
revolučne chápan ej réžie Fidelia je posledný 
obraz : či a ako dokáže režisér zapojiť ľu
dové masy do aktu oslobodenia politických 
väzňov a či sa vyznelÚe posledného shoru 
ako jasavého hymnu ľudu na slobodu a prá
vo umocní aj režijnými p rostriedkami. Fi
scherov p rístup k záverečnému obrazu je ne
sporne správny . Mohol však pracovať sýtej
šími farbami, vniesť do obrazu viac dyna
mičnosti, aby vyznel ešte silnejšie, farhistej
šie, pohnutejšie. 

Yo Yývoji mladého dit·igenta Gerharda 
Auera rozhodne badať kvalitatívnv rast. J e
ho hudobné naštudovanie Fidell~ zostáva 
\"Šak dôstojnej rept·odukcii Beethovena ešte 
mn~ho dlžné, h laYne vo vyrovnanosti jed
notlivých nfistrojov)•ch skupin, v ich presnej 
a jemnejšej vn útornej diferenciácii a v o voľ
b e niektorých t emp. K beethovenovskej 
š týlovosti patrí viac ako .dobrá vôľa sve
domitá práca a mladistvá dynamičnosť _ .• 
Sbor v ä:díov vyznel pekne, v poslednom ob
r aze m::l byť však monumentálnejší, strhu
júcejší. 

Scénické návrhy Zbyňka Koláia vyšli z 
u meleckej súťaže kolck""tivu veľmi čestne. 
VY:tvoril účelne riešen)• priestor b ez zbytoč
neJ mnohovravnosti, navodzujúci potrebnú 
atmosféru . 

Co sa týka výkonu só.listov v obsadení 
prvej prelniéry, tu treb a opäť konštatovať 
najväčší nedostatok speváckej zložky našej 
opery, že po toľkých rokoch sa ešte v ždy 
n epodarilo vytvoriť vyr ovnaný k olek tív. Me
d zi výkonmi jednotlivých spevákov sú veľké 

l"Ozdiely po technickej i výrazovej stránke. 
Dokon alému umeleckému zážitku posluchá
ča bráni to, že účinkujúr.ich nemôže vnímať 
ako jednotne ladený umelecký celok, ale ako 
viac či menej n áhodný konglomerát jed 
notlivých individualít, z ktorých si každá 
nárokuje pozornos ť - či už v smere klad
nom alebo zápornom ~ niečím in)•m. (Túto 
nevyrovnanosť najväčšmi cítiC v ensemhlo
vých spevoch , kde sa práve u Beethovena 
vvžaduje bezpečne vyvážená slohová "J.S

t;ta !) Spomeňme aspoň taký protiklad, ako 
je Margita Cesányová, ktorá vie svoje zrelé, 
veľké majstrovstvo spájať s práve takou ru
t inou, a Alžbeta Svob odová, ktorá sviežos
ťou, ale aj určitou školáckosťou p rejavu vy
voláva ovzdušie absolventských koncertov. 
Dr. Papp, ako obyčajne, podal solidny, vkus
ný, inteligen tne muzikálny výk on. Gejza Ze
lenay ako Rocco bol hlasove výbomý, zato 
herecky trošku statick ý. Bolo b y škoda, ke
b y Zelenay ustrnul na šablóne dôstojných 
starcov. Medzi jeho podarúm pohansk ého 
veľkňaza v Svätoplukovi a Rocca nie je tak
mer nijaký rozdiel, a pritom - čo do slo
hu - sú to dva úplne odlišné svety l Rocco 
je predsa singspielov á figúrka! - ::\' ajpt·o
blematickejší z galérie postáv je Pizzaro Bo
risa Simanovského. Pizzaro je predsa čosi 
oveľa viac ako operný zloduch , je to Flo
restanov polilick )• p rotivník r~prezentant 
reakcie, ktorý je t y ranom schopný m aj vraž
d y práve preto, že kŕčovite obhajuje n e
odvratne stratenú pozíciu. Z Pizzara musí 
vanúť hrôza a sila chladnej odhodlanosti -
ináč h y nemohol byť tak cllho víťazn)'m 
Florestanovým protivníkom! Na Simanov
ského h ereckom i hlasovom stvárnerú tejto 
postavy by sa mohlo ešte veľa dotvoriť, tým 
skôr , že je to v hraniciach schopnosti tohto 
mladého a talen tované_ho speváka. ~ Mart
voň v úlohe don a Fernanda je spoľahlivý 
a ko vždy - čo je väčšia chvála, než by sa 
n a prv)- pohľad zdalo. 

Nemôže byť sporu o tom, že hudobné na· 
študovalÚe i vý kony sólistov a sboru b y si 
7.aslúžili podrobnejší rozbor. Nie je to však 
v rámci obvyklého rozsahu referátov možné. 
Disproporcionalita, ktorá takto vzniká me
dzi rozborom réžie a hodnotením ostatných 
zložiek predstavenia, je odôvodnená stavom 
n ašej opernej réžie, k tor )• by b olo hodno 
rozdislmtovať. Stáva sa totiž zjavným -
dokazuje to aj poňatie Svätopluka - že na
ša reprezentačná scéna sa v tomto ohľade 
do určitej miery omeškáva za súčasným vý
vojoin v zahraničí, ba aj za Prahou. Prvým 
lu-okom na ceste k náprav e je teoretické u
vedomenie si problematiky , clrnh)-m by ma
la byť nevy·h nutná Yýmena skúseností a 

p odnetov med zi režisérmi: po hos tiské v y_
stúpenia režisérov z iných opem)·ch scén 
u nús a študijné poby ty našich režisérov pri 
rôznych opern)·ch scénach u n ás i za hrani
cami, aby m ohli vidieť, porovnávať a štu
dovať. 

Viem Sedí; ·á 

PO KOSICKEJ PRE~IIÉH.E SY1TOPIXKA 
(8. v. 1960) 

Opona n a javisku Státneho divadla v Ko
šiciach, ktorá u zavrela Jnerniérové prc<lsta
'!'enie novej opery národného umelca Euge
na Suchoňa "Svätopluk", vonkoncom n e
p rerušila prerlpremiéroYé vzrušenie, n euti
šila myseľ, p replnenú myšlienk ami, n e
ukľudnila srdce, p rekypujúce nov)·mi em v
cialni. J edno b olo okam žite jasné ~- z pe·ra 
umelca vskutku národn<,ho sa zrodilo dielo 
mimoriadn e sugesthnej podmanivosti. Slo
venský n árod dostal do pokladnice skvosto,
národnej hudby perlu podobného charakte
ru, akou sa pý-šia mnohé európske n árodné 
hudobn é kultúry ·- veľkú his torickú operu, 
no svojou ústrednou myšlienkou i hudob
ným stvámením s korcľlmi pln e zapustený 
mi do pôdy našej súčasnosti . . J0dným z naj· 
záYažnejších kladov tohto diela je však i to, 
že napriek splnen iu hudobno-rečových po
ziaclaviek 20. storočia je to dielo jasne 
zrozumiteTné, že tí, ktor~·m b ola zverená 
inscen ácia tohto diela v Košiciach , sa stali 
jeho spolutvorcami. ·sú to šéf opery J ozef 
Vincourek režisér Kornel Hájek a "'' tvar rúk 
Ján llanáf'- Veden ý týnúto umelcanri, veno
Yal cel)• kolektív opery dielu celkom mimo
riadnu pozornosť a lásku. Suchoňov Sväto
p luk je taká náročná opera, že si žiada 
v rcholné vypätie od predstaviteľ ov titulnej 
úlohy i všet1.-)·ch sólistov až po posledného 
člena opern ého sboru, roYnako ako aj od 
všetkých nástrojových skupín orchestra. A 
tak sa pred našimi očam."Í vyvíjali na scéne 
vyp äté dramatick é konflik ty, ktoré v iedla 
jednotiaca sila v spoločný mohutný tok 
opernej drámy . Hneď v prvom momente 
zaujala štýlová, koncentrovaná scéna. Od 
prvého konfliktu medzi Svätopl ukovými 
synmi pevne viedla režisérova l'ttlm svoje 
postavy k záverečnému finále, naplnila ich 
potrebnou dávk ou vzrušen ého dy n amizmu i 
jemnej lyriky a uplat nila niektoré na pr\"ý 
pohľad drobné, n o celkom osobité režisérove 
nápady. J e potrebné spomenúť aspoň d va 
vrcholy v práci režiséra, a to fa~cinuj(t cu 
plochu réžie druhého dejstva. Harmonick ým 
doplnkom práce režiséra a ,r)~tvarníka hola 
choreogt·afia Stanisla,·a R emara a kost:;·m y 
Ľudmily Pw·kyúovej . 
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Anton Matej ček ako kráľ Svätopluk v košickej 
inscenácii rovnomennej Suchoňovej opery 

Foto: M. Litavskä 

P re orchester· opery Státneho divadla ~ 
Košiciach hola táto ľ1loha viac ako náročná. 
Séf opery Jozef Vincourek však venoval 
prfprave Suchoňovho Svätopluka mimo riad
nu pozornosť. }'ďaka tomu podarilo sa aj 
orchesu·u zhostJť sa tejto povinnosti veľmi 
čestne. ~edostatky, ktoré zostali, sú momen
tálne na? sily tohto telesa. Pod obne aj sbor 
(sbormaJster Ján Grunwald) v ynakladal sú
s~redené ť1 silie o zvlá.dnutie náročnej parti
tury.~ .Je len pochopiteľné, že pre takúto 
veľku • oper~ nemôže vystačiť 4.0-členn)• 
sbor uz SVOJim počto1n, no najmä preto, lebo 
angažo~aní externisti , . n iektorých prípa
doch vtac statujú ako spie,·ajú. 

X a úspeehu premiéry Svätopluka mal do 
značnej miery podiel Hastlivý výher sólis
:ov . Jedm)'m .predsta,riteľom titulnej roly 
JC .\nLon :\IalcJcek. Je to spevácky n najmä 
hererk:v pekne vykreslen)• charakter tvrdého 
pano,·nika, rozpolteného výčitkami sved o
mia. Celkom mimoriadny boi v?:ak V\' · 

nikajúci Yýkon hosťujúceh-o Bohuša Hanál~a 
v úlohl' :\1ojmíra . Jp to prvotriedny spevftl' 
so zna<'n)'tni schopnosťami hereckými. Bez 
ak)·chkoľvek technických· hlasových problé
mo,· !en muzi.círuje. a do najjemnejších 
nuanst \'ykresľuJe S\'OJU postavu aj herecky . 
Farbou a intenzito u l1la$u, ako UJ herccký;n 
naturelom, bol na jvhodnejširn ITanákov)·m 
pendantom Osvald Bngel v úlohe Svä toplu-
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ka rnladšieho, Mojrnírovho b rata. J úli us 
Regec (Záboj) p otvrdil už dávnejšiu mien 
ku, že sú mu bližšie opery skladateľov typu 
Janáčka alebo Suchoňa. Elena Gmucová 
~eut?míra) a . _Anna Poláková (Milena) 
~spesne vytvorili dve hlavné kontrastujúce 
zenské postavy opery . Dobrým hereckýn 
~ ~peváckym výkonom sa k nim zaraďujú 
ttez Oľga Golovková (Blagota), Ladislav 
N_eshy~a ~Zrec) ~ Anton Hucik (Dr·agomír). 
T~to. vsetct! ~!.ko UJ ďalší, sa zaslúžili o úspeš
nu mscenacm Svätopluka, ktorá sa nestra
tila z našej mysle zatiahnutím opony, ale 
zanechala v nás trvalé doj my. 

Ľubomír Cížek 

K CESKOSLOVENSKEJ PREM!F:RE 
FARKASOVF.J OPERETY SKOL..'\_ ZA'ľOV 

Vďaka pohotovej dramaturgii bra tislav
skej Novej scén y m á naše obecenstvo mož
nosf zavčasu sa oboznámiť s význačnými 
novinkami našej i svetovej operetnej pro
dukcie a je (i keď mimovoľne) svedkom 
veľmi odlišných tendencií, ktoré chcú určiť 
smer ďalšieho vývoja tohto žánru. Skutoč
nosť, že v priebehu jedného roka sme mali 
možnosť vidieť tri rôzne spôsoby r iešer.ia 
problému operetnej krízy, svedčí nielen o 
vážnosti situácie, v akej sa opereta nach:i
dza, ale aj o rešpekte, s akým k nej za 
rôznych podmienok a s rôznymi úmyslami 
pristupujú skladatelia odlišných kvalít. 

I keď opereta súčasného maďarského skla
dateľa Ferenca Farkasa, laureáta Kossutho
vej ceny, nie je z tých , ktoré tvoria vývo
jov ú špičku, predsa je poznačená tendencia
ml dneška, a to asp oi1 v snahe zbaviť sa 
starých operetných manier a vytvoriť ope
retu zo súčasnosti. Vravimc naschvál zo sú 
~snosti, a nie súčasnú, lebo súčasnosť jé t u 
iba vo YOnkajšom rámci, mieste a čase do 
ktOI'ého je v podstate univerzálny· p ribeh 
zasadený. 

Dobové tendencie ovplyn1ili samOin~· po
hľad autorov na operetu ako takú . Prenese
nie váhy na fabulu je na jerln<'j stram~ kro
kom dopredu preto, že pomáha vvlúčiť z 
celku všetko banálne, vyjadrovan~ sit>ho
dlb)'IIli sladkými áriami, a pos{m! celo!> 
d? polôh realistickejš.ích, na druhej strane 
vs~k nevyhnutne vedie k potlačer,iu hudoL
ne; zložky a výsledkom je skôr veselohra 
so spevmi a hudbou ako opereta ako su 
zdôrazňuje v podtitule (" Opereta 'v dvoch 
častiach") . Táto tendenciu j e zaiste ~ehopná 
ďalšieho v)·voja. Vyžaduje si vhk hez
pod~e_nečne dobré, a čo je najdôležitejšie, 
nove. libreto. A práve disproporcia medzi 

'. tradičným libretom a progresívnosťou skla
dateľovho zámeru zavinila, že v)·sleclok je 
rozpačitý. 

Sviežo a remeselne dobre napisan6 libreto 
Rezso Tôroka sa snaží byť súčasné. Blíži sa 
k súčasnosti prostredím príbehu (roľnícke 
dr užstvo) a postavami, ktoré sa ~ pohy
bujú (predsedrúčka JRD, p1·ednos~a swuicc) . 
Od súčasnosti sa však odkláňa spôsobom 
rozvijania, r iešeri.ia a najmä odho.lc·· 
uia príčin konfliktu . Nový (rela tívne) je 
moment, okolo ktorého sa rozvíia pribeh. 
Nevraživosť medzi svokratni a zaťmi. Spô
sob, akým sa v happy-ende konflikt vyrieši. 
nehovorí nič o morálke dnešného človeka na 
socialistickej dedine, je t o iba vhodn 'l ~abló
na pre hocijakých ľudi, k torá sa môže po
užiť hocikedy-a hocikde. l keď je dej veľmi 
pútavý a zábavný, ako celok sa libreto 
pohybuje na platforme meštiackej operetnej 
produkcie. 

Z hľadiska h udobného treba hodnotiť 
zámer využiť ľudovú melodiku, najmä v 
sborových úsekoch. Tu sa skladateľovi duri. 
Snaha po asentimentálnej melodike sólo
vých árii hraniči miestami s amelodičnos-

ťotL ~ajväčšie výhrady možno maC proti 
t)•m miestam, kde chce hudba charakteri
zovať. Nielen preto, že do celkovej popisnej 
koncepcie podobné p rvky št),love nezapa
dajú, ale najmä p reto, že disonancie ple
chových harmónií, robiacich si nárok na 
evokovanie humornej nálady, sa časom &tá
vajú triviálnou šablónou, hoci u Stt·avin
ského vznikla ako kus ozajstného umenia. 

O úspech operety sa zaslúžil celý súbor 
Novej scény. Na pcvom miest<' tre!>a vsak 
spomenúť hosťujúceho režiséra O. Jariabka, 
ktorý prekvapil vtipnosťou a sviežosťou 
celkovej koncepcie. Dúfajme, že sa s Jariab
kom-režisérom b udeme viac sh·etáYať. Z he~ 
reckých výkonov zaujali G. Veclová a E. 
Kostelnik, predstavitelia titulných postáv. 
Popri preexponovanej l ei M. Dunákovej 
p ríjemne zapôsobili O. Gallová a J. Ku
chár. Orchester pod vedením E. Slez·:d~a 
bol okrem intonačných nedostatkov v prYej 
časti spoľahlivou op01:ou spevákov. 

Divák odchádza z tohto predstavenia ro
zosmiaty a pobavený. My sa však pýtame, 
či t o stači. 

Peter F altin 

Cikkerov 11Beg Bajazid" v Altenburgu 

Cikkerovu operu "Beg Bajazid" predviedli 15. mája t. r. s veľkým úspechom v Kmjskom 
divadle v Altenbur·gu (NDR), o čom svedčia recenzie, tLverejnené " niehtorých novinách. 
Prinášame vý1íatky z dvoch časopisov. 

.,Die Union" z 18. mája 1960 okrem iného 
píše: " . . . Cikkerovi a jeho libretistovi nejde 
iba o opisovan ie histol"Íckého deja. Autori 
spájajú s nim m-čitú etickú požiadavku. Vy
nára sa tu hlboko ľudská záležitosť za d e
jom diela, predvedenom skoro vo forme po
dobenstva: Zriekanie sa a poznanie Baja
zida, jeho ochota uznať svoje previnenie a 
priznať sa k vyššej ľudskosti. 

Pretniéra, ktorú sme zažili v Altenhurgu, 
stala sa trval)•m úspechom pr·e celý súbor 
a nie v poslednom rade aj pre Krajskú ka
pelu, ktorá pod intenzívnym, javisko s or
chestrom pevne spájajúcim vedením Mar
tina Egelkrauta hrala živo a rázne. Dr. Ri
chard Hein p ripravil inscenáciu veľmi dô
kladne. Koncentroval dej hlavne na pod
statné základné p rvky. Zvlášť účinne ])ola 
jasná stav:ba prológového obrazu, podporo
vaná predovšetl{ým šetrným, len náznako
vým, no predsa atmosfericky nesl),chane 
hustým javiskovým obrazom Petra Rotheho. 
:\lenej presvedčivé bolo vedenie sborov. P1·e 
naše cítenie tu ešte chýbala prísna koncen
trácia. ~ena šiel sa. ešte sloh, k torý by bol 

zodpoYedal tomuto zvláštnemu dielu medzi 
d rámou a oratóriom. Na programe figurovalo 
veľa lnien. Pr e altenbursk)r súbor je chvály
hodné, že aj najmenšie úlohy boli dobre ob
sadené. Obzvlášť pôsobivé a cel é predstave
nie usmerňujúce boli výkony: Kiliana [)an
nera (hlavne herecky silný predstavilcľ Bn
jazida), Edith Bieniasovej (Katka), lngeborg 
Eswaldovej (Anna) a mohutný hlas Wer
nera K.rafta (Hassan) . . . " 

'vV erner \\1 o lf v časopise Leipzigt-:r V ol ks-
zeitung z 22. mája :1960 píše: . 

" .. . Tento dej vedeli skladateľ a jeho 
libretista Ján Smrek vyjadriť v hlboko do
jímavých scénach . Oživuje sa tu ncsm.ierne 
utrpenie, ale aj nezlotnná sila slo,·enského 
ľudu. A práve tak dojímavo sa uplatúujú 
Ynútorné rozpory a premena Bajazid a. Hud
ba, vystavaná na pr-vkoch slovenskélFJ fol
klóru, má uchvacújúcu dramatickú . silu, ale 
aj veľa dôrazných lyrick)•ch momentov. Ta
ký obsah priYádza celkom priwdzene mno
hé- drsné tóny a zvukové tren!ce. Ale aj lu 
vládne ozaj pra vdiv)• cit, ktorý vyv1·cho
ľuje v scéne návratu do clomoriny. Dych 
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Gerhard Scholler (Abdul) a Kilian Danner 
(Bajazid) v inscenácii Cikkerovej opery Beg 
Baj azid v Altenburgu Foto: W. Gerhardt 

slovenských hôr a lesoY, ktorý chcel dať skla
dateľ pocítiť v tomto diele, sa tu uplatňuje 
ako osviežujúci element. 

Súbor Krajského divadla v Altenburgu za
sadil sa s veľkou energiou o úspešné predve
denie tohto významného diela. Režisér dr. 
Richard .Hein sa snažil o vytvorenie živých 
scén , ako aj o premyslené charakter~zovanie 
jednotlivých postáv sboru. Pr itom sa vyda
rilo veľa presvedčujúcich scén. 

Ako Bajazid vie Kil.:ian Danner účinne 
pôsobiť intenzitou svojho hereckého a hu
dobného výkonu. Veľmi výr azne je vytvo
rená postava dedinského richtára Josefa 
Nesselratha. Edith Bieniaso'Yá a Ingeborg 
Ewaldo,,á dobre prežívali obe ženské po
stavy v ich veľkom hôli, a le a j v ich pevnej 
sile. 

Dojímave vytvára \Verner Kraft star ého 
Ilassana a Gerhard Scholler jeho adjutanta . 
Eber·hard Conrad ' " "tvoril v bačovi aádhcr· 
nú postavu ľudu. I keď graduálne roz(\ielne, 
bude vš."lk eš te potrebné hodne pracovať, 
aby sa dosiahlo úplné ovládnutie spevných 
partií. S ohľadom na náročnosť diela sa už 
dosiahol značný stupeň, určite sú však ešte 
možnos ti zlepšovania. 

Značný celkový podiel na úspech u opery 
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majú orchester a sbor (naštudoval Helmut 
Wunderlich). Generálnv hudobnv riaditeľ 
Martin Egelkraut ovládal partitúr~ suverén· 
ne a s rázne a elasticky hrajúcou Krajskou 
kapelou a s výrazn)'m sborom vedel docieliť 
silné dramatické napätie a vzrušujúce vrcho
ly predvedenia. " 

O mimoriadnom úspechu Cikkerovho Ba
jazida na scéne Krajského divadla v Alten
burgu .svedčí najmä skutočnosť, že opera za 
pol druha mesiaca od svojej premiéry mala 
tu už 9 repríz. Skladateľ d ostal od nezná
mych altenburských poslucháčov niekoľko 
spomienkových darov. Z celého radu nadše
ných listov citujeme aspoň dva úryvky. Di
rigent Martin Egelhraut píše : "Naštudovanie 
o~ery si vyžiadalo veľa práce, ale poskytlo 
m1 aj veľa radosti. Takto sme dosiahli krás
n y úspech, ktor·ý trvá aj na reprízach." Z 
listu dramaturgičky Sigrid Buscho>•ei cituje
me: "Premiéra Bega Ba jazida mala u nás 
jednoznačný veľký úspech. Dielo chy tilo srd

. cia altenhurského· obe~enslva natoľko. že sa 
tento úspech stupňoval od prvého dej~tva až 
po záverečný obraz pri vyše dvadsiatich 
oponách. Veľa našich poslucháčov cíti so 
nmou rovnako: čím hlbšie sa ponáram do 
štúdia diela, tým väčšmi sa mi otvára jú j eho 
hudobné krásy, ktoré mi posky tujú hlboký 
zážitok." (r ) 

KONCERTXY ORGAN PRE BUKURESŤ 

. Hlavné mesto Rumunskej ľudovej repub
liky bude ďalším majiteľom moderného kon
certného organa v socialistických krajinách. 
V dňoch 27. až 30. mája bola v krnovskej 
Továrni na organy, n. p ., slávnostná ko· 
laudácia nového nástroja. Organ má 80 re· 
gistrov na šty roch manuáloch, zásuvkové 
vzdušnice a elektromagnetickú traktúru s 
posuvn )'!Il hracím stolom. Po zvukovej 
stránke (dispozícia prof. dr. Reinherger) 
znamená ďalší krok dopredu. Zaujme nás 
intonácia hlasov, pekne sa zlievajúcich do 
ďalších farebných kombinácií, dobre dife
rencované sbory a stroje, m ohutn)' pedál, 
priliehavé mixatúry a architektúra moskov
skému 01·ganu podobného p rospektu s vy· 
čnievajúcimi trom.petami. Hrací stôl má de
sať amerických a dve delené kombinácie. 

Z príležitosti slávnostnej kolaudácie boli 
zaradené vystúpenia domácich a zahranič
ných koncertn ých umelcov, ako aj II. kolo 
celoštátnej súťaže STM. 

V továrni pokračujú v stavbe (ľalších 
koncertných organov najmä pre Sovietsky 
sväz. 

J án Valach 

SLOVENSKA FILHAR.\Ió?-;IA 
NA BRATISLA YSKEJ JARI 

Oproti predchádzajúcim sezónam nezastá
va! orchester Slovenskej filharmónie so svo· 
jimi abonentnými koncertmi na tohoročnej 
Bratislavskej jari - ktorá sa zaradila do 
rámca osláv 15. výročia oslobodenia naseJ 
vlasti - také dôležité a popredné miesto 
ako v minulosti. So svojimi šiestimi, res
pektíve siedmimi koncertmi (posledné kon
certy prvého cyklu obsadili po jednom or
chester SF a Veľký symfonický orchester 
poľského rozhlasu) bola SF iba . ohnivkom 
vo veľkej reťazi koncertných a in)·ch pod· 
ujatí, ktoré sa usporiadali z príležitosti fes
tivalu. 

Na otvorení Bratislavskej jari vystúpil di· 
rigent pražského rozhlasu Alois Klíma ako 
interpret cyklu symfonických básní .,Má 
vlast" od Bedi'icha Smetanu. Klímovo po· 
l'íatie sa v podstate nelíšilo od zaužívaného 
spôsobu interpretácie tejto skladby. 

Druhý festivalový koncert dirigoval 12. 
a 13. mája po temer štvrťročnej prestávke 
dr. Ľudovít Rajter. Jeho intelektuálsky po· 
stoj ku koncepcii a dlhoročná pra.c'C mu 
umožnili úspešne zvládnuť t ri ~lohove od
lišné diela. Kto obdivuje v umelÚ ducha
plnosť, eleganciu a ľahkosť a kladie ich do 
popredia, mohol z koncertu dr. Rajlra odísť 
plne uspokojený. 

lJvodom odznela predohra "Prornetheus" 
op. 43. Ludwiga van Beethovena, v k torej 
dirigent viac uprednostnil eleganciu a temer 
rokokový charakter myšlienok. 

Záverom odznela V. symfónia Sergeja 
· Prokofieva. Jej podanie malo popri vernom 
tlmočení shladateľových požiadaviek i ty 
pické znaky umeleckého naturelu dirigenta 
- premyslenosť tektoniky diela čo do tem· 
pa i výrazu . V kontrastne vystavan)•ch čas
tiach b y však bolo p rospelo výr·aznejšie 
podčiarknutie zvukov),ch i náladových plôch. 
]\"aj presvedčivejšie zapôsobila vtipná, moto

. r icky vystavaná dr·uhá časf a žartovne fi-
nále sy mfónie. 

O úspech večera sa nemalou mie1·ou 
zaslúžila i kanadská čelistka Za ra l\" elsov.1, 
ktorá vystúpila ako sólistka v Dvo,ľákovom 
Violončelovom koncerte. 

Jej podanie Dvoi'áka zásluhou vy n ikajúcej 
techniky, energického, mužného, oln-úhleho, 
sýteho a nosného tónu, k torý ani v na j· 
tichších registroch nestratil na ušľachtilosti 
a výraznosti, ale i majstroYského a jedineč
ného p rednesu, patr ilo k nezabudnuteľným 
zážitkom. Aj emocionálne hlboko prežité 

podanie strednej pomalej časti by holo samo 
osebe stačilo, aby sme si urobili ten naj
priaznivejší dojem o jedinečnom majstrov
stve kanadskej čelistky. 

Orchester SF vďaka citlivému a skvelému 
vedeniu dr. Rajtra okrem menších nepres· 
ností v súhre (posledná časť - najmii vo 
štvrtok) prispel v typicky dvoi'ákovských 
predohrách a medzihrách k jedinečne vyda
renému a majstrovsky zvládnutému poda
niu koncertu. 

Další koncert orchestra SF dirigoval dľia 
19. mája prvý dirigent Sofijskej štátnej fil
harmónie Konstantin Iljev. Do programu 
zaradil pre našich poslucháčov i hráčov tri 
neznáme skladby, ktoré vyžadovali na skúš
kach i pri koncerte plné sústredenie. Ak si 
uvedomíme, že orchester v ten istý týždei'r 
nahrával do noci pre Gramofónové závody 
a súčasne pripravoval i dva zájazdové prog
ramy, s ktorými vystúpil v Prahe, v čes· 
k)·ch mestách i v maďarskom Gyori, musí
me s uznmúm kvitovať pomerne v yspelú 
úroveň tohto podujatia. 

Úvodom odznela symfonická báseií "Ger
man" od bulharského skladateľa Filipa Ku
teva. 

Ťažisko dirigentovej práce s orchestrom 
na skúškach sa sústredilo na záverečné číslo 
programu - symfóniu " Maliar !vfathis" od 
Paula IIindemitha. 

V recenzii feb ruárovÝch koncertov SF sme 
orchestru vyčítali, že 'si nevedel nájsť pri
meraný vzťah k pod obnej problematike 
(Karlowicz, Novák) . Tentoraz však vďaka 
obetavej a úpornej snahe dirigenta a obdi
vu hodnému zanieteniu orchestra s radosťou 
konštatujeme opak. Dirigentovi moŽno há
dam vyčítať p rílišné vyzdvihnutie zvukovej 
farbitosti orchestra a nadmerné vnášanie 
temperamentu, ktoré sa (podľa nášho ná
zoru) nie veľmi zhoduje s myšlienkovým 
zameranim diela. Určité t echnické nedostat
ky najmä v poslednej časti (Pokušenie svä· 
tého Antona) možno ospravedlniť už · spo
menutými momentmi a ťažkou vyhrateľnos
ťou partov niektorých skupín (sláčiky) , no 
i napriek tomu zanechala symfón ia u po
slucháčov nezmazateľný dojem a stretla sa 
s obrovsk)'m úspechom. 

Sólistkou večer·a bola argentínska p i:mist
ka Marisa R egules, ktorá vystúpila so SF 
u nás dovtedy neznámy m III. koncertom 
Sergeja Rachmaninova. Jej technick v vy -

. b r·úsené a dokonale p remyslená reprodukcia 
tohto diela vyznačovala sa veľk)'m kľudom 
a is totou, no v porovnaní s Katchenov)'m 
\-)·konom, ktor)· vystúpil v r . 1956 ako in
ter·pr·et II. koncertu tohto skladateľa , ch)'-
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bala nám v hre tejto sólistky predovšetkým 
vrúcnosť a poetičnosť kantilény, ktorá patri
la popri suverénnej a brilantnej technike 
k najväčším kladom Katchena. 

Marisa Regules je typ p ianistky, ktorý 
sa vyhýba i tomu najmenšiemu gestu a 
prázdnemu pátosu , vie si svoje sily dobre 
odhadnúť a rovnomerne rozdeliť. 

Veľký symfonický orchester poľského 
rozhlasu vyplnil svojím jediným predstave
ním program festivalového koncertu dľía 
20. mája a uzatvoril tak prvý abonentný 
cyklus Bratislavskej jari. Jeho vystúpenie 
p redchádzala usilovná a húževnatá prípra
va, ktorá zaručila výkon vysokej umelec
kej i technickej úrovne najmä v prvej polo
vici programu. Umelecký vedúci telesa J án 
Kreuz dirigoval program spamäti. 

Uvodom odznela ohnivo a technicky su
verénne zvládnutá p redohra "Karneval" od 
Antonína Dvo:l'áka. Radostnú, vášnivo ví
rivú myšlienku podal v omnoho rýchlejšom 
a strhujúcejšou tempe, ako sme navyknu tí, 
naproti tomu strednú , zádumčivú tému zas 
pomalšie a vrúcnejšie. 

Z tvorby svojej vlasti zaradil Krenz "Kon
cert p re sláčil,y" od Grazyny Baczewiczów
ny. Toto významné dielo energického, muž
ského charakteru je skvel)= dokladom o 
~klone autorky k !ormám a štÝlu baroka, 
pravda, v novom, modernom -rúchu JG"'C. 
storočia. 

Krcnzova inštrumentácia niektorÝch skla
dieb Bartókovho i\Iikrokozmu sa -vyznačo
vala skvelým usporiadaním a zmyslom pre 
bohatstvo kombinácií a v)•razových mož
nosti orchestra. Zomknutosť a vyváženosť 
dosiahol inštrumentátor pomocou známej 
melódie "Kohútik jarabý". Dielko zaujme 
i po stránke formálnej výstavby . Krenz vy 
budoval z maličkých skladbičiek Bartókov
ho · Mikrokozmu vďaka svojmu inštrumen
tátorskému a skladateľskému vkusu dielo s 
pôsobivou gradáciou. 

Ján Krenz napriek svojim nesporným 
dirigentským kvalitám nezvládol presvedčivo 
postaviť koncep ciu širokých plôch Brahm
sovej ll!. symfónie. Toto dielo svojím ener
gick}'Ill, no vyrovnaným slohom bez okáza
l),ch citových p rejavov kladie na dirigenta 
mimoriadne nároky, aby nevilášal do po
dania neprimeranú dávku sentimentu či 
vášne, aby však pritom podal dielo účinne 
a presvedčivo. Poľský interpret pristupoval 
k symfónii s prílišným intelektom, tak že 
stratila svoju životnosť a pôsobila dojmom 
vykonštruovanosti. 

Vlado Cižik 
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VIOLONCELOVí KO~CERT 
MS TISLA V A PLOSTROPO"VICA 

odznel v Bratislave v pondelok 30. ·mája 
v abonen tnom cykl e komomých koncertov 
Bratislavskej jari. 

Odkedy sa koncertné vystúpenia popred
ných predstaviteľov sovietskeho interpretač
ného umenia stali v Ceskoslovensku zjavom 
potešiteľne pravidelným, máme vždy mož
nosť te~iť sa v istých obdobiach na pôžitok, 
pripravený tými najYäčšínú z nich. A Ros
tropovič bezpochyby patrí do tejto skupiny. 
Patrí tiež, zdá sa, medzi tých, ktorí si Ces
koslovensko obľúbili a radi sa vracajú do 
známych miest. Mali sme teda možnos( 
opäť počuť tohto čelistu svetového formátu. 
Pri poslednom koncerte sa mi nevdojak 
vynorila neodbytná paralela Rostropovič
Richter a jej odôvodnenie bolo ťažko hľadať 
kdesi vo vonkajších podobnostiach, ležalo 
hlboko v samej podstate reprodukčného u
menia, kde sa Rostropovi.čov prejav hádam 
aj od jeho poslednej návšteYy ešte vyhra
nil. 

Umelec otvoril večer treCou zo sólových 
suít J. S. Bacha C dur (namies to progra
movanej VI. suity D dur). Počul som ho 
hrať Bacha (práve VI. suitu) pred dva a pol 
rokom v Pralle. Opakovanie tej istej sklad
by bolo b y síce dalo podl;.).ad pre ob jektív
nejší uzáver, predsa však práve Bach -
myslím - ukázal najpresvedčivejšie to pre
hlbovanie a zmnožovanie Rostropovičovho 
tvorivého potenciálu. Ten grandiózny vstup 
do Prelúdia . . . a výstavba tohto architek
tonicky nesmierne obťaženého kusa, ten ma
jesW.t organa v sólovom violončele, bachov
ské "more" ... to sú veci, ktoré sa dosahujú. 
posledné. Nemožno sa nepozastaviť pri o
boch bom·ée: sempre piano, mierne tempo, 
duchaplná gracióznosť, v druhom (minore) 
pritlmená akoby stále pod závojom sui D, 
a pri repríze da capo nezvyčajný zážitok: 
návrat prvého bourrée nebol iba repetíciou 
nôt a nálady - skladbička pred chvíľou po
čutá dostala nový tón, akoby zasiahnutá 
odrazeným svetlom ľahl,ej nostalgie druhé
ho bourée. Dramatick-ým vrcholom bola zá
verečná divoká Giga, emocionálnym a aj 
vrcholn)·m Yýkonom stal sa stred - nena
podobiteľná Sarabanda . 

Druhé miesto v programe zaujala Chopí
nova Sonáta g mol op. 65 z rokov 1845-46 
takmer jediná z jeho skladieb, kde klaví; 
nie je t)•m najhlavnejšim; i tak si ponechal 
postavenie aspoň rovnocenné. Hudba sonáty 
a jej p ríbuzné črty so Sonátou h mol, ktorá 
vznikla o rok včaššie, dopovie mnohé, čo 
naznačuje tónina a doba vzniku skladby 

l l v Chopinovom živote. Dramatické Allef,rrO, 
nekonvenčné p rudké Scherzo, vystriedané 
kontrastom Larga - jemného, až nežného 
i bolestného, ale bez sentimeitality - a zase 
'Tchol vo Finále so širokou gradáciou, spe
júcou ku koncu. Obidvaja umelci - - bolo 
by nesp ravodlivé pozabudnúť na lclavírnu 
~poluprácu Alexandra Deduchina - p red
viedli sonátu s plný'Ill pochopením. 

A potom Prokofiev! Sonáta C dur - spe,
súčasného čloYelm o prítomnosti. Prokofiev
Hostropovič, kongeniálna dvojka sovietskej 
hudby, hlboká príbuznosť myšlienkovú, 
bUzkosť temperament u a nadto osobné pria
teľstvo a umelecká spolupráca. Také .niečo 
sa nedá počuť každý t~·ždeľí. Tri časti, skl
bené v jeden mon ument, a také mnoho
tvárne, že to nie je možné ani opisať. Také 
mnohotvárne, ako je a bude súčasný i bu
dúci všestranne rozYinut)' človek novej 
doby. 

Výkon každého veľkého umelca ma 111-

dir.iduálne črty a nemôže byC akos i bez
farebne anonynmý, nemôže byť poslušnou 
7látaninou svojich vzorov. Tá jedinečnosť 
v plnej miere platí aj na Rost.ropoviča: je 
vždy svoj, suverénne sa zmodlujc každej 
jednotlivej skladby; v jeho výkone prevlá
d ala k valita, vystihnuteľná azda najlepšie 
slovom zrelosť. Zrelosť mnohokrát pretave
ného obsahu, zrelosť , zlučujúca sa s mla
dou energiou, s tou nám. už dôverne známou, 
typi'>kY rostropovi<:ovskou vitalitou - - na
príklad Giga v Bachovi a Scherzo v Chopi
novej sonáte ; tak isto rostropovičovská je 
však až detská prostota a jemnosť. Táto šír
ka obsahu a výrazu ho stavia medzi naj
väčších umelcov svojho nástroja. No predsa 
mu je najbližším asi dnešok a Prokofiev . 
Možno, že koncert niesol ešte stopy bez
p rostredne p redchádzajúcej strhu júcej praž
skej premiéry Sostakovičovho violončelové
ho koncertu Es dur op. 107, ktoeý skladateľ 
venoval M. Rostropovičovi. 

Nakoniec treba ešte spomenúť jednu tech
nickú stránku výkonu, ktorá patJ.·í k najdô
ležitejším a najobťažnejším súi:iastkam. vý
zbroje violončelistu - a to je úchvatné roz
pätie dynamiky; pod dynamikou však ne
smieme chápať len p rostú intenzitnú zložku 
tónu - p ráve k valita tónu a jej výrazová 
mnohosť, podriadená celkovému profilu 
skladby, je podstatnou črtou dokonalého 
sláčilio~·ého tónu s psychologickým účinkom 
d ynannckým. Rostropov.ičove fortissimá nik
dy neobetujú obdivuhodnú kultúr u tónu 
lacnému dojmu siláckosti a jeho uádhemé 
zamatové p iano ostane dlho v predstave po
slucháčov ako veľnú silný zážitok. Výborné 

používanie vibráta by si tiež zaslúžilo aspoň 
niekoľko viet. 

Vinou programovej kolízie boli asi mnohí 
postavení pred nie ľahké rozhodnutie, či 
počuť sovietskych hostí v SND (Onegin) 
alebo Rostropov.ičov koncert, ktorý by sme 
chápali veľmi úzko, ak by sme iba konšta
tovali, že ,,bratislavskí čelisti mali sviatok" . 
Menej početné. ale pozomé publikum v kon
certnej sieni és. rozhlasu odmenilo úprim
ným potleskom obidvoch umelcov, ktol'Í o
chotne p ridali viac menších skladieb (Hän
del, Šapor.in, Deb ussy, Ibert, Milhaud, Pop
per) . Miro~lav Filip 

KONCERT DVOfi.AKOVHO KVARTETA 

V koncertnej sieni bratislavského rozhlasu 
sa 2. mája 1960 uskutočrúl komorný večer, 
kde účinkoval jeden z našich vyrúkajúcich 
komorných súborov, Dvofákovo kvarteto. 
Xakoľko na plagátoch a programe neboli 
členovia kvarteta menovaní (l !), je potreb
né, aby sme sa s nimi zoznámili dodatočne : 
p rimarius Stanislav Srp, sekundista J:iii Ko
lár, Jaroslav Ruis, v.iola a František Pišin
ger, violončelo. Sú to nadšení mladí umel
ci, všetci niže tridsiatky, plní tYorivého elá
nu, húževnatosti a muzikantského entuziaz
mu. Svoj program interpretujú spamäti -
čo pri štúdiu vyžaduje mimoriadnu námahu 
a koncentráciu, nesie to ~ak svoje ovocie 
pri dôkladnom poznaní a vniknutí do diela 
a pri presvedčivosti interpretácie. 

Co sa programu Dvorákovho kvarteta tý
ka, treba vyzdvihnúť, že toto vy nikajúce 
české komorné t eleso zaradilo do svojho 
programu dve slovenské diela, a to K var
·~eto e mol Teodora Hirnera a Kvarteto g mol 
Stefana N émetha-Sarnorínskeho. 

Komorný večer sa začal Haydnovým 
kvartetom C dur op. 54, č. 2. Hneď od za
čiatku bola frapantná súh ra kvarteta, sýty, 
intenzívny tón a skutočné muziclrovanie. U 
Haydna by sme si žiadali (ako to poznáme 
z dokonalých viedenských predvederu) ešte 
viac klasickej prísnosti a uhladenosti. 

Najkrajším zážitkom bolo predvedenie 
Sláčikového kvarteta Es dur. op. 51 od An
tonína Dvoi'ál,a, emotívne a náladove veľmi 
bohatého diela. Tu sme mali možnosť po
znať, ako blízko stojí umelcom najväčší 
český majster komornej hudby - videli sme, 
že meno " Dvoi'ákovo kvarteto" je tu ozaj 
namieste. P o prestávke odznelo sláčikové 
Kvarteto e mol Teodora Hirnera, skladba, 
ktorá bola už nahi·ávaná. v rozhlase a ohod
notená. 

Ako posledné číslo programu predniesli 
Dvorákovci Kvarteto g mol Stefana Né-
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metha-Samorinskeho. J e to jedno 7. najlep
ších diel tohto skladateľa. P o výstavbovej 
stránl,;e je najcennejšia prvá časť - Allegro, 
po stránke nálady, vtipu a vnútornej svie
žosti druhá časť - In termezzo Andante sos
tenuto a tretia - Scherzo-Allegro vivace. 
Túto skladbu tiež poznáme z predvedenia 
Slovenským kvartetom - vzhľadom na to 
prekvapujúco pôsobila svojrázna koncepcia 
členov Dvoi'ákovho kvarteta (azda príliš ro
mantizujúca). Pravdepodobne to možno pri
pot:ítať tomu, že interpreti sa z technickýph 
dôvodov nemohli dostať do pracovného kon
taktu so skladateľom. 

Napriek tomu, že na koncerte hola veľmi 
malá návšteva (do 60 poslucháčov), čo nie 
je dobrým vysvedčen:ím pre bratislavské 
publikum, veď Bratislava sa honosila bo
ha tou tradíciou v komornej hudbe, t)' ch má
lo návštevníkov však skutočne nadšene tlies
kalo mladým umelcom, ktorí si svoj úspech 
ozaj zaslúžili. Ako prídavok odznela posled
ná časť z Dvorákovho Kvarteta F dur 
a Scherzo z Flossmannovho kvar teta. 

Dvorákovci majú t eraz novonaštudované 
I. kvarteto Bélu Bartóka a II. kvarteto Ar
thura Honeggera - obidve veľmi vyhovu
júce ich muzikantskému naturelu. Dúfame, 
že budeme mať možnosť vypočuť si obe vý
znamné diela klasikov XX. storočia. ZeM
me našim mladým umelcom veľa zdaru a 
krásnych umeleckých úspechov. 

· Konštantín Sedlák 

DYA POZOilCI-IODNÉ TALENTY 
~:\. KONCERTE VSMU 

Pn-ým z nich je Ivan Palovič, posluchÁČ 
prvého r?~~k~, ktol'ý svojím výkonom pri 
n~terpretacn Cikkerovho Concertíua pre Wa
v.Jr a orchestet· veľmi pre"-ýšil priemer žiac
keho výstupu. Palovičove schopnosti plnšie 
postrehnú najmä tí, ktorí poznajú líniu jeho 
umeleckého vývoja, n o aj z tohto jedného 
výkonu sa dá mnoho vidieť, J)OČuť a vy
cítiť. Predovšetkým to, že v jeho prípade 
nejde iha o snažiYého. za hudhu od";ic,·nil
ného študen l"n, n[e o talentovaného človeka, 
ktorý mú okrem samozreJmýdJ predpokla
do\!',. ak_o sú pamäť, tech1úka, pohotovosC, 
muzikali~a, atď. , pre charakt er umeleckej 
osobnosti nevyhnutnú schopnosť, že "ie po
slucháča zauJať, p1·esved <'Íť a nakoniec i 
podmaniť. X ebola to pó:>:a ani iné vonkajšie 
faktory - práve tie nic, lebo pri pauzovan i 
ldavir~eho partu prejavovanú, pri takom 
suv~rE'n~om Yýkone celkom zbytočná ner
vozita iha sn'·i<'í o mladíckej úprimnosti 
nezakr~-vať pred obecenst,·om svoje pocity. 
Bola to však intenzita jeho h•trl Gbného P•'e
Javu, s akou sa tak prekYapiYo zr·ele a hl-
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boko stotožnil s Cikkerovou hudbou, počnúc 
od prvej klavírnej pasáže cez lyricky spevné 
Iniesta druhého dielu a brilantnosť kaden
cie až k poslednej note. 

Ladislav Kupkovié, tohoročný absolvent. 
upútal už svojím absolventským recitalom: 
I keď sa hneď do úvodu :VIendelssohnovho 
Husľového koncertu nevložil s celou svojou 
vervnou muzikalitou, rozohral sa postupne 
k výkonu, ktorý rovnako oduševnil prítom
ných. Kupkovičovou silnou stránkou je dô
kladné prepracovanie a stála kontrola v)·ko
nu. Je to in)' naturel ako Palo"ič, azda nie 
natoľko strhujúci, predsa však rovuo ku hod
notný a sympatický. Sprevádzajúci dr. Ra j
t er mal iste radosť z obidvoch. 

Priaznivý dojem z výstupu oboch _: a z 
toho vyplývajúca priazniv:í. kritika - zavä
zlljú obidve strany. J ednak oboch sp01ní
naných, aby sa nedomnievali, že jediný 
vykon je dostatočným m erad1om umeleckej 
osobnosti, ale aby ešte húževnnteJsÍe pracu· 
vali, nehľadiac na námahy a prekážky, 
aby si zachovali zanietené srdce. Zaväzu
je to aj organizátorov nášho hudob
ného života, aby im poskytli všetky, ozaj 
všetky možnosti umeleckého rastu a uplat
nenia, ktoré naše zriadenie zabezpečuje. Ro7.
hodne čakáme na ich uplatnenie v budlí
cej koncertnej sezóne. fi. 1(. 

DRUHA P OLOVICA 
KOSICKEJ HUDOBNEJ J ARI , 

Americká mezzosopranistka Carolyn Stan
fordo vá vystúpila v predvečer 1. mája mimo 
~mca KIIJ, no jej koncert do tohto poduja
tia predsa zarátame. lebo sem .'!asove i svo
jou umeleckou závážnosťou plným právom 
patr!. Stanfordovej koncert p riniesol v prvej 
času vkusný výber zo svetového piesľíového 
a operného repertoáru (Lully, Brahms, De
bussy, Wolf) . V spevoch, prednesených vždy 
v originálnom jazyku, ukázala Stanfordová 
s\-oj bohatý výrazový register, odhalila však 
aj isté hlasové nedosta tky (zastretosť) . Toto 
minus hosťujúcej spe,·áčky však celkom 
ustúpilo do pozadia v druhej polovici prog
ramu, kde spievala diela jej nattu·elu ovefa 
bližšie. Tri árie z· Gershwinovej opery ,Por
gy and B es," predniesla s nenapodohitefnVru 
~t)'lom a suges tívnym výrazom černošskfch 
mterpretov - práve tak ako ľudové piesne 
z Apalačského pohoria a černošské spirittt-. 
ály .. Za zmie_uku stojí aj decentné V)-stupo
varue mladeJ černošskej speváčky na kon
certnom pódiu. O pohotový a citlivv kla
vírny sprievod sa postaral Vladimír Mene!. 

Zatvu tohoročných speYáckych koncertov 
rozmnožili hneď na nasledujúcom koncerte 
( 4. mája) aj naši speváci, a lo dve sólistk:< 

košickej opery; sopranis tka Anna Poláková 
a altistka A m ália Bratmov á, ďalej Imrich 
J akúbek, dnes t enorista opery brnenského 
Státneh o divadla, a barytonista bratislav
sr-ého SND Bohuš Hanák. Koncert obsiahol 
v prvej polovici opäť bohatý výh<Jr z ples
ňovej tvorby - s primeraným zastúpením 
diel našich skladateľ ov. P o pr,~stávke u ti
zneli v)'11atky zo svetového operného reper
toát·u. Vyššiu reprodukčnú úroveľí mala ne
sporne operná časť koncertu. Tu sa jasne 
p1·ejavilo, že naši speváci sa - česť výnim
kám - na svoju vlastnú škodu Yeľmi málo 
,·enuj ú prednesu piesní. Tým viac treba 
v tomto odbore vyzdvihnúť výkon B. Ha
náka v dvoch Dvohílwvúch piesňach a 
Musorgského Blche a kultivované, vskutku 
komorné podanie Schumannových piesní a 
Novákových balád A. Braunovou. Naproti 
tomu A. Poláková preukázala zatiaľ menej 
zmyslu pre štýlový prednes piesní (Mozar t) . 

Ak mám však celkove písať o najlepšom 
výkone večera, ťažko niekomu z ú:inkujú
cich na tomto koncerte pririeknuť prvenstvo. 
Zišli sa tu totiž štyri Inimoriadne krásne 
hlasy, ktorými disponujú ozajstní umelci. 
Barytonista Bohuš Hanák je dnes už zná
my a j za hranicami našej v lasti. Podal ozaj 
suverénny výkon po každej stránke. J eho 
skvele znejúci temne sfarhený barytón, 
aký ch máme málo, je technicky úplne spo
ľahlivo zvládnutý. Hanákov spevácky pre
jav je temperamen tný, nechýba mu však ani 
v najmenšom intelekt tvoriaceho umele;:,. 
Treba sa čudovať, že naše spevácke umenie 
vôbec nereprezentuje v zalrraničí a j tenorista 
takého formátu, ak)·m je Imrich J akúbek. 
Možno ho bez váhania zaradiC :medzi najlep
ších tenor.istov v republike. Jakúbkov n:í.d
herný timbre talianskeho typu je spojesr)r 
s istotou a výrazovou bohatosťou spevácke
ho prejavu ; jeho výkony zatieňujú zatiaľ 
všetkých tenoristov, k torých sme v posled
n ých rokoch v Košiciach počuli - aj zahra
ničných - a holo ich tu veľa a výborných! 
Jeho prekrásna kantiléna ho predurčuje 
predovšetkým pre vlašský repertoár, čím, 
pravda, nie je povedané, že nezaspieva rov
nako dokonale dielo hocijakej proveniencie. 
Anna Poláková, jedna z opôr košickej ope
ry, disponuje tak isto vzácnym mate1iálom. 
Z jej čísel VJ'nikla interpretácia árií z Pucci
Júho opier Turandot a Gianni Scchicchi 
(obecenstvom zvlášť srdečne prijaté), ne
pochopiteľnou neis~otou holo však poz"ače
né dueto z Predanei nevesty (s I. J akúb
kom). V tieni týchto troch vynikajúcich 
spevákov J•costala ani rrladá začínajloe: • al
tistka Amália Braunová. Má farbistý, z ,·uč
ný, zamatovo znejúci orgán, neuvoľnen)· 

zatiaľ dostatočne vo "J'~Ších polohách. "Vy
stupovaniu mladej umelkyne chýba zatillľ 
potrebná dávka prirodzenosti, Č..> je však 
ľahko odstrániteľný nedostatok. Klavírny 
spt·ievod koncertu bol v spoľahlivých r ukách 
šéfa košickej opery p t•of. Jozefa Vincourka. 
Večer našich spevákov zanechal ozaj veľmi 
radostné dojmy a vzbud il v nás plne opráv
nený optimizm us, pokiaľ ide o budúcnosť 
nášho operného spevu. 

1.\""a ôsmom koncerte KI-IJ (11.. V.) m al 
podľa pôvodného programu vystúpiť Ko
šický rozhlasový orchester so sólistom J . 
Chuchrom. Orchester pre zaneprázdnenosť 
inými úloh ami ne,-ystúpil, a tak ťarcha ce
lovečerného programu ostala na bedrách 
Jo ze fa Chuchm. Chuchro patri dnes k našim 
popredn~rm violončelistom a má i zahranič
né skúsenosti. V Košiciach ukázal vynika
júce hráčske kvality - od krásneho tónu, 
peknej práce pravej ruky až po výbor·né 
št)-lové pochopenie jednotlivých skladieb 
večera. ;'~fo jeho ist)·, hruantný výkon nE'
chal poslucháča chladným, nestrhol - ako 
napríklad nedávno francúzsky čelista Guy 
Fallot. Príčiny môžu byť rô~ne· - hlavná 
príčina vä zí hádam v tom, že si Chuchro 
dal na program tri známe '.>Íolončelové k on
certy (Saint-Saiins, Boccherini, Dvoi'ák), 
ktoré, sprev:í.dzané iba na klavíri, ochudob
nené o orchestrálny kolorit, veľa strácajú zo 
svojho účinu. Zaradiť tieto diela hol zásadn)' 
omyl, najmä keď opatrný sprievod Ale§a 
Bílka koncertom nijako zvlášť nepridal. Nie 
je to, pravda, vina klaviristu, lebo prevzal 
kla"irny part v poslednej chvíli (za J. Há
lu). Za týchto okolností treba len pochváliť 
jeho pohotovosť a obetavosť. Celkove o kon
certe iha toľko, že i keď nebol priam skla
maním, r o:>:hodne medzi vrcholné večery to
horočnej KHJ nepatril. R oman Skŕepek 

BRAHMSOVA III. SYMFONIA 
V TELEVÍZII 

Iha jedin)-m prenosom z koncertnej siene 
Slovenskej filhaYmónie reagovala (20. mája 
1960) Ceskoslovenská televízia na vyvrchole
nie hudobného života v rámci festivalu 
" Bratislavská jar" . 

No i t ak môžeme s veľkým uspokoje
ním konštatovať, že sa tak dostalo našej hu
dobnej verejnosti mimoriadnych kultúrnych 
hodnôt. Vynikajúca interpretačná schopnosť 
Y eľkého symfonického orchestra poľského 
rozhlasu s dirigentom Jánom Krenzom, cit
livá práca tele"iznych kainier, strihu, vý
borného zvuku a televíznej réžie boli klady, 
ktoré poskytli bohatý hudohn)' zážitok. 

Skoda, že t o bol jediný prenos z toľkých 
podujat!! · -l-
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Z PR.\.ZSKRHO FESTIVALU 

Z troch koncertov festivalu "Pražské ja
ro" v dňoch 16.- 18. mája sa záujem praž
skej hudobn~j verejnosti na jviac sústredil 
na koncert laureátov XIII. medzinárodnej 
sútaže sólového spen l, ktorv odznel 16. 
mája v Dome umelcov. V súf aži, v k torej 
vystúpilo veľa domácich i zahraničn)·ch u
t~m.elcov, zaznamenali pekný úspech naši só
hstl, ktori obsadili popredné miesta - Vera 
Soukupová získala I. cenu. Jindfich Jindráh. 
a J aroslav Kach el II. ce,;u. Okrem našich 
boli najúspešnejší speváci zo Sovietskeho 
s,·äzu a Rumunska, predstavujúci veľmi vy
rovnané a vokálne výrazné skupiny. V ce
lovečernom koncerte laureátov, k torý j e 
vždy špičkovou prehliadkou nielen na jlep
ších individuálnych výkonov, ale aj obra
zom celkovej úrovne súťaže, st retli sme sa 
opäť s pozoruhodnými h lasmi i nevšednými 
umeleckými prejavmi, no zdá sa, že súťaž 
celkove nedosahovala tradičné niveau pred
chádzajúcich ročníkov. Zhodou okolnosti 
väčšina ženských hlasov viac upútala pred
nesovou kultúrou i osobitým p ostojom 
k interpretovaným dielam, mužské hlasy 
zaujali dobre roz,inu~-m. technický"Ill fon
dom. Japonka Katsura .Nakazawa "(III. cena) 
svojím jemn}-m, zvonivým sopránom a čis·
tou intonačnou kresbou podala dol.rú cha
rak teristik u japonskej vokálnej školv, vy
rovnávajúcej sa s európskou technikou, a 
to najmä v piesni K. Yamada Zvony zvonia 
a napokon i v árii R usalky z rovnomennej 
DvoJ.'ákovej .opery . Kontrastom v prednese 
i hlasovom charak tere bola Morella Munoz 
z Venezuely (mezzosoprán, III. cena) s do
rninujúcou krásnou zamatovou farb ou i dv-

. namickým rozpätím svojho hlasu , hc ci jeho 
7.vuková nosnosť už bola men iiiu.. Po tech
nicky rozpačitejšej W olfovej piesni Verbo
genheit ~;:ázala speváčka všetky klady ju
homorskeJ vokálnej kultúry v uspávanke z 
GershwinoYej opery Porgy and Bes; a v 
Cinasterovej piesni Al i\.rbol del Olvido. 
Sólista klužskej opery Cornel Fanateanu 
(III. cena) je typický-m tenorom s talian
skou ~okálnou technikou ; zaujal predovšet
kým Jasnou kovovou farbou svojho hlasu, 
exponovaným zvukom najmä vo vyšších 
polohách i temperamentným, pritom kultivo
van ým prednesom_ Svoje kvality potvrdil 
hlavne v árii z Verdiho opery Luisa Miller 
kde vš.ak ucelenosť výkonu trochu trpel~ 
afektácwu a zvukovým preforsirovaním. 

Vyrovnanejšími výkonmi sa vyznačovala 
druhá polovica programu; Oba ja sovietski 
spev~ci, Jurij Mazurok (bary tón) a Rozi ta 
Bobnncva (soprán) , vzbudili živ)- ohlas nie· 
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len krásnym hlasovým fondom vybrúsenou 
technikou, ale hla vne vefkcu 'prednesovou 
k ultúrou. Mazurokov barytón sa znamenite 
uplatnil v árii Onegina, h oci celkový dojem 
z výkonu l;:azilo trochu bezvýrazné podanie. 
Oveľa presYedčivejší hol Mazurok v árii z 
:.\~oza;Lovho Don~ Juana i v p ridane j ruskej 
p1esm. IL Bobrmeva má vynikajúci hlas 
z':ačných modulačných schopností. J ej tech
nika crescend a decrescend i mezza voce 
v Cajkovského romanci Tak skoro zabudol a 
najmä v sugestívne interpretovanom reci
tative a árii Desdemony z Verdiho Othella 
je priam ma jstrovská. Speváčka okrem toho 
veľmi dobre ovláda umenie pútavej drama
ti~ácie každého detailu, svoj part má po 
teJtO stránke vypracovaný do na jmenších 
podrobnosti. Alt Iulie Buciuceanu (Rumun
sko - spievala Schuberto vu pieseň Kam? 
a áriu z Thomasovej opery Mignon) má 
značnf yolúmen i boha tú dynamickú náph'í, 
ale uz 1 trochu zastretú farb u a nie vždy 
pevn';Í intonačnú oporu. Obaja naši laureáti, 
tenorista J arosla ' ' Kachel (Martinu : pieseň 
P rile.tiH J?táček a ária Lukáša zo Smeta novej 
Hub1čky) a basista Jindŕich Jindrák (Dvo
:fák : pieseň V tak nmohém srdci. ária Ka
linu zo Smetanovej opery Tajemství), úspeš
ne reprezentovali českú vokálnu školu nie
len svojimi nespornými hlasov)=i kvalita
mi, ale i p rikladnou štýlovou interpretáciou, 
zvýraznenou i vhodne volen)"Ill programom_ 
Všetci speváci v druhej polovici programu 
boli odmenení II. cen ':ln. 

Z laureátov nespieval pre ochorenie bul
harský spevák G eorgi Dinev, pre ochorenie 
laureátky I. ceny Very Soulmpovej sa ne
uskutočnil ani jej celovečerný koncert, ktorý 
mal odznieť 17. mája_ 

V utorňajšom koncer te (17. m ája) dirigo
val Ladislav Slovák Symfon ický orchester 
h lavného mesta Prahy FOK, sólistkou bola 
violončelistka Zara Nelsová (Kanada) , spo
luúčinkoval Ceský pevecký sbor (sborma j
ster prof_ Veselka). V značne rôznorodom 
programe nepochvbne dominoval v<,kon VÝ
bornej kanadske} umelkyne, kto;á sa "v 
dvoch w f mi m álo h raných dielach, rapsódii 
pre vio:ončelo a orchester "Shelomo" od 
Ernsta Blocha a v symfonickej básni " Don 
9 uijote" Richarda S tra ussa prejavila ako só
hstka veľkého formá tu. Charakteristipkou 
?~.ou jej hry je predovšetkým h~hoké pre
Zltle skladby, neobyčajne sugestívna i.nter
pretácia najmä drama6cký ch úsekov i ne
okázalosť bezpečne zvládnutej t echniky . 
Nelsovej tlmočenie Blochovej Rapsódie mô
že slúžiť priam ako klasická ukážka virtu
ózneho, pritom subjektívne hlboko dotvo
reného diela. A hoci jej technické dispo-

zicie nedosahujú hranice veľkého majstrov
stva Casalsovej, Rostropovičovej či Navar
rovej hry , Nelsová presvedčuje a strhuje 
práve· tým najpodstatnejším v iutcrp1et:kii: 
vášniv)"Ill zaujatím pre dielo a silnou kon
cen tráciou všetkých psychických zložiek. J ej 
súhra s orchestr om a dirigentom bola v obi
dvoch dielach precízna. Veľkou zaťažkáva
júcou skúškou, ale pritom. aj špičkovým v'S·
konom večera bolo pre FOK pl'edve<lenie 
Stra ussovho Dona Quijota, ktorý vyznel 
hlavne zvukove presvedčivo, v súhre p iesne 
s p ríslušnou dávkou dynamičnosti, farbitosti 
a orchcsh·ovej v'irt uozity, k torú vyžaduje 
Straussova hudba. Slovák nacvičil túto veľ
InÍ náročnú skladbu svedomite v del:::li!och 
i celkovej koncepcii, sled variácií mal g radá
ciu a pôsobivý záver. Konce\'t ot·;ori"li a 
uzavreli dve významné diela našich súčas· 
ných skladateľov, predohra "Februárová" 
Alexandra Moyzesa a Kantáta p re miešaný 
sbor a orchester J ana Seidla "Vzkaz živ)'m". 
Svojím monumentálnym charakterom a jed
noznačnou myšlienkovou nápliíou nezapadli 
však šťastne do rámca programu, centrálne 
ovládaného Straussom a Blochom. Ceský 
pevecký sbor podal v Seidlovej kantáte 
svoj tradičný spoľahlivý výkon. 

J uilliardovo kvarteto zo Spojených štátov 
p redchádzala povesť znamenitého súboru, 
jedného z popredn)'ch svetov'S'ch kvaxteto
vých telies. Túto povesť výkon kv?.rtcta nie
len potvrdil, ale i hodne p revýšil. J uilliardo
vo kvarteto (Robert lVIann - 1. husle, Isi
dore Cohen - 2. husle, R aphael Hillyer -
viola, O aus Adam - violončelo) vystúpilo 
u nás p rvý raz 18. mája s programom ve
novaným prevažne modernej komornej h tH]
be. Sympatickou a kladnou stránkou tohto 
súboru je aj jeho p rogramová linia; reper
toár zahrnuje nielen tt·adičnú kvar tetovú 
k lasickú literatúru v o veľkom počte, ale aj 
literatúru veľkých majstrov súčasnosti, do
konca i najmladších amerických autorov. 
Odda nou in terpretáciou modernej hudby 
Juilliardovci vykonávajú nielen záslužný 
umelecký, ale i propagačný čin. Prvým číslom 
programu bola zriedkavo počutá Lyrická 
suita p re sláčikové kvarteto od Albana Ber
ga, jedno z najvzácnejších a najpriehojncj
ších komorných diel násho storočia . },.fožno 
hneď poznamenať, že majstrovstvo Bergo,·ej 
skladby sa stretlo s ro,·uako majstr()vsk)·nl. 
tlmočením. ·Jej technicky, štý love a p redne
sovo suverénne zyJádnu tie J túlliardovým 
kvartetom malo všetky znaky vrcholnej 
interpretácie, prežiarenej sugestívnosťou 
vášne, ktorú vkladali títo umelci do svojej 
zdaulivo chladnej a matematicky exaktnej 
h ry. Súbor p redstavu je homogénny celok s 

vyrovnaným zvukom, výrazove neobyčajne 
jemne odtieneným. Každý člen kvarteta 
má vynikajúcu individuálnu techniku temer 
až sólistického charakteru, ktorú však pod
riaďuje požiadavkám celku a rovnovážnosti 
komorného zvuku. Okrem toho súbor zna
menite ovláda dynamické rozvrstvenie pro
cesu interpretácie s výrazove širokým am
hitom. Tieto svoje vlastnosti kvarteto rov
nako prejavilo a j v L sláčikovom kvartete 
Bélu Bartóka, k torého viac rapsodický cha
rakte,• umožňoval Juilliardovcom uplatnif 
svoju bohatú dynamickú škálu a kontrastnú 
hru. Cellwve však stálo Bar tókovo 1;:\-arteto 
v tieni veľkého Bergovho diela. Veľmi za
ujímavé bolo podanie Dvoi'ákovho Sláčiko
vého kvar teta C dur op_ 61, v lttorom 
Juilliardovci ul<:ázali svoje umenie štý lovej 
interp retácie, zachovávajúcej v plnej miere 
osobitosť českého majstra. Hoci nedosaho
vali tú zvul,ovú mäkkosť a vrúcnu lyričnosť 
českej melodickej dikcie, ktorú vytvoril in 
terpretačný št)' l našich kvartet, dielo bolo 
pozor uhodne zv ládnuté najmä z hľadiska 
výstavby . 

Koncert mal u pražskéhp obecenstva veľ
ký úspech. 

-ns-

PRTI KO~CERT ORCH ESTRA. :\IESTA 
ZILI.NY 

Do osláv 15. výročia osloboden ia Ziliny 
sa dňa 29. apríla t . r. zapojil i novozalože
ný poloprofesionálny Orchester mesta Zili
ny. B ola to udalosť o to významnejšia a 
radostnejšia, že v kultúrnych dejinách toh to 
mesta sme prvýkrát zaznamenali vznik t a
kého potrebného symfonického telesa. 

J e samozrejmé, že na výkone orchesL1·a 
sa ešte odr;Uajú -ťažkosti, s ktorými tento 
súbor zápasí (neúplné obsadenie jednotli
výdl skupín, dochádzka členov na skúšky 
z vidieka, nie vždy dostatočná t echnickú 
pripravenosť hráčov atď.) . Na druhej strane 
treba však vysoko oceniť nadšenie a obeta
vosť všetkých členov orchestra (najmä mla
dého dirigenta Richarda Uškovitša, ahsol
Yen ta bratislavského konzervatória), s akou 
sa pustili do zdolávania nemalých úskalí. 

Z koncepcie p rvého slávn ostného progra
mu vysvitá, že orchester si zrejme vzni zn 
úlohu oboznamovať poslucháčov hlavuc s 
dielami súčasn)'ch slovenských skladateľov 
(Suchoň, Cikker, Rajter, Matuška) . O správ
nosti tohto svojho zámeru sa orchester· pr<·
svedčil už na svojom prvom verejnom kon
cer te, kde sa s najväčším úspechom stretli 
p ráve skladby našich súčasných autorov. 
Bude potrebné, aby Q,.chester mesta :?..iliny 
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7. tejto cesty neustúpil, aby si v interprelácň 
slovenskej hudby kládol stále väčšie a väč
šie nároky (samozrejme, v rámci svojich 
interpretačných možností) , a tak sprístup
ľioval širokému okruhu poslucháčov klenoty 
nášho hudobného umenia. 

Xa koncerte odzn ela ešte Malá nocna 
hudba W. A. Mozarta, Glierova suita z ba
letu Bronzový jazdec, Chačaturianov Tanec 
z baletu Gajané, Intermezzo z opery Sed
liacka česť od Mascagniho a Sukova Sou
sedská. 

Verime, že s Orchestrom mesta Ziliny sa 
budeme ešte často stretávať a že nie je 
ďnleko čas, keď t en to orchester vystúpi na 
koncertnom pódiu ako profesionálne tele
so. 

ft 

KO:\TCERT SYMFONICK€HO ORCHESTRA. 
MESTA PRESOVA 

V rámci P rešovskej hudobnej jari vystú
pil vo štvr tok 12. m ája pod taktovkou An
tona ~anevského Symfonick)' orcl'Wšter 
mesta""""f>rešova spolu so sólistom Cs. rozhla
su klaviristom Milošom Váňom. Na 
progo·ume koncertu boli okrem Beethove
novho Klavírneho koncertu c mol Weberova 
predohra k opere Carostrelec a Schubertova 
VII. symfórua C dur. Vďačné prešovské obe
censtvo si pozorne vypočulo prednesené 
skladby a nešetrilo potleskom, vyjadrujúc 
tak svoje uznarue za námahu účinkujúcich. 
A námaha to skutočne bola. Program, proti 
ktorému nemožno mať zvláštne námietky , 
presahoval rámec schopností orchestra. Co 
je platné, že sa všetci členovia orchestra 
ozaj usilovali p.odať maximum svojho hráč
skeho umema. Keby toto úsilie bolo ve
nované skladbám, na ktoré orches ter stačí, 
mohol byť výsledok nepomerne lepší. Je 
veľmi správne a máme radosť z toho, že sa 
toto tclc~o zriadilo, dvojnásobne sa tešíme 
z jeho p t·uvidelnej činnosti, a to najmä pre
to, l!c je to na východnom Slovensku. 

-ll-
' 

KOXCERT OSTRAVSKÝCH UMELCOV 
V KREM.t~ICI 

Yypočuť na samostatnom večere komor
né diela ostravských skladateľa'!" by iste 
bola vzácnosť a j pre hlavné mesto Sloven· 
ska, kde t vorivá žatva sesterskej Moravy 
okrem nepatrných výiDmiek nenašla odda
n) 'ch propagátorov a interpretov, takže von
koncom nepoznáme komornú tvorbu V. Pe
trželku, kantátové diela J. Kvapila, orches
trálne skladby O. Chlubnu, tvorbu P. Haasa, 
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M. Vignatiho, V. Ambrosa, Th. Schäfera, 
R . Kubína, V. Kaprálovej, J. Kunca, J. 
Blatného atď. Tým väčšie sympatie zís1,ava 
kultúrna družba medzi dvoma baníckymi 
mestami - Ostravou a Kremrucou. K oslave 
národného oslobodenia Cervenou armádou 
prispeli dňa 8. mája poprední umelci Ostrav
sku v kremnickom Dome osvety programom, 
v ktorom diela členov ostravskej odbočky 
Sväzu československých skladateľov tlmočili 
huslista Melkus, violista A. Kempný, ;:pe
váci V. Danielová a C. Mlčák, klaviristi 
M. Slachtová a K. Kupka. Volili si teda ces· 
tu ťažšiu, hoci mohli ľahšie získať úspech 
osvedčenými skladbami klasiky a roman-
tilty . . 

Vystúpenie ostravských umelcov rozhod
ne však možno hodnotiť ako žiadúci prínos 
k upevií.ovaniu b ratských vzťahov. Výmena 
kultúrnych hodnôt je veľmi účinn)' prostrie
dok utužovania bratstva Cechov a Slovákov. 
Nie je bez zaujímavosti, že v tvorbe ostrav
ských skladateľov nachádzame diela inšpi
rované Slovenskom, ako svedčia Zbojnícke 
nálady M. Klegu, technicky vďačné klavír
ne miniatúry na slovenské nápevné prvky, 
a cyklus p iesní Ty, domovina moja na slová 
A. Plávku od J . Jiráska. Prevažujúci inte
lektualiz:mus zbližuje vo Violovej sonáte J. 
Schreibera s P. Hindemithom, intimita vý
razu v piesňovom cykle Marec s J. B. Fo
crstrom, v flusľovej sonáte J. Jiráskovi im
ponuje Janáčkov horúci lyrizmus a drama
ticky vypätá intenzita hudobného výrazu. 
Gregorove Variácie na veselú pesručku ne· 
zapadli dosť dobre do charakteru programu. 
Znamenité štylistické schopnosti preukázal 
však R. Kubín Spevmi anglických baníkov, 
venovanými černošskému spevákovi P . Ro
bessono.vi. Ak berieme do úvahy skutočnosť, 
že aj širolté masy kremnického obc!iaristva 
sú presýten~ ľahkou hudbou, početná ná· 
všteva na tomto koncerte v:ižncj hudby je 
sympatickým úkazom. 

T<•r 

VyiDkajúci, u nás, žiaľ, málo známy mos· 
kovský komorný orchester R .. Baršaja pred
Viedol po prvý raz v Sovietskom sväze 
Koncert pre komorný orchester " Dumbar
ton Oaks" (1938) Igora Strav:insk,ého. V de
cembri Stravinskij dirigoval v New Yorku 
premiéru svojej najnovšej skladby "A la mé
moire de R aoul Dufy", venovanej, ako vid
no z názvu, pamiatke svetoznámeho fran
cúzskeho fauvistického maliara, známeho 
početnými hudbou inšp irovanými kvašmi a 
akvarelmi. 

Jedenásta premiéra Lúčnice 

Ani sa človeku veriť nechce, že je to 
pravda: Lúčnica - súbor stále mladý, mlad
ši ako pri svojom vziDku, začal už po jc
denástv raz novú sezónu. 

Preriéra ako súčasť osláv 15. výročia 
oslobodenia sa za hojnej účasti záujemcov 
uskutočnila 9. mája v bratislavskom P arku 
kultúry a oddychu. Zapadla do kytice pod
ujatí ľudových súborov piesní a tancov. 
Veď čím sa dá vyjadriť radosť z oslobo
denia, z mierového života, mladosti spon
tánnejšie, strhujúcejšie ako tancom, hudbou 
a piesňou? Preto sme sa tešili celému ~El
riálu vystúpení maďarského súboru SĽV 
CSM Mladé srdcia, vysokoškolského súboru 
Technik, Poddukelského ul<rajinského súbo
ru piesní a tancov z Ptešova i spoločnému 
vystúpeniu súborov na záver Týždtta kul
túry ukrajinských a maďarských pracujú
cich, do ktorého prispeli i SĽUK a Cesko
slovenský štátny súbor piesní a tancov. 
Toto vrcholné podujatie mobilo bodku za 
premiérami popredných súborov, čerpajú
cich z tanečného, piesňového a hudobného 
folklóru. Bolo by zaiste osožné vrátiť sa 
k jednotliv)'m programom, zhodnotiť prínos 
súborov, ponkázať na nedostatky, vyvorliť 

poučenia z hlbokej hudobno-tanečnej anal~'
zy. No púha návšteva :môže stačiť len na 
stručnú charakteristiku, zprávu, na zopár 
postrehov. 

LúčiDca mala v programe, ako obyčajne, 
staršie, osvedčené i novonaštudované čísla 
Temer nadpolovičná výmena členstva v 
jeseru minulóho roku spôsobila, že vedenie 
- dr. Stefan Klimo, inž. Stefan Nosáľ, ~Ii
roslav Smíd - i radoví členovia sa museli 
poriadne obracať, aby sa táto trhlina ne
odrazila v prílišnom znížení dosiahnutej u
melecke.i {n·ovne. Xajlepším ocenením ;c·h 
práce pri nacvičovaní star)•ch i nových ver.í 
je skutočnu~ť. že divák výmenu v }Jodstntc 
ani nepobadal. Ak áno, tak iba v otnladnutí 
interpretov. ?llladý optimizmus, mladá krá
sa a bezpros trednosť vyžarovali z celého 
predstavenia, z celého súboru; predovšet
kým však z ·jej najdynamickejšej, fluktuá
ciou na jviac poznačenej tanečnej zložky. 
Tanečníci popri minuloročných choreogra

fiách Prvý sneh, Vinobrarue, Romano ča
pašik, Jarná voda a Cer jana predviedli aj 
nové : Gemerské dzie,·očky a Pätnásť čer
vených ruží. 

Choreografia Gemerské dzievočky je sta-

Záber z premiérového vystúpenia Lúčnice. Na s nfmke tanec Gemerské dzievot k y Foto: CTK 
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vaná tradičným štýlom zemplínskych kari
čiek. no autor Stefan Nosáľ (hudba od 
Júliusa Móžiho) rozšíril doposiaľ známu 
škálu už t)·m, že priniesol na scénu nov~' 
kraj, kroj a pohybový spôsob. Sbor taneč
níc oživil sólistom-harmonikárom, čím si 
vytvoril podklad pre rozvíjanie pe;;trej~jch 
yzfahov, vzájomného pretekania, zaliečania, 
odmietania i vtipu. Motivicky i priesto
rove sa nechal zdravo ovplyvniť dobrým 
interpretom gemerského ľudového umenia 
- súboru Cierťažeň zo Safárikova. 
Náročnejšou a tematicky veľmi aktuálnou 

je choreografia Pätnásť červen)·ch ruži. Delí 
sa na dve časti. Osnovu prvej vytvára 
jeden z prv),ch mierových dní, návrat bra
tov, sy nov, mil)'ch, mužov - ale nie všet
kých. Zúfalej žene ostáva nemluvúa, pre 
ktoré sa oplatí žiť, pracovať, nezúfať. Druhá 
časť sa odohráva na pätnáste narodeniny 
sir"oty po partizánovi: Matka, priateľky, 
priatelia, pätnásť rokov - pätnásť ruží na 
ich oslavu, pätnáste výročie oslobodenia i 
reprezentanti osloboditeľov - Rus a Gru
zínec - vytvárajú na javisku radostnú oslav
nú a tmosféru. - Veľmi dobrý nápad, ne
vtieravé, v kusné spracovanie' Ako "zlepšo
vák" by sa azda dali uviesť pripomienky : 
choreografiu viac sklhiť, napr. odstránením 
nie celkom jasného preryvu v druhej časti, 
viac koncentrovať náladu účinkujúcich do 
pôsobivejších sólistick),ch výstupov (i ],eď 
treba priznať, že tanec Gruzínca je výhor
ný a z technickej stránky obdivuhodný), 
tempo valčíka zmierniť, lepšie ho vytanco
vať, ruže funkčnejšie využiť. Symbolika 
názvu i symbolilm samotnflj ruže ·- roz
kv:itajúca mladosť, krása, dnešok, b y sa dali 
zdôrazniť i priestorov)•m riešením, pripomí
n ajúcim rozvíjanie puku v ružu, jej hru 
s vánkom. Snaha o niečo takého bola pred 
záverom naznačená, a le nedopracovaná, pre
menená na bežné finálne útočenie na divá
ka. Pri všetkých výhradách ide tu vari o 
najlepšiu aktuálnu choreografiu tejto sezó
ny. 

Stefan Klimo naštudoval spevné, charak
terom ľudové a umelecky citlivo uprav ené 
aj interpretovan é nové sbory: P iesne z Det
vy od A. Moyzesa, Myjavské piesne od L. 
Burlasa a Taká ja dzievočka od Z. Mikulu. 
Andrašovanova skladba Spomienky partizá
na (slová V. Mihálik) sa od predchádzajú
cich líši : skladá sa z piatich častí, pospája
n)•ch slovami recitátora. Do programu sú
boru nezapadla práve n ajlepšie. Staršie sbo
ry boli zastúpené nádhernou liptovskou 
trávnicou (nie svadobnou piesúou, ako sme 
boli chybne informovaní programom i kon
ferencierom) Zelená je tráva, hravou, akoby 
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detsky rozdžavotanou suitou Na lúke a ďal
šími ako Letite golub"í (I. Dunajevskij) , Pí
seň o myslivečkovi (J. Seidel), Príchod Čer
venej a rmády (V. Dobiáš), Pieseň o Stalin
grade (M. Smíd) a Pieseň o Fučíko-v-:i CR. 
Drejsl - l\11. Smid). 

Hudobníci pod taktovkou M. Smída spo
ľahlivo a kultivovane podporovali výkony 
tanečníkov a spevákov . Samostatný výstup 
v programe nemali. 

Súbor má pripravený priliš rozsiahly re
pertoár, celý sme ho teda vidieť nemohli. 
No to, čo sme videli a počuli, nás presved
čilo o zodpovednej práci. Pl·ogram mal spád 
a pestrosť, ľudovosť i aktuálnosť. Lúčnica 
zvládla príliv nov)•ch síl, takže na premié re 
sa predstavila ako vyrovnaný celok, tvo
rivo prenášajúci staré a vytvárajúci nové 
hodnoty. Nováčkovia prešli premiérovým 
krstom - matúrou lúčničiara. Polročná lúč
mčiarska práca je pevným základom cľalšie
ho rastu, napredovania a technického i vý
razového zdokonaľovania. 

Kliment Ondrejlw 

IY. PREMif:RA PODDUKELSKÉHO 
rKRAJINSKÉHO I~UDOVÉHO SúBORU 

Poddukelský ukra jinský ľudový súbor mal 
12. mája t. r. svoju v poradí už štvrtú 
premiéru v prešovskom divadle Jonáša 
Záborského. 

Programy tohto profesionálneho súboru 
piesní a t ancov nie sú našim poslucháčom 
neznáme. Preto sme so zvedavosťou očaká
vali túto premiéru. Hneď na začiatok mô
žeme povedať, že sme boli milo prekvapení. 
Kto poznal predošlé prem iérové programy, 
môže smelo povedať, že súbor urobil ďalší 
krok, ba priam skok dopredu. V sborovej 
časti a capella počuli sm e hodnotný prednes 
n a jmä v mužských basových hlasoch. Ten
to miešaný sbor má veľkú vý hodu , že ~a 
regrutuje z malej ú zemnej oblasti našich 
ukrajinský ch spoluobčanov. 

Už úvodným sborom "Buď slávna, otči
na" od V. Dobiáša na slová ukrajinskéh o 
básnika I van a Macinského vyvolal v napl
nenom hľadisku veľký ohlas. Taktiež "Pie
seň o h rdinovi" od Arama Chačaturiana 
mala zaslúžený úspech. V súbore pracuje 
choreografka Melánia Nemcová, nositeľka 
vyznamenania "Za vy nikajúcu prácu" . .Tej 
znalosť v)·chodoslovenského (poddukelské
ho) tanca je veľkou oporou tanečnej sim 
piny. Preto všetky tance: Poddukelská pol
ka (hudba R. Suláka), Jarn)· deň (hudba 
O. Flossmanna), Moldavaneska (hudba R. 
Suláka), Cardáš (hudba M. Vimera), Car
jana (hudba R. Suláka) vyzn eli po choreo-

grafickej stránke presvedčivo. Ziaľ, n emô
:leme hladne hodnotiť hudobnú stránku spo
lnínaných diel. To isté platí o niektor ých 
ukrajinských ľudových piesňach. 

Bu de dobre, keď sa vedenie súbor u za
myslí nad touto otázkou. Vieme, že teraj ši 
stav je len vých odiskom z n úd ze, súbor 
rozhodne potrebuje pre svoj budúci ume
leckv rast káder školen"\-ch ľudí v hudob
nej Íwmpozícň z radov ;,ašich ukrajinský ch 
spoluobčanov, tak ak o je t o už vyr iešené 
v odbore literatúry alebo v ),tvarníctva. P o
tom ešte viac vynikne mladistv)' elán, k tor-<· 
i tak dominoval ako najväčší klad toht o 
večera, či to už boli speváci, tanečníci alebo 
hudobníci. 

Z dramaturgie však vidieť, že súbor je 
v zodpovedných r·uk ách, lebo j e ahuálnt
zameran~· na dnešok, ako napr.: veľký ta
nečný obraz "Sťastná d edina" na hud bu 
T ibora Andrašovana. Z t ohto záverečného 
obrazu ·vidieť, ak o k aždá zložk a, či už spe
vácko-tanečná alebo orchester , prekonáva 
sama seba, a tak nemalou mierou pr ispi<!va 
k zdaru večera. 
~a záver treba povedať, že p remiéra P od

dukelského ukrajinského súboru zapadla 
do rámca osláv 15. výročia oslobodeni;1 na
šej vlasti a dôstojne splnila svoju úlohu. 

Jozef Grešáh 

DRUZBA ZH S P RAHA, BR:\'0, 
BRATISLAVA 

z ,j J<!a11né hudobné školy z Prahy 2. 13rna 
1 a Bratislavy 3 sa spojil i, aby k oslave 
15. výročia oslobodenia CSR prispeli svo
jím podielom k celo:;tátnym oslav ám. Uči
t elia i žiaci t) -ch to škôl vzali na seba veľkú 
úlohu nielen zo stránky organizačnej, ale 
i umeleckej a pedagogickej. Táto družba 
p riniesla a posilnila priateľstvo medzi jed 
n otlivými školami a našla i veľký ohlas v 
širokej verejnosti. Na spoločných besedách 
si učitelia vzájomne vy m ieilali pedagogické 
skúsenosti, rozoberali prácu n a školách a 
rokovali o súčasných vý chovný ch problé
moch. · Zblížili sa i rodičovské združenia, de
ti n adviazali priateľstvo v rodinách, kde boli 
ubytované, takže m ožno hovoriť o ozajst
nej družbe v každom ohľade. P rav da, i to 
má veľký vply-v na bratislavské a brnenské 
deti, keď si zahrali v Prahe, a p ražské deti, 
ktoré vystúp ili v Brne a v Bratislave. 

Posledným žiackym k oncertom dňa 27. 
apríla v Mestskej knižnici sa pre Prahu 
t áto akcia skončila. Program p redviedli žiaci 
brnenskej a bratislavskej školy. -Brnenská 
škola p redviedla ukážky tanečného oddele
nia ako doplnok cst cticl,ej v ý cho vy a za· 

rnerala sa vacs1non n a moravskvch sklada
teľov : V. Vanšu , F. Vacha, J . I{ohouta , V. 
K aprálov ú, Z. Kaňáka a Leoša Janáčka. 
J ednotlivé tanečné u kážky vychádzali 7. n á
lady h u db y, niekedy zas n aop ak , h udba 
v znikla z pohybu v improvizácii R. Vav r
dovej. Bratislavskí žiaci zásluhou svojho 
riaditeľa J . Kowalskéh o propagovali v Pra
he súčasnú slovenskú h udbu : J . Cikker;~, 
A. Očenáša, D. Kardoša, l'vl. Vileca, T. F re
šu, J . Kowalského, O. Francisciho a n árod
ného umelca E. Suchoňa. Celkový program 
h ol vhodne zoWlVen ý a vý kony jednotli
v),ch žiakov boli , - .~f:ni prl,n é. 

Antonín Dolinsk?) 

liUD BlJ YILADEži 

Pri fo>·mo ,·aní c11aral,tcru mladého človeka 
.ie umenie nepostráda teľn)·m pnm-:.,,,úkom. 
Dnes, keď sa u m enie v šetkých druhov stáva 
čoraz ťažšie oddeliteľnou súčasľou živ ota 
všetký ch našich občanov bez rozdielu pov o
lania , ťažko si predstaviť školu bez ume
leck ej výchovy a mládež bez kultúrnych 
potrieb. "Cčinným a pr i tom pomerne pd
stupn)-m u mením je h udba. 

S týmto poslaním naYštevuje i Slovenská 
filharmónia školy , k d e n ašej mládeži priná
ša krásu hudobného umenia na doplnení.e 
všeobecného vzdelania i lW ušľachtilé po
bavenie. V marci t. r . zavítali na Základnú 
deväťročnú strednú školu n a Gorazdovej 
ulici m.adrigalisti J\Iiešanéh o sboru Sloven
skej filharmónie. V k rásnom kon certe svet
sk ej vokálnej hudby od 14. d o 17. stor . zo
známili žiakov s h omofónnou hudbou v 
skladbách Orlanda di Lasso, Clément<t Janne
qnina, Fridericiho, Senfla a in ý ch . Na zá
ver zaspievali ešte Drahmsovu uspávanku, 
niektoré čísla museli opakovať_ Dirigent J án 
M. Dobrodin ský viedol svoj k omorný sú
bor k výraznému, precíznemu a jemnému 
prednesu n ádherného šesťhlasu, ktorý deti 
priam uch v átil, lebo videli nové m ožnosti 
speváckeho sboru, ktorý :im znel ako hudb a 
mnohých nástrojov. Sprievodné slová na 
poučenie malého poslucháča pútavo podával 
dirigent detského speváckeho sboru Pionier
skeho domu, člen SF J ozef Klocháň. 

V tejto sezóne viac než inokedv vychá
dza v ústrety p otrebám m ladý ch i Slovenské 
nftrodn é di vadlo a p oskytuje až 50-p ercent
nú zľavu pri hromadn ých návštevách ne
deľn)'ch i večerných predstavení. Medzi 
školskou mlá dežou sa v dôsledku t ejto fi
nančnej p rístupnosti vytvoril veľmi živý 
záujem o operu, balet i činohru. 

Akú záslužnú prácu k onajú t)'mito p ravi
deln)'mi poduja tiami n aše reprezenta('né hu-
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dobné t;e~esá, ,-edia oceniť najmä ~kolskf 
~racovmCI, ktorí _sa doteraz s tále ponosova
~~ na odstrkovame hudobnej výchovy z u
cebných osnov všeobecnovzdelávacích škôl 
nko a j na nedos tatok hudobn)·ch škôl nd_ 
Sl?vensk'! .•. I~udohná výchova, významný 
vychovny cnuteľ a nepostrádateľnv článok 
vzdelania; je na všeobecnovzdelávaclch ško
lách dodnes popoluškou a hudobné školy 
nemôžu veci pomôcť, a to nie preto že bv 
azda nestačili pojať všetkých záuje:ncov o 
hudobné školenie, ale pre nedostatok miest
ností, . takže nemôžu podchytiť ani všetky 
nadpriemerne nadané deti. Rozšírenim od
borných h udobných škôl hy sa veci po
mohlo len čiastočne. Hudobná výchova má 
byť povinn)'Ill predmetom základného vzde
lania každého občana, preto by sme holi 
veľini radi, keby nová školská reforma dala 
našej mládeži viac umenia. 

V slávnej autobiografii tvorcu ruského di
vadla K. A. S tanislavského sa dočítame 

- čo formovalo veľkého umelca už ()d det: 
s~va a čomu ďakuje za svoj rozhľad po kul
turnom svete. Už ako -šesťročného chlapca 
brávali ho rodičia do opery a na koncerty. 
! :u-to od mala. Ynímal kvalitné umenie, po
c~val hudnotnu hudbu a vynikajúcich spe
vakov. 

Ch~eme, aby poznanie k rás umenia, zna
losť Jcho ob~abu, jeho ideí, foriem i jeho 
tvorcov prenikla do širokých vrstiev ná~ho 
ľudu, pre ktorý bolo tvorené. SuchOJiovo 
venovanie "Svätopluka" je toho najlepším 
v~-razom. Tento proces odovzdávania ume
nia sa začína u školopovinnej mládeže kto
rá sa najkratšou cestou m ôže obozná~iť so 
všetkým naším kultúrnym dianim. Preto 
pe?a~ógovia s úp~nou_ vďakou prijímajú 
ka~~u pomoc a prisperue tých najpovola
neJstch - umelcov samých. 

Soňa 13enczy 

v'YCHOVNE KONCERTY ŠTÁTNEHO 
KONZERVATORIA V KOSICIACH 

.. P_ri šíreni ~udobn~j kultúry m P.dzi najšir
Slllll vrstvami pracuJúcich majú okrem hu
dobno-osveto:'Ých zariadení veľké úlohy <:~j 
naše záldadne a strednó hudobné školy . To
to pobáda učiteľov i žiakov Š_tátneho kon
zervatória v Košiciach, aby sa svojou kon
ce:tnou a výchovnou činnosťou v rámci 
mrmošk?!s~ej činnosti čo najviac priblížili 
k praCUJucrm závodov, roľnickych družstiev 
ale najmä k žiactvu všeobecnovzdelávacích 
a odborn~·ch škôl vo východoslovenských 
mestách a dedinách. Preto Státne konzerva-
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tó1'Íum v Košiciach organizuje v)rchovné 
koncerty medzi dedinskou i mestskou mlá
dež?u, v závodoch i rekreačných strediskách 
~. Je~notn)rch roľnickych družstvách i ~ 
ramc1 Domov osvety. Spomeňme len napri
kl~d výchovný koncert v Trhovišti, okres 
Mich alovce, alebo v Bardejove výchovný 
koncert v trebišovskom cukrov~re alebo v 
he~covskom drevokombináte, koncer t v bar
dew~ských kúpeľoch alebo medzi družst-ev
nými roľrúkmi v Budimíri v Rozhanov
ciach alebo v Seni. Pri všetkÝch týchto kon
certoch s~ uvádzajú _hlavne skladby českých, 
slovenskych a sovietskych skladateľov a 
vä~š.inou len v. drl_lhej polovici programu 
ul;:azky z popularnel a ľudovej hudby. Kon-· 
certy sú sprevádzané slovným v:;:kladom 
učiteľov a žiakov konzervatória. · 

. Osobitou formou spätosti školy so živo tom 
Je spolupráca žiakov Státneho .konzervat(J
ria so všeobecnovzdelávacími školami po
skytovaním pomoci pri vyučovani hudobnej 
výchovy. V tomto ohľade je veľmi plodná 
spolupráca IV. ročníka konzervatória so 4. 
trie.~o.u I. d_va?-ásťročnej strednej školy v 
K~siciach. 7.aaci konzervatória vypomáhajú 
pn vyučovaní hudobnej výchovy hodinami 
a. uvád_zan}m žiakov do správneho počúva
ma _vázneJ hudby. Takáto spolupráca je 
obojstranne prospešná. Učitelia hudobnej 
vý~~ovy ;ystúpenim konzerva toris tov spes
truJu hodmy hudobnej výchovy a žiaci kon
zervatória získavajú cenné skúsenosti z pe· 
dagogických v)'stupov. 

Ziaci Státneho konzervatória v Košiciach 
usp~radúvajú . výcho~é koncerty aj pre 
SVOJich spolužmkov. Pr.temerne každú druhú 
nedeľu . predpoludním v spolupráci so S tát· 
n?u . : redeckou knižnicou v Košiciach orga
JUZUJU hudobné besedy vo fo rme gramu
koncertov, ~pojen)'ch s rozborom prehráva
ných . sldad1eb a s besedou o nich. SpriP.
vo1?Y te~t _po1 vedením učiteľa si pripra
YUJ'ú Sallll ZlUCI. 

, Sp01ninané formy v~·ch ovných koncertov 
Státneho konzervatória sú ~- stálom vývoji. 
Bohaté ~~úsenosti:- sa sústavne vyhodnocujú 
a hľadaj u sa nové, zlepšené prístupv na jmä 
s ohľadom. na rôznorodosť obecenstv~ a tech
nického vybavenia " koncertných Iniestnost í". 
Bolo by žiadúce, aby sa tieto výchovné kon
certy čím skôr stali súčastou hudobno-osve
tovýc~ zariadení jednotlivých okresov vý
chodneho Slovenska. J e už osvedčenou skú
senosťou, ž_e pri stále Sl\ zvyšujúcej úrovni 
koncertov Je potrebná aj ich dlhodobá roz
plánovanosť pre jednotlivé závody, školv, 
,·esp. JR J). ' 

:Uária Potemrová 

Z POSLEDXYCII HUDOBNYCH 
P UBLIKÁCII SLOYENSKÉHO VYDAVA
TEĽSTVA KRÁSNEJ LITERATÚRY 

Medzi poslednýini puhlikáciami SVKL 
:zaujíma popredné miesto výher prednášok :~ 
štúdií '\T)'znamného sovietskeho hudobaého 
ndca I. I. Sollertinského pod súborný m ná
zvom " Majstri a d.iela" (H udobné kapitoly). 
Vydanie Sollertinského knihy holo šťastli
Y}-m edičn}-m krokom, ktorý dostatočne za
plnil citeľnú medzeru v našej popularizačnej . 
hudobnovednej literatúre. No ,;Majstri a 
diela" nie sú bežnou popularizačnou lektú
rou so všetkými tradovanýini nedostatka
mi literatúry tohto typu, aké nachádzame 
nielen u nás, ale aj v zahraničných publi
káciách. Sollertinskij povyšuje pojem "po
pulárnosť, príst11pnosť" do vyššej kvalitatív
nej roviny . Obdivuhodne sa zmocňuje pre
dovšetk)= látky: Yie zlúčiť Yecnos( a p rí
stupnosť podania s vedeckou exaktnosťou 
svojich výrokoY. Aj do najsuchších a naj
vecnejších faktografických údajov vkladá 
pútavosť a myšlienkové bohatstvo, ktoré 
Yždy prejavujú originálnosť pohľadu na tú
ktorú umeleckú osobnosť a jej dielo. Soller-
6nského rekonštrukcia hudobnej minulosti je 
takmer vždy neobyčajne duchaplná a myš
lienkove svieža, hoci autor predkladá čita
teľovi vedeckv overené bežné faktv. Ta
jomstvo tejto ·"vedeckej prístupnosti" tkvie 
u Sollertinského okrem iného aj v jeho šty
listickom umen í, v bcletrizovani faktografie, 
kde spája do nedielneho celku zdanlivo ta
ké protildadné pt•Yky, ako je vedecko-histo
rická dokumentácia a živý, názorný opis 
faktov. O Sollertinského štýlovej orig.inalite 
piše v zasvätenom úvode tejto knihy Di
mitrij Sostakovič: "Každý, kto čítal Soller· 
tinského diela, určite si všimne originalitu, 
malebnosť a bohatst\"o jeho štýl u. Soller
tinsk ij vždy vedel nájsť špeciálnu skladbu, 
intonáciu a farbu reči a všetky sú súzvučné 
s hudbou skladateľa, o ktorom písal. Tak 
napríklad štý l knihy o Berliozovi je roman
ticky nadnesený; práca o Gustavovi Malde
r ovi je napísaná štýlom zdôraznene expre
sívnym; články o Bralnnsovi sa vyznačujú 
voľnou plavnosCou reči; v štúdii o Offen
hachovi počujeme vyz5,vavé, ostré ry tmy. 
Toto robí práce Sollertinského skutočne u
meleckými a strhujúcimi, a to v hudobno
vedných knihách tak často nenájdeme.'· 
Okrem toho je Sollertinskému celkom cudzí 
objektivistický pristup k historickým fak
tom: píše zanietene, poleinicky i bojovne. 
Niekedy neúnavne polemizuje s bežným 
alebo nesprávne tradovaným názorom, ne-
7.astaviac sa ani pred autoritami, ak nie sú 

v súlade s llo,-ou, pokrokovou koncepciou. 
Autorova kritičnosť a pol4;lmičnosť nie je 
však postavená na piesku, ale bezpečne sa 
opiera o obdivuhodné znalosti takmer en
cyklopedického charakteru, o he7.pečný zmy
sel a cit pre krásno umeleckého diela a jeho 
dosah na spoločnosť. 

Sollertinského v)rber vedúcich postáv hu
dobnej Ininulosti diktuje predovšetkým sna
ha zdôrazniť preVI·atné zjavy s obrovským 
dosahom do budúcn osti, ktoré urýchľovali 
vývin a oLYftrali nové stránky v umeleckom 
zobrazo, ·ani života. Soller tinského priťahuje 
v hudbe filozofická hlbka, lndinský pátos, 
vznešenosť etickej myšlienky, poln-okovosť 
ideí a originálnosť ducha a myslenia. Tento 
ideový v.ákl ad zjednocuje všetky jednotlivé 
štúdie. V prvých troch prednáškach (Glucl<, 
..\lozartova "Carovná flauta", Becthoveno\· 
"Fidelio") sústreďuje sa a utor• na vykreslenie 
operného umenia troch najväčších predsta
viteľ ov klasicizmu. Zvlášť prenikavá je cha
rakteristika Beethovenovho "Fidelia" a ob
sažnosť pohľadu na Gluckovo reformátorské 
dielo. Z ostatn)'ch štúdií, zaobera júcich sa 
s popredn)'Ini osohnosťa1ni romantickej hud
by, závažnosťou a bystrosťou analýzy vy
niká tvorivý portrét Hectora Berlioza, veľmi 
interesan tná a objavná štúdia " Historické 
typy symfonickej drama tiky ", ďalej výrazná 
chal·akteristika G. Mahlera i J. Oifenbacha, 
nekonvenčný rozbor Brahmsovh o i Bruckne
rovho sVIIÚonizmu atď. Knihu uzatvára do
slov pr~ slovenských čitateľov od Igora 
Belzu. 

Preklad Zory J esenskej je dobr)' a v pod
state vystihuje zvláštnos ti textu, vzťahujúce
ho sa na charakteristiku tej-ktorej osobnosti, 
hoci na niektorých Iniestach prekladateľka 
p oužila neadekvátne literárnovedné termíny 
(napr . často používaný vý-raz "štylistický" 
namiesto "štýlový") atď. Aj medzi použitý
mi príkladmi m ožno nájsC viac chýb, ktoré 
svedčia o malej pozornosti, aká sa im veno-· 
vala pri korektúre (napr. v prík lade vedľaj
šej témy z I. časti Brahmsovej II. symfónie 
v 3. takte na 2. dobe má byť tercia cis-e, 
podobne v Allegrette III. symfónie v 6. takt e 
na 1. dobe v base má byť c namiesto as). 

Dalšou publikáciou SVKL je " Hudobná 
teória" od ch-. Jána Fischera, ktorá je jednou 
z prv)·ch obšírnejších prác tohto druhu v 
slovenskej hudobno-teoreticke.i literatúre. 
"Hudobná teória" je určená ako teoretická 
pomôcka pre odborné hudobné školy, no a j 
pre záujemmoc laikov, ktorí pociťujú potre
bu podoprieť svoj záujem o hudobné ume
nie solídnym teoretickým základom. Sám 
autor zdôrazi'mje v úvode tento cieľ knihy: 
,.V tejto . knihe rozvádzame základné vedo-
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mosti pre čitateľa, ktor)' sa mieni :~.:aoJ,erať 
hudbou z povolania alebo pre viastné pou
čenie a potešenie. Práca nie je filozoficlým 
a polemick)·m teoretizovaním o otázkach 
hudby, ale rozoberá p rístupne v~etky pro
blémy, ktoré sa prak ticky vyskytujú v 
hudobnom živote. Je teda určená aj pre šir
šie vrstvy, pre každého, koho hudba po
vznáša a obohacuje." Vcelku možno pove
dať, že Fischerova práca t ak svojim meto
dickým postupom i obsažnosťou základné
ho teoretického materiálu, ako i svojim 
myšlienkovým charakterom a hlaVne spô· 
sobom výkladu látky splií.a cieľ, ktorý ~i 
kladie v úvode. Autor sa vcelku pridržiava 
obvyklej induktívnej metódy pri výklade zá
kladnej teoretickej látky, postupujúc priro
dzenou cestou od p1·imárnych materiálo
vých predpokladov znejúcej hudby (tón, 
zdroje zvukov, tónová sústava atď.) až po 
výklad hudobných nástrojov i zaužívanú ta
liansku hudobnú nomenklatúru. Postup od 
tónovej oblasti, stupníc, rytmu a metra, 
intervalovej oblasti s krát1."Ji'Ill ,")·kladom 
princípov polyfónie a s plynulým precho
dom d.o akordiky, hnrmónic, hudobných fo
riem a žánrov, nástrojov atď. je nesporne 
správny a inštruktívn o-metodicky ,-ýhodný, 
pretože akcentuje melodicko-rytmickú ob
lasť ako samozrejmé východisko a základ 
všetkých ostatných hudobných pn·lwv. Na
·vyše podáva Fischer látku stručne, v):stižne 
a hlavne názorne (text doplňa vefký počet 
príkladov a ukážok), vyhýbajúc sa podfa 
možnosti abstraktnej štylizácii, cudzojazyč
nej t erminológii i t eoretizovaniu. Oznamov~
ciu účinnosť látky zvyšuje závet·ečn)'m cvJ
čením látky v každej kapitole. Veľkou pred
nosťou notových príkladov je, že sa neob~ 
medzujú na abstraktné notové schémy aru 
na jednostranné ukážky z klasickej litera
túry, ale proporcionálne sú zastúpené aj u
kážky zo súčasnej hudby, najmä sloven-

. skej. Úskalia teoretizovania a možnej nezá
živnosti autor na niektorých miestach vhod
ne obchádza konkretizoYalúm te."tu a jed
notlivých pojmov bežnýrni ,')-razmi i ply
nulosťou a prostotou štýlu. Jedinú väčšju 
výhrad u možno mať azda p roti malému za
stúpeniu hudobných foriem a žánrov v ma
teriálovom celku. Hoci tu ide len o základy 
hudobnej teórie, vzhľadom na dôležitosť toh
to odboru v hudobnej výchove a pra..xi žia
da sa tu oveľa väčšie proporcionálne zastú
penie (formám venuje autor v knihe len 
29 strán!), hoci aj na úkor ostatných teore

. tických pr·vko,·. 
Fischerova "Hudobná teória" je nesporne 

p rínosom, najmä dnes, keď našim hJa,-n)rm 
cieľom je ma.úmálnc rozšíriť sociálnu bázu 
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hudobného Umenia a zainteresovať pracu
júcich na poznaní jeho najlepších hodnôt. 
V tom zmysle kniha iste splni svoj účel. 

Z nových vydaní slovenských orchestrál
nych partitúr je tu predovšetk)·m reedícia 
" Metamorfóz" od Eugena Suchoňa s neoby
čajne cennou a analyticky prenikavou ú
vodnou štúdiou d r. Jozefa Kresánka, ďalej 
"Orchestrálna suita č . 2" od Jozefa Kresánka 
~o štúdiou Ladislava Burlasa, zameranou 
viac na formovú ' -ýstavbu diela, a orches
trálna suita Andreja Očenáša "Ruralia slo
vacca" s úvodom podobného zamerania od 
Zdenka No váčka. Všetky tri partitúry vyšli 
vo veľkom formáte i vo formáte malých 
vreckových partitúr. 

Z edícii vokálnej hudby stoja nesporne 
11a poprednom mieste "Slovenské ľudové 
piesne" pre spev a klavír od ~exandra 
Moyzesa. V úpravách sedemnástich ľudo
vých piesní z rôznych oblastí_ Sl?venska 
pre soprán (7 piesní), tenor (:-> plesní) a 
barvtón (5 piesní) náš popredný skladateľ 
opäf preukazuje svoje veľké n:ajstrovstv~ 
v spôsobe akým sa zmocňuJe ľudoveJ 
piesúovej ~redlohy. Bohatstv_o invenc~e ~ 
fantázie v tvorení harmorucko-rytmJCkeJ 
charal.:teristiky sprievodu a najmä technic
ká precíznosť v jeho výstavbe charakterizu
jú túto veľmi peknú zbierku. Sborová tvorba 
je zastúpená zbierkou detských sborov)·ch 
piesní pod názvom " Mládež s úsmevom krá
ča", prevažne s aktuálnou mierovou a oslav
nou tematikou. Detskými sbormi sú tu za
stúpení tito autori : Francisci, Suchor'í, M. 
:\Ioy zes, A. Moyzes, Prášil, Dlouhý, Elbert, 
Al vin, Valašťan, Urbanec, Kardoš, Očenáš. 

[van Hrušovshý 

Pi'emysl Pražák: SVETOV! MISTfi.I HUD
BY V NASl VLASTI. Praha, Státní pedag. 
nakladatelství 1959. Strán 192 + ll portré
to~'. Cena Kčs 17,20. 

V rámci popularizácie hudby medzi širo
kou verejnosťou znamenajú cenný prínos 
publikácie, k toré si všímajú významných 
hudobn)-ch umelcov a v p rístupnej forme 
nám približujú ich život a dielo. O jednotli
vých hudobných umelcoch vyšli sice aj u 
nás samostatné monografie i obšírne štúdie, 
tieto sú však neraz zamerané veľ1ni do šírky 
alebo r iešia špeciálny problém, čím prie
merného poslucháča alebo mládež neupútajú. 

Publikácia dr. P. Pražál'.a šťastne podáva 
historický materiál v prístupnej forme pre 
priemerného poslucháča, ale má čo povedať 
a j odborníkovi. Citateľ v nej nájde životo
pisy 11 hudobných umelcov Cvlozart, Bee
thoven, Weber, Berlioz, Chopin, Liszt, Wag
ner, Saint-Saens, Cajkovskij, Grieg, Char·pen-

tier) , ktorí na svojich UJ?eleckých zájazdoch 
vystúpili na pôde n~ŠeJ v~as~, a ·to ~red~
všetkým v Prahe, ruektor1 aJ v. ~ratJ.s_lave 
(Mozart, Beethoven, Lis~t) . Kazd~. pr1ateľ 
hudby si s veľkým zá~J~OJ? :prec1ta, aké 
okolnosti a podnety pnvJCdli tychto u~~l: 
cov k nám, aké umelecké ús~echy sl~~ 
pri vystúpeniach, ako. reag~vali na .Pl"lJatle 
a ako o ich vystúperuach p1sala tlac. 

Publikácia "Svetoví rn'isbi'i hudby v -~a~1 
vlasti" právom patrí do vš~tkýc~ . kni~_roc 
našich hudobných škôl a mal1 by_ Sl J U vsun
núť všetci hudobrú pedagógoVIa, ktorí v 
rámci svojej činnosti môžu . veľ_a vyl~onať 
pri šíre~ znalosti ~ hud~bneJ ~ulostl na= 
šej vlasu. Bolo málo vyznamnych hudob. 
ných umelcov v posledných 150 rokoch, kt?n 
by u nás neboli vystúpili. Dalo ?Y sa es~~ 
spomenúť veľa skladateľov, kton navštívili 
našu vlasť (J. Haydn, Fr. Schubert, R. Schu
mann, J. Brahms a i.) . Autor to v záve;:e 
svojej práce aj stručne sp?mína. a poukaz~Je, 
aký živý bol styk medzi nam1 a ostatny m 
hudobným svetom. 

(J. P.) 

NOVB PUBLIKACIE HL"SĽO:rE~ 
INSTRu KTlYSEJ LITEHATCRJ: 

Každý hudobný nástroj podľal?ol .výl·oh
ným, ekonomickým dôsl~dko~ vyvoJU; kto
rý ovplyvnil hru, tech~ku, stýl ? vyrazo: 
vosť, z čoho v·yplýva &J potreba vzdy. noveJ 
pedagogickej literatúry od ~len;~nt~rneho 
stupúa po vrchol dokonalostl. N;e Je b t!z 
zaujímavosti, že všetky kla~rne sk~ly be~
thovenovskej epochy sleduJU spol~~ne vy
cvikový, mechanický z~er,. ale Zladn:'- z 
nich neriešila správne d1dakt1cké problemy 
elemen tárneho stupňa klavírnej hry. Dnes 
máme takých to škôl dostatok. Oproti kla
víru husle od dôb slávnych talianskych maj
strov nezmenili svoju podobu a podstatu, 
požiadavky modern~j tec~niky sa ':šak ~: 
stupňovali do tej nnery, ze dnes uz nes~<:' 
púha v-irtuozita a vonkajškovosť s e.xk!UZlVI
tou. Nebolo by na škodu (vzhľadom ~a ne
dostatok podrobnejšej štúdie) zamyslieť sa 
nad historickou a pedagogickou hodnotou 
najstarších husľových škôl, či ~e. to The Mo
dern :Ylusic·Master of the "Cruversal Mu
sician z r . 1731, Méthode facile pour ap
prendre a jouer du violon z r. 1712, ~en,ll
nianilio The Ar t of Play-ing on the V10lin 
či Versuch einer griindlichen Violon-Schule 
Leop. Mozarta, našou úlohou je však sú
strediť sa najstručnejším komentárom ~a 
nové vydania starších českých škôl a rue
k torej p rednesovej literatúry . 

Malátova Praktická škola hry na husle 

pred pol storočím znamenite poslúžila našim 
starvm otcom a celé generácie učiteľstva sa 
nauČili podľa nej lu·ať dokonalejšie ako 
dnešné učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 
škôl z novodobého systému poltónového. 
Je t o dôkaz že školu tvorí predovšetkým 
osobnosť pedagóga, potom osobitn)· záujem 
a láska k najspevnejšiemu nástroju. Systém 
Malátovej školy je zastaralý, bol opr~vent 
predovšetkým Sevčíkom, DeranOJ?, ' ' olda
nom a i., a predsa možno súh1as1ť s vyda
ním školy Státnym pedagogickým naklada
teľstvom, pretože tých praxou premysle~ých 
10 zošitov obsahuje množstvo pedagogtcky 
cenného materiálu, ktorý možno smelo kom
bino,;ať s inštruktivnou literatúrou inou. 

Pokladáme za celkom samozrejmé, že 
Státne nakladateľstvo vydalo v potrebnom 
náklade Sevčíkove pedagogické diela (Skola 
pre začiatočníkov, Skola huslo~•ej, sláčiko
vej techniky, Zmeny polôh a i.), ktoré ~a 
svojou dôkladnosťou, monumentálnou .šl~ 
kou a realistickým pohľadom 11a kazdy 
technický problém dávno s~ klasi~ým 
odkazom svetovej husľoveJ pedagogiky. 
Premýšľavému pedagógovi však vždy bude 
ešte chýbať Skola intonácie, Skola husľové
ho prednesu a analýzy Kreutzerových Etud. 
Vhodným doplnkom Sevčíkovej elementá':'" 
nej š.~oly sú !Jera::;ove ":r-~é }tud_y pre naJ· 
mensrch huslrstov , ktore nes.ta melen luna
tový a rytmický problém, ale. vyznačuj~ s.a 
i melodičnosťou a psychologickou motJ.va
ciou. Do prednesového repertoáru začiato~
nikov, ktorí ovládajú iba" 1. polohu, odporu
čame Dve jednovetné koncertíria pre hu~le 
a hlavír a pre súborovú hru na pedagogic
k)'ch inštitútoch "Husiové kvarteto" Antoní
na Dolinského. 

Znamen!itý prednesový ma teriál poskytu!e 
vyspelým amatérom a žiakom konz~atór1a 
zb'ierka 10 zväzkov rôznych skladieb, na
zvaná Classique et moderne. Výber najzná
mejších husľových skladieb usporiadal a 
zrevidoval profesor pražského konzervató
ria J an M01í:ák. Niektoré úpravy sa vžili aj 
v koncertnom živote, niektoré sa neujali 
(napr. Schuber t : Ave ~faria, Novák: U mu
zikv) no vYdanie všetkých zošitov je von
ko~c~m potrebné, inak budú naši pedagó
govia nútení vydať podobný výber skla
dieb samostatne. Skrátka, naši skladatelia 
stoja pred povinnosťou zložiť drobné form~ 
pre vyspelých amatérov. Tým by vzdali 
hold nadšencom a milovníkom hudby, ktorí 
naplňujú divadlá a koncertné siene. 

1. Twdoň 
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ZO SKOLENIA HCDOBNYCH 
PEDAGOGOV 

J ednodenný odborno-politický seminár 
pre učiteľov hudobných škôl organizoval 
Krajský perlagogick)r ústav v Bratislave v 
Hudobnej škole v Malackách 27. IV. 1960. 
Seminára sa zúčastnili učitelia hudobnej vý
cho'-y zo všeobecnovzdelávacích škôl Ma
lackého okresu a učitelia ZRS zo Skalice. 
Senice a Malaciek. Pozvaní učitelia ZRS zo 
Stupavy nedošli. 

i'ía senúnári p rednášali a besedy viedli: 
dr . J ozef Tndoň a dr. Viliam Fedor, pra
covníci Kat!.'dry hudobnej výchovy na Vy
sokej škole pedagogickej v Bratislave. 

Zaujímavým a pútaYý m spôsobom vede
n)· seminár mal tento program: " Otázky 
marxistickej estetiky" - striedavo predná
šali obaja p rednášatelia, " Hudobné vzťahy 
slovensko-české" - prednášal dr. Tvrdm'í.. Po 
týchto p rednáškach bola u k(J7:ka hudobno
vzdelávacej besedy ako vzor pre mimoškol
skú činnosť uči teľov ZR S. Dopoludita jší 
p rogram bol zakončený rozpravou o hudob
novednej literatúre, v ktorej obaja p redná
šatelia podali rozbor najnov:iej hudobno
Yednej a h udobno-pedagogickej literatúry 
pre ďalšie osobné vzdelávanie učiteľov. Po
obede sledovali učitelia (len zo ZRS) prak
tickú vyučovaciu hodinu hudobnej výchcvy 
,. l. ro(·níku. Dr·. Fedor potom viedol meto
L]jck~r rozbor tejto hodiny. 

I kC'ď bol p rogram dňa dosť rozsiahly, 
seminár predsa splnil očakávanú úlohu a 
rozšíril uči teľom ich hudobnovedné a hu
dobno-peda;;ogické vedomosti a bol ukáž
kou, ako a akýnú formami možno oboha
covať poznanie učiteľov hudobných škôL 

CESf\.OSWVENSh.'Y ROZHLAS 
V OSTRAVE 

vypisuje 
VEREJ~Ý KONKU RS 

B y-

do nového zábavného orchestru na tato 
mís ta: ho usle, violoncello, kontrabas, flét
na, k larinet, trubka, trombon, bicí, klavír. 

Prihlášky posílejte urychlené s pl'i.poje
n )rm životopisem, oYéfeným opisem vy
svédčení o ul<ončení vzdiHání na vysoké 
hudebni škole (nebo konservatori) a dokla
dy o dosavadní praksi na adresu: Severo
moravské studio Cs. rozhlas u Ostrava (Dr. 
Smerala 2). 

Pla t bude stanoven podle platné p latové 
vyhlášky. 

Náklady na cestovné budou uhrazeny 
pouze v pľípadč pľijetí. 
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A j na dedinách v predajniach 
družstevného obchodu predávame 

plný sortiment literatúry. 

Ponúkame náš výber divadelných 
hier a hudobnín členom a vedúcim 

krúžkov ľ.UT. 

Príďte s i vybra ť, prípadne 
objednať posledné novinky 

d o predajní 



znacka akostných československých 

hodinárskych výrobkov 

METRONOM 

nepostrádateľný pomocník každého hudobníka. 

Zbaví vás starostí v hudobnej výchove vašich detí. 

SpoTahlivo udáva rytmus hudohného tempa. 

METRONOM je vybavený 
mechanickým strojčekom. Na
ťahuje sa krídlovým kiúčom. 
Po natiahnutí je dlžka chodu 
pri rytme 208/min. - 15 mi
nút. Na kyvadlovej tyči ' sa 
nachádza posúvne závažie slú
ži-ace k nastaveniu rytmu. Cí
selné · označenie na stupnici 
udáva •počet kyvov za 1 minú
tu, ako aj medzinárodne pou
žívané slovné označenie tempa. 
Metronom je vybavený aj 
zvonkom; ktorý udáva takt 
2/4, 3/4, 4/4 a 6/8 podľa na
stavenia na tiahle. Zvonkové 
zariadenie možno vypnúť. 

METRONOM dodávajú všetky 
odborné obchody s hudobnými 
nástrojmi. 

Cena metronomu je Kčs 85,
so šestmesačnou zárukou. 

Vyrába CHRONOTECHNA, n. p., Šternberk 

Cenil Kčs 3.-. 
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ĽUDOVIT D U RI S 

Najbližšie úlohy v oblasti hudobnej kultúry 

Dňa 11. júla t . r . prijalo Národné zhromaždenie návrh ústa\·y Ceskosloven
skej socialistickej republiky. Na.Sa nová ústaYa je odrazom spoločenských pre
núen, ktoré sa uskutočnili v etape vývoja od kapitalizmu k rozhodnému 
a definitívnemu víťazstvu socializmu v našej vlasti. Toto víťazstvo socializmu 
poznačil() triednu štruktúru našej spoločnosti, zračí sa v ekonomike nášho 
štátu a zakotvil() i vo vedomí človeka, u ktoréh() sa už prehlbuje socialistické 
uvedomenie, základ morálnej a politickej jednoty ľudu. Naša socialistická 
ústava vytvára predpoklady pre ďalši e rozvinu tie našej spoločnos ti pre pre
chod do komunistickej epochy. 

Mohutný r ozvoj výroby, podporovaný nadšením a cieľavedomou spolu
prácou všetkých občanov, prináša neustály vzostup hmotnej i kultúrnej úrovne 
pracujúcich. Cieľom a zmyslom celého nášho snaženia je čoraz krajší a bohatší 
život. Zvyšovanie miezd, znižovanie cien, rozvoj bytovej výstavby, rozširo
vanie služieb, skracovanie pracovného času - to všetko sú prostriedky na 
vytváranie materiálnych predpokladov pre nový, socialistický životný· štýl, 
v ktorom kultúra a umenie bude mať čoraz závažnejší zástoj . Naša vláda 
v svojom programovom vyhlásení zo dňa 12. júla t. r. prisľúbila veno·vať 
všestrannú pozornosť ďalšiemu rozvoju kultúrnej revolúcie, podstatnému 
zvýšeniu úrovne kultúrnych a osvetových zariadeni, ro·zšíreniu a preh lbeniu 
výcho·vy v duchu marxisticko-leninského svetonázoru, výchove socialistického 
človeka, uspokojovaniu kultúrnych polrieb, vyplývajúcich zo socialistickej 
prestavby dediny. 

V tom sú v podstate zahrnuté aj úlohy pre oblasť hudobnej výchovy, 
osvety a hudobného umenia vôbec. - Hudobná tvorba na Slovensku sa ute
šene rozvíja, najmä v oblasti veľkých foriem. V období od Víťazného februára 
vzniklo viac cenných diel, ktoré dôstojne reprezentujú našu kultúru doma 
i v zahraničí. Na potrebu rozvoja tvorby v oblasti malých foriem a progra
mov)rch žánrov, dosah ktorých j e na zmýšľanie ľudu najbezprostrednejší, 
upozornil I. sjazd Sväzu slovenských skladateľov. 

Bude potrebné vynaložiť veľké úsilie o zavedenie mnohý ch nových a vy
lepšenie vyskúšaných foriem hudobnej osvetovo-výchovnej práce. J e to vy
nikajúca príležitosť pre hudobných teoretikov a pedagógov uplatniť svoje 
vedomosti a skúsenosti a sprístupniť ich širokému okruhu záujemcov. Ume
lecké sväzy nadviazali spoluprácu so Spoločnosťou pre šírenie politických 
a vedeckých poznatkov. Iniciatíva našich hudobn)rch vedcov iste dokáže tento 



formálny akt premeniť v systematickú a plánovitú spoluprácu. Treba sa urých· 
lene vyrovnať s veľkým nedostatkom metodického spracovania výchovnej 
tematiky v oblasti hudby i s nedostatkami vo vydávaní krátkych populárno
propagačných bružúr o súčasnom stave nášho hudobného umenia, o význam· 
ných osobnostiach československej, sovietskej a svetovej hudobnej kultúry 
atď . Veľkú starostlivosť treba venovať i zdokonaľovaniu mladých vedeckých 
kádrov po štúdiu, špecializujúcich sa na oblasť kritiky, ktorá je veľmi závaž· 
ným propagačným a výchovným činiteľom. 

Koncertní umelci majú pred sebou úlohu domyslieť organizáciu, -náplň a me· 
todiku výchovných koncertov, a to najmä koncertov pre mládež. Pri súčasnom 
značnom nedostatku kvalifikovaných hudobno-pedagogických kádrov na všeo
becnovzdelávacích a odborných školách bude mať toto opatrenie veľký dosah. 

V súvislosti s hospodárskymi-a kultúrnymi potrebami krajo'V čaká Sväz slo
venských skladateľov naliehavá úloha založiť odbočku v Banskej Bystrici a do· 
budovať odbočku iV Košiciach, prostredníctv9m- kto•rých sa bude uplatňovať 
kultúrnopolitická línia sväzu. Dalej bude p 6trébné - vytvárať podmienky pre 
rozvoj ľudovej umeleckej tvorivosti, kde budú pracujúci na princípe dobro· 
voľnosti nachádzať viac poznania a uspokojenia v pestovaní hudby a spevu. 

Významným osvetovým činiteľom nových masových foriem umeleckej vý
chovy sa stanú ľudové univerzity umenia, ktoré sa majú zriadiť do konca roku 
1965 v každom väčšom meste, kde existuje profesionálne umelecké teleso. 
Obohatením terajších hudobný ch škôl o nové umelecké odbory vzniknú po· 
stupne v každom okrese ľudové školy umenia. Potešujúcim faktom je skutoč· 
nosť, že na besedách s našimi družstevníkmi sme často počuli volanie po za· 
!ožení hudobných škôl v družstevných dedinách. Tu sa zas vynára potreba 
urýchlene odstrániť nedostatok učiteľských kádrov. Riešenie t ejto· otázky kla· 
dierne na prvé miesto aj v súvislosti s realizovaním nových učebných osnov 
pre hudobnú vý chovu na všeobecnovzdelávacích školách. 

Umeleckým sväzom a ďalším inštitúciám bolo uložené vypraco'Vať plány na 
zvýšenie koncertnej výchovnej činnosti. Sväz slovenských skladateľov, Pove· 
vereníctvo školstva a kultúry a Koncertná a divadelná kancelária si určili plán, 
ako postupovať pri spoločných i jednotlivých akciách. Tento plán sa vcelku 
plní. Po novom územnom usp oriadaní a reorganizácii niektorých inštitúcií je 
potrebné rozvinúť a prehlbiť plnenie týchto úloh. Výsledky, ktoré sa dosiahli 
pri zakladaní "Kruhov priateľov umenia", nás nabádajú pok~ačovať v týchto 
nových formách , ukázalo sa totiž, že náš ľud má záuj em o pravé umenie. 

O spoločenské uplatnenie hudby v našom živote je postarané, a to dokonca 
zákonom. Účelom zákona 81/57 Zb. je zabezpečenie rozvoja koncertnej a inej 
hudobnej činnosti ako významnej zložky nášho kultúrneho života. Na vyko
návanie zákona bola na Slovensku zriadená Koncertná a divadelná kancelária 
a v krajoch Krajské agentúry pre koncerty a estrády, úlohou ktorých je pomá
hať usporiadateľom pri organizoYaní hudobného života z hľadiska miestnych 
potrieb a možností. V dôsledku nedostatočnej a málo účinnej metodickej 
pomoci zhora a malej iniciatívy miestnych usporiadateľských zložiek je dosiaľ 
na Slovénsku pomerne málo miest s pravidelným koncertným životom (Bra
tislava, Nitra, Košice a niektoré kúpeľné miesta). S uznaním treba kvitovať 
snahu ústrednej organziácie KDK vzbudiť trvalý záujem o hudobné umenie 
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Záber z koncertu, ktorý usporiadal Sväz slove • 
s lovenských spisovaterov pre čl K h. nskych skladateľov v spolupráci so Sväzom 

enov ru u pnaterov umenJa v Banskej BJ.•s trici 

výchovnými koncertmi a to najmä medz· ml, d • S 
nerobia všade a vždy p' lánovite t d" lk a ezou. koda, že tieto akcie sa 

V hľ d a me o 1c y . 
z a om na novú územnú organizá . . .ď . , . 

uznesenia byra CV K SC Krajsk , d -~u zn a ?Ju sa v kazdom l',raji v zmysle 
llou je starať sa o distribúciu ume epo. ru Y p'rhe fťllm, koncerty , estrády. Ich úlo-

, h · d ma, poma a a usmerňovať •· · '?"c zana ení a spoločenských or anizá ., , . . Cinnost osveto· 
Tlelo ?odniky, ktoré riadi komisia Y<:NV c~ ~~ ~seku fiLmu,, koncer.l?v a estrád. 
nom useku závažné úlohy z u l p e s o s.tvo a ulturu, maJu na hudob
programy, s4J.rajú sa 0 ide~vú a~;~fY~~ ~droJo~ kra~a zostavujú umelecké 
koncertneJ' a ineJ· umelecke . c·· t . ec u uroven es trad, o výchovný obsah •. · J mnos 1 PomáhaJ· , · , 
zzvota a samy usporadúvajú umele k,· , _u org~mzatorom lludobného 
stavenia týchto podnikov v obi J e vys.tupema. ,V dosledku kl'účového po-
vybaviť ich kádrove tak aby mo~1i z~ema dv ~aJ.~kom. meradle je dôležité 

V súvislosti s celko,:ou reor a . , . ove n_e p ru SVOJe závažné úlohy. 
hudobného umenia sa treba zmi g ~IZacwu. o taz ok spoločenského uplatnenia 
kov z povolania, pôsobiacich v ;~:ta~r~n.~cne zaned~á':anom úseku hudobní· 
diskách atď. Treba vytvoriť také 

0 
g ~cz~c~, re~~cnych a kúpeľných stre

zabezpečil odborný a ideový rast ;ý~~zzacnef P? , , ~enky, aby sa už konečne 
Po novej reorganizácii v uvedenom z o pro esl?na, nych hudobníkov. 

certnú kanceláriu ako ústrednú ta ~ys~e ~a JaVI P?treba vybudovať Kon
pre š~olstvo a kultúru), ktorá b~Je :;;~:ll\I,deoke n~de~ú _SNR (odborom 
rozvoJ hudo·bného života na Slo'Vensku b de ym oordin~cny~ centrom pre 
koncertných umelcov bude usk t •• , ťu e mať starostlivost o popredných 
~1· · ' u ocnova celonárodné k · · 1msterstva školstva a l·ult , ali a Cie a v mtenciách 

Ako vidno, problémov~ ni~r: :ál zovať .z~~ua~čné styky. 
chopíme s náležitou politickouJ rozhľ:d· Vynťeszme IChl však iba . tak, ak sa ich 

enos ou a zna osťou vecz. 
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L A D l S L A V ~I O K RÝ 

O niektorých problémoch súčasnej hudobnej vedy 

I do verejnosti už prenikli zprávy o tom, že sa u nás pripravuje seminár 
o otázkach marxistickej hudobnej vedy . V rámci príprav tohto seminára začína 
sa v poslednom čase čoraz viac · diskutovať a písať o osnovných problémoch 
muzikológie ako vednej disciplíny. J e to veľmi pozitívny zjav a treba si len 
zelať, aby prípravný proces prebiehal čo najintenzívnejšie, lebo problémov 
je veľmi veľa a samotný seminár by ich riešenie nemohol podstatnejšie po
tisnúť dopredu. Význam diskusií i chystaného seminára je najmä v tom, že 
už dozreli podmienky pre zásadnú a systematickú marxistickú revíziu prin
cípov, na ktorých doteraz spočíva hudobná veda, i pre načrtnutie programu, 
ktor)· by zodpovedal stavu marxistickej vedy a ukazoval cesty pre ďalší roz
voj muzikológie. J e síce pravda, že naša hudobná veda si v uplynulých rokoch 
v mnohom osvojila marxistický prístup k skúmaniu a výkladu problémov, 
no napriek tomu je tu ešte veľa rezíduí meštiackeho chápania muzikológie. 
A nechýbali ani prejavy pseudomarxistického vulgarizovania a splošťovania. 

Vyjasnenie základných otázok súčasnej hudobnej vedy, napr. jej hlavných 
cieľo v, úloh, metód, kritérií a pod., prospeje nielen našej muzikológii, ale 
môže mať i medzinárodný dosah , lebo tu sa nie menej ako v našich domácich 
reláciách stalo aktuálnym konfrontovať doteraz akceptované základy s tým, 
čo priniesol vývoj vedeckého myslenia, a to tým viac, že nejde len o samo
zrejmú reakciu na nové vedecké objavy, s ktorými sa každá veda vyrov
náva viac-menej spontánne, ale najmä o vyvodenie dôsledkov, ktoré prináša 
marxizmus pre zvedečtenie bádania. J e to úloha nemalého dosahu, lebo po
skytuje v)rchodisko. zo slepej uličky, v akej sa čoraz viac ocitá m eštiacka hu
d obná veda. 

Meštiacka hudobná veda, ktorá si dlho mohla privlastňovať atribút moderná 
hudobná Yeda, je jedný"lll z posledných odvetví umenovedných disciplín, 
ktoré sa rozvinuli v období romantického historizmu najmä v Nemecku. Jej 
základné postuláty sformuloval Guido Adler vo vstupnej štúdii jedného 
z prvých modern)·ch muzikologických periodík, Vierteljahrschrift fiir Musik
wissenschaft (1885). J eho práca "Umfang, .\Iethode und Ziel der Musik
wissenschaft" a neskoršie uverejnená stať "Musikwissenschaft und Musik" 
( J ahrbuch Peters IV. 1898) stali sa východiskom a programom buržoáznej 
hudobnej vedy a v podstate dodnes určujú orientáciu prevažnej časti západ
ný ch muzikológov. 

Zverejnenie Adlerovho programového príspevku vďaka jeho {na svoju 
dobu) vyspelej koncepcii prinieslo za tri štvrte storočia európskej, najmä ne
meckej hudobnej vede veľkolepé úspechy. Tieto. úspechy boli najpozoruhod
nejšie v oblasti prieskumu a štýlovokritickej analýzy prameňov hudobnej 
minulosti centrálnych oblastí európskej hudby. 

Od roku 1885 sa však veľmi podstatne zmenili spoločenské podmienky, 
'" ktorých sa hudobná veda rozvíja: zmenil sa kapitalistický svet a vznikol 
socialistický, ktorý kladie na hudobnú vedu celkom iné nároky než meštiacka 
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SND 17 júla twiedol 
l ' ho Devína, kde súbor opery Fo. to·. Smotlák J. Pohľad do amfiteátra staros avne 

Suchoiíovho Sviito plu.ka .. ' k V popredí B. Haná. k. ah~ 
. k . . ' . opery s~·atop•U . I sk. 

II. Záber z I. dejstv a ko.~tc et tnscentwe Foto: M. ~~tav:~· 

Mojmír 

spoločnosť. Ale aj v "autonómnom" vývoji svetovej nuzikológie sa črn--r~; vi:w 
prejavuje potreba revízie doterajších osnovných princípov. Ani hudobrd veua 
nezostala nedotknutá krízou buržoáznych spoločenských vied a stále nástoj
čivejšie sa pociťuje strata perspektív a zmyslu vedeckého bádania, nespoľah
livosť kritérií a metód.l Dôsledky tohto stavu, ktoré si v celom rozsahu neuve
domu jú azda ani t í. ktorí konštatujú, že západná hudobná veda sa dostala do 
závozu, sú Yeľmi ďalekosiahle. Prejavujú sa v tom, že buržoázna hudobná 
veda napriek tomu, že v parciálnych otázkach môže prinášať n ové, neraz 
ešte veľmi cenné poznatky, alw celok stráca z hľadiska vývoja muzikológie . 
svoj progresívny charakter a schopno·sť správnymi a zásadnými zovšeobecne
niami prehlbovať naše poznanie. Podľa zhodnej mienky našich účastníkov 
kongresov :Vledzinárodnej spoločnosti pre hudobnú Yedu sa to veľmi zreteľne 
prejavuje na týchto reprezentatívnych podujatiach. 
- Korene krízy bliržoáznej hudobnej vedy, ktorá natemz ešte má v sveto

vom meradle prevahu, trebá bezpochyby hľadať v jej idealistickej základnej 
koncepcii. Prevažná časť západných muzikológov, a to aj najvýznamnejších -
stačí poukázať na vedúceho predstaviteľa západonemeckej hudobnej vedy 
prof. F. Blumeho,Z pred niekoľkými rokmi predčasne zosnulého významného 
amerického bádateľa M. BukofzeraS alebo na Belgičanku prof. S. Clerx
Lejeune4 - je prívržencom "duchovednej" koncepcie hudobnej vedy, ktorá 
v dejinách hudby vidí odraz vývinu ideí. Pravda, nechýbajú ani hlasy proti 
takémuto chápaniu. Veľmi typi~ký je postoj gottingenského docenta 
C. Dahlausa,5 formulovaný v recenzii reedície svojho času veľmi vplyvnej 
knihy W . Diltheya "Von deutscher Dichtung und Musik". Dahlaus označil 
nové vydanie tohto vzorového diela nemeckej "Geisteswissens.cha ft" za celkom 
zbytočné, lebo v hudobnej vede, a nielen v nej, sa "duchovedná" metóda 
prežila. Nie menej príznačné je, že Dahlaus polemi:wje i s názormi, podľa 
ktorých východiskom je návrat k pozitivizmu, lebo vraj už chýba viera v zá
kladné princípy pozitivizmu. Dahlausova kritika je však jednostranne nega· 
tívna, lebo sá vzdáva hľadania východiska i krízy meštiackej hudobnej vedy. 
Dôkladnejšie, z hľadiska marxistickej hudobnej vedy sa problémom zásadnej 
orientácie muzikológie zaoberá profesor vValther Siegmund-Schultze '" štúdii 
" Musikwissenschaft als Gesellschaftswissenschaft".6 Siegmund-Schultze síce 
vychádza iba · zo situácie v nemeckej hudobnej v ede a na mnohé otázky od
povedá príliš ·tézovite, no jeho práca i tak zostáva v)rznamným príspevkom 
k vyjasneniu. základného problému súčasnej hudobnej vedy . 

Z toh9, že hudobnú vedu chápeme ako vedu spoločenskú a aplikujeme na 
ňu zásady marxistického svetonázoru, vyplývajú dôležité konzekvencie i pre 
otázky systemlj.tiky hudobnej vedy. Je to oblas ť, k torú marxistická rnuziko-

1 Poro~. napr. P . ll. L mg, Musical ScholnrshÍp at the Crossroo.ds. The ~Iusical Quarterly 
XXXI (1945). ·- ' W. Franck, ~Iusicology and its Foundm:. The Musica! Quarterly 
XXXV (19<í9). - H. Reinold, Gedankengänge zu den ~foglichkeiten .musikwissen , 
schaftlichen Denkens. Musikforschung X (1957). 

• Musikwissensch•út und Musikerziehung. R eferát na kongt·esc v B<tmhcrgu j 953, u ve-
rejnený v Kongrcss-Berichte r. 1954. 

3 The Place of Musicology. New York 1957. . 
4 Définition de la musicologie . . . Reqw Belge de ~Iusicologie I 1946/ 47. 

;; Musi.kforschw1g, XII. 1959. 
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l h . ·de o veľmi závažné problémy. 
d • nerozpracova a oc1 1 . . , · • lógia doteraz ostatocne d k 'h' b, d nia v rozhodujúceJ mtere zavtst 

Je predsa nesporné, že ~spech v~ ec. e o k a aznaniu blížime. Inými slovami. 
od toho, akými cestami a metó amd l s~ k~o ania ma]·Ú našej hudobnej vede 

• • , b ť ľah staJ· né aké o vetvia s um , . , ť h , ht nemoze nam Y 0 ' · k, ' byť vzaJomny vz a tyc () 
slúžiť ako cesty k vedeckému. poz;arn3da .~ {~dania· Adlerovej štúdie o raz
čiastkových odvetví hudobne] v~ y d c~a d bná veda spravidla delí na dve 
sahu, metóde a cieľoc~1 h~do~neJ ve y satic~úo Bolo nesporne Adler'ovou zá-
za'kladné vetvy - htstoncku a systema • a·m·u ht'storického smeru v hu
. · · d t ému precenov · k -
sluhou, že opr?tl J~ n?s rannb bádania v rôznych disciplínach systema~IC ·.e.r 
dobnej vede zdorazml aJ potre u, . derne. hudobnej vedy sa me~l his~ 
hudobnej vedy. No .v procesd ~oJav~~u čorla~ viac prehlboval~ vz,áJomn~ 
torickou a systematickou hu o nou. , edmetu Okrem ojedinelych pn
izolácia a rozdiel v prístupe .k spolo~nemu pr: ·ali do. druhej a nebola dosta-

, l dk . edneJ oblasti neprenas . d V o-
padov sa vys e , y ~ l , ce cia s stematickej hudobne) ve y . . P, 
točne premy sl ena am. celko va kon ~oľko y vyostrili, že známy etn~muziko:og 
sledných rokoch sa tieto rozpory na tr bné verejne pranierovat podceno
H Hickmann považoval dokonca za ~o ~k 7 

· tik v zo strany h1ston ov. . d 
vanie práce s.ystema o • . k ch muzikológov nechýbajú preJavy, sve,-

Pravda, am zo strany m~stiac ?'m hudobnej vedy, :alebo sa c~lkom ~yhnu( 
čiace o snahe novo vymedziť sysdte . . , načny' už citovany referat prof. 

hl , p prvú ten en cm Je prlz h ·1 t h 
tomuto pro emu. re v roku 1953. Blume tu ovon o ~?c 
Blumeho na kongre~e v Bamh~:gt; h h dby Volks- und Välkerkunde a 
odvetviach hudobne] vedy: deJm~c • ud ' ~ejŠie H. Abert a väčšina nemec-

základnom výskume". P?dobne a ~ ID av oddeľuje hudobnú históriu a et
kých "katedrových~' .muz1kológo;,d aJ u~: v dôsledku svojich idealistick~ch 
nomuzikológiu. Mestlacka veda . o nesdev ím hudobný ch kultúr vyspelych 
predstáv prekonať rozpo-r medzi. posu lzovhandbou mimoeurópskou. Nedarí sa 

h , d a ľudovou 1 urne ou u . · · óp európskyc naro OV • . , •ť . , evyhnutnosť včlemť a] rnlmoeur -
to ani t)'IJ,1 bádateľ om, ~toľl pnp~s bal ll; n d Tým je charakteristický napr· 
sk u hudbu do ~féry záu]mo,v. hu o n~J r~~n~~e kritizovaný popredným etna
referát M. Bukofzeras vo WegNimo;t~ed, .. p f W W;oru Zur Grundlegung der 

C B ·l · a stu u pro . · • " · k · h muzikológom . rat otu?m. " s 'l •. vidno že z pozícií meštJ.ac eJ u-
Allgemeinen Musikgesch~chte ~aJ eps~om us~okojivo vyriešiť. 
dobnej vedy tento proble~ ne~ozľ~ ce. vedy je však napr. aj to, že n~za

Slabinou Blumeho system:u u ~ ne~ nevymedzuje vzájomný vzťah Jed
. 'ma stanovisko k hudobneJ estet e, ze 

UJl . d . , 
notlivých vetieV a P~ · , , blém s ·stematiky hudobnej vedy Je no;a: 

Prejavom tendencie ob Ist ~nfro .. h ~ d'e Musikwissenschaft" .10 Je siCe 
f H H manna EJ u rung m l . . • po-práca pro . · us " ' h tri k tomu najpodnetneJŠiemu, co v . 

nesporné, že táto prá~ v mno vom p~ v zásadných otázkach , zostá~a v zaJa~~ 
sl edných rokoch na Zapade vyslo, n , vode hlási k bip'OlárneJ koncepcn 
idealistick)·ch názorov. Husmann sa v u 

h f .. M ikwissenschaft Il 1958. haft. M ildor 
s Deutsches J ahrbuc ur .. ~ Haltung der deutschen M usikwissensc us -

-1 Ein offenes Wort zur geiStlgen 
schung X. 1957. . 1958 

s C llo ues de Wégirnont. Pan~ . . 1957 
9 D~uts~bes Jahrbuch fiir MuslkWissenschaft I. . 
10 Heidelberg 1958. 
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hudobnej vedy, hovorí o historickom a systematickom prístupe ku skúmaniu 
hudby, no svoj úvod do hudobnej vedy koncipuje skôr ako úvod do jednotli
vých aspektov hudby. Nepodáva problematiku jednotlivých hudobnovedný ch 
disciplín a ich metodické a ideové otázky, ale skôr výsledky, ktoré sú podľa 
jeho hľadiska najspoľahlivejšie. 

Ani Husmannov postoj nie je však riešením. Úloha vypracovať dnešným 
znalostiam a potrebám zodpovedajúci systém hudobnej vedy zostáva i naďalej 
na programe. Marxistická hudobná veda sa k tejto otázke doteraz vyslovovala 
len okrajove, jednako však existujú prejavy nového chápania tejto otázky. 
U nás prof. A. Sychrall už v čase nástupu novej orientácie našej hudobnej 
vedy presadzoval koncepciu troch vetiev hudobnej vedy: histórie, estetiky 
a teórie. Táto koncepcia sa u nás už ujala a môže tvoriť východisko k celko
vému riešeniu problému systematiky hudobnej vedy. J ej novosť nie je len 
v tom, že zdôrazňuje nutnosť skúmať hudbu nielen z hľadiska historického 
a systematického (teória), ale aj estetického (estetický prístup- je odlišný od 
prístupu hudobnoteoretického, a preto ho nemožno robiť jeho súčasťou, ako 
to bolo u Adlera), no najmä v zdôraznení dialektickej väzby medzi týmito 
tromi vetvami. Dnes si n evieme dobre predstaviť skúmanie problémov napr. 
z hudobnej teórie bez toho, že by sa tu neuplatňoval zreteľ historicky 
a naopak. · 

Nová koncepcia hudobnej vedy, ktorá sa takto kryštalizuje, vyžaduje však 
ďalšie rozpracovanie a domyslenie. J e napr. nesporné, že ústrednou oblasťou 
hudobnej vedy je hudobná história, no jej vzťah k estetike a teórii musí byť 
hlbšie rozvinutý. Pokiaľ je reč o hudobnej histórii, bude potrebné zaujať 
stanovisko napr. k problémom, čo s hudobnou sociológiou, či a nakoľko má 
svoje opodstatnenie, prípadne aké sú jej úlohy v marxistickej hudobnej vede. 

Situácia nie je celkom jasná, ani pokiaľ ide o hudobnú estetiku. Nie náho
dou D. Borisov12 nedávno považoval za potrebné znovu sa zaoberať obsahom 
pojmu hudobná estetika, pričom sa domnieva, že táto stojí na pomedzí medzi 
všeobecnou estetikou a hudobnou vedou. 

Mnoho nejasného je v hudobnej teórii. Ešte stále tu nenadobudlo prevahu 
vedecké skúmanie otázok harmónie, formy, melodiky ap. nad výlučne praktic
kým, náukovým výkladom. Tak isto samotný termín hudobná teória sa 
často chápe priúzko a bude potrebné vymedziť, ktoré discipíny treba k nemu 
počítať. 

Vypracovanie novej systematiky hudobnej vedy si vyžiada aj spresnenie 
vzťahu hudobnej vedy k praxi .a k odvetviam, ktorými sa tento vzťah reali
zuje, ako sú napr. hudobná kritika, pedagogika a pod. Tak isto bude potrebné 
vymedziť hierarchiu dôležitosti jednotlivých disciplín a ukázať, aký je ich 
vzájomný vzťah a tiež súvislosť s pomocnými vedami. 

Z uvedeného vidno, aký rozsiahly komplex problémov súvisí s vypra
covaním novej sústavy hudobnej vedy. Iste by znamenalo veľa, keby sa 
i tieto problémy v súvislosti s prípravou seminára o marxistickej hudobnej 
vede začali riešiť . 

11 Musikologie Il. 1940. 
12 V recenzii prvého zväzku Dejín hudobnej estetiky od S. Markusa. Sovietskaja rnu

zyka 1960, č. 6. 
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",Chvála" Svatopluka Havelku 

Zazn el a nová kantáta ktorá znamená celú etapu vo vývoji našej pov?jnovej 
hudby. Na slávnos tnor~ koncerte. z. pr~l ežito~ti 15. výročia oslobodema b?la 
4. rhája predvedená v SmetanoveJ s1em kantata Svatopluka Havelku ~,Ch~ala 
svčtla",l veľmi dlho a n etrpezlivo očakáv_aná celou hu~o~nou Ye_r;J~Osto~. 
Splní mladý skladateľ nádeje, ktoré vzbud1l Prvou symfomou, ~drz1 SI _svoJ_e 
nové dielo n a úroYrii symfónie, ktorou sa takmer odra~u :ar:~~~l me~zl naJ
p-oprednejších skladateľov? Úspech p~v~hO: Ha;elkov~o ~av~zneJSleho ~ela bo~ 
ojedinelý, a preto sa mnohí obá;ah, ze Je. n~ho?n~. Nova ~wn:táta vsak P~ 
tvrdila óprávnenosť našich nádeJÍ, s k torym1 ocakavame d alšm Havelko'> u 

tvorbu. . ť vk. 
Veľké umenie sa meria veľkosť ou úloh, ktoré plní. A bola to ozaJ az . a, 

úlohá vytvoriť h udobný p endant poézii S. K. Neumanna, ktorá zhudobn?mu 
doposiaľ vždy vzdorovala, a predsa si ho tak žiadala. Bo~ to monumentaln?' 
zámer vytvoriť z jedenástich Neumannových básní zo zb1.erky "Son ala ~o:J,
zontálního života" fresku, ktorá by zachycovala tú rozpornu, a predsa opt~mJs
tickú asentimentálnu, a predsa ľudsky_ citlivú, konkrét~u, a predsa nesm1er~e 
fanta~tickú skutočnosť 20. storočia. Um ysel zhudobmť :\feumanno_ve vm,:se 
d ozrieval v skladateľovi dlho a pozvoľna. Týmto námetom s~ zapodwval _este 
pred I. symfóniou a krátko po jej dokončení začal system~t1c~y praco_:ar ~a 
kantáte. Skladateľ priznáva, že na celkový. tvar a_ konceľcm diela ~aposoh_Ilo 
Ýýtvarné umenie slávneho mexického_ maha~a J?Iego River~, kt_ory. vytvar~ 
(citujem z programu) : ,.,mohutne konc1povane platna, v ktozych J~ s1ce det:;til 
realisticky vypracovaný, ale celý účinok je sústredený d~ celkoveJ koncepcie, 
dojmu z celku" . Tu sa Havelkovi objas~ila cest~v za úč~?.nosťou, m,?numen
talitou, ktorá je vzdialená od " plagátoveJ vonkajsk~·vostl . . N eprece~oval by 
som v)·znam tohto priznania. Je pravdepodobne Jlllen~ne _ako poi?~cka pr: 
poslucháča, aby bolo možné prirovnávať novosťou plne _dielo ~ me~omu uz 
známemu zažitému. Okrem toho nám však toto prizna me ~Ov le vel a o H a
velkovej ~nímavosti v)rtvarného umenia, vizuálnej obraznosti, s akou sa stre
távame práve v poézii S. K. N eumanna. 

Hoci je kantát~ napísaná pre veľký orchester, sóla a miešaný sbor, je skom
ponovaná s neobyčajnou výrazovou s triedmosťou a zmyslom pre ~Ieru. Iba 
dve časti (Úvodní. Chvála evolute a predposledná Duch) sú vo SVOJOm celku 
koncipované pre miešaný sbor a orchester. Pre ost~tné. vyber~ z výrazo:v~ch 
prostriedkov len tie, ktoré sú potrebné na dokresleme zakladneh_o umeleckeho 
zámeru. Tak napríklad Zeni je n apísaná pre ženský sbor bez spnevodu, posta
vený iba na organovom bode ko~trab~so:r, _v ~h_;á~e l~onk~ét~osti aut~r ?päť 
vystačil so ženským sborom a Jedenast1m1 ~ICI~ nastrOJ~I, v OpbmlSl~e 
sprevádza basové sólo klavir , harfa, celesta, vibrafon, xylofon, zvonky a sla-

' Svatopluk Havelka - Chvála svetla - kanf;ála na slová ?· K. Ne~aru~ pre sop~n, 
alt, bas, miešaný sbor a veľký <;>rches~er.: L Chvala evoluce, ~tvot, _zeme, Cl.ovek. 2. Chv~la 
modernosti, Chvála konkrétnosti, Optnrusmus, Testo. 3. Chvála p~zemskosb, Duch, Chv~l~ 
sveila. Premiéra 4. 5. 1960 v Smetanovej sieni v Prahe, Symfomcký orchester ~OK di;i· 
"OVal Jindiic.h Rohan sbory s Ceským peveckým sborom naštudoval Ant. S1dlo, sola 
~pievali Helena Tntc~uschová, JaroslaYa Dobrá, Karel Berman. · 

l . 

čiko_:é P_izzi~ta a pod. Veľká rozlišnosť z~ukového materiálu v kantáte vôbec 
nep?sob1 z:esur~do, naopak, kont~astnosť Jednotlivých viet iba potvrdzuje pra
~taru poucku,. ze v hudbe rozdielnosť spája, ale podobnosť oddeľuje. Ako 
Je~er-Iv mohu~.ny t?k. sa _hn~ú vety , _každ~ _hovorí svojou vlastnou rečou, každá 
prmas~ svoJe r ozvmutiC ustredneJ m yshenky, ale ako celok je kantáta ne-
obyčaJne stmelená. kompaktná. . 

Dielo bo~o kri tikou veľmi priaznivo prijaté a v tvorivých diskusiách nútili 
k za~yslemu nad oprávr:enosťou iba dve časti Havelkovej kantáty: selanková 
C~vala pozemskos11 a zaver kantáty Chvála s\·etla. Xiekoľkokrát sa ozvali 
UJ d~hady, že. ~}IVá~a pozemskosti nezapadá do sledu ostatných viet, že zävrr 
kan_laty. Je pr1h s -Iu·atky a zvuk ove slabý a nie najlepšie finalizuje celé dielo. 
, ~azda;am_e sa, že Chvála pozemskosti ozaj vybočuje z ostatných viet. 
l\fal~ byt: ~ -~ ~vpastorelovo laden ?u zastávkou a príj emnou úvahou o prírode. 
Lenze : n~J~~cs1 klad HavelkoveJ kantáty vidím v tom, že. správne pochopil 
n!~ernos~ l\eun~an~~vých ~·er~ov, ktoré idú s\·ojím obsahom ešte za našu 
sucasno~!; do .zvajtra;1 ska, a ze. ~ch preto od~l do zvukového tvaru, ls:torý je 
presvedc1vo_ sucasny, s ustaviCnou tendenciOu ďalšej proo-resie. V Chvále 
po:e~skost1 vš~ Ha_velka úmyselne siahol až ku koreňom 0českej pastorely. 
Po~~Jeme tu za~erne oz;' t;IkY_ Jana J akuba H.ybu, ale okrem tejto "kantor 
s~eJ selankovo~u sa ozvu 1 nnesta, ktoré sú remini"cenciou Glucka, vVagnera, 
~J pastorely z Tábora, a celok občas zaznie až príliš rafinovanou mahlerovskou 
Jed~?ducho.sťou. Týmto výpočtom mien som ani v najmenšom nechcel ha
zn~c1~ ne~ovo~osť. J~ to silne osobitá veta, ktorá síce veľmi pregnantne 
O~IS~Je pnrodnu tematiku, vyvoláva prírodné nálady a emócie, ale nie je· to 
uz ta n~u~anr:ovská príroda, ktorá je obývaná ľudským ruchom a lomozom, 
v ~toreJ n~_e ~u v rozpore topol~ a továrenské komíny. Chvála pozemskosti 
skor nadva~uJ e. na okru? asociácií neskororomantického pohľadu na ~rf
rodu -:- akehos1 zastavema, odvrátenia sa od vravy sveta. A tento moment 
pôso~Jl_ v kantáte akosi ojedinele, hoci "ináč sníva o súčasnosti i budúcnosti. 
. Ina Je; m yslím , probl,emati~a . vyčiti~"k záveru . ka~ tá ty. Po predchádzajú

CICh vetác.h mn?h~v posmchá~ov očakavalo monumentálny záver - alebo 
naop.~k, za.z:nerne distancovame sa od m onum entality, grandióznosti. 

Pn p~·emiére som sa tiež domnieval, že pôjde skôr o onen neefektný druhý 
· t~_P . zav~ru, preto~e po p~ed!>osle~nej časti (Duch), ktorá je neobyčajne vy
pa!a•. ma. mohu_tny spád, ,Je ude~na a v podstate už finálna, holo neobyčajne 
ť~zk; UVIesť zav~r, . ktory by este stupňoval napätie, a pritom zostal emo-
cwnalne presvedc1vy, bez bombastických kumulácií zvuku. . 

~a~elka však vytv':oril _celkom no~ typ záve~u. ~šimnime si , aký hlb~ký 
tv~m Y _postup p ou z1l pn zhudobnem posledneJ básne v samotnej Chvále 
svetla. ' · · 

~a prvý po~ľad je celá báseň asi málo vhodným podklado~ pre záver 
takeho mohutneho hudobného diela. Prvá časť tohto finále. zhud b v • · d ' 
U.,. d ·· 1 h o nn Je ve ,o ne s o y: 

Milujme prostý, prúzracny t'!>ar 
a jasná slova v čistém vzduchu. 
Opndek, chaos, rozklad a zmar 
holdují písni bzučící z puchu. 
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Z hnilobu teplé rozkoš má svott 
zelená moucha mihotavá; 
červíčci v hnoji hemží se hrou, 
jež stejné mystická je jako žravá. 

Krehké vyznanie z prvých dvoch veršov umocnil Havelka do hudobného 
obrazu, plného priezračnej čírosti, hymnického, temer až sférického kľudu. 
Pri spoluznení ženských vyrovnaných hlasov sá. nám vynorí modrastý letný 
vzduch. A do stáleho opakovania úvodnej nálady sa v odlišnom rytme a tó
nine hrnie sled biologických obrazov zo zostávajúcich šiestich riadkov. 
Tieto kontrastné verše, ktoré sú akousi popieranou negáciou, znejú útočne 
v mužských basoch, · podopretých ešte kontrabasmi orchestra, ale napriek 
tomu, že dočasne aj prehlušia vyznanie čistoty v ženskom sbore, prejdú 
a prestanú, a nakoniec znovu jasne zaznieva úvodné dvojveršie v čírom a ne
dotknutom tvare. Až dosiaľ je celým zhudobnením formulované víťazstvo 
svetla - životného kladu ako nezrušiteľný prírodný zákon, ktorý prebieha 
oddávna - k našej spokojnosti, ale bez nášho zásahu. 

Záverečná časť kantáty je pripravovaná skratkovitou reminiscenciou, ktorá 
akoby napovedala, že má prísť myšlienka, ku ktorej všetko smerovalo. Ozve 
sa názvuk na koloratúru z časti ,,Zivot", ozve sa významný motív, v tesnom 
slede preletia význačnejšie motívy kantáty a v bicích nástrojoch sa začína 
akási mobilizácia, zvolávanie, pripravujúce zaznenie pôvodného motívku 
z "Chvály svetla", ale už v inom v-ýzname, v celkom inej intonácii. Teraz je 
to už pochodový tvar so štylizovanými náznakmi i s ozvukmi mohutných 
davových scén. Dva typické dychovkové akcenty tu dotvárajú náladu, ktorá 
všetkých spája a kolektivizuje: 

Všemu, co temné, vyhlásit boj 
a jasno, jasno chce mít všude. 
Milujme svetla každičký ror 
Není-li, bude, není-li, bude. 

Tu je už hudobne formulovaná nevyhnutnosť uvádzať onen prírodn)' zákon 
víťaziacich kladných síl svojím najusilovnejším snažením v jeho každodennej 
životnosti. Havelkov záver nemá charakter finále, ale resumé: je v ňom 
znovu, skratkovite vyslovená myšlienka, ktorá b ola v svojich čiastkových 
prejavoch námetom všetkých predchádzajúcich častí. 

Lenže ani hudobne - vzhľadom na predchádzajúce - nechýba záveru 
logičnosť. Myslím, že všetky ostatné časti možno v prenesenom zmysle slova 
chápať ako akési ohromné "rozvedenie", v ktorom sú konfliktne formulovan ú 
jednotlivé stránky . ústrednej myšlienky, a tá pqtom zaznie vo výslednom, 
predchádzajúcimi časťami prebojovanom tvare práve v "Chvále svetla". I svo
jou dvojdielnosťou je samotná "Chvála svetla" v prenesenom zmysle slova opäť 
akousi reprízou myšlienok, ktoré neboli uvedené v riadnej expozícii, ale roz-

trúsené v "rozvedení". 
Il. časť záveru azda mohla byť rozvinutá na dlhšej časovej ploche, avšak ako 

typ záveru mi pripadá "Ch-Pála svétla" novátorská a zákonitá. 
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. V. to~ to . diele sa Svatopluk Havelka znovu r · 'l , . . . · . . 
ktory VIe melen využívať cel)r bohatÝ odkaz miľuieJa~r a~o .sy.ntehcl~y typ, 
spr~covať prostriedky, ktoré sa v rukách západn. ~st.I a t~o~wym ~po~~bor? 
s troJOm dehurnanizácr'e · l . . yc. ,Istov casto stavaJu na-umema a e Je schopny tret , . . 
na základe ústredného obsahov~ho zá . d o v~razov~ prostriedky 
nie je hlavný klad jeho nového diela m;ru "ZJ~ ~o~ov?ť I rozvíjať" . To však 
stieraný a tvoriv)' pomer k životu a ~ve~~ ?t~~~rstr~ky, J?ľogresívny, nepred
mannove verše, to je víťazná ole 'k ' . Y .zrne z J?ho h~dby na ~eu
v umení i v živote; je to prolgg k~Ik at s.r~znyllli deJ?resrv~y~·m. ten_dencrami 

u ocnemu umemu socrahstickeJ epochy. 
Sk 

TEODOR SEBO-MARTINSKY 

2: úspechov malých foriem 
Mohutný spoločenský význam malých hudobn. ch f . . " . 

druhov, estrádnej, tanečnej a ostatnej odd • h ~ h :;;;ern - piesnov~ t~orby všetkých 
oficiálnych príležitostiach k . lb ) ~ ~VeJ u. Y - bol neraz zdorazňovaný pri 
. ' a o aJ v oc orneJ l denneJ tlači Pr . . bľúh ' 

Širších vrstiev poslucháčov sa zd' v 1. . · e SVOJU o enost u naj-oraznova naJmä vplvv · • . . 
.,hudby na počúvaru'e" K- ď . d mí . J a vyznam· tanecneJ piesne a tzv. 

· e SI u ve o me koľko · b · h db . 
€Strádnych pódiách v rozhlase tel . .. 'b, • h za av~el u y zazrneva u nás na 

, , eVIzn, za avnyc podnikoch a tan v • h •· k 
a keď si pomyslíme že veľku' • t' t . h db . . ecnyc veCier och, ' cas eJto u y naJm" mľd • 'd 1 
chopíme, že otázka rozvoja malých hudob . h , . a . a ez pra•:r e ne počúva, po
hudobnej tvorby. nyc zanrov patri dnes medzi závažné problémy 

Rezolúcia vlaňajšieho S jazdu Sväzu slovensk. h kl da ľ . . . 
l d 

. yc s a te ov pnznava usp h kto · 
sa v pos e nych rokoch na tomto úsek h d b . . ec y, re . u u o neJ tvorby dosrahli : • • k k 
tUJe, že naši skladatelia nedržali k k • • . •. : zaroven vsa ~onšta-• . ro so sucasnym zrvotmn Ak k . . 
vytycuJe rezolúcia SJ'azdu intenzl'vn .• . , · 

0 
perspe ·tlvnu ulohu eJ Sie sa venovať hudobn' • · d 

na zm)'šľanie ľudu najbezprostrednejší hlbšie roz .. ť kl d !m zanrom, osah ktorých je 
hudbe a bojovať proti hudobnému b ' ]~ . • VIJa a ne prvky v tanečnej a zábavnej 

ra ,u a gycu. · 
~~ ~plň~jú skla datelia tieto úlohy dnes, v 

soc!alistJckeJ výstavby našej vlasti? čase, keď prežívame obdobie dovŕšenia 

· Socialistická pieseň 

. \ri. skúmaní prvej položky tejto súvahy 
zis~~Jeme, že ~ stránke "má dať'' vykazujú 
na~I sk!a~at;elia podlžnosti Spoločenská píe
se.n socialistlckého obsahu, ktorá prežívala u 
nas rozkvet v rokoch 1948 až 1953 -
~Iedno~ období veľa stratila zo sv~jej b~
JOvnosti a presvedčivosti. Piesne tohto dru
hu.~ •• ktoré dnes. vznikajú, nesú na sebe 
zv~csa z~lamen:e spokojnosti, radostného 
lyTIZmu, . cas to l nepresvedčivosť a formál-
nosť. Pnrodzené reakcie na dn v • • pok · · . esne easy 
. , ~J~el, pra~ sú . prameňmi rozmanitých 
n~spnacu. Na JedneJ strane stoja tu radost
n e skutočnosti dosiahnutých úspechov a 

j~sných perspektív, na druhej strane však 
UJ nové .obro~sl~é úlohy na úseku ďalšieho 
bud?v~ma J?1l~eJ. v lasti a našej spoločnosti . 
Dnesna soCialJstJcká pieseň b 1 . 1. · •• Y ma a Clt 1· 
VeJSle reagovať na tieto momenty a hlav
ne: malo by sa tvoriť viac skladieb tohto 
druhu. ~reba len ľutovať, že naši poprední 
skladatelia sa v p·oslednom ca· se m'l ·· b a o venu-
JU tvor ~ ~asovej piesne. A je to škoda, 
lebo . prve. piesne a pochod y tohto druhu, 
kt~re ~apls_a:~ .A. Moyzes, J. Cikker, D. Kar
dos a lru, .z lJU podnes a sú stále p ríkladom 
pre o.s~tnľch autorov. Výstražným momen• 
~o~ Je 1 t_á sk~toč~osť, že na celoštátnej sú
taÍI' vyp~saneJ pr~ príležitosti 15. výročia 
os oboderua republiky, nebola a ni j e d na 
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slovenská skladba tohto dnthu oclmencná cc
nou. Jednako si zasluhuje pozornosť napr. 
Elbertov Spartakiádny pochod a piesne An
drašovana, Mi/;,ulu, M. Nov áha. 

Z nov)·ch socialistických piesni, ktoré 
vznikli v poslednom období (nerátam tu 
piesne, ktoré v.1.nikli vlani na počesť 15. v)•· 
ročia Slovenského národného povst<:mia), trc>• 
ba spomenúť predovšetkým pôsobivú sklad
bu Ancu·eja Očencíša ,)1ôjrnu pokoleniu". J e 
to zároveň jediná skladba tohto žámu. 
ktorého autorom je skladateľ symfonickej 
hudby . Z ďalších hodno spomenúť "Mladú 
pieseň" a lyl'icky sfarbený "Homantický ta
nec" od Milana Nová/ta, .4ndrašovano••e 
"Tri piesne o Tbilisi" , ktoré autor zložil na 
slová Milana Rúfusa, Mikulo~·e piesne "Istí 
páni vybíjaní" a "Nech sa svet inak~ic točí", 
ďalej pochodo,rú pieseň J. V álka " Proletár
ska zbran·', skladbu "Piesňou za mier" od 
I. Lu/mám a Alvíno,,u aktuálnu pieseň "H a
keta budúcnosti". Uvedené skladby nahral 
Cs. rozhlas v prvotriednom obsadení s osved
čenými sólistami (Hazuchová, G. Zelenay). 
so sborom SF a so Symfonickým orcheJ
trom bratislavského rozhlasu. - Vzniklo a j 
viac aktuálnych piesní a častušiek, zamertt · 
ných na spartakiádu (Zd. Cón, K. Elhert), 
ďalej k Yoľbám (Zd. Mikula, Zd. Cón, F. 
Prášil, M. Novák) a pochody, venované Bri
gádam socialistickej p o·áce (Elhert, M. Brož). 

Bolo by želateľné, aby súčasná socialistic
ká pieseň plnšie a v celej šírke odrážala n 'tš 
kypiaci, na úspechy taký bohatý život. 

3!J6 

Karol Toperczer 
Foto: č:s. r ozhlas - Kropáče k 

Tanečná pieseň 

Rozvoj tanečnej hudby, ktorá dnes patrí 
medzi najviac žiadané a počúvané žánre 
hudobnej tvorby, vykazuje u nás v posled
ných mesiacoch ďalší rozhodný krok dopre
du. Nové tanečné skladby prekvapujú bohat
stvom nápadov, novým obsahom a pes
trosťou výrazu. Ako chvályhodný klad t-re
ba podotknúť, že nastal prelom i v otázke 
stereotypnosti interpretujúcich orchestrov a 
hudobných úprav, čo bolo kriticky viac ráz 
uvádzané ako nedostatok. Spôsob a umelec
ká úroveŤt interpretácie tanečnej hudby v 
rozhlase, televízii a na gramafónových plat· 
n!ach je okolnosť veľmi zá, ·ažná a často aj 
rozhodujúca. Nielen ·z hľadislm úspešnosti 
skladby, ale i vzhľadom na to, že má p ria
my vplyv na vkus a m yslenie poslucháčov. 
P1·eto keď pred 6 rokmi vznikol veľký 
tanečný orchester bratislavského :ľozh!asu, 
u nás prvý tohto druhu, úroveň tejto 
hudby začala stúpať, a to aj po stránl<c kom
pozičnej a ideovej. ~a tom má veľkú záslu
hu dirigen t Vieroslav Matušík, ktorý v tom 
lóase sám upravoval takmer celý repertoár or
chestra. O niečo neskôr vznikol v Bratislave 
druhý kvalitný tanečný orchester - dixie· 
land Siloša Pohanku, ktorý na rozdiel od 
veľkého rozhlasového orchestJ·a pracoval s 
mensm1 obsadením. (Pohankov orchester 
dnes má dvojaké obsadenie.) Treba sa ·ešte 
zmieniť aj o dvoch ďalších kvalitných súbo
roch, ktoré vznildi v posledných rokoch: o 

~r<;_hestroch -~·. Siváčka a dr. Laifera, ktorí 
tiez upra~JU skladby pre svoje kolektívy. 
Propngá~n slovenskej tanečnej hudby sa ve
noval UJ orchester J úliusa Móžiho v brati
slavsko~ PKO .. -:- Ak~ som už spomenul, 
posl~dny r?k pr~:s?l 1 na tomto poli veľa 
nov~ho. Pnsne kritená, ktoré si určili uajmä 
prve ~va spomenuté súbory, nútili menšie 
kolek ti vy, aby neustále zvyšovali svo· · . 
t • , . Je m 
erp;eta,cne maJStrovstvo. Súčasne hľadali aj 

nove vyrazové prostriedky. Je zásluhou roz
hlasu, že podchvtil tieto snahy tal-· I l , h . • , , ,ze v 
pos ~c nyc _ mesmcoc.a vzniklo viac umelec-
~y 1, tech~cky .v~ľ~ kvalitných nahrávok, 
l,tore budu m sp1racne pôsobiť na ďalšiu 
tvorb:'-! a slovenskej tanečnej hudbe ešte viac 
~tvor.?a, hrán)_' do sveta. Počul som vel'mi 
uspe~ne na~ravky, ktoré nahrala inštrumen
tacna_ skupma F rantiška Havlíčka. Tieto 
nahrav)~y sa ~ryznačujú. hľadaním nových 
zvuk~vy~h faneb a využ1tlrn elektronických 
~chmckJ._c~ a ak~tických vymoženos tí, kto~ 
re umoznuJe dnesná rozhlasová technika. 
Treba tu pochváliť aj pracovníkov rozhlasu 
ktorí. venujú veľa trpezlivosti tejto namá~ 
ha':"eJ prác1 hľadania. Aj ďalšie slcupiny sa 
d_ali na cestu novátorstva. J e to súbor Gus
táva Of/errnana, vyznačujúci sa pregnant· 
ným. rytmom, súbory Karola Toperczera, 
JuraJa Berczellera a v posledných diíoch a j 

súbo: fúliusa Bavolyára. Nahrávky t)-chto 
tanccnych skupín sa vyzl)ačl).jú muz.ikalitou 
a vkusom. 

Ako vidieť, rady nových interpretov sa 
p~dsta.tne roz~~ Dnes je tu p redpoklad. 
ze nás praCUJUCI ľud, naše poslucháčstv~ 
~l?s~ne pestrý. hudobuý p rogram, k tor)· v 
zann zábav~.eJ ~ rekreačp.ej hudby môže 
vyhovovať aJ naJnáročnejšiemu vkusu. Ešte 
ehcem podotknúť, že sa podstatne rozšírili 
a! rady upravovateľov. Okrem už spomenu
tych treba vyzdvihnúť aranžérsku činnosť 
Pavla Zelenaya, Tomáša Seidmanna Miro
slava Broža, J aromíra Dlouhéha, ' AJoj;>:a 
l~oudu, J . . Bavolyára, J . Berczellera a ďal
~t,ch . Tak ~sto sa r_ozširuje aj meuoslov doh
r ych spevackych lnterprelov. 

: .!\. te:nz k vl~st_ným skladbám. Ako zápor
ll~ ~tr?nku nas_eJ tanečnej tvorby treba u
VIest, ze len ;z:ne~Hca sa objavujú také pie~
ne, • kt<>l.'é. by pna~o odrážali socialistický 
~eso~, _1 • ~eď ~J~ä najnovšie skladby 
casto cerpaJu svoJ namet zo súčasného živo
~a ~ bojujú_ pr?ti sentimentali!oe, gýču a 
sabl~no'?-tosti. Nre je to ľahká úloha. Na tQ 
neeX1stuJe nijaký recept, rozhoduje tu vkus 
~ spolupráca skladateľa s textárom. Existu
Je dosť _vhodnjc~ rrámetov z radostnej prí
t?.m?-ostr, ktor; Sl z_asluhuj~, _aby boli ospie
' ,mc. - V otázke xdeovostJ Je u nás dosiaľ 

Tanečný orchester Siloša Pohanku 
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dý" , Siváčkovu tan~~ú s,~a~bu ,~Rubín", 
fox P. Zelenaya "MôJ Ideál a 1. Beiczellero
va skupina Elbertov veselý fox "Co koho do 
toho" . - Zoznam dobrých tanečných . no
viniek týmto ešte nie je skončenÝ.' Uvwdol 
som iba skladby, ktoré som stacil zaregis-
trovaf. 

Gustáv Offerman 

veľa neujasneného a zdá sa mi, že ,ešte dlh~ 
bude. Mám však pocit, že slov~ns~a tanečna 
hudba ide po dobrej .ceste .• ?- ze l v týchto 
otázkach bude · čoraz JasneJ Sie. . 

Už názvy nových tanečných skl?-die~, ho
voria 0 tom, že autori už ved?m~. s~ahaJU P? 
novej, realistickejšej, príťažhveJSeJ . t~matl
ke Radosť zdravý sentiment a opt~zmus 
ch~akteriz~jú tvorbu posledných .mesiacov. 
V podani Tanečného orchestra brabslav.ského 
rozhlasu v úprave M. Broža dobre zm~ 0!_"' 
timistická skladba Vl. Wolfla "V ~obreJ na-
l d " ďaleJ· pomalý fox V. Peterb. ergera 
a e • · '" E'lb t fox "Pred tebou nemám taJnos!I a • er ~v 
Fudžijama", ktorý upravil J. Dlouhy. Po

~oruhodná je aj skladba Karola , Topercze~a 
Improvizácia" . V podani Havlíčkovho su

boru sme počuli swing V. Stassela "Neóny", 
ďalej podarený valčík L. Petrán~ a pozor~
hodnú skladbu F. Havlíčka "V, Jarnom. daz: 
di" . G. Dusík pripravil dve novmkr :. "Piese~ 
vetra" (spieva M. Olláryová), a bigm "~aJ: 
krajšia spomienka". Bavolyaro~a tane~na 
skupina nahrala v rozhlase Lteskovskelw 
swing Stále niečo zabúdam" a Bavolyárove 
dve shl~dby "Slnko nad mestom" a "Ma~b? 
moderato" . Offermanov súbor nahr~ Lá~t
kovu skladbu "Južné s~ko'j po.maly vale~ 
T. Seidmanna "Tvoja piesen nn rozp;áva.' 
Lieskovského polku "Dnes ma pozna kaz-
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Iné žánre oddychovej hudby 

Tak ako sa v tvorbe masových piesni 
zmenšil počet aktívnych skla.dateľo':, badať 
i pri netanečných žánroch zabavne} hudby 
malú aktivitu. A je to veľký ~edostat?k, 
keď uvážime, že estrádne, zábavne a tanec~~ 
orchestre i samotný rozhlas denne P?trebuJ?
veľké kvantum tejto hudby . Mnohí auto~:"! 
ktorí sa v tomto žánri úspešne uplatnili 
(Dusík, Elbert, M. Novák a iní) , buď pra
covali na väčších celkoch (~perety) alebo 
sa venovali tvorbe tanečneJ hudby. Po
dobný stav je aj na poli tvorby pre ľudové 
súbory (B. Urbanec, T. Andrasovan) .• Zo 
skladieb, ktoré vznikli v po~lednom ca~e, 
treba spomenúť Elbertovu Smtu pre klaVlr, 
ktorej časti nesú názvy : Ry~mus veľkomes
ta - Romanca - Nálady . D1elo bolo I_l.ahra
né v rozhlase vo výbornej interpretácn ~a
vírneho umelca Miloša V ár'íu. Zo skladieb 
G. Toperczera treba vyzdvihnúť "Dve skla~
by pre harm?.niku .~ estrádny orch~ster · 
František Prásll zlozil orchestralnu smtu "z 
našich h ôr". Malý rozhlasový orchester na
hral v týchto dňoch suít': pr~ fla?-tu a or
chester od Miroslava Broza. Solovy part na 
flaute hrá M. Král. Wildmannov súbor .na
hral dve lyricky ladené skladby Fr~ ~lvma: 
"Barcarolu" a valse musette "~ez~a spo
mienka". Osobitne treba vyzdvihnuť mo
dernú suitu Aladára Móžiho "Svetlá veľko
mesta". .... 

Tento prehľad tvo':by. v oblasti ~alých 
hudobných foriem ~e. J~, pravda, uplný. 
Bolo by treba sa zrmemť 1 o tvorbe Pr: ~y
chové súbory, o dnešný'?h t~toch tanec?ych 
piesní, o lepšom prenikaru slo~~nske~ ta
nečnej a zábavnej hudby do nas1ch zabav
ný ch súborov, o tvoPbe p~ ľudové umelec: 
ké súbory, o detskej piesru atď. O}>medz~ny 
rámec tohto príspevku však. na vsetky ue~o 
otázky nestačí,_ Celkove mozno poveda~, ze 
v žánri oddychovej hudby sa po ~Jazde 
Sväzu slovenských skladateľov vytvor~lo ve
ľa cenného a pekného a že ~lov~~s_kí skla
datelia i na tomto úseku preJaVU)U vedomé 
úsilie slúžiť nášmu pracujúcemu ľudu a spl: 
ňať úlohy, ktoré na nich kladie naša nova 
socialistická spoločnosť . · 

' 
Zo sovietskej hudobnej tvorby 

V posledných rokoch sa sovietsky tvo
rivý hudobný život rozvíja veľmi intenzív
ne. Každodenne sa objavuje mnoho dob
rých diel na vysokej umeleckej úrovni. Pr
voradou úlohou, ktorú si sovietski sklada
telia vytyčujú, je vyjadriť v hudbe dyna
mický pulz, emocionálnu silu, radostnú at
mosféru kolektívnej práce, víťazstiev a ú
spechov sovietskych ľudí. Preto je hlavnou 
líniou rozvoja sovietskeho umenia v tomto 
zmysle po ži a d a v k a s ú č a s n o s t i. 
Veľkolepý rozvoj sovietskej spoločnosti, 
spejúcej ku komunizmu, k torý nemá ob
doby v doterajšom vývine ľudstva, je ne· 
,-yčerpateľným prameňom najrozmanitejších 
podnetov. 

Socialistická spoločnosť však nielen ideove 
LLsmerňuje rozvoj sovietskeho hudobného u
menia, čím mu dáva novú kvalitu, ale vy
tvára i predpoklady kvantitatívneho rastu, 
najmä u donedávna umelecky zoastávajú
cich národnosti. Svedectvom toho je nmož
stvo nových skladateľov, ktorí sú nesmierne 
dôležitou hybnou silou pre široký masový 
a všeobecný rozvoj sovietskeho hudobného 
umenia a vzdelania. 

V tomto informatívnom článku chceme 
upozorniť na na jnovšie diela tých sklada
teľov, ktorí preukazujú v posledných rokoch 
väčšiu aktivitu, kým špičkové osobnosti so
vietskej hudby produkovali pomerne menej. 
Aj z týchto pohnútok vyzýval D. Sostakovič 
Chačutariana, Kabalevského, Saporina a 
Rozova tvoriť veľké symfonické a operné 
diela. · 

V symfonickej hudbe vzniklo v poslednom 
čase veľa diel. Hlavnou líniou tvorby G. Gri
goriana je idea družby národov, duch spriaz
nenosti rôznych národných kultúr. Pestré 
hudobné zážitky, prameniace zo štúdia fol
klóru rôznych národností, ho priviedli k za
ujímavej myšlienke Internacionálnej suity -
cyklu symft)nických obrazov na národné té
my. Od r. 1958 napísal Jakutskú suitu, dva 
cykly ľudových piesni severného Jakutska, 
Severské symfonické miniatúry, Arménske 
symfoni cké tance a pracuje na ďalších. Gri
gorian disponuje veľkou intonačnou zásobou 
ľudového charakteru. 

V posledných rokoch vzniká aj III. a IV. 
symfónia Vajnbergova. Na rozdiel od skor-

, šfch diel v týchto badať snahu o jasný, vý
razný tematizmus, ďalej striktnosť formy, 
jednoduchosť výrazových prostriedkov a ľu
dové intonácie. 
Mm~ého roku bola v Moskve prvýkrát 

predvedená Symfónia L. N. Koloduba. Jej 

základnou myšlienkou je premoženie nepria
teľských síl. V súhlase s tým sú epické, ly
rické a žánrové obrazy podriadené drama
tičnosti. Je to seriózne premyslené dielo, v 
ktorom cítiť talent, hoci v hudbe možno ba
dať vplyvy symfonizmu význačných sklo
ďateľov. 

l. sy m fónia Balančivadzeho je bohatá na 
emócie zo súčasného života, no menej vy
vážená po stránke konštrukčnej. 

Formove nezvyčajná symfónia, ktorá má 
zložitú koncepciu, sa vyznačuje mnohými 
kladmi. Skladá sa iba z dvoch častí. Auto
rovi sa cellwm nepodarilo dosiahnuť dra
matickú rovnováhu medzi ninll. No pritom 
je to silné dielo, obdivované publikom od 
prvého predvedenia. -

Symfónia-balada S. Urbacha je venovaná 
pamiatke vo vojne zahynutých mladých 
skladateľov. Hudba je veľmi úprinmá, melo
dická, bez vonkajších efektov: Dielo ešte 
získalo prepracovanim r. 1958. 

Nacionálnym koloritom je zafarbená I. 
symfónia A. Arutjunjana. Nedostatkom je 
iba príliš hustá orchestrácia a nadbyt ok kul
minácií. 

K posledným skladbám bieloruského skla
dateľa P. Glebova patrí Symfónia o hrdin
stve bieloruských partizánov. 

Svojimi malými rozmermi sa k forme 
symfoniky približuje IV. symfónia E. Bru· 
silovského. 

II. symfónia Ter-Tatjevosjana je vytvore
ná pod dojmom Solochovovho Osudu člove
ka. Je to dielo, v k torom je talent, prináša 
však často široké rozpracovanie epizód po
pisného charakteru. Podobný dojem zane
cháva Snitkeho oratórium "Nagasaki". 

Zámerom jednoduchšia je Gadžibekova 
" Prázdninová predohra", zaujímavá najmä 
jasnou, optimistickou hudbotL 

V klasických tradíciách pokračuje litov
ský skladateľ Vajnjunas, k torého symfónia 
sa vyznačuje cieľavedomým využivanim bo
hatstva litovskej ľudovej piesňovosti a naj
mä novátorským ponímaním v)rrazoV)-ch 
prostriedkov. 

Jedným z najväčších posledných diel gru
zinskeho skladateľa S. M. Mševelidzeho je 
Indick á suita, v ktorej ná jdeme typické skla
dateľove črty : improvizačný štýl, epičnosť, 
monumentálnosť a svojráznu inštrumentáciu. 

Z vokálno-symfonických diel je jedným z 
na jvýznamnejších Patetické oratórium G. 
Sviridova z r. 1958 na slová Majakovského. 
Hudba je veľmi dramatická, vanie z nej 
pevná viera vo víťazstvo. 
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2 iv)·m d uchom súčasnosti je preniknutá 
i Agababova kantáta Deň práce a:-"emocio· 
nálny vokálno-symfonický cyklus Tak takiš
viliho " Cesta básnikov" a kantáta o Tbilisi. 

Koncert pre violončelo a orchester d mol, 
k torý sa vyznačuje pestrosťou tematického 
materiálu a dobrým využitím možností só
lového nástroja. 

Optimizmom, islrnvou virtuozitou klavír
nehu partu, čistotu harmonickej reči a in
štrumentácie zaujme Kaminského Klavírna 
fantázia pre k lavír a orchester. Sú to rozvi
nuté variácie na tému ruskej ľudovej pies
ne v 5 častiach. 

Stále bľadajúcou autorkou je Sostakovi
čova žiačka G. Ustoľskaja . Z jej niekoľkých 
vokálno-symfonických skladieb sú v posled
ných rokoch význačné poémy ;Hrdinský čin 
a Ohne v stepi. Druhá vznikla z priležitostí 
40. výročia založenia Komsomolu. Je skve
l)= príkladom pre rozvinutie programu pro
stredníctvom symfonicko-tematickej p ráce. 

ľviladý leningradský skladateľ A. Petrov 
v svojej roman tickej p oéme Posledná noc 
pre m ezzosoprán a orchester opisuje obraz 
revolučného Petrohradu počas VOSR. 

Alabovova kantáta 40 rokov sa svojím 
charakterom približuje k žánru symfónie
kantáty . Má 5 navzájom spojených častí. 
Cerpá z bieloruskej ľudovej hudby a melo
d ického materiálu Marseillaisy. 

Obrazy volžskej prírody upútali sklada· 
teľa V. Kovaleva, ktorý nedávno dokončil 
vokálno-symfonický cyklus Volga - moia 
pieseň. V diele sa prejavuje veľké invenčné 
nadanie, späté s ľudovými ruskými intoná-
ciami. , 
Obľúbenou oblasťou tvorby soviet skych 

skladateľov je aj žáner inštrumentálneho 
k oncertu. K význačným dielam posledných 
rokov patrí Violončelový koncert D. Sosta
koYiča - dielo svojské, iskrivo majstrovské 
ako všetko, čo vyjde zo sldadateľovho pera. 

Huslový koncert (z r . 1959) T. Chrenni
kova je jedným z diel, ktoré znamena jú ná
vrat k veľkým inštrumentálnym dielam. 
Veľká pauza v tvorbe symfonických diel 
zanechala v skladbe stopy v určitom zjed
nodušení formy a celej symfonickej fal{túry. 

Mnoho stránok peknej hudby obsahuje a j 
Violončelový koncert M. Vajnberga. Autor 
v ňom dosahuje obdivuhodnú melodickú 
krásu a celistvosť stvárnenia. 
. Spomedzi niekoľkých úspešných skladate-. 

liek spomeňme mladú G. Zubanovú ka
z ašskú au torku Husľového k oncertu, ~ kto
J'Om sa pl'ejavilo jej ly rické nadanie a pro
fesionálnE~ znalosti. 

Z veľkého množstva komorných skladieb 
posledných rokov spomenieme tri sonáty J. 
Levitina, v ktorých sa vyznačujú mnohými 
faktúrnymi, farebnými a rytmickými za
ujímavosťami violončelové party. Husľové 
a flau tové sonáty sú skromnejšie, no aj tu 
sa p rejavuje Levitinova znalosť výrazových 
u technických možnosti sólových nástrojov. 
Veľmi hlbav,é je jeho 8. kvarteto bez aké
hokoľvek vonkajšieho efektu. Zaujímavé je 
Y ňom najmä kontrastné striedanie časti 
tém. 

Spomedzi mladých skladateľov sa komor
nej hudbe venuje G. Frid. J eho IV . sláči
ko-"é kvarteto F dur si rýchlo získalo sym
patie obecenstva. Je t.o lyrická skladba s bo
hatou polyfóniou. 

Z ostatných sovietsky ch skladateľov vý
značnejšie komorné diela vy tvorili M. Vain
berg (5. sonáta a m ol), A. Alex;1ndl'ov (Kla
\>ima sonáta-fantázia F dur) , El evin (Sona
tína pre husle á klavír), S. Gubajdulina (Kla
v írne kvinteto), Ceredničenko (Klav írne 
kvinteto), Goldštejn a Ramanis (Komorná 
hulba pre dychové nástroie), N. P ejko (Kla
v írna sonáta c mo.l). 

V poslednom čase sa objavilo niekoľko 
nových opier, k toré si zaslúžia pozornos·f. J e 
to napr. Sebalinovo "Skrotenie :dei ženy", 
Spadavekiovo "Slnko nad stejlóu", a "Ovad" 
a Chl'ennikovova "Matka". No odhliadnuc 

.l: Krejin má Poému pre husle o orches
ter, v k torom prevláda emocionálna "neko
nečná melódia". Bohatá harmónia miestami 
pripemína C. F rancka. 

Dagestanský skladateľ G. Gasanov v svo
jom II. koncerte pre klavír a orchester (na 
xozdiel od p rvého) necituje už ľudové pies
ne. Základným stavebným princípom je 
monotematičnosť. Dielo so znakmi kan tahi
lity a symfonického rozvíjania je štýlove 

od ojedinelých veľkých úspechov, nemožno 
c.elkový stav operného umenia považovať za 
uspokojivý. Ziadajú sa opery súčasné nielen 
tematicky, ale opery, k toré by hlboko u
chvacovali poslucháčov presvedčivou silou 
svojich obrazov a hudobnodramatických pro
striedkov. Duch dynamického, cieľavedomé
ho života sovietsky ch ľudí sa musí pociťo
vať nielen v ideovom obsahu, ale aj v dl'a
maturgii, stvárneni, vo všetkých komponen
toch operného žánru. O toto sa v posled
nom čase pokúša viac skladateľ ov rozličných 
sväzových republik, k toré dnes vytvárajú 
základ hudobného divadla svojich národ
ností. 

jednotné. 
K nalepším dielam E . Golubjeva patr í 
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Uzbecký skladateľ Ašrafi napísal operu 
,.Dilaram", založenú na suitovom princípe 
scénických kontrastov. J e tu prílišná sústre-

denosť na vonkajšie efekty často zavinená 
nedostatkami libreta. ' 

Za~jímavým pokusom je Maisera, opera 
bez dlalógu _od C. J udakova. Príťažlivosť tej
to _h~do?neJ komédie tkvie v jej hravosti a 
sVlezosu. 

V r. 1~5~ .a 1959 bolo prvé predvedenie 
?pery AJ u~eJeva " Pobratimi", balet Batu
Jeva a Ma)ze~a v Mene lásky a Knipperov 
b~letd I~rábsav_tca Angara. Ich základom sú 
naro. ne u~atsk~ _opery. H udobná reč je 
preniknutá m tonaCiami buriatskeho folk) . -
ru. _v baletoch vynikajú najmä partie ~
~ovych tan~ov a_ v opere hlavne sbory a vô-
~c • m as_ove sc:ny, ~ožené na národnej 

ple:noveJ. melodike. Tleto veľmi predčm só
love par tie a recitatív . 

. Do .rodiny sovietskych hudobných komé
dii p tlhudla r . 1959 prvá baški.rská národn. 
hud?bná k?média K.odasa od skladateľa Is~ 
magilova. V h re i e ~a 8 účinkujúcich s re
héfn~ vsobrazenyml charakteristiskami. l s
magJiov dopovedá v hudbe, čo nie je do-

P?"e~ané v texte, má zmysel pre pochope
rue , zakonov divadelnej scény. 
Nedáv~:to vznikla a j prvá karelská o era 

K.wn?cht o~ skl~dateľa R. Pergamenta. tib
reto ~e naplsane na motívy karelských ná
ro~ych r~zp;ávo~ . .V hudbe. opery sú zrej
me , ľudove mtonacle. Svieži charakter je 
v súhlase s optimizmom ľudoveJ· int , . p ·e • ť . onacre. 

; pocetnos . sovJetskej opernej tvorby v 
r~ci, tohto uúormatívneho článku nie ·e 
mozne zaobe:ať •. s~ nimi úplnejšie. 

1 

J~<h:~u z dolez1tých oblastí sovietskej hud
b~ Je z~er ~a~ých foriem. Vzniká ich veľa. 
Nle.ktor~. lyrlcke a zábavné p iesne boli pri
Jat": kľltlcky. Pomerne málo sa tvorí v ob
lastl sJ;orov~j tv?rby, a tvorby pre orchestre 
ľudovy~h nastrOJOV. z tejto oblasti je známa 
Symfóma pr~ ľudový orchester od Timofe
Jeva, ~torá Je prikladom toho, ako sa m á 
uplatruť vys_oké kompozičné majstrovstvo 
na tomto poli. 

Podl e: Sovietsk ej muzyky spracovali 
A. Atchová, N. Majerská, G. Móžiová 

Clenovia N~··ákot·ho kw trteta (v strede f Al . . .. , 
t· Európe, ilzii i Afrike ~a Ia·· rol·o-- od prlo : o ts Habl~) na svortch uspešných honcertoch 

• • • ' ~ ' v za ozenw sa sta 1 v · - · · , suca.me1 homornej hudby domáce[· ; _ h . • . T y~namnymr. propagatormi najmä 
't t s· . ~a ramcner. ak len vlan l z· d' l n- -·· •• 
d l OrOV t > !) pred-,•edeniach Z z· k • / L tra 1. le a ;ji) ZL/UCZch· 

loubka. Po::>'e Novákov~ov o nie/,;ens .Yd• a;;tor_ovl hrajú, ~~choňa, lttrovského a Ho-· . o aJ o ratrs a''!J, K oste a Banslwi Bystrice? 
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K Mahlerovej storočnici 
V máji roku 1897 sa za dirigentským pultom viedenskej dvornej opery 

objavil nový muž. Pevný postoj k umeleckej práci, veľké vedomosti a mnoho 
ďalších čŕt svedčilo o tom, že ide o celkom mimoriadny zjav. I publikum 
bolo fascinované výkonom dirigenta a tlač vítala mladého umelca s vierou , 
že prinesie do viedenského hudobného života veľa prevratného. Priebojnému 
umelcovi ustupovali z cesty niektorí starší kolegovia, predovšetkým tí, ktorí 
koncom X IX. storočia nepochopili, že umenie dostáva nov)' zmysel. 

Mahlerova osobnosť nevznikla len z podstaty umelca samotného. J eh o 
umelecký profil sa utváral zhodou najrozmanitejších okolností, osobných zá
žitkov i mnohých protikladov. Do ci tlivej mladej duše zasiahla najskôr česká 
ľudová spevavosť. V mladosti, ktorú prežíval v Cechách, často p ozeral na život 
cez prostý ľud. Na viedenskom konzervatóriu sa jeho život roznecuje zase 
iným sp ôsobom. Prostredníctvom svojich učiteľov poznáva kultúrne hodnoty, 
ktoré mu boli dovtedy neznáme. J eho samotárska povaha mu pomáha 
filozoficky domýšľať umenie i dobu. Ch ce sa osobne vysporiadať so všetkým , 
čo sa v umení vytvorilo, a preto sa .zah1bi do diela Kanta, Schopenhauera, 
utopistických socialistov, Dostojevského, ale i Marxa. Cíta knil1y o emancipácií 
žien, udržuje osobné priateľstvo s poprednými viedenskými lekármi, kupuje si 
technickú literatúru, informujúcu o vynálezoch , prostredníctvom skautingu 
hľadá n,eromantický pomer k prírode, zoznamuje sa s vtedajšími vodcami ro
botníckeho hnutia a sympatizuje s mnohými požiadavkami pracujúcich. 

Ako málokto·rý z jeho súčasníkov, snaží sa prekliesniť si cestu mnohými 
pochybnosťami vtedajšieho človeka á. dopracovať sa v lastného záveru. Pre
kvapuje, ako tento hlbav)r filozofický duch vedel tak skvele zastávať praktické 
úlohy kapelníka na scénach v Prahe, Lipsku, Hamburgu, Pešti i vo Viedni. 
Intenzívnym prijímaním modern)·ch dobových prúdov stáva sa z l\lahlera 
moderný umelec. Pochopiteľne, že jeho moderné názory sa museli premietnuť 
i do tvorby . Aké protikladné a kontrastné b oli jeho názory, taká protikladná, 
J·ozmanitá a kontrastná bola i jeho umelecká tvorba. Bohaté vnútorné členenie, 
subtílne prežívanie najrozmanitejších citov a nálad a veľké humanistické pred
sLavy si našli cestu i do Mahlerovej tvorby. S citlivou dušou skladateľa 
tesne súvisí spôsob jeho h udobného vyjadrovania. Poeta života sa stáva jed
ným z najsilnejších hudobných poetov celej h udobnej literatúry . Stačí sa za
počúvať do jeho IL alebo ešte lepšie do III. symfónie, ktorá je podľa slov 
Zdeňka Nejedlého najlepším dokumentom jeh o spirituálnej, nevášnivej lásky. 
Naproti tomu V. symfónia je azda najväčším dobovým dokumentom revoluč
nej monurnentálnosti na začiatku XX. storočia. Mahler sám o nej hovorí, že 
dielo nesie v sebe. niečo "z veľkosti jeho doby". V zmysle Wagnerových ideí 
o vykupiteľskej sile lásky tvorí maj estátne domyslenú VIII. symfóniu. Vyni
kajúcu citovú kultúru a predt)·m v hudbe nevídanú citlivos ť prináša jeho 
;,Pieseň o zemi". Spomíname úmyselne len tie dve diela, ktoré poznáme. 

Pocit lásky, vhlbenie sa do seba v časoch, keď vtedajší svet prežíval prvé 
otrasy, a hľadanie osobného východiska a cesty k pokojnej vyrovnanosti 
a spravodlivosti - to sú hlavné idey, z ktorých vyrástli vrcholky Mahlerovej 
tvorby . Zdenko No·Páček 
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Nedostatky našej programovej politiky 
(Diskusny' príspe·•ol- prof A 111 ' ' - . oyzesa na Výbore SSS 13. VI. 1960) 

. Nazdávam s~, že je potrebné pohovoriť 
s1. o slovenskeJ hudobnej tvorbe i z hľ:1-
diska . rer;rodukčných možností. Pomôžeme 
tak a~ reálnemu vypr~covaniu perspektívne
ho pianu na rok 1961 1 do ďalšej budúcnosti. 

Z ro~a na rok utešene rastie slovenská 
hudob~a tv?rba .. Mám však obavy, že repro
dukčne moznost.t - hoci ich rast ...:e· • . , .... z ne-
mozno popn et - . sa predsa len nerozvinuli 
na~ľk?, a_by obsmhli aj to, čo už bolo v 
kratkeJ mmul?sti vytvor~né, aj to, na čom 
t .•. č. ~lovenskí skladatelia pracujú. Len si 
vsunrute, ako sa stratili z koncertov sklad
bX J . L. B_ellu, Mikuláša Moyzesa a Miku
las.a Schneidra-Trnavského. Nie je správne 
~ru to, že sa neobja_vujú ~a programe po
' ~?-zrne SF, ale preco sa rm nevenuje ná
le:a_tá p_ozornosť v rozhlasovom programe _ 
t~ Je uz n~ zamyslenie. O skladbách, z kto
rych :'ychadzala naša generácia, už ani ne
hovonm. 
. _Ne~'i~m ~i predstaviť náš dnešok bez 
ucast.t ceskeJ hudobnej tvorby v našich pro
gramoch. I keď v našich rozhlasových pro
gramoch nastal v tomto smere určitý zvrat, 
nestrTetávame sa s ňou na koncertoch. Sklad· 
by Nováka, Suka, ha aj Janáčka, sú nášmu 
obecenstvu celkom neznáme a keď s · 
h d d 

• , a na-
o. ou o.stanu na program, nevie si k nim 

~áJsť s~ravny _pomer. Som presvedčený, že 
I ~ohym nas1m mladším kolegom je veľ
ko~t tvorh:y t)'chto majstrov neznámym 
po~mom1 mekedy s nemalou dávkou pod
{)eno.varua. Presve~čil som sa o tom z novi
novych r~ferátov 1 priamo z počutých ná· 
zoro:v na I~h tvorbu. Nám hola oporou v boji 
p~ot.t kadeJakým výstrelkom v honbe za no-
vvm" ... , " ak " 

J a ".senzac~ym , o sa i vtedy tzv. 

vyvinutej slovens~ej hudobnej tvorby. Je 
tam dokonca nailll odchovaný mladý . diri
gent. A prečo tieto skladby nepro<>ramuje? 
Jednoducho preto, lebo ich nepoznt · 

Alebo : .. v nede!u po športových prenosoch 
- v naJldeáln~JŠom termíne _ dávajú sa 
hu?obné aktuality. Povedzte mi, prosím vás, 
naco sa tam k zpráve o Suchoňovi, Cikkerovi 
al~bo KardošoVI hrá predohra k opere Donna 
Diana ~d E~la Xil<olausa Rzezníczka? 
T~ su take napochytro nájdené príklady 

~.tor~ dokl:esľu~~ skutočnosť, aký vz ťah ma: 
JU .rne~torJ nasl bezprostrední spolupracov
níci mel en k slovenskeJ· ale l· cele· • k I k · · . ' ' J ces o-
~ o;eks ·el su~sneJ hudobnej tvorbe vtedy, 

e • ons~tuJe~1e pomerne menšie repro
~ukcné moznosti, aké by si vyžadovala Nie 
Je to obdob.a Illl'hania národným majetkom 
n. b. keď tých reprodukčných možno stf m.: 
me tak málo ? a 

Zvýšenú pozornosť mlJ,sÍ preto náš Sväz 
venovať otázke založenia symfonických or
chestrov v B?nskej Bystrici a v Košiciach 
:eho ~namenaJÚ nové možnosti v reprodukcii 
ceskeJ. a slovenskej hudobnej tvorby. My po
sudzuJeme pr.oblémy okolo reprodukčného 
telesa z hľadiska dnešného stavu v Brati
slave, a neuvedomuJ'eme si že SF 'b 1 • lá vil . ' 1 a v am 
os a SVOJe 10-ročné trvanie a verejné 
koncer~?' usporadúval predt)'m náš rozhlas 
50 ~VOJim orchestrom; 0 tom, ako sa sym
foruc.ké koncerty . usporadúvali za prvej re
publiky, nám pnchodí pomaly hovoriť ako 
0 .dobe predhistorickej. Neváham však na· 
P~Je~ tomu tvrdiť, že dnes sú pre symfo
mcke k~m~erty a pre založenie samostatného 
synúornckeho orchestra v K ošiciach nepo· 
rovnate~ne lepšie .Podmienlty, než l<eď som 
napr: sam d.~. teJ hudobnej praehistórie v 
Brab.~lave pl'lstel. A od tých čias je iba (ale
~o uz) 32 ~okov! ~nes je problémom, koho 

moderno.sti hovorilo, dnes sú našim mladým 
skladateľo:ffi, azda sa nemýlim, i skrze nás, 
brzdou. v 1ch koketovaní s tzv. výdobytkami 
extreilllstov na Západe. Lepšie poznajú tvor
bu Schônberga, Weberna, Stockhausena Bou 
leza a Nona ako Nováka, Suka Janáčka za= 
klada teľ ov českej a slovenskej hudobnej 'mo
derny. 

Poultazujem na tieto skutočnosti preto 
aby bo~o zrejmé, čo znamená a aký význarr: 
?,Iá spr~v~a kultúrna politika v programovej 
cmnosti, 1 ked' v tom akokoľvek bránia 
reprodukčné možnosti v SF alebo v našom 
rozhlase. 

0
• BanskeJ ~ys~Jce alebo Košíc poslať ! 

K~zlo "~Iav"'leho. mesta, strediska hudob
neJ kultury, ~á tu, pravda, podstatnú úlo
h~, Zdá sa, ze o chvíľu tu bude p roblém 
me v ~?m, koho ta poslať, ale či ten, koho to dKost; ~.do Banskej Bystrice navrhneme 
u e ~ulezite oboznámený so širokou pro~ 

hlematikou slovenskej hudobnej tvorby . Pre
to tu 0 tom ~ovorím obšírnejšie abv sme 
sa hneď v začiatkoch činnosti tý~hto .našich 

Napríklad: menšie obsadenie Košického 
~oz~lasového orchestra vôbec nebolo zapo· 
Jene do propagácie tej to špeciálne a dobre 

orchestrov nestretli s taky·m1· •. d . . . . . neZHI UCJID1 
Ja~ . v programovej politike sa udo· 
macnih v našom "stredisku hudobnej kul
túry". 
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Rozľahlosť súcasnej tvorby, ktorá čaká na 
živé predvedenie, je taká, že dnes sa sloven
ský skladateľ dostáva do programu ako au
tor rukopisnej novinky. Preto sa mi vidí, že 
je zrelý čas na stretnutie sväzových činite
ľov so zodpovednými programovými pra
covníkmi našich reprodukčných telies, aby 

sa rozumne pre•·okovala otázka repertoárov 
z hľadiska kmeňového programu slovenskej 
tvorby,- z preveľkej potreby propagácie no
vej tvorby a uvádzaní rukopisných noviniek 
tak, aby táto práca pravdivo odrážala sku
točný rozsah i závažnosť slovenskej hudob
nej tvorby minulostí a súčasností. 

K otázke rozširovania hudobnovedných publikácií 

Publikačná činnosť v oblasti hudobnoved
nej literatúry od roku 1945 na Slovensku by 
nás mohla naplniť iha radosťou, ak by sme 
ju merali počtom vydaných titulov. Veď za 
15 rokov vyšlo u nás vyše 100 titulov 
(okrem drobných brožúr , výročných zpráv 
a pod.), nákladové čísla vzrástli, rozšírila sa 
tematika, stúpla kvalita i po stránke typo
grafickej a podstatne sa rozšíril káder auto
rov, ktorí publikujú svoje práce doma, ba 
aj v zahraničí. Dalej máme dve hudobné 
periodiká (Slovenská hudba a Hudobno
vedné štúdie), viac nakladateľstiev (SVKL, 
SA V Osveta a i.) a tlačiarní, ktoré si sve
domite konajú svoju prácu, aby sa k~ha 
dostala do kníhkupectiev, lepšie povedané do 
rúk čitateľa. A tu sme pri koreni veci, o kto
rej chceme hovoriť - mnohé slovenské hu
dobnovedné publikácie sa nemíňajú - a tak
to sa z nich časom stávajú "ležiaky", ktoré 
napokon prekážajú v ďalšom edičnom pláne. 
Toto zistenie je tým prekvapujúcejšie, že 
dnes máme už na Slovensku značný počet 
hudobných škôl všetkých stupňov až po 
VSMU a Katedru hudobnej vedy a výchov y 
na FFUK, rozhlas, televíziu, SF, SND, Gra
mozávody, Ústav hudobnej ved y SA V, štu
dijné knižnice, pekný káder skladateľov, hu
dobných vedcov, pedagógov, odborníkov a 
v)·konných umelcov, ktorí sa aktívne zaobe
rajú hudbou, dalo by sa teda predpokladať, 
že prejavia o. i. aj záujem o vydané hudo b
novedné pLtblikácie, ktor~ sa sporadicky ob
;avujú na našom knižnom trhu. Statislické 
~kazy Slovenskej knihy, n. p., však svcdi'ia, 
že z diel, ktoré vyšli v r. 1950- 1960, sa 
rozobralo iba 5-6 titulov, zatiaľ čo zo všet
kých ostatných titulov ležia na skladoch 
značné množstvá, o ktorých sa nedá pred
pokladať, že by v odbyte týchto zásob nastal 
väč;i pohy b , keďže najväčši dopyt po Jmb
likáciách je obyčajne do dvoch rokov po ich 
Výjdení. Po tomto období záujem rapídne 
klesá. Táto nepríjemná skutočnosť nás núti 
p)'tať sa: Y čom a kde väzia príčiny sla-
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bého odbytu našich hudobnovedných pub
likácií? Odpoveď na túto otázku netreba 
dlho hľadať, no skutočnosť je asi taká, že 

1. naši skladatelia, hudobní vedci a pe
dagógovia, výkonní umelci a odborní pra
covníci si len v malých percentách zakupujú 
slovenskú hudobnovednú literatúru. Mnohí 
neraz čakajú nejaké autorské, recenzné a 
pod. exempláre gratis. Ako pracovník kniž
nice úHV SA V požičiavam hudobnovednú 
literatúru záujemcom spomedzi študentov , 
publicistov i hudobných vedcov. Prekvapuje 
ma, že napr. pracovník rozhlasu si požičiava 
publikáciu, ktorú b y si mal kúpiť. Iný pra
covník píše o slovenskej opere, a požičia sí 
dielo Opera na Slovensku, hoci by_ si p~li
káciu mal zadovážiť hapr. z antikvariátu. 
Dalo by sa uviesť veľa podobných príkla
dov. Ak sí hudobnovedné publikácie nezn
k úpia povolaní pracovníci, ťažko veriť, že 
by sa o túto literatúru zaujímala naša širšia 
verejnosť. O situácii v slovenských lmižni
ciach nemám poruke presné údaje, ale je 
dosť právdepodobné, že mnohé knižnice ma
jú našu hudobnovednú literatúru v svojich 
fondoch len veľmi medzerovite. Len tak sa 
mohlo stať, že napr. zo sborníka H u d o b -
no vedné š túdie III. (1959), ktorý vy
šiel v náklade 650 kusov, sa minulo iha 
130 (!) e..xemplárov. Zarážajúce je najmä 
to, že mnolú profesionálni hudobníci mú ne
vedia, že takéto periodikum vychádza. Oča
kávať, že by sa naše hudob novedné publiká
cie míňali v zahraničí, by bolo il~ou. Po
kiaľ'ia nepodarí preloiniť malý záujem u do
mácich hudobní~<ov-profesionálov, podstatné 
zlepšenie nenastane. 

2. Mohla by sa vyskytnúť námietka, že 
ceny publikácií sú vysoké, a preto sa ne
míňajú. Tento argument je však len čias
točne oprávnený. Iba nemecké a sovietske 
publikácie sú v porovnaní s našimi lacnejšie, 
inak ceny hudobnovedných publikácií v o· 
statných štátGch (Maďarsko, Poľsko, Ru
munsko) sú približne na rovnakej úrovni 

ako u nás. Okrem toho zau1emca moze ča
som temer každú publikáciu získať v anti· 
kvariáte za zníženú cenu. Počet ročne vyda
ných titulov sa u nás pohybuje okolo 3-7 
takže ani náklady spojené so získaním všet~ 
kých vydaní nie sú vysoké. 

3. Medzi amatérmi sa niekedy ozývajú 
hlasy, že publikácie sú často úzko špecia
lizované a niekedy m ávajú jubilejno-oslavný 
charakter. Táto námietka je do značnej mie
ry oprávnená. Zatiaľ nemáme pre šišršie 
publikum napr. dobré hudobné slovníky 
(osobné i vecné), sprievodcov hudby, vše
obecné dejiny svetovej hudby (v tlači) , po
pulárne príručky, ktoré by záujemcovi po
dávali o hudbe v kocke všetko od A do Z. 
Publikácie tohto druhu sa rýchle míňajú, 
dosahujú vysoké náklady a veľký počet vy
daní. Dnes vidíme v našich kníhkupectvách 
(a ako odraz aj v knižniciach) podobné pub
likácie iba v cudzích rečiach. Casový náskok 
týchto publikácií je zrejmý, keďže aj tu platí 
,,Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva". Slovenský 
čitateľ sa z nich však dozvie o domácej 
hudbe veľmi málo. Je tu síce veľká konku
rencia českých hudobnovedných publildcií, 
to však neznamená, že by naši hudobní spi
sovatelia nemohli prísť s novými titulmi, 
ktoré b y našli široké uplatnenie. 

4. Ozývajú sa ponosy na malú propagácilt 
hudobnovednej literatúry. KúsoJc pravdy v 
tom je a povolané inštitúcie (SVKL, SSS) by 
si mali všimnúť niektoré predajne na Slo· 
vensku, či vôbec majú tento druh litera
túry a ako ho propagujú, či táto literatúra 
nie je zapadnutá prachom. No na druhej 
strane by mali naši hudobní spisovatelia a 
vedci písať také publikácie, o ktoré b y bol 
záujem, a to nielen na Slovensku, ale aj v 
Cechách. 

Ako soľ potrebujeme dobrú hudobnoved
nú literatúru z najrozmanitejších oblast!, 
ktorá by nám podávala to najlepšie spod 
>:orného uhla socialistickej vedy, bola b y ma
teriálove bohatá a vedecky hlboko fundova
ná, takže b y ako kompas viedla čitateľa v 
hudobnom umeni. To neznamená nivelb.áciu 
" nie k ľudu nižšie, ale s ľudom vyššie" (Zd: 
~ejedlý). Ziaľ, takýchto publikácií máme v 
sl_ovenčine nedostatok a sú obav-y, že ich 
este dlho nebudeme mať. I keď nepracujeme 
na kap>italistických princípoch podnilcania 
koniec koncov aj v našej knižnej produkcll 
platí zákon ponuky a dopy tu, je tu plnenie 
plánu, akumulácia atď. Nemožno trpieť, aby 
sa väčšia časť nákladov kníh vydávala len 
pre sklady Slovenskej knihy . Nákiady hu
<lobnovedných puklíkácií sa pohybujú zväčša 
~1edzi 1000- 1500. Ak sa neminie aspm'i 
~O % nákladu, je to povážlivý zjav. 

V posledných rokoch svetová verejnosť o
slavovala viaceré jubileá : Bachovo, Mozar
tovo, Schubei:tov:o, Haydnovo, Chopinovo 
atď. Zo zahramč1a sa k nám p riam valila 
záplava publikácií, vydaných k spomenutým 
výročiam. U nás sa zatiaľ preložili iba nie
ktoré monografie. Aj to je krok vpred, ale 
to nás nemôže uspokojiť. 

Na?hodili sme tu iba niektoré otázky, ne
dol~! srn~ sa témy v plnej šírke (napr. 
rozs1rovarua hudobnín a notového ma teriá
l~), d~mniev:ame. sa však, že postačí i tých 
ruekolko pnpormenok, abv sme sa hlbšie 
z~mysleli nad touto probleH'tatikou, a to hore 
aJ d.o.le - ?- nak!adateľov aj čitateľov, a vy
vodili z neJ patnčné uzávery. 

Juraj Potúček 

URBA.1\ŤCOVE " MAJE" - V TELEV1ZIJ 

. Televízni diváci v celej republike mali 13_ 
JÚna 1960 možnosť sledovať pôvodnú tele
víznu inscenáciu ľudovej kornickej spevohry 
Bartolomeja Urbanca "Máje'' na libreto Jána 
Poničana. 

Napriek tomu, že televízne uvedenie tejto 
spevohry b y bolo býYalo aktuálnejšie o me
siac skôr, televízna úprava vzhľadom na po· 
žia~avky nejaviskového diela značne pod
porJla spád tejto ľahkej ľudovej spevohry. 
ktorá nestratila na svojej sviežosti. Vel'mi 
pôsobivo vyzneli aj scény exteriérové, ktoré 
značne umocnili dojem sledovaného diela. 
. Možno s radosťou konštatovať, že na na

š1ch obrazovkách sa čoraz častejšie objavujú 
mladé herecké a spevácke talenty:. Veríme 
že pracovníci televízie, predovšetkým reži: 
séri, budú aj naďalej pokračovať v hľadaní 
nových tvárí a plne rozvinú ich schopnosti 
na tak~ špe?iálnu prácu, ako je televízny 
herecky preJav. Práve tomu vďačíme za 
milú a bezprostrednú scénu, akú sme mali 
mo~nosť sledovať na svojich obrazovkách p ri 
vysielaní Urbancových " Májov". 

-l-

Via.cjat.yčný hudobný slovník má vydať 
~fedzmárodné združenie hudobných kniž
níc a Medzinárodné hudobnovedné združe
túe. Prvá verzia bude anglicko-francúzsko
španielsko-nemeclw-talianska. Neskôr sa o
?a-káva éšte doplňrtjúce vydanie v 20 iných 
pzykoch. (a) 

* • * 

Cena J. S. Bacha" udeľovaná každé tri 
roky mestom Hamburg, bola za rok 196(} 
udelená Wolfgangovi Fortnerovi. Doteraz sú 
jej nositeľmi P. Hi~demitlt (1951), Philipp 
Jarnach (1954), BoľlS Blacher (1957). (a) 
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Opera· SND v českých krajoch 

Do rámca 40. výrocm SND spadalo a.i 
najrozsiahlejšie poduja tie jeho opernej scé
ny - trojtýždňový zájazd po ~eských kra
joch. Toto podujatie, nadväzuJÚCe na vla
ňajší zájazd pražskej opery, je jednou z 
príležitostí zamyslieť sa nad viacerými otáz
kami a problémami hudobnej kultúry a so
dalistickej epochy nášho života. Dostávame 
tu však súčasne aj odpoveď na mnohé z 
nich, napríklad vo veľkých obr~z~ch mani
festačnej účasti poslucháčov, štatlstlckých čí: 
s iel a kriviek umeleckej tvorby, na druheJ 
strane zas v stovkách drobných príhod pri 
vzájomných stretnutiach s pracujúcimi a 
prostými divákmi. 
Desať autobusov, sťahovacie voz-y, osobné 

autá a železničné vagóny obstarávali pre
prav-u technického zariadenia i 400 účastní
kov zájazdu v dňoch 14. júna až 3. júla. 
P rvou a najdlhšou zastávkou bola Praha. 
Hneď od začiatku sa ul•azuje paralelnosť 
dvoch prístreší nášho ensamblu: opern~ scé
na (15. už 18. júna v Smetanovom d1vadle 
Suchoň ov Svätopluk, Jurovského Rytierska 
balada, Janáčkovu Líška Bystrouška) a tová
renské priestory. Pracujúci preberajú patro-

Na zäver 40. výročia SND uviedli 17. VIl. na 
staros!ävnom Devine Suchoňovu operu Svätopluk. 
Na snlmke dr. Gustáv Papp ako Zäboj. 

Foto: Smotlák 
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náty nad jednotliv)·mi predstaYeniami, obo
znamujú sa so slovenskou opernou ~v.orbou 
a reprodukciou a umeleclú pracovmc1 zase 
so zatajeným dychom a obdivom sledujú 
českých ľudi pri strojoch. P~žsk)' pobyt 
má aj medzinárodné Zl\Íarbeme : SoVIetska 
delegácia, nadšená Rytiersko1_1 bal~dou, ve
nuje krásnu skrinku ~ skupma .. zap~d~ýc~ 
kritikov a hostí sa nev1e vymamt z udtvnel 
pochybnosti, že aj okrem Prahy môže byť 
u nás ďalšia vynikajúca scéna. 

Tri smutné lnÍesta stoja v ďalšej ceste, 
kde treba zastať v úcte a vďačnosti. Vence 
kladené súborom na hroby v Prahe, Terezi
ne a Lidiciach symbolizujú vďaku tým, čo 
sa obetovali a nedožili. Okrem koncertu 
v Kladne je 

Ostí nad Labem prvou mimopražs~ou 
príležitosťou. Cikkerov J uro J ánošíl- napnek 
nepriaznivému počasiu celkom zaplní prí
rodný amfiteáter dychtivým a vďačným p(}
slucháčstvom, a ak dobre vidíme, tie, neob"Y:
čajne pozorné tváre tam vpravo su - Cl
o-ánske deti. Zakončenie stoji za osobné pre
;itie: keď už potlesk nestačí vyjadriť dojmy, 
zapaľuje sa v hľadisku tisíce zápaliek a rôz
nych predmetov, pripraviac tak pre účinkn
júcich pôsobivý pohľad zo scény. 

Kúpele Podebrady (dňa 21. júna) boli 
známe pod pojmom "mesto penzistov". Po
súďte teraz keď vás privita rázna dychov
ka, zložená' zo samých detí. Klarinetista sa 
preteká s hornistom, ktorý, z nich v~m bude 
vyše pása, a kompletnú supravu bicích ná
strojov rozozvučia - mladé dievčatá. J áno
šíkovi načúva v zámockom nádvorí obecen
stvo vyspelé, početné a srdečné. A otužilé. 

Liberec si vypočul v nasledujúci deň 
Krútňavu a Jánošíka. Inšpirovaní snáď veľ
mi srdečným pri jatím na radničnom ná
mestí, akoby si _dali ú~~ujúci ~áv~:z;ok,;. že 
tieto predstaverua budu Jedny z naJiepslch. 
Ale ·libereelú zvárači prišli s ozajstným zá
väzkom: na počesť stretnutia dokončiť päť
ročnicu do posledného dňa zájazdu našej 
opery. A ešte na jeden obrázok ťažko za; 
budnúť: V prúde návštevníkov, čo ~a ~rnu 
k prírodnému divadlu na predsta:verue .!ano
šíka, vidím jeden a o chviľu aJ ďals1 pár 
bielych palíc poslucháčov-slepcov. . 

To v Hradci Králové (24. júna - Jánošík) 
- ktorý pripravil krásne uvitanie s poho
tov)=i pohľadnicalnÍ a brožúralnÍ pri pl
ných tanieroch pre celé osadenstvo zájazdu 
- nechtiac nadviazal na tento liberecký vý-

jav istý prítomný divák,. komentujúc ne
priaznivé vonkajšie podrme~y: "Co ok~. ~ 
telu vadilo, sluch a srdce rady odpustil1. 
Také bolo hradecké publikum. 

Ak. by som mal uviesť niečo eharakteris
ticl.é na ilustráciu vzťahu našich ľudí k hos
titeľskému prostrediu, spomeniem, ako istá 
členka súboru uvila kyticu z divého maku 
a úkradomky ju položila k Smetanovmu 
pomníku v Litomyšle (24.-26. júna - Pr~
claná nevesta, Hubička, Dalibor) vedľa of•
ciálnycll vencov. A našim lnÍlým tamojším 
divákom-priateľom len toľko : Vďaka za ka
pelu na stanici, za zváračov, ktor~ ~a . roz: 
hodli súťažiť o titul Brigáda soClallsttckeJ 
práce z príležitosti našej návštevy, za srd
cia na dlani. 

S láskou prichádza súbor na bratskú Mo
ravu a v dňoch 27.- 29. júna uskutočňuje 
v Brne predstavenia Svätopluka a Rytierskej 
balady. Predstavenia sú dávno vypredané, 
nemenší záujem prejavujú členovia opery o 
prácu v hrnenskýcl1 závodoch ťažkého stro
járstva a o pokračujúce besedy s prac1_1júci·· 
mi na témy opernej tvo,.by a slovenskeJ kul
túry vôbec. 

Istotne nie je pre umelca bezvýznamní· 
postáť v štyridsaťstupňovej horúčave hutné
ho závodu alebo sa priplaziť a pozorovať 
baníka v štôlni čiernej Ostravy. 30. júna 
na zimnom štadióne ovládne Rusalka ostrav
sl<ých poslucháčov napriek sEaženýrn ~~us
tickým podlnÍenkam a Krútií.ava (2. Júla), 
hoci ju už poznajú, nezabudnuteľne zapôsobí 
mimoriadnym temperamentným prejavom ú
činkujúcich. Najvzdialenejšia Opava akoby 
1. júla tiež súťažila s ostatnými mestami 
v príj emnom prijati pri predvedení Krút
ňavy. 

Jedna postava nadlho utkvie mnohým 
účastníkom v pamäti. Jozef Sajgalik z Bue
nos Aires sa z príležitosti spartakiády po 
30 rokoch prišiel pozrieť do svojej vlasti. 
V Prahe sa stretol s našou operou. Pot om 
sa jednoducho pripojil k súboru a všetky 
predstavenia pozorne sledoval, nevediac po
chopiť , že existuje taká slovenská operná 
scéna, tvorba a vyba,·enie, zájazdy a počet
né obecenstvo. 

Kde súbor prišiel, všade sa vynárali hlasy 
o potrebe častejšieho opakovania zájazdov, 
spoločných vystúpení a vzájomných výmen 
účinkujúcich. Uskutočnenie t)·chto želaní by 
utvrdilo výsledky, ktoré opera SND na svo
jej poslednej ceste dosiahla: upevňovanie 
bratstva Cechov a Slovákov, ·vzájomné obo
znamovanie s výsledkami práce duševnej i 
manuálnej a napomáhanie kultúrneho pre
rodu našej spoločnosti . (v) 

Zäber z predstavenia Svätopluka na Devine. Na 
obrllzku zľava : Jän Iiadraba (Svätopluk) a Milan 
Karplšek (Svätopluk mladš!). Foto: Smotlák 

SMETANDV LITO.MYSL 1960 
Od roku 1824, keď sa v starodán10m 

mestečku Litomyšl narodil génius českej 
hudby Bedi·ich S m e t a n a, sa v tomto !;raji 
veľa zmenilo. Veľa sa zmenilo hlavne v po
slednvch 15 rokoch. Dobrosrdečný ľud si lu 
žije pokojne a usilovne pracuje. V srdci 
však prechováva veľkú lásku k historickej 
minulosti svojho mesta, ktoré nestráca na 
svojej veľkoleposti ani v novom, zmeneno:n 
živote. Práve dnes s oveľa väčšou úctou 
pozeráme na dom, v ktorom sa narodil Bcd
rich Smctana, s úctou stojíme pred bývalým 
reálnym gymnáziom, Y ktorom učil iný 
veľký syn českého národa : Alois Jirásek. 
Tu sa zrodili aj stránky Filozofskej histórie, 
ktorá majstrovsk)'nÚ ťahmi vykresľuje sláv
nu lnÍnulosť Litomyšlu a jeho vlastenecky 
zmýšľajúcich jednoduch)-ch . i významn)•ch 
občanov, ako napr. Klácela, Semberu, J . Ma
i'áka, Smilovského, T. Novákovej a iných. 
V súvislosti so Smetanov)--m detstvom vci
mi živo vykresľuje spoločensk)' a kultúrny 
život Litomyšlu akademik Zdenek Nejedl)·. 

Ano, Litomyšl žije dnes nov)•m životom, 
ale bohatstvo zachovaných pamiatok, vzác-
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na arclútektúra s barokovými alebo empíro
vými priečeliami, staré literárne a výtvarné 
dedičstvo nám i dnes veľmi aktuálne pripo
mínajú toto významné obdobie. Veď živá 
kultťirna tradicia tohto mesta nezanikla, sta
robylé námestia Litomyšlu, nádvorie zámJm 
i amfiteáter v zámockom parku sa každo
ročne zapfňajú tisíckami ľudí, ktorí tu vzdá
vajú hold veľ1.-ým synom českého národa. 

S radosťou prichádzalo do tohto pôvabné
ho zvlneného kraja, posiateho voňavými les
mi, aj Slovenské národné divadlo, aby sa tu 
poklonilo geniálnemu dielu litomyšlského ro
dáka Bedficha Smetanu. Slávnosti nazvané 
"Smetanov Litomyšl", ktoré sa tu každo
ročne usporiadajú, mali tohto roku ďaleko
siahlejší a širší význam. Zavítalo sem SND, 
ktoré pri príležitosti svojho 40-ročného trva
nia usporiadalo rozsiahly zájazd po českých 
a moravských mestách a vzdalo hold Smeta
novi jeho troma dielami: Dalibor, Predaná 
nevesta á Hubička, ktorou pred štyridsiatimi 
rokmi začalo svoju činnosť. Tohoročný L.ito
myšl patril opernému súboru Slovenského 
národného divadla, ktorý si tu získal veľké 
uznanie a tisícky nových priateľov. · 

Po príchode do Litomyšlu 25. júna t. r. 
v popoludňajších hodinách odohrali sa čle
novia opery a baletu SND na litomyšlské ná
mestie k pomníku B. Smetanu, kde polo7..ili 
vence. Shor zaspieval majstrovo Veno. Večer 

.. sa na zámockom nádvorí náš súbor predsta
vil operou Dalibor. Slávnosti otvoril vedúci 
tajomník OV KSC Jozef Punčochái', ktorý 
v svojom otváracom prejave vrelo privítal 
našich umelcov a vyzdvihol veľk-ý: význam 
tohto zájazdu p1·e prehlbenie braťskyčh vzťa- ' 
hov našich národov a pre spoznávanie náš
ho reprodul;:čného umenia. Potom prečítal 
list akademika Zdeňka Nejedlého, ktorý sa 
t. r. po prvý raz nemohol týchto slávností 
zúčastniť. Po otváracom prejave zazneli 
vlastenecké tóny Smetanovho Dalibora v po
daní SND. 1800 divákov, ktorí zaplnili zá
mocké nádvo.rie dávno pred predstavením., 
pripravilo našim umelcom srdečné ovzdušie. 
Operný súbor podal v Daliborovi veľmi 
pekný výkon. :-;:a uzavretom nádvorí vyzne
lo predstavenie scénicky j al;:usticky veľmi 
pôsobivo. Veľmi pekné výkony podali pre
dovšetkým hlavni predstavitelia opery dr. 
Gustáv Papp, :\1argita Cesányová a Mária 
Kišoňová-Hubová, ako aj orchester pod 
citlivým vedcníJU dirigenta Gerharda Auera. 
Prítomné obecenstvo počas predstavenia od
meľí.ovalo našich umelcov búrlivým potles
kom a nakoniec ich odmenilo dlhými ovácia
mi a kvetmi. Predstavenie opery Dalibor sa 
konalo pod patronátom závodov Hedva, n. 
p., Svitavy, a Sandrik, n. p., Svitavy. 
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· Na druhý deň v predpoludňajších hodi
nách opäť zaplnili diváci a početiri hostia 
zámocké nádvorie, áby si vypočuli Slávnosti 
písní, na ktorých vystúpili popredné kraj
ské súbory ĽUT. V programe predniesli 
skvosty domácej i zahraničnej sborovej tvor
by V. J . Tomáško., B. Martinu, V. Nováka. 
D. Sostakoviča, J. B. Foerstra, E. Suchoňa, 
L. Janáčka, D. Kardoša, V. Dob'iáša a iných. 
Záverom odznela vlastenecká Smetanovu 
Ceská píseľí. v spoločnom vystúpení 1000 
spevákov Z<J. sprievodu Krajského symfonic
kého orchestra Pardubice a Litomyšlského 
symfonického orchestra. Siroko-ďaleko sa 
niesli Smetanove oslavné melódie, ktoré sa 
s nevšedným zanietením rinuli z tisíc hrdiel. 

V nedeľu 26. júna vystúpilo SND v Lito
myšle dvakrát. Popoludní s Predanou neves
tou a večer s operou Hubička. Popoludňajšie 
predstavenie Smetanovej Predanej nevesty 
v prírodnom amfiteátri zámockej záhrady 
s veľkým záujmom sledovalo vyše 3500 di
vákov. Predstavenie sa konalo pod patro
nátom JRD Dolní Újezd, JRD Babín., Hedva, 
n. p., Svitavy a závodu Adamovské strojirny 
Políčka. Pod taktovkou Tibora Frešu zazneli 
v slovenskej reči v skladateľovom rodisku 
jeho najradostnejšie a najnárodnejšie meló
die. Súbor SND sa opäť vypäl k skvelému 
výkonu a diváci búrlivým potleskom často 
odrneiíovali sólistov Máriu Kišoňovú-Hubo
vú, Františka Suberta, Gejzu Zelenaya, sbor, 
balet i orchester. 

Záujem o SND bol taký veľký, že občania 
Litomyšlu o necelé tri hodiny po predstaverú 
Predanej nevesty opäf zaplnili amfiteáter zá
moékej záhtady, aby sa záverečným večer
ným predstavením rozlúčili so Slovenským 
národným divadlom. Pred predstavením 
Hubičky mali členovia SND snáď najsil
nejší zážitok. Na pódium vystúpila dele
gácia Juranových závodov, n. p., Litomyšl 
a vyhlásila na počesť SND záväzok se
demčlenného kolektívu zváračov (ktorí sa 
na pódiu aj predstavili), že sa zapoja do 
súťaže o hrdý titul Brigáda socialistickej 
práce. Túto skutočnosť nemožno ľahko obísť , 
pretože zapojenie do takejto súťaže pod doj
mom umeleckého vystúpenia, pod vplyvom 
sily umenia a na počesť 40. v)rročia SND je 
skutočnosť ojedinelá. Nie je to záležitosť 
formálna, ale príkladná, podnecujúca, pre 
SND však aj zaväzujúca, aby v nasledu
júcich rokoch naďalej ivyšovalo svoje re
produkčné umenie tak, aby sa naši pracujúci 
vo väčšej lniere zapájali do súťaže o titul 
Brigáda socialistickej práce pod vplyvom 
kultúry - umenia. To je najbezpečnejšia a 
najistejšia cesta k dovŕšeniu kultúrnej revo" 
lúcie. Nad predstavením Hubičky malo pat-

ronát až 13 českých závodov! Predstavením 
Hubičky (bolo vysielané priamym preno
som bratislavským rozhlasom) pod tal;:tov
kou Ladislava Holoubka sa zakončili 3 ú
spešné vystúpenia S~D v Litomyšle. Veľké 
uznanie si získali aj sólisti Stefánia Hulma
nová, Anna ~Iartvoňová, dr. Janko Blaho a 
Václav Nouzovský. Po predstaven.í sa zá
mockým parkom rozliehal takmer 20-minú
tový potlesk; patronátne závody prinášali na 
pódium veľa kvetov a darov. Za vystúpenie 
sa SND poďakoval námcstrúk predsedu Vý
chodočeského krajského národného výboru 
v Hradci Králové s. Richard Prtiša. S milými 
hostiteľmi sa rozlúčil šéf opery Simon Ju.rov
sl<ý, ktorý sa poďakoval za vrelé prijatie 
a uznanie. 

Oficiálna rozlúčka so Slovenským národ
ným divadlom sa konala na druhý deií. 27. 
júna v predpoludňajších hodinách na lito
myšlskom námestí, ktoré zaplnilo množstvo 
občanov. Dychová hudba a stovky mávajú
cich občanov na námestí i v uliciach Lito· 
myšlu odprevádzalo 10 autobusov s členmi 
SND. Tak im naposledy ďakovali za hodnot
ný umelecký zážitok a za to, že naši umelci 
s tal;:ým zanietením vzdali hold litomyšlské
mu rodákovi Bedi'ichovi Smetanovi. 

_,farián Jurtk 

UMELCI SND V RUYIUNSKU 

Tohoročné oslavy 15. v)·roCia oslobodenia 
našej vlasti mali mimoriadny ohlas aj v za· 
hraničí, najmä v štátoch tábora socializmu. 
Vo všetkých ľudovodemokratických kraji
nách usporiadali pri tej príležitosti rozličné 
kultúrne podujatia, medzi nimi aj viac kon
<:"ertov za účasti československých umelcov. 
Tieto koncerty prispeli jednak k zvýšeniu 
slávnostnej atmosféry osláv, jednak umožnili 
tisícom zahraničných poslucháčov oboznámiť 
sa s našou novou hudbou a jej poprednými 
interpretmi. Umelci, ktorí boli na oslavách v 
zahraničí, vystupovali obyčajne na viacerých 
miestach a nevynechali ani televízne alebo 
rozhlasové štúdio. 

Do Rumunskej ľudovej republiky zavítala 
pri tejto príležitosti skupina umelcov Slo
venského národného divadla: sólisti Margita 
Cesányio-vá, laureátka štátnej ceny, a Ján 
Hadraba, klaviristka Klára Ha-vlíko-vá a ba
letný pár 'žofia Cer-veňáko'Pá-Woleiníčko-vá 
a .!. W oleiníček. V deň osláv 9. mája vy
stúpili na oficiálnej slávnosti v rumunskom 
hlavnom meste Bukurešti. Podstatnú časť 
programu tvorili slávnostné prejavy, po kto
rých okrem rumunských umelcov predviedol 
člen našej skupiny sólové číslo. Večer toho 
istého dňa vystúpili hratislavskf umelci s pol
hodinovým programom v bukureštskej tele-

vízii. M. Cesányiová zaspievala mesiačkovú 
áriu z Dvofákovej Rusallty, J . 1-Iadraba áriu 
Stelinu z druhého obrazu Suchoňovej Krút
ňavy, K. Havlíková zahrala Toccatu D dur 
od G. Enesca a baletný pár 2. Wolejrúčková 
n J. Wolejníček zatancovali ukážky z Pro
kofievovho baletu Kamenný kvietok. 

Po oslavách v Bukurešti sa naša skupina 
l'Ozdehla .na tri časti. M. Cesányiová od
cestovala do mesta Kluž, kde 11. mája hos
ťovala v úlohe Marienky v Smetanovej Pre
danej neveste. 13. mája V)(.Stúpili manželiu 
Wolejníčli:.ovci a Klára Havlíková na kQncer
te v meste Stalin. 15. mája spieval Ján Had
raba na koncerte v Ploešti. 

Posledné vystúpenie absolvovala opäť celé. 
skupina spoločne na samQstatnom koncerte 
v buku.reštskom Divadle operety. Mali tu 
úspech najmä, slovenské skladby (át'ie z 
Krútňavy, ako aj štvrtá časť Suchqňových 
Metamorfóz). Na koncerte sa zúčastnili aj 
oficiálne osobnosti, medzi nimi českosloven
ský veľvyslanec s. Rohaľ-Ilkiv. Celý koncert 
nahrával bukureštský rozhlas. 

Zájazd splnil svoje poslanie po viacerých 
stránkach. PrisJ?el k oslave výročia oslobo
denia i k popularizácii našej hudby. Uká
zalo sa, že najmä po tejto stránke máme ešte 
v Rumunsku, ktoré má temer 20 miliónov 
obyvateľov, veľa možností, ale i povinností. 
Aj keď tu poznajú našich klasikov, najmä 
Smetanu a Dvoráka, nová československá 
hudba je tu pomerne málo známa, a práve 
o túto hudbu je tu záujem, aspoň v odbor
ných kruhoch. 

Treba dúfať, že v budúcnosti sa takéto 
výmenné zájazdy uskutočnia častejšie. Ich 
repertoár by sa mal zostavovať perspektív
ne tak, aby sa napr. v priebehu niekoľkých 
rokov mohla rumunská verejnosť oboznámiť 
aspoň s najvýznamnejšími skladbami súčas
ných čs. skladateľov, a to v interpretácii na· 
šich umelcov. Takúto prax by bolo dobré 
uplatniť aj pri rozvíjaní stykov s ďalšimi 
spriatelenými krajinami. (kb) 

MARTJNú V JANACKOVEJ OPERE 

Okrem koncertu JAMU, zostaveného z 
diela Bohuslava Martinu (s viac než po
chvaln)-m výkonom A. Vítkovej v II. vio
lončelovej skladateľovej sonáte), a európskej 
premiéry Hobojového koncertu (Hanták, Vo
ge! - 23. V.) priniesol tohoročný "Brnen.sk)· 
hudobný máj" tiež československú javiskovú 
premiéru Zenby a novonaštudovanú Vese
lohru na moste, obe opery tohože B. Mar
tinu. 

Ceskoslovenský rozhlas už prv (13. VIII. 
1959) zoznámil našu hudobnú verejnosť s 
rozhlasovou premiérou Zenby, po ktorej na-
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sledovalo i televízne predvedenie (7. II. 
1960; viď tohoročné Hud. rozhledy, č. 5, 
str. 203). Okrem toho realizoval v Brne 
prierez Zenbou spolu s Pohádkou o ševcovi 
autor tohto článku už 11. II. 1956 v relácii 
Televízne opery B. Martinu. 

Hoci šlo 22. V. t. r. v Janáčkovej opere 
v Brne o premiéru, nezaznelo tu dielo dosiaľ 
neznáme. ·Osta tne ani literárna predloha ope
ry, rovnomenná Gogoľova komédia, nie je 
u nás neznáma. 

B. Martinu napísal svoju prvú televíznu 
operu (je to zároveň prvý čin českého skla
dateľa v tomto žánri vôbec!) v roku 1951, 
teda v čase, keď už mal skúsenosti z mno· 
hých svojich javiskov),ch diel, ako napr. : 
Spalíček, Hry o Marii, Divadlo za branou, 
Snár - a iné. J e to dielo, ktoré má · temer 
komorný charakter neoklasického razenia. V 
skutočnosti ide o singspiegel v 2 dejstvách, 
komponovaný na vlastné libreto, pôvodne 
anglické. Má sériu temer vždy oddelených 
čísel, z ktorých menujme aspoň tieto: Pod
koliesinov spev "S tím ženením jsou potíže" 
a ,;Ano, jak jsem drive b yl živ", spev Agaf
jin "0, já chudák a Jak mi srdce buši". 
Bez zau jímavosti nie sú však ani citáty : 
stredná časť českej národnej piesne 
"Andul,ko šafái'ova" (lclavírny výťah, s. 
8 a ď.) , motív ruskej piesne "Ej, 
uchnem" (klav. výťah, s. 104) a úvodný mo· 
tiv zo Svadobného pochodu F. Mendelssohna
Bartholdyho (klav. výťah, s. 26 a ď.) . Na 
jednej strane nám dielo pripomina ďaleké 
rokoko Carovnej flauty, na druhej strane zas 
pohodu z Dvoch vdov. Nie je to však mie· 
nené v zmysle kompilačnom, ale v zmysle 
akcentovania komiky. 
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F. Kunc (Podkoliesin) a A. 
Jurečka (Kočkarov) v brnen
skej lnscenäcii opery Bohusla
va Martinll Zenba. 

Foto: Sedláček 

Václav Nosek, k torý dielo starostlivo na
študoval, usiloval sa už dlhší čas o jeho scé
nické uvedenie. Tým, že sa súbor už prv 
zhostil rozhlasového, ako aj televízneho 
predstavenia (zvukový záznam), predložil 
nám teraz celkom zrelú prácu. To isté mož
no povedať aj o väčšine predstaviteľov jed
notlivých rol, najmä o J. Wysoczanskej 
(Agafja) a A. Jurečkovi (Kočkarov) . Skoda 
že Podkoliesin F. Kunca v h ovorenom text~ 
hol menej presvedčivý než v spievanom. 
Nebude však problémom pre režiséra V. Vež
nika, ktorý stvárnil celé dielo rovnako ú
spešne ako výstižne (zvlášť skvelý úvod 
opery, detail v 10. scéne s Podkoliesinov)-m 
bubnovaním prstami po st ole - malý b~b
ník), v reprízach tento detail vyl~šiť. Pre
miérová scéna, k torú navrhol V. Stolfa ako 
hosť, vyniká kresbovitosťou najmä v dru
hom .obraze. 

Divadelný večer doplnila staršia skladate
ľova jednoaktovka Veselohra na moste ktorú 
písal B. Martinú v roku 1935 pôvo~e ako 
rozhlasovú hru. V Brne sme ju videli už 
po oslobodení - pravda, v celkom inom 
naštudovaní. Povedzme hneď, že so 2enbou 
hy sa lepšie snúbila druhá skladateľova te
levízna opera Pohádka o ševcovi, jej rodná 
sestra. Realizované spojenie totiž obe diela 
trochu dištancuje. Sú tu však závažné von
kajšie dôvody, berme teda veci tak, ako 
s~. Predsa je však otázne, či by nebolo lep
Šle začať Veselohrou a končiť Zenbou. 

Rozmarná Klicperova rovnomenná fraška 
našla v skladateľovi citlivého rezonátora. To 
už holo ostatne povedané viackrát a inde. 
Tu pripomeňme k výkonom aspoň toľko, že 
obe stráže .(Jakuhík a Koča[·) boli azda 

zbytočne drsné, zatiaľ čo oba hlavné páry, 
najmä Ružičkov Sykoš, boli zbytočne umier· 
nené; mali sme sa stretnúť so skutočnou 
fraškou ! 

Napriek týmto niekoľkým výhradám si 
predstavenie zasluhuje pochvalu. Tú si za
slúži už sama myšlienka scénického uvedc· 
nia diela B. Martinú, ktorým brnenská ope
ra nadviazala na svoju dávnu tradíciu, veď 
uviedla už päť svetových premiér scénic
kých diel tohto slcladateľ11. 

Zd. Zouhar 

DRUHY ABONENTNY CYKLUS 
"BRATISLAVSKEJ J ARI" 

Druhú polovicu tohoročného festivalu za
čala jediným sólistickým koncertom "Brati
slavskej jari" argentínska pianistka Marisa 
Regules. P o predvedeni III. koncertu Ser
geja Rachmaninova 26. a 27. mája umož
nila nám táto klaviristka, interpretujúc nie
koľko štýlových období, ešte bližšie spoznať 
svoje umenie. 

V úvodnej Beethovenovej sonáte A dur 
op. 101 vyzdvihla argentínska umelkyiía pre
dovšetkým vyrovnanosť a meditatívny kľud, 
no na úkor kontrastnosti jednoilivých úse
kov alebo celých častí. V porovnaní so vzor
nou interpretáciou Anny Fischerovej Regules 
nedokázala vyvolať u diváka také intenzívne 
napätie a hlboký zážitok ako maďarská pia
nistka, ktorá disponovala omnoho širšími a 
emocionálne účinnejšími výrazovými pro
striedkami. 

Pomerne úspešnejšie si počínala Regules 
v VII. sonáte Sergeja Prokofieva op. 83. J ej 
mimoriadny cit pre nenásilný , skrytý, pri
tom však železný rytmus našiel vhodné u
platnenie v motoricky stavaných, " nalieha
vo dopredu sa ženúcich" okrajových čas
tiach diela. 

Výrazné podčiarknutie kontrastných nálad 
a oslnivé, brilantné techn:iclté zvládnutie za
bezpečilo znamenitú úroveň podania Ra
velových "Valses nohles et sentimentales", 
ktorými umelkyňa uzatvorila p rvú polovicu 
programu. 

Stúpajúcu tendenciu úrovne interpretácie 
skvele zavŕšil rozsiahly cylclus opus 9 "Kar
neval" Roberta Schumanna. Kaleidoskop 
najrôznejších nálad, esprit, elegancia Schu
mannovej hudby našli v Marise Regules 
skvelú tlmočníčku. Zvlášť treba vyzdvihnúť 
vyspelé technické zvládnutie nie práve naj
klaviristickejšej sadzby. V tlmočení argen
tínskej klaviristky hol "Karneval" svojím 
spôsobom jedinečný, priam vzorný . Vyčítať 
možno jedine dynamickú formu niektorých 
úsekov (najmä vo finálnom pochode), kde 

si pianistka pri širších plochách nevedela ho-
spodárne rozdeliť sily. . 

Posudzujúc na záver výkon Marisy Regu· 
les podľa recitalu, musíme iba podčiarknuť, 
čo sme konštatovali na jej"' vystúpení s or
chestrom, že je to typ vzácne vyrovnanej 
a predovšetkým rozumovo založenej umel
kyne so skvelou technikou bez akýchkoľvek 
kazov, no pre náš vkus s pomerne úzkou pa
letou dynamických a výrazových prostried
kov. 

Koncert brnenskej Státnej filharmónie, 
laureáta štátnej ceny, (2. a 3. júna) s na
najvýš zaujímavo zostaveným programom 
sa vryl do sí·dc poslucháčov ani nie tak 
stupi10m technickej dokonalosti ensemblu, 
ako skôr intenzitou muzikantského entu
ziazmu moravských umelcov. Vystúpenie di
rigoval temperamentný, inteligentný a roz
vážny J aroslav Vogel, ktorý úspešne pokra
čuje v línii, započatej nebohým Bretislavom 
Bakalom. V ogel si kladie pred seba i orches
ter tie najvyššie požiadavky. Ak hodnotíme 
výsledok týchto snaženi z aspektu niekoľ
koročnej existencie orchestra, musíme pri
znať, že umelecký rozlet a muzikantská vy
spelosť hráčov sú na správnej ceste k t)'m 
najvyšším métam. 

Po temperamentne stvárnenom Berliozo
vom "Rímskom karnevale" zameranom skôr 
na celkový dojem alw na vybrúsenosť detai
lov (menšia ťažkopádnosť v súhre rýchlej
ších partii, najmä u dychov), odznel v poda
ní sólistu Státnej filharmónie z Brna prof. 
Františka H antáka Hobojový koncert Bo
huslava Martinú. Je to dielko neveľkých 
rozmerov s jedinečne vzácnou jednotou krá
sy a hlbky výrazu i využitia technických 
možností sólového nástroja, prístupné a zro
zumiteľné, no bez vonkajšich a samoúčel· 
ných virtuóznych efektov. K nadšenému 
prija tiu u obecenstva prispel popri kompo
zičných kvalitách a sviežej invencň diela aj 
skvelý, kultivovaný, bezpečný, prvotriedny 
výkon prof. Hantáka, ktorý po dlhšej pre
stávke znovu potvrdil v Bratislave svoju 
skvelú formu. Dalšie číslo programu, "Sym
fonické metamorfózy na témy C. M. Webe
ra" od Paula Hindemitha, v porovnaní s je
ho symfóniou "Maliar Mathis", ],torá od
znela v prvej polovici festivalu, nezanechalo 
hlbší dojem napriek jedinečnému a skvelé
mu kompozično-technickému spracovaniu. 
Autor zrejme riešil hlavne problémy kompo
zičné a vyriešil ich priam vzorne, no pritom 
mu unilclo emocionálne pôsobenie diela na 
diváka. 

V záverečnom čísle programu, v Stravin
ského "Svätení jari", umožnili moravskí u
melci návštevníkom koncertov konečne spo-

4.11 



"Znať a j zo živého predvedenia toto význam
né dielo. Novátorstvo harmónie, základy 
poly ry tmie, skvelé a objavné v-yužitie ná
s trojovej techniky, jedinečná dialektická spä
tos ť primitívnej zemitosti s rafinovanou kul
tivovanosťou človeka XX. storočia vyvolá 
vali rozpaky i rozhorčenie u väčšiny Stra· 
...-:inského súčasníkov. Dielo sa uplatnilo svo· 
jou revolučnosťou ako koncertná skladba. 
Hoci - čo je pochopiteľné - v porovnaní 
·s nahrávkami zahraničných orchestrov, kto
ré boli doteraz jedine prístupné milovníkom 
modernej hudby, by úzkostliv)· pedant mo
hol všeličo vyčítať dokonalosti technického 
stvárnenia diela, treba konštatovať, že živé 
predvedenie "Svätenia jari" bolo bohatšie, 
emocionálne presvedčivejšie ako sebalepšia 
prehrávka z platne. 

DC. syrnióniu Ludwiga van Beethovena na 
záverečnom koncer te " Bratislavskej jari" od
taktoval 9. a 10. júna japonský dirigent ne
m eckého pôvodu Klaus Pringsheim. Ak po
rovnáme výkon dirigenta Pringsheima s kto
rýmkoľvek z predchádzajúcich výkonov -
-či s tvrdým, úderným Abendrothovým, s 
vášnivým Scherchenovým alebo k ultivova
ným Dixonovým, pri ktorých sa nie vždy 
najideálnejšie podarilo dirigentovi uplatniť 
svoju koncepciu do dôsledkov (Scherchen), 
ale zato v každom prípade sa viac-menej 
úspešne vyzdvihol vnútorný dynamizmus a 
podsta ta Beethovenových ideí, mali sme 
tentoraz možnosť vypočuť si koncepciu, kto
rá celkom ignorovala všetky zvyklosti, tra
díciu, čo by síce ešte nebola taká veľká chy
ba, no čo je horšie, skreslil sa temer na 
·nepoznanie zá kladný ideový obsah a zmysel 
s kladby. 

Japonský dirigent chápal Beethovena z 
úzkeho zorného 'uhla svojho zrejme už vy
pŕchnutého temperamentu. Sme presvedčení, 
že domáci dirigenti by boli zvládli IX. sym
fóniu oveľa úspešnejšie [ Neisté, priam mľan
dravé gestá, neuveriteľne spomalené tem
pá (v Adagiu dychári zrejme delili dlhé vy
držané tóny medzi dva nástroje) vnucovali 
okrem iného dojem, že hráči si miestami ľu
bovoľne zrýchlili tempo, aby dosiahli aspoň 
aké-také zlepšenie. V porovnaní s ostatnými 
·časťami jedine Scherzu pomerne najmenej 
chýbala životnosť. Rozvláčne tempá v " Úde 
na radosť'1 síce umožnili väčšiu zreteľnosť a 
zrozumiteľnosť textu, no životom ·prekypu
júce plesanie sa zmenilo v slávnostnú hym

·ničnosť. Malá priebojnosť dirigenta zaprí
einila okrem toho a j značné nepresnosti v 
súhre a v nástupoch sboru i sólistov .najmä 
VO Štvrtok. 

Kvarteto sólistov z Prahy (Drahomíra Ti
kalová - soprán, Stepánka Stepánová -
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alt, J aroslav Horáček - bas) , doplnené dr. 
Gustávom Pappom, zaujalo skôr kvalitou 
jednotlivých hlasov ako vyrovnanosťou sú
hry a bezpečným technickým zvládnutím, 
čo zapríčinil aj temer inštrumentálny charak
ter speváckych partov, ako aj dirigen tova 
neistota. 

Ani výkon sboru napriek viacnásobnej ru
tine nedosiahol to maximum m ožností ako 
,. minulosti. Pre pomalšie tempá speváci ne
stáčili s dychom, čo ich prinútilo trhať hu
dobné frá?:y. 

Vlado Cíž.ik 

K OMORNÁ H UDBA 
NA BRATISLAVSKEJ JARI 1960 

V rámci hudobného fes tivalu Bratislavskú 
jar boli po prvýkrá t v širšom rozsahu pod 
festivalovou hlavičkou zaradené aj komorné 
koncerty, ktoré organizačne a propagačne 
zabezpečovala Koncertná a divadelná kan
celária v Bratislave. Okrem niektorých kon
certov nemohli sme byť spokojní ani s vý
berom programu ani s jeho obsadením, a to
bôž nie s p ropagáciou koncertov . Stači, keď 
poukážeme na to, ako propaguje svoje kon
certy Slovenská filharmónia, a uvidíme mar
kantný rozdiel. Neviem, či sa nedalo vy
jednať vystúpenie s významnejšími a ume
lecky vyspelejšími umelcami a súbormi, 
ktoré vystupovali na Pražskej jari, napr. 
Drážďanské dychové kVinteto, Juilliard 
Quarteto alebo niektoré z vynikajúcich praž
ských komorných združení atď . ... Dalšou 
bolestivou stránkou komorných koncertov 
boli tlačené programy, resp. nedostatok pro
gramov. Buď boli neustále zmeny, alebo 
zmenené poradie (výnimku tvorí jedine kon
cert Rostropoviča) . Organizátori si nedali ani 
toľko práce, aby pripravili aspoň cyklosty
lované p rogramy, ale uprednostnili radšej 
uvádzanie (konferovanie) skladieb a pod. 
Rozhodne to nezvýšilo festivalovú ú roveií 
a takto si nezískame ani poslucháčov. 

Komorné koncerty Bratislavskej Q.udob
nej jari otvor ili 10. mája Albín B e rk y -
violončelo a F rantišek ľi'I a x i á n - klavír 
Večerom z diela Fryderyka Chopina (Sonáta 
pre violončelo a klavír op. 65 a Tri ma-
7.Úrky z op. 30 a 63) a Roberta Schumanna 
(Fantastické kusy op. 73, Adagio a Allegro 
op. 70), teda majstrov, ktorí sú zaradení do 
tohoročných svetových vyročí. Celkove kon
cer t príliš nezvlnil pokojnú hladinu prie
merných výkonov. Kladom bolo zaradenie 
u nás málo známej Cl;lopinovej Violončelovej 
sonáty. Skoda, že toto dielo neinterpretoval 
Berky s takou pozornosťou a vybrúsenosťou 
a ko Schumannove Fantastické kusy. Zo Clw
pinovej sonáty najlepšje vyznela tretia &!.sť 

Largo, kým Scherzo trpelo nesúhrou a in
tonačnými kazmi. V o Fantastických kusoch 
vynikol Berkyho spevný, sýty tón, celkove 
11ás p.rekvapil d ynamickými nuansami. Vý
kon Františka Malciána sa pohyboval v 
dvoch protipóloch. S jemnosťou zahral ma
zúrky, vir tuózne p redniesol Valčík a mol 
a Scherzo h mol, no v Balade g mol - v zá
verečnom čísle programu - veľmi poklesol. 
Yo vedľajšej myšlienke zazneli nečisté tóny 
a codu tempove zveličil, čo malo za násle
dok nevyhratie jednotlivých pasáží a zotre
tie melodickej línie. 

Druhý komorný koncert - 17. m ája -
p rilákal do · KoncerU1ej siene Cs. rozhlasu 
oveľa väčší počet poslucháčov ako predchá
dzajúci koncert. Nebolo to zásluhou propa
gácie, ale slávneho mena národnej umelky
ne SSSR Goar G a s p a ri a n (klavirny 
sprievod E . Voskan:ian), ·ktorú milovníci o
pernej hudby poznajú z gramafónových plat
lÚ a z rozhlasu. O vystúpení Goar Gaspa
rian treba hneď povedať, že jej prednes mal 
charakter vykryštalizovaného komorného 
muzicfrovania, v ktorom bola dokonale vy
vážená harmónia spevu, výrazu a k lavírneho 
sprievodu. Jej prednes je veľmi vzdialený 
od efek tnosti a častých speváckych manier. 
Je to štýlove čistý komorný koncertný spô
sob .spievania. Pre umellcyňu, akou je Goar 
Gasparian, nie je bezcenná ani klavirna pre
dohra alebo medzihra, p rípadne dohra. Jej 
mimika, postoj, gest o 'i úsmev dotvárajú cha
rakter pi esne a svedčia o hlbokom preži tí a 
vniknutí do podstaty obsahu spievaného 
diela. J ej hlas nevynildt silou, b rilantnými 
výškami a koloratúrami, ale zvukovým kúz
lom, kontrastnosťou farieb a bezchybným 
frázovaním ·hudobných myšlienok,. ako a j 
ekonomickým rozdelením síl. Hudobne je 
Yeľmi .ci tlivá a nestráca kontrolu hlasu, čím 
si ·zaručuje vyrovnanosť prednesu v celom 
p rograme bez väčších výlcyvov. Na svojom 
koncerte uu edla piesne Scarl_attiho, Saint
Saensa, Martiniho, Rakova, Alemšu, Dolu
chm'íana a Korsakova, Grétryho Sonatínu pre 
hlas a ldavír, ár iu Normy z rovnomennej 
Belliniho opery, Gounodovu Serenádu a n a 
záver Výbuch smiechu z Auberovcj opery 
Manon Lescaut. V závere programu sme po
cítili, že speváčku viac priťahuje tr iezve 
,·eristické podanie a romancová ly rika. 

O týzdeň neskoršie - 24. mája - p red
stavili. sa bratislavskej verejnosti laureá
ti me'dzinárodnei spevácke; · súťaže z Praž
skej jari 1960: Ema Sarkisian (SSSR) -
mezzosoprán, Rosita Bobrineva - soprán 
(SSSR), Julia Buciuceanu - alt (Rumun
sko), Cornel Fanateanu - tenor (Rumun
sko) a Márius Rintzler - ba,s (Rumunsko). 

I ked· to neboli tí najlepší, čo sa speváckej 
súťaže v Prahe zúčastnili, predsa možno
povedať, že nám pripravili zaujímavý, tak
mer trojhodinový hodnotný program, o aký 
je v Bratislave vždy núdza. Boli to síce 
mladí umelci, ale na ich výkonoch bolo· 
vidieť statočnú a cieľavedomú prípravu. 
U všetk)•ch sú predpoklady, že v budúc
nosti dosiahnu aj významnejšie medziná
,•odné úspechy. Platí to hlavne o Rosíte· 
Bobrineve, k torej vrcholné spevácke urne
nic sa prejavilo v náročnej árii Desdemo
ny z Verdiho Othella. Dalším k rásnym vý
konom bez akejkoľvek vonkajšej efekt
nosti bol výkon sólistu klužskej opery Cor
nelia Fanateana. V pies1iach štyroch maj
strov Beethovena, Schuberta, Smetanu a 
Enesca podal krásny, do detailu premys
lený výkon. (0 koncerte l\f. Rostropoviča 
viď článok v 7. čísle Slovenskej hudby.) 

Na poslednom konce1·te vystúpil mladý, 
no nesporne nadaný sovietsky huslista Bo
ris K u ne v. Nepredstavoval to najlepšie, 
čo by mohlo dostatočne reprezentovať so
vietske husľové umenie na festivalovom 
koncerte. Pôvodný program sľuboval pekný 
večer, zmenený program však veci nepro
spel. Mladému huslistovi najlepšie vyšla 
Ciaccona G. B. Vitaliho, čo je výsledkom 
metódy sovietskej husľovej školy, ktorá v 
poslednom čase kladie veľký dôraz na správ
ne štý lové zvládnutie hudby starých maj
strov. -Beethovenova Sonáta č. 5 F dur bola 
zahraná značne problematicky. Pre nás bolo 
novinkou zaradenie skladby Karena Cha•· 
čaturiana Sonáta C dur op. 1. Po kompo
zično-technickej stránke je to školské diélo, 
invenčne však bohaté a sľubujúce nádejný 
talent. Kreislerova transkripcia Dvofákovho 
16. ·Slovanského tanca sa dnes už nehodí do
celovečerného programu. Ziaf·, tu ukázal aj 
svoje · najväčšie nedostatky v dvojhmátoch. 
Záverečná skladba M. Ravela La tzigane 
bola druhým najlepším číslom programu. 
Mladého huslistu citlivo sprevádzala v),bor
ná klaviristka Raisa Branovskaja. 

I pri svojich nedostatkoch boli kom orné
koncerty zásluhou niektorých vynikajúcich 
umelcov obohatením nášho hudobného ži
vota a ako súčasť hudobného festivalu dodali 
Bratislavsl;ej jari plnší a širší význaiiL V 
budúcom roku bude potrebné venovať cym
to koncertom väčšiu pozornos ť v organ i?.á-· 
cň a umelecke j náročnosti. 

Marián Jurík 

Medzinárodná husľová súťaž N. Paganini
ho sa začne 1. októbra 1960 v Janove a po
trvá 10· dní. (a) 
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JARN"'Y PIESNOVx KONCERT 
Pri príležitosti svojej 15-ročnej umeleckej 

{:innosti usporiadal S p e v á ck y k o m o r-
. n ý s úbor celovečerný koncert pod ná· 

.zvom Jarný piesňo"-ý koncert. Tematické la
-denie koncertu dalo celému večeru lypcký 
charakter, v ktorom zazneli skvosty "sloven
skej a českej a inej piesňovej tvorby; ktoré 
túto tematiku najvýstižnejšie reprezentujú. 
• Samotné predvedenie koncertu svedčilo o 
stä.rostlivej voľbe repertoáru a o technickej 
p l'iprave, venovanej naštudovaniu 19-tich 
1;Madieb. Celý program spieval súbor spa
mäti. 
J ·Program, zostavený z diel Z. Fibicha, V. 
Nováka, B. Smetanu, J. Suka, A. Dvoi'áka, 
M. Schneidra-Trnavského, P. I. Cajkovského, 
'R: Schumanna, J . Brahmsa, M. Koňnka aB. 
Urbanca, zanechal u poslucháčov dobrý do
.jem. Na výkone Speváckeho komorného sú
'boru vidieť dôslednú hlasovú výchovu, kto
T'á· sa prejavila hlavne v dobre posadenom 
tóne a zrozumiteľnej artikulácii. Súbor má 
jemný komorný zvuk, ktorý sa najlepšie 
p'r:ejavil a uplatnil v lyrických miestach pies· 
ni J. Suka (Pastier a pastierka), P. I. Caj

. kovského (Úsvit), v Brahmsových valčíkoch 
(Piesne lásky) a v novej zvukovo farebnej 
piesni Miloslava Koŕínka Lesní studánka (na 
tôtnj;o koncerte odznelo jej prvé predvede· 
nie). Na komornej ucelenosti sa podieľa pre· 
<lovšetkým prof. Kornel S ch i m p l, ktorý 
svojím klavírnym sprievodom viedol súbor 
tempove i dynamicky veľmi citlivo. V kla
vírnom sprievode spoluúčinkoval prof. Mi
lo~av Koŕínek. 

·. Spevácky komorný súbor spoľahlivo, s 
muzikálnosťou a s dobrou hlasovou kul
túrqu zvládol náročný repertoár. Súbor má 

. ~-celku dobrý hlasový materiál hlavne v al-

. 'to. ch s veľkou výrazovou i farebnou a dy
na,mickou stupnicou. Spočiatku súbor trpel 
Iiei§totou a nevyrovnanosťou (prenikali jed
notlivé hlasy), v druhej časti programu sa 
však rozospieval k vyrovnanému a ušľachti
lému prednesu. 
· ~Celovečerný koncert vhodne doplň alo vy
~túpenie sólistov opery SND. Stefka Hulma
.uoyá a Juraj Wiederman za klavírneho 
·sprievodu Jána Valacha predniesli dvojspev 
·Eugena Suchoňa Vyletel vták. Hulmanová 
·p&~obivo predniesla ešte cyklus piesní Muš
,'kát . od Simona Jurovského a Juraj Wieder
l)la,:t podal vynikajúci výkon v Suchoňových 

· tla~ovských piesňach. 
,K-oncert Speváckeho komorného súboru o

·}}ahatil a oživil našu hudobnú jar a je ž'ia
.<lú(ťe, aby sa takéto koncerty konali častej
-ši.e~ a hlavne aby sa im dostalo patričnej 
propagácie. Marián Jurík 
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VECER MLADEJ llUDllY 
Redakcia časopisu Mladá tvorba usporia

dala 18. mája t. r. v klubovni SVKL večie
rok mladých slovenských skladateľov. Keď-
7.e išlo o pracovnú prehrávku, spojenú s dis
kusiou, vybrali zostavovatelia programu také 
skladby, ktoré reprezentovali rôznosť ten
dencii u mladých skladateľov, a nesnažili sa 
dať večeru punc slávnostného defilé. Účelom 
večierka bolo zistiť odozvu snažení mladých 
skladateľov medzi širším okruhom poslu
cháčov, ako to už dnes bežne robia básnici 
a výtvarníci, ktorým práve kontakt s obe
censtvom pomáha v orientácii. 

Z pomerne veľkého počtu skladieb mla
dých skladateľov odzneli na tomto večierku 
skladby D. Martinčeka (Passionato pre violu 
a klavír), L. Kupkoviča (Kusy pre klavír 
z r. 1958) , T. Breuera (Elégia pre sláčikové 
kvarteto), P. Kolmana (Tri klavírne kusy 
z r . 1960), M. Bázlika (Piesne na čínsku po
éziu) a I. Zeljenku (Sonáta pre klavír). 
Skladby interpretovali mladi interpreti (R. 
Berger, J . Albrecht, M. Jurkovič, ·B. Heger 
a iní). Úvod do diskusie, v ktorej sa veľmi 
osožne diskutovalo o problémoch mladej 
hudby, predniesol P. Faltin. 

Večierok, doplnený recitáciami básní mla
dých básnikov . (Janovic a Kováčik), mal 
priaznivý ohlas, ktorý bude pravdepodobne 
popudom do dalších akcii podobného cha
rakteru. -In-... 

Z májových koncertov VSMU zaujal 
zvlášť koncert poslucháčov inštrumentálnej 
katedry, a to nielen výnimočnou interpre· 
tačnou úrovňou všetkých interpretov, ale aj 
výberom a adekvátnym tlmočením skladieb 
hudby XX. storočia. Zvlášť 'vrelo treba pri- . 
jať prvé uvedenie Husľovej sonáty in E. P. 
Hindemitha v podaní Konštantína Sedláka 
a Jurkovičovu interpretáciu Debussyho a 
Honnegerových skladieb pre flautu. Z ďal
ších si zasluhujú zmienku I. Janáčková (Ja
náček: V hmlách), Kostelníková (1\:lartinú 
Styri interm~zzá pre husle), O. Babinec (R. 
Strauss: Koncert pre lesný roh) a A. Siroká 
ako interpretka Dvoch piesní R. Straussa. . . . 

Nový Festspielhaus v Salzburgu, ktorý 
slávnostne otvorili v rámci tohoročného 
festivalu, patri k najmodernejším divad
lám, resp. koncertným sieňam na svete. 
Zelezobetónová konštrukcia stojí na ploche 
7600 mZ. Novosť je v možnosti zmeny 
šírky javiska zo 14 na 30 m. Hlavné ja
visko má plochu 1600 m2, hľadisko pojme 
2371 osôb, pričom ani jedno miesto nie je 
od javiska vzdialené viac ako 35 m. 

(a) 

Z PIATEJ KOSICKEJ HUDOBNEJ JAH.l 

Záverečný večer koncertnej časti piatej 
Košickej hudobnej jari (25. mája) patril 
Symlonickému orchestru bratislavské~o roz-
11lasu. Dirigoval šéf tohto telesa L a d 1 s l a v 
S l o v á k,sólisticky spoluúčinkovala M a r t a 
O r s z á g h o v á - G e e ri n g e r o v á, naša 
popredná huslistka, v Košiciach už dobre 
známa. Koncertu, ktorému po stránke re
produkčnej ťažko dačo vyčítať, chýbala iba 
priebojnejšia zostava programu. V Koši
·ciach vždy uvítame, keď hosťujúce orches
trálne teleso (nevysky tuje sa ich tu veľa) 
privezie väčšie dielo súčasného skladateľa, 
aké s tunajšími orchestrami nie je možné 
predviesť. Dosiaľ takmer všetky hosťujúce 
-orchestre prejavujú v tomto smere zbytočnú 
-opatrnosť. Tak sme zo súčasnej tvorby JIO· 
euli na tomto koncerte iba svieže Jurovské
ho scherzo "Radostné súťaženie". Ostatok 
programu vyplnili dve romantické diela -
Mendelssohnov Husľový koncert a Cajko~>
-~kého VI. symfónia. Obidve diela sme si, 
pravda, aj tak vypočuli s oduševnením, 
l ebo Slovák dal Patetickej ozaj všetko, čo 
1;i toto dielo vyžaduje, predovšetkým pevnú 
stavbu, premyslene agogicky sklbenú. Ne
našli sme tu ani ten zbytočný sladkastý 
-sentiment, na ktorom si mnohi dirigenti v 
tejto symfónii radi pochutnávajú, no Slo· 
vák neochudobnil pritom dielo ani o hlbavú 
melanchóliu, pre Patetickú zvlášť typickú. 
Jediné, čo vždy stopercentne Slovákovi ne
vyšlo, bol vzájomný zvukový pomer jednot
livých orchestrálnych skupín v tom zmysle, 
.že plechové nástroje občas prekrývali te
maticky závažné par tie sláčiltov. Tu bola, 
pravda, viac na vine pre hráčov vonkoncom 
nezvyklá akustika siene Slovanu. ~ 

M. Országhová nám vedela svojún Men
<lelssohnom pripraviť - i keď ide o dielo 
až priliš obohrané - zážitok veľmi príjem
ný. Hrá Mendelssohna zdravo, pritom však 
precitene, neveľkým, no jemným, ušľachti
lým tónom a s intonačnou i technickou isto· 
~ou. 

Symfonický orchester b ratislavského roz
hlasu uzavrel teda koncerty piatej Košickej 
hudobnej jari, ktorá po stránke programo
vej i po stránke dosiahnutej návštevnosti 
jednotlivých podujatí vcelku neveľmi pred
-čila vlaňajšiu. 

Do budúcej KHJ si prajeme menej zmien 
v pôvodných programoch a hlavne to, aby 
sa už konečne konala v novej koncertnej 
s ieni, ktorá by jej vytvorila dôstojné a 
najmä priestorove a akusticky vyhovujúce 
prostredie. 

Roman Skŕepek 

Nedostatky v dramaturgii a zväčša len 
priemerná umelecká úroveň koncertov ko
mornej hudby v rámci piatej Košickej hu
dobnej jari zapríčinili citeľný pokles záujmu 
obecenstva o predposledný koncert. Vystúpil 
na ňpm s celovečerným programom bulhar
ský ''huslista prof. Leon Suruion, k torý sa 
18. ' mája predstavil ako umelec veľký.ch 
kvalít. Jeho program i úroveii interpretáCie 
jednotlivých diel patri medzi najpopre?nej: 
šie sólistické výkony tohoročnej KošiClceJ 
hudobnej jari. Po úvodnej Beethoveno."._ej 
husľovej sonáte G dur op. 30, ií. 3 zau)ol 
poslucháčov umelecky ~rovn~ným. a pr.es· 
n)'I11 p rednesom Lalove1 Spantelskef symfó
nie hoci to nebol prednes so sklonom k húr
liväckemu temperamentu, s akým košické 
obecenstvo počulo túto skladbu práve p r.ed 
rokom v podaní poľského huslistu Ed. Stat
kiewicza. Svoju technickú zdatnosť ukázal 
v Tartiniho sonáte Diablov trilok a v Gole
minovovej Malej suít~ pre sól?v~ •. husJe. 
Chopinovo Nocturno ets mol pnblízil -qbe
censtvu v husľovom podaní hlboko lyricky 
bez príznakov n ežiadúcej sentimentality. 
Kaťa Kazandiieva pri klavíri mu bola dQs· 
tojnou partnerkou v muzikálnom poňatJ . a 
v t echnick y' bezchybnom prednese kl~vir-
neho partu jednotlivých skladieb. ~, 

Mária Potemr-pvá 

VYSOKOSKOI..SK"'Y 
UMELECK"'Y Sú BOR "V"'YCHOD".:-· 

Po niekoľkých rokoch i viacerých ~neft
spešných pokusoch mali sme_ ~ azda ?;P:'áv
nenú nedôveru k snahám oŽIVIť v KosiCiach 
vysokoškolský umelecký súbor. No vď-aka 
mlad~mu elánu a vytrvalej umeleckej· prí
prave sa vysokoškoláci opäť prihlásili o slo
vo svojfm premiérovým programom ('4r 6. 
1960). Uznanie za pomoc a plnú podp·oru 
patrí predovšetkým orgánom KV KSS a 'Od
boru školstva o kultúry rady KNV, zil' , po
rozumenie treba poďakovať a j košickým ·vy
sokým školám. Za pomoci neúnavných ' a 
nadšených organizátorov, ako s~ ss. ~~~· 
Raschman ffiek a i, sa podarilo ohVIť'·su
bor "Východ", k torý sa u;rie~ol_ premiéro
vým programom práve v JubileJnOm ~r()ku 
15. výročia oslobodenia CSR. ,.::-

Zo· "starého" programu pôvodného Vfso· 
koškolského súboru prevzal n ový súbor Sa
rišskú mazúrku (hudba T. Hirner, choreo
grafia A. Grega). Vý chodoslovenské lildďvé 
tance majú v repertoárovej línii význ~'9: 
podiel. Do premiérového . programu z~í1'-~ 
Cardáš (hudba L. SalaJ, choreografia A. 
Grega), zo súčasného života čerpá námet 
študentský tanec "Návrat k životu" (hudba 
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J. Grešák, choreografia O. KvoCák). Tanec 
sa snaží načrieť do problémov -v-ý·chovy na
šej mládeže, poukazuje i na nezdravé z javy, 
ktoré však dobre vedený kolektív vie spo
ločne prekonať. Spominané tanečné čísla mali 
peknú úroveň (s p rihliadnutim na to, že ide 
o začinajúci súbor) ?.ásluhou obetavej ' práce 
oboch choreografoY súboru Ondreja Kvočá
ka a Antona Gregu i samotný ch tanečníkov. 

Zo sólistických v)'konov si zaslúžia pozor
nosť ľudové speváčky ::'11. Kozáková a H. Se
ďová, známe najmä interpretáciou važec
kých trávníc. Slabšie boli zbojnícke piesne 
v . p rednese O. Hudca. V budúcnosti treba 
venovať väčšiu starostlivosť sólovým číslam. 
a to už samotn)rm výberom a svedomitou 
umeleckou prípravou. 
.Veľké nároky kládol program na sbor 

(sbormajster E. Sáraz, ?.námy z STM, pred
tým úspešne viedol súbor "Mladosť") a or
chester (dirigent R. :.VIakárius). Pomerne za 
krátky č.as dosiahol dobré výsledky mie
šaný sbor. Ľudové piesne od Košíc ('Na ko
šickej turni - upr. T. Hirner, Až ja bu
dzem - upr. St. Kantor) vyzneli vcelku naj
lepšie, no i tu bolo poznať, že ide o začína
júci súbor. Kantáte J. Stanislava "Pozdrav 
strane" chýbal inštrumentálny sprievod a na 
rriektorých miestach až príliš voľné tem,po 
svedčilo o nedostatkoch speváckej zložky 
súboru (intonačná n eistota, nesprávne frázo
vanie, nevyrovnanosť hlasových skupin ap.) . 
Dalšie skladby (uvedieme napr. pieseň Zd. 
Cóna "Večne nech žije družba'') potvrdia 
náš názor, že hlavne spočiatku treba zara
ďovať do programu menej náročné diela. 
Sve~omitá priprava každého speváka a vy
tnralá p ráca skúseného sborma jswiste -bU,d(l 
vedieť zabezpečiť umelecký rast miešaného 
sboru. 

Treba však otvorene priznať , že najslah
šou •zložkou súboru je orchester. Bolo ne
správne už i to, že sprevádzal takmer všet
ky · programové čísla spevácke a tanečné 
(okrem sólového spe-\ru so sprievodom har
monil'Y a sborov a capella) . Aj samotný vý
her- ~Jcladieh mal reálne prihliadať na inter
lJr'et~čné schopnos6 tohto mladého telesa. Nie 
div, ·žn orchester nezvládol niektoré skladby 
(napr. obe skladby J . Grešáka a už spo
minanú pieseň Zd. Cóna "Večne n ech žije 
družba"). Bolo by žiadúce, aby umelecké 
vedenie súb oru získalo pre orchester trvalý 
patronát v osobe skúseného profesionálneho 
dirigen ta. 

S . radosťou sme pl'Ívít.ali oživénie košic
kélro vysokoškolského umeleckého súboru 
" V),chod" a tešíme sa z jeho počiatočných 
ú spechov. Odstránenie nedostatkov a ďalši 
umelecký rast súboru je v rukách umelec-
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kého vedenia i všetkých členov súboru. Sú
bo,·u "Východ" želáme v novej sezóne veľa 
zdaru! 

Ľudo Beleš-

UKRAJINSKE NÁRODOPISNE: 
SLÁ \ 'NOSTI VO SVIDN1KU 

V dňoch 4. a 5. júna 1960 sa vo Svidníku 
už po šiesty raz konali Slávnos ti piesní a 
tancov v:)·chodoslovensk)·ch Ukrajint ov. 

l'i'a troch estrádach vystúpilo celkove 3(} 
súborov, program vystúpení spestrili aj só
lové spevné a recitačné čísla. V počte sú
borov sme uviedli aj d va hosťujúce súbory : 
maďarský tanečný súbor Miestnej skupiny 
Csemadok v Rimavskej Sobote a poľsk)' 
súbor piesní a tancov Kola PZKO v Ces
kom Tčšíne. Započítali sme i záverečné 
vystúpenie Poddukelského ukrajinského ľu
dového s\Iboru z Prešova. 
ZnaČnú prevahu mali školské súbory (17). 

Tanečné súbory predniesli ľudové t ance sa
mostatne alebo spracované v pásme. S ne
všedným záuj mom sme sledc}Vali, ako tance 
so súčasnou tematikou nachádzajú prime-
rané miesto v choreografii školských ta
nečných súborov (boli to jednak montáže 
zamerané na 15. výročie oslobodmúa našej 
vlasti, jednak tance znázorňujúce prácu a: 
život našich detí) . Tanečné súbory dospe
lých predviedli zväčša ukrajinské ľudové 
tance. Iba súbor z Michaloviec vystúpil s. 
pásmom o Východoslovenskej nížine a sú
bor zo Strážskeho s pásmom o družbe ná
rodpv. 
·...; '{:a_ k isto spevácke súbory mali v reperto
ári 'prevažne uk rajinské ľudové piésne. Aj vo· 
výstúpeniach sólistov-spevákov sa javila po-
dobná situácia. · 

Nevystupovali tu ani samostatné hudobné
súbory ani ľudoví inštrumentálni sólísti. Hu
dobné zložky súborov slúžili iba ako sprie-
vod k spevu ;1 tancu. · 

Estrádam chýbali a j ľudoví rozprávači, 
no do každej bol zaradený tnnelecký pred
nes poézie. 

Záverom niekoľko kritick)'ch J)rÍpomienok.. 
Ziadalo by sa tiež zatriediť súl;Jory 'podľa 
tematiky ich programov, a to už tradične 
na klenotnicu, estrádu školskýcb. a · dospe
lých súborov a pod. Odporúčali by sme ve
uóvať rovnakú pozornosť prirodzenému ta
nečnému i speváckemu folklóru (p rirodzený 
viachlas ap .) , no pri umeleckom spracovaní 
treba rešpektovať umelecké požiadavky 
(myslime najmä na úpravy v sborovom spe
ve, inštrumentálny -sprievod ap.) . Sprevádzať 
sólistov-spevákov na pianíne je pri takýchto 

pr0ežitos6ach neúčelné (niekt<:>ré císla vy
zneli tak. akoby išlo o koncertnú záležitosť) . 
Týmit~ pripomienlmmi chceme prisp~eť. k 

skvalitneniu takého významného poduJatia, 
akým sú ná rodopisné slávnosti. V celku však 
možno povedať, že svidnicke slávnosť! ~~jú 
peknú tradíciu , i toho rol•u sa vydanli n 
opäť ukázali vzostupnú úro_veň u~raj~ský<'h 
~úborov ľudovej umeleckeJ tvorJvostt. 

Ľudo I3eleš 

S~IXD PO KULTúR E 
~a dvadsiatich štyroch besedách, ktoré 

som absolvoval v. Topoľčianskom a Tren
čianskom okrese, stretol som sa s najrozma
nitejšími kultúrnymi podnetmi. V tom ob
rovskom privale otázok nemohol človek vy
stupovať len ako hudobník, ale často odpo
vedal na na jrozmanitejšie kultúrne i spolo
čenské otázky. Naši prostí ľudia majú zá
ujem o všetko, čim by si skrášlili ž'ivot a 
prehlbili svoje vedomosti. Priam sršali otáz
ky, aký mi cestami vniknúť do umeleckej 
hudby, aké stanov isko zaujať k najmoder
nejším tancom, ako vypracovať vyhovujúce 
osnovy hudobnej výchovy, atď. Hovorilo sa 
však i o kašnách a fontánach v našich mes
tách , o architektonickom riešení štvrtí, ob
nove pamiatok, vkusnom obliekaní i o pro
gramoch rozhlasu a televizie, ľudovej ume
leckej tvorivosti, filmoch p re mládež, o mo
dernej nenróze, p relínaní českej a slovenskej 
kultúry a o miestny ch kultúrnych problé
moch. 

J edna vec ma zvlášť zaujala: problém uči
teľských a osvetových kádrov a este6ckej 
v),chovy. Ukazuje sá potreba čo na jrý chlej
šie vypracovať kolektívne základné smerni
re či' učebnice este6ckej výchovy p re vyš
šie ročniky. V samotných učiteľských ra
doch potrebujú pomoc, aby m ohli správne 
vysvetliť napr. otázky vkusu, otázky národ
nosti v umení, boj proti gýču, správny po
mer medzi umeleckou a rekreačnou hudbou 
a pod. Nová estetická výchova sa bude pod
statne líšiť od toho, čo si bývalé generácie 
pod týmto pojmom predstavovali. Nebude 
vysvetľovať problémy odtrhnute od života, 
nebude rečniť o kráse, ale na konkrétny<'h 
príkladoch povedie mlad)·ch ľudi k poznaniu 
umeleckej krásy, k chápatúu hodnôt, ktoré 
človeka povznášajú a zjemňujú, a ria druhej 
strane k odsúdeniu p seudoumenia, ktol'é· ešte 
šarapatí v našom živote. V tom 7.1l•ysle som 
si vyvodil uzáver a j pre seba-, že pomocou 
zodpovedných miest treba na jrýchlejšie zor
ganizGvať kolektívy, ktoré by pripravili 
vhodné učebnice estetickej výchovy pre naše 
školy . 

Zdenho No'l'áčel' 

PRAZSKA. JAR 1960 

Tohoročný jubilejn)· 15. medzinárodný 
festival Pražská jar odznel šťastnou zhodou 
okolností práve v dňoch radostných osláy 
t5. výročia oslobodenia našej vlasti. Slávne 
májové dni mu tak dodali ešte väčšiu zá
važnosť a naopak, festival svojimi tónmi 
prispel k ich plnšej oslave. 

Toto jubile1m1 podstatne ovp lyvnilo dra
maturgiu tohoročného festivalu. Viac ako v 
iných rokoch bola pozornosť zameraná na 
súčasnú hudbu, hlavne, čo je prirodzené, na 
našu a sovietsku. Veď táto hudba, k-torá 
vyrástla bezprostredne z našich dní, nesie 
v sebe a do svojej hudobnej reči priamo p re
vteľuje radosti, boje, úsilia i ťažkosti našich 
čias; môže teda tým názornejšie prispieť k 
oslave národného jubilea. Hneď po otvoren[ 
zazneli radostné tóny Jeremiášovho pocllo
du J en dál a ďalšie koncerty a divadelné 
predstavenia prinášali potom už temer den
ne skladby našich súčasných autorov. Sú
časnú hudobnodramatickú tvorbu dôstojne 
a úspešne reprezentovali Suchoňov Sväto
plul,, Trojanov Kolotoč a Hanušov balet 
Othello, orchestrálne skladby, predovšetkým 
Kardošova Hrdinská balada, Dobiášova So
náta pre klavír, sláčiky, dychové 1.-vintetG a 
tympany, Moyzesova Februárová, Májová 
s),rnfonie V. Nováka, Stanislavova Rudoar
mejská symfonie, Kabeláčova IV. symfonie, 
Kŕivinkova IL symfonie a jediná premiera 
českej skladby: J.iáchova zaujímavá, drama- . 
lieky pôsobivá symfonická báseň Noc a na
deje. Našu kantátovu tvorbu zastupoval 
Seidlov Vzkaz živým, inštrumentálne koncer
ty fHdkeho II. čelový a Kalabisov klavirny. 
I naša komorná tvorba bola dobre zastúpená 
Sommerovým Kvartetom d mol a na jlepší
mi inštrumentálnymi sonátami - Borkovco
vou a Podešvovou husľovou. Rezáčovou a 
J irkovou klavirnou a Paue~ovou čelov,ou. 
Okrem tých to a utorov nechýbali na festiva
lovom programe ani mena iných našich po
predných skladateľov, ako: J . K apr, L. Vy
cpálek, V. Trojan, F. Bartoš, V. Petrželka, J. 
Kfička, J . Rychlík, A. H ába, O. Clrlubna, J. 
kalaš, O. Ferenczy, B. Martinu, E. Hlobli, 
R . Drejsl, R. Kubín , J . Douhrava, L. Podéš_ť , 
K. Slavický, pričom nemenujeme ďalších au
torov, ktorých sborové diela odzneli na kon
cer toch Ceského peveckého sboru , Peveckého 
sdružení moravských učitelu a Moravanu. 
Do budúcnos6 si možno želať iba to, aby 
žatva našej súčasnej hudby bola na festiva,-. 
loch vždy t aká bohatú a aby sa pxi zostavo
vani programov vyberali diela ozaj repre
zentačné, a tG jednak pre autorov samých i 
pre celú československú hudb u. Tol1o roku 
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sa to vo všetkých prípadoch nepodarilo. Y 
tejto súvislosti treba zdôrazniť, že desať sú
časných a sedem klasických diel našej hudby 
predviedli zahraniční umelci - sólisti aj di
t·igenti - nerátajúc do toho ďal š ie skladby, 
ktoré odzneli na medzinárodnej sp~vá"ckej 
súťaži. Je pravdepodobné, že naša huaba sa 
ta:.k aspoň v niekoľkých prípadoch dÓstane 
go programov týchto umelcov aj v ich vlasti. 

.V repertoári sovietskej hudby sústredila 
n~ seba najväčš'iu pozornosť československá 
p,remiéra Sostakovičovho Violončelového 
kqncertu, dielo pre autora typicky myšlien
kovo hlboké, stavebne lapidárne, prinášajúce 
vo voľnej vete obdivuhodne klenutý lyrick)· 
spev, s akým sa v súčasnej hudbe stretá
..:.ame len výnimočne. Sostakovič hol zastú
pený aj IX. symfóniou. Z tvorby S. Proko
fie;va, klasika sovietskej hudby, zaznelo jed
l).o z jeho najzávažnejších diel - V. sym
fónia, komponovaná na konci vojnových ro
kov, II. husľový koncert, suita Letný deň, 
h;us)'ová úprava troch častí z baletu Romeo 
a Júlia a Celová sonáta C dur. So záujmom 
bol prijatý a j Chrennikovov Koncert pre 
husle a orchester. 

; Qnes už v tradičnom rámci Smetanovej 
1\f,é vlasti a Beethovenovej IX. symfónie 
holi ďalšie desiatky klasick-ých aj súčasných 
<Jiel, dramaturgiu ktorých pomáhali vytvárať 
jubileá F . . Chopina, G. Mahlera a R. Sebu
manna. V . tomto stručnom prehľade nie je 
potrebné 2i_B.Chádzať do väčších podrobnosti 
~ aj preto, že okrem spomínaných hlavných 
prQgramových línií nepriniesol festivalový 

. repertoár mnoho mimoriadnych udalostí. Za 
znrienku stojí ešte predvedenie po rokoch 
novonaštudovanej Burianovej opery Maryša; 
dramatická h.lbka a sila tejto npery pl'ekva
pila väčšinu nášho i zahraničného publika. 
· Ešte viac než repertoárove pútal tohoročný 

festival pozornosť predovšetkým reprodukč
ne, ako a j bohatou účasťou našich i zahra
ničných umelcov. Na festivalovom progra
qie sa objavili mená najpoprednejších sveto
vý.ch umelcov v počte ozaj im.Ponujúcom. 
V.§imnime ·si - a to zase len v na južšom 
výJ;>,ere - napríklad účasť zahraničných di
rigentov. Pre stovky poslucháčov, ktorí do
slgv.ne preph'íovali pražské koncertné siene, 
b~9 pravým hudobným sviatkom· a hlbo
kým zážitkom Cluytensovo predvedenie 
Sclgl!n~nnovej IV. , synúónie a Musorgského 
Ka,ttJ.mek, Maazelovo takrečeno objavné 
m~9strovské predvedenie Berliozovej drama
tickej symfónie Romeo a Júlia, Barbirolliho 
su~erénne a , temperamentné zvládnutie hlav
ne Mahlerovej dodnes mladej, humornej 
i poetickej I. symfónie alebo záverečná Bee
thovenova Deviata v dokonalom, štýlove 
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čistom a strhujúcom predvedení dr. K. 
Bohm.a. 

T1"Í hlavné oblasti inštrumentálnej hudby 
klavír, husle a violončelo boli zastúpené 

na rovnakej majstrovskej úrovni. Klavírny 
recital C. Arraua priniesol chopinovský pro
gram, ktorý (prelúdia, Sonáta h mol, Scherz() 
E dur okrem nervóznej a rozkolísanej vstup
nej Balady f mol) nesklamal naše predstavy 
o reprodukcii tohto klavirneho básnika. Praž
skému publiku tak isto dobre známa i\tL 
Haasová nezostala ani tentoraz nič dlžná 
svojej povesti (spomeňme aspoň Ravelov 
Koncert pre ľavú ruku). S napätím očaká
vaný A. Benedetti-Michelangeli vhodne vo
leným programom (Galuppi, Clementi, Cho
pin, Debussy, Ravel) presvedčil o svojom 
zvrchovanom klavírnom umení aj tých, ktorí 
pd jeho predošlej návšteve ešte pochybovali. 
I v súvislosti s jeho posledným vystúpením 
možno mať určité námietky (Chopinova So
náta b mol), nemožno už však pochybovaf 
o jednom, že škála jeho klavirneho úderu 
ozaj nemá obdol>y. Medzi huslistami mal aj 
tentoraz prvenstvo L. Kogan. Jeho predvede
nie Beethovenovho Husľového koncertu a 
sólovej Bachovej Sonáty C dur patrilo k jedi
nečným zážitkom, ktoré sa často neopakujú. 
Sympaticky pôsobilo aj to, ako sa umelec 
vedel postaviť za nové súčasné dielo: Chren
nikovov Husľový koncert. Skoda, že jeho 
zlý zdravotný stav zavinil miestami rušivé 
distonácie, od ktorých sa nevedel celkom 
oslobodiť ani výkon vynikajúceho americké
ho huslistu I. Sterna. Niektorí ho porovná
vajú s naším dobre zp.ámym mexickým H. 
Szeryngom. Zdá sa mi však, že medzi oboma 
umelcami je predsa len rozdiel. Obaja sú si
ce naslovovzati virtuózi, Szeryng ozaj ne
zvykne sklamať, ale Stern má v sebe viac 
muzikantsky strhujúceho temperamentu. Po
vesť, ktorá predchádzala Z. Nelsovú, vôbec 
nebola zveličená: táto žena je iste najlepšo u 
žijúcou violončelistkou. Primát získal však 
nesporne 1\-1. Rostropovič, a je otázne, či len 
ako violončelista. Jeho pred,·edenie Sosta
kovičovho koncertu bolo nesporne umelec
kým vrcholom festivalu. K Rostropovičovi. 
sa dôstojne priradilo Juilliardovo kvarteto. 
Zvíťaziť v klasickej krajine sláčikových kvar
tet, akou dnes Ceskoslovensko nesporne je, 
nie je iste ľahké. A Juilliardovci to dokázali. 
Ich predvedenie Bergovej Lyrickej suity da
lo tomuto pozoruhodnému, i keď dosť exklu
zívnemu dielu o7..aj všetko, čo bolo vôbec
možné. Narýchlo zohrané trio Kogan-Baršaj 
-Rostropovič (Beethovenove triá), muselo v 
tomto susedstve vyznieť ako podujatie veľ
mi neuvážené a problematické. Keď už ho
voríme o neuvážených podujatiach, nemô-

žeme sa nezmieniť o hosťovaní rumunského 
dirigenta M. Basaraba a snaživého Albánca 
M. Krantju. 

Zo zahraničných umelcov spomeňme ešte 
úspešnú poľskú sopranistku S. Woytowi
czo\vnu, indického umelca R. Sankara a Veľ
ký symfonický orchester poľského rozhlasu, 
vedený J. Krenzom. O našich vynikajúc~~h 
sólistoch a súboroch sa netreba podrobneJŠie 
zmieňovať, lebo tohoročná účasť nijakým 
prenikavým spôsobom nerozšírila ?bzor na
šich doterajších ~k~senos~. ~pomememe ~e~a 
iba účasť CeskeJ filharmome, SlovenskeJ fil
harmónie, brnenskej Státnej filharmônie, vy
túkajúceho Ceského peveckého sboru, Sme
tanovho kvarteta, J. Suka, F. Smetanu a i. 

Na záver dve udalosti, k toré tvoria v bi
l~ncii tohoročnej Pražskej jari zvlášť kladnú 
a charakteristickú položku. Je to otvorenie 
priestorov Pražského hradu, v impozantnom 
prostredí· ktorého boli predvedené Smetanova 
Má vlast (spojené orchestre Ceskej filharmó
nie a Symfonického orchestra hlavného mes
ta Praby FOK pod vedením K. Ančerla) a 
opera Dalibor. Tu predviedol svoje strhujú
ce umenie Pražanmi tak milovaný Alexan
drovov súbor piesní a tancov. Zdá sa, že sláv
ne predvedenie Smetanovej Libuše na sloven
skom Devíne malo tu, i keď v skromnejšom 
rámci, pokračovanie, ktoré by mohlo založiť 
tradíciu týchto povznášajúcich ľudových u
meleckých manifestácií. Druhou udalosťou 
hola Medzinárodná spevácka súťaž, ktorá 
priniesla nášmu umeniu azda až neočakáva
ný úspech: J. Jindrák a J. Kachel získali 
druhú cenu (prvá cena u mužov nebola ude
lená) a V. Soukopová bola so svojou jedinou 
prvou cenou vyhlásená za absolútneho ví
ťaza súťaže. Treba si len želať, aby sa a j 
to stalo na Pražskej jari tradíciou. · T..d 

NA OKRAJ CELOSTATNEJ HUSĽOVEJ 
SÚŤAžE JAR OSLA VA KOCIAN A 

Aby sa zvýšil záujem o hru na husliach, 
vypísalo Ministerstvo školstva a kultúry v 
rámci 15. výročia oslobodenia CSR Soviet
skou armádou pre žiakov základných hu
dobných škôl a kurzov osvetových zariadení 
husľovú súťaž majstra Jaroslava Kociána. 

V článku 1. prevádzacích pokynov P ove
renfctva školstva a kultúry sa hovorí : "Súťaž 
J aroslava Kociána, vyhlásená pre žiakov 
ZHS a kurzov osvetových zariadení, má pri
spieť k zvýšeniu záujmfi o hru na husliach. 
Ak m á súťaž splniť svoje poslanie, je po
trebné, aby sa do nej zapojil čo najväčší 
počet žiakov." 

Vyhlásená husľová súťaž popri svojom po
litickom zdôvodnení sleduje dva ciele: kvan-

titatívne zapojenie žiakov do súťa.že a kva
litatívny výber nadaných žiakov-huslistov 
na ďalšie hudobné štúdium (vyhľadávanie 
talentov). Súťaž ukazuje súčasne aspoň -V 
hrubých črtách úroveň vyučovania v husľ.o
výcli',Jriedach tej-ktorej školy. . . . 

PoQia výsledkov pripravného, prvého- l 

druhého kola súťaže možno konštatovať, že· 
nie všetci riaditelia a u~ telia husľových triecl 
ZH S správne pochopili zmysel a ciele Kociá
novej súťaže. Na niektorých školách z pľí
lišnej úzkostlivosti neuskutočnili prípravne 
kolo, ale priamo do ·prvého - obvodného ki:r-· 
la súťaže poslali svojich najlepších žiakóv. 
Tým bola značná časť žiakov automaticky 
ryradená. Na iných ZHS posudzovali v prí
pravnom kole žiacke výkony príliš bene
volentne a do I. kola sa dostali a j žiaci slab
šej úrovne. Niektorí taláto žiaci sa dosta:li 
až do Il. kola. Niektoré školy neuskutočnili 
prípravné kolo a arri do I. kola žiak?v ne -· 
poslali, čo svedčí o tom, že vyučovarue hrr 
na husliach nie je ešte na všetkých ZHS 
na dostačujúcej úrovni. · 

K neuváženému prehmatn došlo v Nitrián- . 
skom kraji, kde riaditeľ ZHS v Nitre s. 'fo1-
nai neorganizoval ani prípravné ani prvé,: ba 
ani II. (krajské) kolo súťaže. Ak je vyuč~
vanie hry na husliach na ZHS v Nitre v 
triedach s. Tolnaiho a s. Gombarčíka' na 
nízkej úroVni, to ešte neznamená, že "ne
usporiadame súťaž, aby sa naša škola · ne
zahanbila"!!! Ako prídu k tomu žiaci ZHS 
z obvod.ov : Nové Zámky (Komárno, Saľa, 
Surany, Stúrovo), Nitra (ffiohovec, !op·oľ-· 
čany, Bošany, Zlaté · Moravce) a Pne-vrdza 
(Handlová, Nováky, Nitrianske Pravno, P ar·· 
tizánske, Bánovce nad Bebravou), že z 'ich 
obvodu sa do ú stredného kola súťaže ne-
dostal ani jeden žiak? . '· . 

K samotnej súťaži máme mekoľko . pri
pomienok na margo výchovno-vyučovacej 
činnosti •učiteľov ZHS: · · 

1. Nácvik povinnej skladby (etudyj je 
priam taký dôležitý ako nácvik .voľnej p~ed
nesovej skladby . Z doterajšieho priel?ehu: 
Kociánovej súťaže vidieť, že p~vinným: . lltu
dám nebola venovaná náležitá pozornosf.' · 

2. Anonymita súťaže, ktorá je predpf~~'ná. 
(!) v 1. odseku čl. 7. -prevádzacích pokynov, 
má byť dôsledne zachovaná tak v príprov
nom kole (ak je na škole viac husľových 
tried), ako aj v I. - obvodnom k ole,' -_pri 
zachovaní anonymity súťaže v l. ko1é> -'sa 
nemôže stať, že medzi členmi poroty ·dôjde 
k názorným diferenCiám pri bodovacom . sys-· 
téme a k vymýšľaniu dajakých zvláštnych 
kritérií. 

V Il. - krajskom kole súťa'že posudZujú 
výkony ~iakO\" n!'závislí n1'itelia a profesori 
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'štátnych .konzervatórií, tu už anonymita ne-
musi byť dôsledne zachovaná_. • . . 

3. Precel'íovanie schopnosti z1aka jeho 
triednym učiteľom nemá v súťaži miesta. 
Niektorl učitelia husľovej hry Zl-IS opo
menuli základnú pedagogic],ú zásadu, zá
.sadu primeranosti, odsunuli tým svojich žia
lwv pri bodo;aní ich v?'~OJ~ov n~-~ižší st~
peň a niektorych vyradih IIJ z vyssteho !colu 
súťaže. 

4. Nemalo hv sa stať, aby si ž'iak VI. a 
vyššieho ročník~ nevedel naladiť husle. Tým 
už vopred odkrýva svoje intonačné nedo
s tatky. 

5. Z doterajšieho priebehu súťaže v I., ale 
najmä v II. kole vidieť, že na našich hudob
nvch školách je dostatok nadaných žiakov, 
ktorí sú však často nesprávne vedeni. Zodpo
vedne možno povedať, že v niektorých pr í
padoch sú žiaci huslísticky "pokazení". Ne
poznajú · dostatočné dyna~ck~ odst~pňova~ 
nie, sláčikové ťahy, technlcke a vyrazoye 

·prostriedky. To je svedectvom toh?, že ~e: 
"ktorí učitelia husľovej hry sa sam1 v SVojeJ 
p rofesii "necítia doma", že . sa~ nehrajú! 
n.eštuduj.ú a požiadavky spravneJ husľoveJ 
hrv neovládajú. 

Tu treba biť na poplach a znova sa do
·ž~dovať kolektívnych prádninových školeni 
učiteľov-huslistov podľa vzoru bývalých sú
stredení na Oraviciach. Treba ľutovať, že 
sa v týcht? školen!acl~, ktoré pre_?. _nieko~
kými rokmi prestali, VIac n~pokrac_uJe~ Pra
ve tieto progresívne stavane, ':eľnn_ d?kl?d 
ne metodicky premyslené a aJ orgaruzacne 
výborne pripravené h~~stické . škole~ia_, do
plnené aktuálny® politlcko-o?-b?rnynn he: 
sedami boli ohniskom, kde učiteha husľoveJ 
hrv ZHS dostávali chuť do ďalšieho štúdia 
.a ~čili sa správne poznávať .svoj ~udobný 
nástroj! Poznatky získané _n_a skole~ach _uči
!eľov-huslistov na OraVICiach pnspeli k 
-značnému skvalitneniu husľovej hry na hu-
-dobných školách. 

_ Bolo by celkom sp1·ávne a veľ1ni oSo~~é, 
keby krajské národné výbory zo_ SV~Jich 
rozpočtových prostriedkov venovali_ Pl1J?l-e· 
rané sumy ná spoločné doškoľovame uČite
ľov-huslistov zo základných hudobných 
'Škôl na Slovensku. 

Bolo by napokon žiadúce, aby takéto ško
l enia viedli skúsení, kvalifikovaní pedagógo
via-muzikanti a orgalli.zátoci, ako naw. s. 
Hrdina, Skladaný, Ko:ľínek, Jelínek a 1ni. 

Sme presvedčení, že novoz:-iadeným a tr: 
vale opakovaným školením uč1t~ľ ov. h~ľ ove! 
hry nebývalou Inierou vzrastie_. aJ uroven 
husľovej súťaže J aroslava ~{ociana a celá 
huslistická v)·učba na našich hudobných 
školách. -ba-
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SPOMIENKA NA SOLISTU OPERY SND · 
FRANTISKA HAJKA 

(30. VI. 1897 - 3. VI. 1960) 

V roku 1!t30 nastali podstatné zmeny vo 
vedení Slovenského národného divadla. Nie.
lenže sa na poste riaditeľov vystriedali nové . 
osoby, ale zavial tiež iný duch aj medzi 
súbory. Nový riaditeľ a súkromný podnika
teľ A. Drašar pribral do vtedaj šieho súboru 
SND nových sólistov. V opere v tom čase 
šéfovské miesto zaujal K. Nedbal a r~žisé~o.m 
bol B. Vilím. ~fedzi in)-m.i sólistami pnš1el 
k opere i František Hájek. Hneď prvým vy
stúpením v Smetanovej opere Predaná n~
vesta - v úlohe Vaška - ziska! sympatie 
bratislavského obecenstva a svojím priateľ
ským, pr irodzeným vystupovaním zasial 
dobré semä a j medzi svojimi spolupracov
níkmi v sólistickom súbore opery: Há jek hol 
človek, ktorý nikomu neubllžil, vedel skôr 
prakticky poradiť a utíšiť zavše dosť rozbú~ 
rené more divadelných trampôt. Ako o ume
leckom spolupracovníkovi môžeme vydať 
svedectvo, že hol svedomit)T, až úzkostlivý 
v práci, k torú práve konal. 
· Od prírody nadaný tenorove zafarbeným 

hlasom, neškolil ho veľa (bol na niekoľkých 
hQ!iinách spevu u učiteľa Z. Kroupu a ne
skôr u prof. Ulanovsk_ého), akob_y ~a sa?:a . 
príroda starala o H ájkove hlasove dispozJcie 
a o ich zmohutnenie. Bol autodidaktom, ale 
svedomitosťou a pilnosťou zdolával umelec
ké problémy, pred ktoré ho stavala nie fah
ká práca v opere. Svedčí o tom vyše sto 
ním naštudovaných operných úloh väčšieho 
aj rnenšielw rozsahu . . Prebijal sa od lyricko
h:rdinnýcl! tenorových partií až k bufóznym 
a všetky sa snažil podať podľa prirodzený~h 
schopnosti, aby dosiahli precízne_ stvárneru~. 
Kde bol Hájek slabší v hereckeJ presvedči· 
Yosti, nahrádzal. ju hlasovou suverenitou. ~e
holi to rafinované prejavy vykonštruovaného 
charakteru, lež naozaj jednoduché - ľudové. 
Hájek sa práve preto nikdy necítil dobre 
v salónnych úlobach (okrem v postavách 
Tciquett.a v Eugenovi Oneginovi a feudŔla 1 • 
v Jurovi Jánošíkovi), viac mu prirástli k 
srdcu a telu ľudové postavy českých oper
ných klasikov, či už Smetanu, Dvoi'áka ale-
bo Janáčka. Chlapsky búrlivého Jíru v opere 
Braniboi'i v Cechách stelesnil, akoby to bol · 
on sám. potom sa mu tak prirodzene vydaril 
vari iba Pedro v opere Nižina, ale bol to 
i zdatný Sťáhlav v-Libuši, Kozina v Psohlav
coch Stevo v Jej p-astorkyni. Aj zo svetové-
ho ;epertoárn kreoval postavy, ktoré boli 
poznačené zemitou yô,~ou: J~~tek z Halky, 
Turidu zo SedliackeJ ch, Postilion z Adamo-
vej opery, a takto by sme mohli pokračovať, 

Gustav Mahler . Busta A. Rodin 



lebo Hájek sa počas svojej umeleckej ka
riéry nezriekol žiadnej úlohy, ktorá mu hola 
zverená. Pasoval sa s ňou statočne, aby do
siahol žiadaný výsledok pred kritikou a o
becenstvom. Robieval tak nielen v Olomouci 
a v Bratislave, lež i vo Viedni a v Poľsku, 
veď rozsiahly reper toár olomouckej opery 
bol na pleciach H ájkových. Pravda, nie je 
zavše v našich silách, aby sme holi dokonali, 
tak to už býva v speváckom živote. Hájek 
nebol typ koncertného speváka, vyžíval sa 
viac na javisku. J ednako sa mi marí, že ani 
výslovne hrdinský odbor nebol jeho domé
nou, viac inklinoval svojim hlasovým natu
relom, najmä v zrelosti svojho wneleckého 
života, k odboru komickému, čo dokázal v 
úlohe Vaška (spieval ho viac ako 500 ráz), 
v úlohe Krúpu v Krútňave, Bendu v Jako
bínovi, Jurka v Certovi a Kači, Skovránka 
v Tajomstve, hájnika v Rusalke, Toníka v 
Dvoch vdovách, Vítka v Daliborovi, Michál
ka v Certovej stene, Daucaira v Carmen, 
Gora v Madame Butterfly, atď. Hájek pred 
každou úlohou cítil nesmiernu zodpoved
nosť. 

Jeho hlas inklinoval k otvorenejším voká
lom, akoby rozjasaným, a z nich mohol po
slucháč vycítiť radosť umelcovho vnútra tak, 
ako mu to diktovalo srdce, naplnené láskou 
k ľuďom, lebo tých mal Hájek vždy rád. 
Tažko znášal rozlúčku s javiskom, na kto
rom prežil 40 rokov, z toho skoro 30 v Bra
tislave, keď ho m usel pre chorobu opustiť. 
Zil spomienkam na prechádzkach okolo 
Dunaja. Dieťa · prírody, človek takmer od 
detstva s iíou úzko spriahnutý, obľúbil 
si Dunaj, k torý ho očaril od prvého 
vstupu do Bratislavy. Veselý druh, ktorý 
poznal divadelné historky, a to najmä z Pod
skalia, vedel rozprávať až s príchuťou Haš
kovho humoru; škoda, že neboli zapísané. 
Získal si obľubu všade, kde pôsobil. Za sve
domitú prácu v SND patri mu naša vďaka; 
živá spomienka ostane medzi mnohými jeho 
ctiteľmi i z obecenstva. 

Stefan Hoza 

JAR OSLA V LAZNIOKA 
SESTDESIATROCNY 

Nikto hy nepovedal, že mladistvého a 
sviežeho pracovníka orchestra SND J arosla
va Lázničku zastihla už 22. apríla šesťde
siatka. K tomuto životnému jubileu skrom
ného umelca pripá ja sa aj 35. výročie jeho 
umeleckej činnosti, ktoré pripadá práve na 
tíeto dn:i, keď ho r. 1925 po absolvovaní hu
dobnej a dramatickej akadémie ako huslistu 
prijímal Oskar Nedbal za člena orchestra 
SND. 

Náš jubilant vyplnil tých to 35 rokov obe-

JAROSLAV LÁZNIČKA 

tavou prácou nielen ako huslista orchestra 
SND, ale účinkoval a j ako sólista - ve
dúci rôznych orchestrov (Komorné trio, or
chester Cs. rozhlasu v Bratislave), dirigent 
orchestra Cs. rozhlasu v Košiciach, v Karlo
vých V aro ch (tu hol r. 1950-53 aj riadite
ľom hudobnej školy) a získal si popularitu 
i uznanie aj ako zakladateľ bra tislavského 
rozhlasového orchestra sólistov pod názvom 
"Umelecký súbor" (1952) a najmä ako di
rigent letných koncertov v kúpeľ och: Pieš
ťany, Sliač, Bardejov atď. 
· Jubilantovi prajeme ešte veľa zdravia a 
ďalšie úspechy v tvorivej práci. (r.) 

JUBILEUM KARLA HRADILA 

Významný brnenský sbormajster K. Hra
dil sa 2. júla toho roku dožil päťdesiatky. 
Dosť široká verejnosť; ku ktorej sa pridru
žujú početní Hradilovi odchovanci z konzer
vatória a z pedagogického oddelenia Hudob
nej školy Jaroslava Kvapila, ho pozná ako 
dirigenta známych brnenských sborových 
telies, a to mužského shoru Foerster a žen
ského speváckeho sboru Krásnohorskej. 

Profesor Karel Hradil sa narodil 2. júla 
1910 v Ludslaviciach pii Holešove na Mo-
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rave. Stúdoval na konze~atórlu v Brne (or
gan .absolvoval roku 1932, kompozíciu a di
rigovanie roku 1936). Od toho času zostal 
Brnu verný ako hudobný pedagóg, no pre
dov;šetk)= ako dirigent. Od roku 1938 prí
~ežitostne· dirigoval kantátové koncerty, v 
ŕokoch 1947- 1950 dirigoval Steirunanov 
OPUS, od roku 1952 sa venuje už spomína
nému mužskému sboru Foerster (založené
mu · pred štyridsiatimi rokmi) , ktorý .veľmi 
povzniesol, zároveň sa venuje aj spomína
nému ženskému speváckemu sboru Krásno
horskej, ktorý je Hŕadilovým dielom (zalo
žený roku 1954) a zároveň reprezentáciou. 

Všetko, čo sme tu uviedli, je, samo
zrejme, len skicou celkového jubilantovho ú
silia, Zostáva nám len želať mu do ďalšej 
päťdesiatky veľa umelecký ch úspechov a 
víťazstÍev. · 

Zd. Zouhar 

MISCELLANEA' MUSICOLOGICA. Svazek 
l.- XI . Rediguie. prof. dr. Mirko Očadlík. 
Praha 1956- 1959. Rozmnožené rotaprintom, 
cena neudaná. 

l {atedra dejín hudby na Filozoficko-histo
ricke j fakulte Karlovej univerzity v Prahe 
sa ešte v roku 1965 podujala vydávať štvrť
ročník. K tomlito kroku ju vi~dlo niekoľko 
dôvodov. Predovšetkým mal podávať zprávy 
o .činnosti katedcy dejín hudby a . mali byť 
~ ľíC!m publikované skrátené alebo a j celé 
práce · absolventov, resp. in)•ch hudobných 
vedcov, ktoré hy pre nedostatok domácich 
hudobných časopisov neboli mohli byť pub
likované. R ozsah jednotlivých zväzkov nebol 
pevne stanovený a kolíše medzi 100-150 
stranami. 

Doterajších 11 zväzkov prinieslo už svoje 
ovocie. Vyše 40 príspevkov z problematiky 
českej hudobnej histórie, hymnológie, kon
certného života a súpisových prác je cenným 
príspevkom najmä k dejinám českej hudby. 
Na tomto mieste upozorňujeme iba na nie
koľko pozoruhodnejších prác, ktoré boli 
publikované v jednotlivých číslach: 

l. zväzok Fr. Mužík ,~Pi'íspevel> k proble
matice S"Vetské hudb y XIII. století", okrem 
toho obsahuje l. zväzok ešte 12 kratších 
príspevkov. 

II. zväzok " Pr-ehled diplomních prací let 
19-53-1956" , ktoré holi obhájené v študij
nom odbore dejín huäby na FFKU v Prahe. 
Prehľad prináša krátky popis 47 obhájených 
prác, ktoré sa týka jú jednotlivých úsekov 
dejín českej hudby alebo jednotlivých skla
dateľov, resp. ich diel. Slovenského his torika 
zaujme diplomová p ráca M. Rysplerovej 
;;Nekolik- statí o živote a díle J •. L. Belly 
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se zŕetelem k jeho vztahum k českému hu
debn!mu životu". 

III. zväzok R. Mužiková "Bohumír Jan 
Dlabač" a P. Eben " Hra partitur a ieji pred
poklady". 

IV. zväzok· obsahuje tézy kandidátskych 
prác J . Bužgu, J. Markla a Vl. Lébla spolu 
s oponentskými posudkami. 

V. zväzok obsahuje súpis rukopisných 
hudobných pamiatok z Bakova a krátky 
p opis starých rukopisných pamiatok v ko
línskom múzeu. 

VI. zväzok T. Volek: "Ctyn studie k de
jinám české hudby v 18. století". 

VII. zväzok p rof. dr. Očadlík : "Soupis 
českých tištených · opemích tex tu". 

VIII. zväzok J. Kouba : " Kancionály Vác· 
lava 1\iii'fnského". 

IX. zväzok prof. dr. M. Očadlík "0 ak
tuálnost Richarda Strausse" a "75 let opery 
ND v Praze". 

X. zväzok prináša materiál o čin~osti 
pražských komorných súborov (Pražsk)• ko
morný orchester bez dirigenta ; Pro at·te 
antiqua ; Pražští pozaunél-i; Ceské noneto). 

X L zväzok R . Mužfková " Dva dokumenty 
k dejinám pi'edhusitského zpévu". 

V našej zpráve sme upozornili iba na 
niek-toré p ríspevky, no okrem nich sa v 
jednotlivých zväzkov nájde viac zaujíma
vých štúdií a príspevkov. (J . P.) 

DVE POJ.:SKE PUBLIKACIE 
O HUSĽOVEJ HRE 

Tohto roku by sme si mali dôkladnejšie 
pripomenúť 160. výroč.ie smrti Nicolu Paga
niniho, veľkej pos tavy európskeho romantic
kého umenia, a to nielen v rámci kultúrnych 
a politických udalosti. p rvej polovice 19. sto
ročia, ale h lavne z aspektu jeho vplyvu na 
husľové umenie české i sovietske. Nie -je ná
hodné, že J. Kubelík, V. P.i'ihoda, J. Kocián, 
I. Kawaciuk, K. Sroubek, D. Oistrach a V. 
Pikajzen.. dokonale ov ládali Paganiniho tvol.'
hu. O chýrnom a "démonickom" Talianovi 
dočítame sa predovšetkým z našich publi
kácii; pokiaľ neovládame cudzie jazyky. Tak
mer pol storočia stará kniha .T. Celedu "Ni
colo P aganini" príliš lipn e na Guhrovej štúdii 
Paganinis Kunst die Violone zu Spielen, kni
ha toho istého autora "Paganini a Praha" 
uprela pozornosť na henristiku Paganiniho 
pobytu v českej metropole. 

Milovníci husľovej hry -a záujemci teo
retickej literafúry toh to d ruhu radi siahnu 
po pomerne ľahko zrozumiteľnej poľskej mo
nografii o Paganinim J pzefa Powroiniaka 
(vyd. v Krakove 1958). Ide naozaj o hod
notnú slovanskú p~likáciu, ktorá z hľadiska 

hcuristického čerpá zo životopisných prác G. 
Conestabila, M. Tibadiho di Chiesa, A. Codjg
nolu a i. Skoda, že sa autor nemohol oprieť 
ó nové poznatky paganiniovskej štúdie G. de 
Courcy, vydanej pred troma rokmi v USA. 
Powrozniakova kniha prináša veľa cenného 
a nového materiálu o Paganiniho pobyte vo 
Varšave, o intrigách, podobných pražským, 
a celkom správne venuje pozornosť Pagani
n iho tvorbe p re gitaru, dopúšťa sa však aj 
dt·obných omylov (napr. portrét Achilla, sy
na Paganiniho, pokladá autor za obraz mla
dého • T •• Paganiniho, nepravdivo tvrdí, že 
Paganini po smrti matky nepodporoval sú
rodencov, prehľad diel vytlačených a ne· 
publikovaných je neúplný a pod.) . 

O niečo staršia kniha J ozefa W. ReiRsa 
"Skrz ypce a skrzyplwwie" je bežným pre· 
hľadom vývinu husliarstva a husľovej vir
tuozity, prirodzene, so zvláštnym zreteľ-om 
na dejiny . husľovej hry poľskej. Ceského 
činiteľa bude azda zaujímať, ako je autor 
knihy informovaný o našej husľovej hre. 
Konštatujeme, že počet hesiel če~kých umel
cov je veľmi sl•romný a nevyskytuje sa me-

- dzi nimi ani osobnosť J . Slav1ka, dôverného 
priateľa Fryderyka .Chopina. O Sevčíkovi au
tor stručne píše, že vytvoril nový systém 
husľovej erudície, nevedel však zhodnotiť 
svetový význam Sevčíkovej učiteľskej praxe 
a vôl:íec sa nepokúsil· o analýzu Sevčíkovej 
metódy. Hoci R eissova kniha zostáva na p o
nehli problémov, je podrobnejšia ako po
dobná stať knihy J . Mai'áka. 

J. T-vrdoň 

Romain Rolland: BEETHOVEN IV. VEL
KA TVCRCI OBDOBI. Nedokončená ka
tedrála II. Poslední kvartety . SNKLHU Pra
ha, 1960. Str. · 248. Cena 14,80 Kčs. 

V sérii muzikologických spisov R omaina 
Rollanda vydalo SNKLHU v Prahe ďalší 
zväzok, ktorým nás autor zaviedol do Bee
thovenovho najtajnejšieho p racovného zá
kutia, aby nám ujasnil vznik, záhadu a ne
konečnú krásu jeho posledných sláčikových 
kvar tet. Hlavným vodidlom sú mu okrem 
vonkajších okolností, ako napr. Beethovena
ve choroby, i tentokrát · skladateľova láska 
k nehodnému synovcovi, vzťahy k prírode 
- jeho náčrtky, ktorými osvet!ujé -to -zlo
žité skladateľské dianie od vzniku a dozrie
vania motívov až po celé pevne uku té a ťaž
ko preniknuteľné prejavy Beethovenovej 
veľkej samotárskej duše. 

R omain Rolland v rozsiahlom úvode struč
ne premieta celú Beethovenovu kvartetovú 
tvorbu, ako aj vonkajšie okolnosti jeho života 
v tomto ob!lobi, k toré ho viedli ku kompo
novaniu posledných kvartet (najmä veľko-

rysú ponuku Mikuláša Golicyna z Petrohril -
d0. ' 

V jednotlivých podrobných rozboroch po" 
sledných päť sláčikových kvartet Rolland 
ďalej sústavne sleduje detaily Beethovenov~ 
ho života, ktoré pôsobili na jeho vnútorné 
tvorivé dianie. Rollandova senzibilná .intui" 
tívnosť, doplnená v subtílnych, krištáľovo 
jasných analýzach s dôkladnosťou hudobné
ho vedca, podáva nám jedinečné obrazy 
o týchto ťažko prístupných dielach. 

Pri všetkej jemnosti a zhovievavosti Rol
land nekompromisne· obhajuje svoje stano
visko aj proti uznávaným kapacitám (ako 
Il. Riemann, P. Becker a iní) a objavuje 
nové stránky Beethovenovho života, jeho 
vzťahu k spoločnosti a pomeru k svojmu sy
novcovi Karlovi. Tým sa, pravda, menia aj 
pohnútky a psychologické podklady mno
hých častí preanalyzovaných diel. 

Romain Rolland aj v doterajších dielach 
do hlbky rozp itval všetky záchvevy Beetho
venovho tvorivého ducha, tu nás však uvá
dza p riam v úžas, s akou hravou virtuozi
tou rieši p roblémy, k toré zostávajú ukryté 
a j tým najsvedomitejšim bádateľom. 

Dielo uvádza .výstižný predhov~r Václaya 
Holzknechta o Beethovenovi a Romainovi 
Rollandovi. Preklad Ota Alberta Tichého i 
'typográfická ~pi-ava kruhy sú vzorné. 

Z. H. 

Blli~ENSK~ ORCHESTER 
A SLOVENSK~ SBOR 

25. júna v Trenč. Tepliciach a 26. júna 
v Piešťanoch predviedli IX. symfóniu L. van 
Beethovena Stái:na filharmónia z Brna a Spe
vácky sbor Slovenskej filharmónie (sbor
majster J. _ M. Dobrodinský). Spuoluúčinko
vali sólisti Národného divadla v Prahe : D. 
Til>alová, S. Stépánová, O. Spisar a Zd. 
Kroupa. Dirigoval Jaroslav Vogel. Prvé u
melecké stretnutie týchtó dvoch telies, kto
rých kvality sú dobr~ známe, bolo ~o
·riadne ú spešné, a preto &a- v budúcno sh ráta 
s ich častejšou spoluprácou. 

Program "Varšavškei jesene", ktorá sa 
koná od 17. do 25. septemhra 1960, je už 
čiastočne známy. M. i. zaznie Stravinského 

Oidipus rex" a "Agon" , Violončelový kon
~ert D. Sostakoviča;· Bartókova "Hudba pre 
·sláčiky a b iCie nástrofe" a Druhý klavírn~ 
koncert, "4 piesne op. 13" A. Weberna, Mil
haudovo "Stvorenie sveta", "Komorná hud
ba č. 1." P. Hindemitha. Z poľských novi
niek zaznejú skladby Lutoslawského, Bace
wiczowny,-Serockého,' Schäffera a i. Do p ro
gramu sú zahrnuté aj dva .koncerty s poslu-
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-chóm z magnetofónového pása á jeden· ve
čer elektronickej hudby, pripravený Poku.S
ným štúdiom Poľského rozhlasu. Okrem Ná
rodnej filharmónie spoluúčinkuje na festivale 
-Ceská filharmónia, orchester Tokijského roz
hlasu a viac význačných sólistov z celého 
5veta. (a) 

Leningradské divadlo opery a baletu Ki
rova zaradilo do svojho repertoáru operu Ge
orga Enesca Cár Oidipus. Opera bude pred
·Ýederi.á v nasledujú<:ej_ s;zóne. (m) 

Bukureštský folkloristický inštitút vydal 
antológiu rumunskej ľudovej hudby (zápisy 
na troch dlhohrajúcich platniach). Zápisy sú 
doplnené vysvetlivkami o pôvode melódií 
a o nástrojoch, na ktorých sú interpretované. 

(m) 

Hudobné nakladateľstvo Breitkopf a 
Härtel vydalo životopis S. Prokofieva, kto
-rého autorom je .Friedberg Steller. Táto pr
vá nemecká štúdia o Prokofievovi posky
tuje súhrnný prehľad o veľkom sovietskom 
skladateľovi, jeho životnom diele a jeho 
význame v dejinách hudby. (m) 

* * * 

Cena Združenia hudobných kritikov v New 
Yorku za rok 1959 pripadla P. Hinde
mithovi za "6 madrigalov pre shor a ca
pella" a L. Kirchnerovi za II. sláčikové 
kvarteto. (a) 

V Maďarsku uviedli prvú televíznu operu 
skladateľa Arpáda Hegediisa. (m) 

OZNAM 

Odbor školstva a kultúry rady ONV v 
Ziari nad Hronom vypisuje súbeh na obsa
denie 1 miesta učiteľa hry na klavír a 1 
miesta učiteľa hry na harmoniku na Zá
kladnej hudobnej škole v Zarnovici. 

K žiadosti treba priložiť osvedčenie o štát
nom občianstve, doklad o kvalifikácii, le
kárske svedectvo, podrobný životopis s· pre
hľadom o doteraj šej hudobnej činnosti a vy
plnený dotazník. · · • 

Ziadosť zašlite do 15. augusta. t. r. na Od
bol: školstva a kultúry rady ONV v Ziari 
nad Hronom'. 

* * * 
Riaditeľstvo Vyššej hudobnej školy v Zi

line prijme od 1. septembra 1960 1 učiteľa 
-(učiteľku) hry na husle. Prednosť majú u-
-chádzači s vysokoškolským vzdelaním alebo 
absolventi Stát. konzervatória. Ziadosť s do
kladmi treba zaslať najneskôr do 15. augusta 
t . .r. na riaditeľstvo školy. 
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značka akostných československých 

hodinárskych \-ýrobkov 

METRONOM 

nepostrádateľný pomocník každého hudobníka. 

Zbavi vás starostí v hudobnej ~rchove vašich detí. 

Spoľahlivo udáva rytmus hudobného tempa. -. 

.. .UETRONOM je vybavený 
mechanickým strojčekom. Na
ťahuje sa krídlovým klúčom. 
Po natiahnutí je dlžka chodu 
pri rytme 208/min. - 15 mi
nút. Na kyvadlovej tyči sa 
nachádza posúvne závažie slú
žiace k nastaveniu rytmu. Cí
selné označenie na stupnici 
udáva počet kyvov za 1 minú
tu, ako aj m edzinárodne pou
žívané slovné označenie tempa. 
Metronom je vybavený aj 
zvonkom, ktor)' udáva takt 
2/4, 3/4, 4/4 a 6/8 podla na
stavenia na tiahle. Zvonkové 
zariadenie možno vypnúť. 

METRONOM dodávajú všetky 
odborné obchody s hudobnými 
nástrojmi. 

Cena metronomu je Kčs 85,
so šesťmesačnou zárukou. 

Vyrába CHRONOTECHNA, n. p., šternberk. 

Cena Kčs 3.-. 



Státní nakladatelství detské knihy, 
n. p. v Pra:ze 

Pro Ctenáre ocl 6 let: 

František ITalas : ~\I .\ L l' .Tí C 1 n 0 K = ITalasovo svrrhované hásnickť· tmu·n• znbno
valo do Yerš~ dvanúct mesíct"• - malíl-t'l, k tei'í zkrášlují prírodu pestr)•m i h mTami. Básni
kovi se podai'ilo vejít do sd •tn clčtské predstavivosti, logiky a ,-tipu zhušl (·n~· mi obr;D:y, ve 
kte:·)Th zach ytil ,.,erhn ~· protniiny roku. Xeobyčejne pfiléhavé obrázky nakreslil k jeho 
,.e,.; t.m Hichard F n'mun cl. 

28 str., váz. l L- J.\ i's. 

Bohum] li íha: D E T S 1\ .\ E X C Y K L OPEl) JE ~ Zeptcj te se na coko! i a odpoveď 
, -ám dá Detská encyklopeclic. ~\!á pľcs 900 hesel, jasne a pont<1q~ zpracovaných. Z11rh ycují 
v)-raznou charaktcJ·istikou uámety ze soucasného ži.vota dít <~ I C i společností a podávaji 
základ ní vedomosti o svete kolem nás. Najclcme v ní i hesla t~kající se hudb,- a všeho. 
co s nf sou,·isí. Je t u napi'. heslo bAsa, dechové nástroje, houslc. koncert, noty. opem. zpev. 
\ladimír F uka naheslil ke každému heslu ohrázek, pln)• detského veselí a optinú:mu. 

351 str., váz. 58,- - Kčs. 

Pro čtenáre od 11 let: 

Eva Vrch lická: Z On [ S l< T; KR A L O YN Y MA B = Dilo Williama Shakespeara 
7l'<'~~dlí s neobyčcjnou pl·nvdivostí tisíce nejrí'Jznejších povah a všemožnýeh lidských typtL 
Shakespeare je všechn ~· promítii do rozmčrf• tak obrovitých a zároveň tak diivernč lidských , 
že se staly nesnu·leln)·m v~·j fldľením člo,·i>ka a jeho duše. V Oi'íšku královny ;-.·rab p:>dává 
dčtem jeho dílo , . próze Eva Yrchlická. Sti\ží bychom dnes našli zasvčcenejší vypr;h·ččku. 

Yždyť Eva Yrchlická lu·ála v mnohých dra malech Shakespearo,·)·ch na Xárodním divadle 
a zná je dôsern1' a h lu boce. Povídky, které ze Shakespeara vypravuje, jsou pro deti 
prnúm krokcm k pochopeni jeho dramat. 

:3:3G s lr. , váz 31,20 Kčs, knižnice Obnovené obrazy,· sv. 4. 

Slovenská h udba - šéfredaktor Eugen Simúnek , redaktor Jozef Samko 
Hcdakčná rada : La(lishw Bm·las, Teodor Tlime,·, Ivan Hrušovský, Simon Jurovsk )·, Jozef 

Kresánek. Ladislav ;o. [okrý, Zdenko Xováček, Andrej OčenM, Rolllnn Hych lu 
Obálku navrhol Stefan Winkler 
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STEFAN KANTO-R 

Na prahu nového školského roku 

Brány škôl sa opäť otvorili. Každý školský rok prináša žiakom a učiteľom 
niečo nové - vyplýva to z rozvoja nášho života. V tomto roku stojíme však 
pred ďalekosiahlymi zásadn)•mi zmenami, ktoré znamenajú na ceste k usku
točneniu revolučnej prestavby nášho školstva rozhodujúci krok dopredu. 

Z čoho pramenia tieto zmeny? Predovšetk)'m z danej etapy nášho spolo
čenského v)rvo-ja - sme druhým socialistickým štátom na svete. Naša vý
chova má však aj svoje perspektívne úlohy, svoj predstih. Nová škola chce 
vychovať už takého človeka, ktorý svojím myslením, svojou povahou a svo
jimi odbornými zna~osťami bude pripravený aj na ďalšiu etapu nášho spolo
čenského vývoja .- na život v komunizme. 

Zásadné zmeny, ktoré budú už v jeseni zakotvené v novom školskom zá
kone o školských dokumentoch, týkajú sa tak organizačnej stránky, ako aj 
obsahovej náplne školy. Povinná školská dochádzka sa predlžuje o rok -
osemročné stredné školy sa pretvárajú na základné deväťročné školy (ako prvý 
cyklus v šeobecnovzdelávacích škôl). Tým sa druhý, výberov ý cyk1us posúva 
Q rok; už v tomto školskom roku sa časť jedenásťročných škôl premení na 
dvanásťročné, ktoré sa plánujú v rozličných .xetvách (s humanistickým, prí
rodovedným, matematickým, event. aj estetickovýchovným zameraním). 
Značná časť absolventov deväťročných škôl prejde na odborné ško~y roz
ličného smeru. 

V spojitosti so všeobecnovzdelávacími a odbornými školami treba pripome
núť ďalšiu zásadnú novinku, ktorá je pre komunistický vzdelávací systém prí
značná - bezplatné poskytovanie učebníc a učebných potrieb pre žiakov 
týchto škôl. 

Aj výstavba školských budov dostáva sa o ďalší krok vpred. Otvárajú sa 
nové školy; ich účelnosť , zariadenie a vzhľad vyvoláva pýchu učiteľov, rodi
-čov a detí. I keď vznikajúce nové triedy kladú ďalšie nároky na umiestnenie, 
prikročujeme k postupnému odbúraYaniu viacsmennosti vo vyučovaní. 

Podľa nového školského zákona výchovné zariadenia budú tYoriť jednotnú 
s ústavu - jednotlivé typy škôl budú na seba organicky nadväzoYať a vzá-



jomne sa doplňať. Jednou z dôležitých fo_riem sta~e sa . _št~dium prac~]úci~ 
bez prerušenia zamestnania. V rokoch treteJ päťročmce zrmdia sa aJ nove typy 
škól - školy internátne s celodennou starostlivosťou. 

Mimoriadna pozornosť sa bude venovať nadaným žiakom vš~obecnovzde~ 
lávacích škôl a pracujúcej mládeži - pre týchto žiakov vytváraJÚ sa ľudove 
školy umenia. Tento druh škôl sa stane novým činiteľom v našom kultúrn~~ 
živote. Tieto školy vzniknú rozšírením doterajšíCh hudobných š~ôl o. ďals1~ 
odbory (tanečný, literárny, dramatickv, výtvarný, odhor fotograf1e a filmoveJ 
prác&}': Pre žiakov s jazykovým nada::tím plánujú sa jazykové ľudové školy. 

No prest~vba škôl nie je len organizačnou zá'ežitosťou. Na všeobecnovzde
lávacích školách sa podstatne mení učeb,q.ý . plán, zavádzajú sa nové uč_ebn~ 
predmety, poskytujúce študujúc~j roláde~~ okrem všeobec~ého vzdel~~1a ~J 
polytechnickú prípravu. VytváraJÚ sa nové osnovy, v ktorych sa odraza za
sada spojenia školy so životom a úsilie vychovať ľudí všestranne vzdelaných 
a rozvinutých. V tizkej súvislosti so štrukturálnymi zmenami mení sa aj náplň· 
a celé ponímanie výchovnovzdelávacej prace v škole. V)rchova. dostáva kom
plexný ráz. Všetky výchovné zložky (rozumová, mravná, estetická, pracovná 
a te!esná) sú lepšie zladené s potrebami našej spoločnosti - navzájom sa
podporujú a pritom špeciálnym spôsobom formujú povahové črty našej mlá-
deže. · 

Nové ponímanie výchovnej práce nevychádza len z potrieb spoločnosti, 
ale počíta aj so schopnosťami a možnosťami žiaka samého. Dbá sa, aby škola_ 
nebola nad jeho sily - odstraňuje sa preťažovanie žiaka, učebná látka. ,sa 
zlaďuje s jeho schopnosťami a záujmovým okruhom. Jednostranný n~ukový 
ráz má byť do značnej miery vyvážený prácou, telesným pohybom a citovým. 
zameraním najmä v rámci mravnej a estetickej výchovy. 

. Nie je tu možné podrobne rozobrať nov ú koncepciu výchovných zlož_iek. 
Našich čitateľov bude zaujímať najmä estetická výchova, význam ktoreJ sa. 
t~ v straníckych dokumentoch, a:ko aj v širokej pedagogickej ~~rejnos~i č?ra~ 
viá_-c zdôrazňuje. Vyplýva to z vi;ičších možností a nárokov na ZlVO~. Estetlc~y 
pô~i:tok ako je,~a: z najušľacht4Jejších radostí stáva sa čí~ ďaleJ tým v1ac 
majetkom pra9pjúcich. Preto ~j estetická výchpva ~a bene _komplexne ;-: . 
chceme, aby radosť z krásy vnikla _do celéh~ nášho šk~lské_h? žtvot~, aby ?o!a 
úzko spätá s dennou činnosťovs~Iakov, s Ideovou ortentaclO,u, s 1Ch pra~ou 
a celým ich okolím. Osobitná pozornosť ~a bude ~enov~ť v-yc~o~~- ~emm, 
kde spätosť estetických citov s mravnými dáva uctteľovi veľffil ucmny pro
striedok na vytváranie kladných vzťahov k ideám a snahám našej spoločnosti. 
Umelecké obrazy (literárne, hudobné, výtvarné a i.) v ty pickom a emocionálne 
pôsobivom podaní približujú nám v,šetko krásne_ a veľké, čo terajšia doba· 
v.ytvára~ Majstrovským umeleckým di~lom, pod~~aný život }ane~?áva hlboké ' 
stopy v duši mladého človeka, pokrokove myslienky ľahste naJdu ~ nemu 
cestu, duševné vzruchy ovplyvl\ujú jeho vôľu a mobilizujú ho k čnw. !E'" 
z;rejmé, že východiskom pre prácu učiteľa bude práve táto výchovná ·si!a. 
umenia. 

Z toho stanoviska vychádzame aj " hudobne; výchove. Vo· väčšej miere 
zdôrazňujeme v nej emocionálnu stránku, ktorú dosahujeme najmä prostred
níctvom pekného spevu a počúvaním skladieb. Poznatky a pávyky dávame: 
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<lo súvislosti so živou hudbou. Všetky hudobnovzdelávacie a hudobnotechnick~ 
prostriedky majú pomáhať čo najkrajšie (spevom) reprodukovať alebo naj
lepšie chápať umelecké diela. 

Nový učebný plán dáva hudobnej výchove po jednej týždennej hodine 
v· každom ročníku ZDS - teda v porovnaní s predošlým plánom získava hu
dobná výchova dve hodiny (v 8. a 9. ročníku). Aj pri týchto skromných 
časových možnostiach dajú sa vytvoriť isté predpoklady, ktoré pomôžu za:o 
pojiť budúceho občana d_o našej hudobnej , kultúr~, ~a to· aktívne (ú~~,sťou 
v spevokoloch na pracovisku) alebo receptlvne (navstevou koncertov, uve~ 
domeným počúvaním rozhlasových programov a i.). Prvou hlavnou úlohou 
hudobnej výchovy bude teda : vj;t_'voriť kladný, radostný vzťah k hudbe, 
ktorý by nezanikol ani po opust~í školských lavíc. Druhou úlohou bude 
vyzbrojiť žiakov takými vedomosťámi a schopnosť"!l.mi, ktoré by im umožnili 
orientovať s_a v hudbe, rozumieť jej a aktívne sa: do nej zapojiť. 

Zvládnutie týchto úloh nie je ľahké. Pri obmedzených časových a veko
vých možnostiach vyžaduje trpezlivú a vytrvalú prácu. z bohatej hudobnej 
kultúry môžeme deti oboznámiť početne len s malou časťou vynikajúcich 
diel. Ani v spevnej reprodukcii a sborovom speve nedajú sa dosiahnuť · oso-· 
bitné umelecké výkony. Ale predsa len možno dať všetkým žiakom ZDS 
(aj menej -nadaným) isté základné vedomosti, ktoré im budú v živote odra~ 
zový m · mostíkom do ďalšej hudobnej činnosti. Ak sa nám podarí dosiahnuť, 
aby sa hudba stala samozrejmou kultúrnou potrebou každého žiaka v škole 
a neskoršie .každého občana v živote - v podstate dosiahneme, čo sme chceli.: 

Pri týchto úvahách k začiatku ško1ského roku obraciame sa aj na našich. 
s~ladateľov --::- nech" obetujú zo svojho' majstrovstva viac deťom a mládeži. 
Hudobná literatúra pre mládež je v našej hudobnej kultúre pomerne ešte 
slabo zastúpená (porovnaj s literatúrou pre mládež), škola silne pociťuje . 
nedostatok piesní z detského a školského života. Chýbajú prístupné skladby , 
ktoré by vedeli deti zaujať a pritom by im postupne pomohli vštepovať nory 
obsah a nové výrazové prostriedky súčasného hudobného umenia. Je veľmi 
potrebná' úzka: spolúpráca medzi .hudobnou tvf0rbou a hudobno\): p edagogik:ou;. 

Radostno{. novinkou novéfio učebného pládú a nových osnôv je zavedenie 
nt-povinného sborovéh'o spevu (P<? 2 hodindčh v 6.-9. ročníku). Tým sa 
vytvárajú priaznivé podmienky pre široký rozvoj kolektívneho spevu a po.d~: 
chytenie hudobných záujmov žiakov. Práca učiteľa v tejto oblasti bude teraz 
primerane hodnotená (započítaním do úväzku) - vytvárajú sa predpoklady 
pre dobre prosperujúci spevokol na každej deväťročnej základnej škole. 

K iačiafku nového školského roku úprimne prajeme našim učiteľom, aby 
nové; zodpovedné úlohy, ktoré pre nich 7 revolučnej prestavby školy v yplý 
vajú, úspešne zvládli: Nech sa ich tvorivou prácou školský život radostne a 
bohato rozprúdi, aby nám pod ich vedepím vyrastala mládež s pokrokovým 
myslením;- ušľachtilými túžbami, pevno.u vôľou a charakterom - mládež, 
ktorej 'vec socializmu a komunizmu bude vecou srdca. 

" . dl 1 q 
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JAROSLAV VOLEK 

Viac pozornosti tvorbe programovej hudby* 
Co je hudba programová? Hudba programová je taká hudba, ktorej obsa? 

- všimnite si že robím rozdiel medzi termínom program a obsah - Je 
v úzkej spojito~ti so slovným vyjadrením o obsahu skladby, teda keď existuje 
súvislosť medzi obsahom sk'adby, obsahom hudby a nejakým slovným vy
jadrČním o ňom, napr. nejakým textom, úvodom, nadpisom, skrátka niečím, 
čo je povedané slovami čiže literárne. Toto vyjadrenie (slovné) môže mať 
najrôznejšie formy. Smetana k "Mé vlasti;f si sám napísal ku každej sym~o
nickej básni 5-6 viet, ktorými spresnil zmysel ich hudobných obrazov. NIC
kedy, pravda, môže byť p_rogram daný iba nadpisom, pretože i názov diela, 
napr. Vítčzslav Novák: "V Tatrách", je určité slovné vyjadrenie o obsahu 
diela. A môžu vzniknúť ešte iné komplikácie: uviedli sme prípad Smetanov, 
ktorý si sám napísal program, ale dodatočne. Naproti tomu Liszt si najprv 
vytváral určitú básnickú, literárnu fabu'u, tú potom hudobne sledoval a podľa 
nej v kompozícii postupoval. Možno diskutovať o tom, ktorá cesta je cen
nejšia. Všeobecne sa v našej literatúre hodnotí Smetanov postup, takže pred
stavuje vyššiu etapu vývoja symfonickej básne než postup lisztovský. 

Slovné vyjadrenie k obsahu diela a teda i programovosť skladby môže však 
urobiť i niekto iný než autor, napr. jeho explikátor alebo historik, ba môže 
vzniknúť i na základe určitých reakcií obecenstva. Takto sa napr. dodatQčne 
robil "program" k Haydnovým symfónián1, ktoré dostávali názvy dodatočne. 
lt::h autorom bolo buď obecenstvo alebo kritika, no nie sám Haydn. Niekedy 
sa dokonca môže stať, že skladateľ s tým ani nesúhlasí alebo že sa stavia 
k takejto programovosti laxne. To však nie je podstatné. Tu nie je rozhodujúci 
autorov zámer alebo jeho počin, rozhodujúce je t-o, v akom vzťahu je skutoč· 
iiý obsah skladby k jej názvu, k slovnému vyjadreniu, nech je už jeho auto· 
rorh ktokoľvek. Ak ·niekto náho'dne alebo ľubovoľne, či už autor alebo niekto 
iný, dodatočne ,a proti duchu skladby a proti zmyslu jej obsahu skladbu ne· 
jako pomenujé/ tým ešte nevzn1ká programová hudba. Napr. z dô_vodov ~on: 
junkturálnych, · keď sa v určitej situácii tým alebo oným nadpisom VH:ťC~J 
žičí, aby skladba mala ľahšiu cestu na koncertné pódium alebo k cene ~ .súťaži. 
Tým sa skladba ešte n e s t a n e programovou. 

Na druhej strane "absolútna" hudba je taká, ktorá nielenže žiadne slovné 
vyjadrenie k obsahU: nemá, ale mu dokonca odporuje, pokiaľ niekto také auto· 
ritarske s~ovné vyjadrenie k nej urobí. Tu teda spojitosť medzi obsahom 
a slovnou v)·p!Weďou nie je úzka,, je voľná alebo žiadna. To neznamená, že 
absolútna hudba nemá obsah. Má ho, žiadna umelecká forma nie je to:tiž 
bez ob"sahu. Nemá však program, jej obsah jednoducho nemožno akýmkoľvek 
spôsobom podstatne charakterizovať akoukoľvek slovnou formulou, vetou,, 
kdežto u programovej skladby to -tak je. 

No ani u programovej skladby nie je hudobný obsah slovným vyjadrením, 
ani tým najpriliehavejším a najpoučnejším, celkom vyja~ený. Ak hovoríme, 
že existuje úzka spojitosť medzi slovným vyjadrením s obsahom u programo-

• Oryvok z rukopisnej štúdiei· 
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vej skladby, nehovoríme, že existuje tot o žn o s ť zmy slu slovného vyjadre
nia a hudobného obsahu. 

Otázka realizmu a nerealizmu v hudbe sa teda nezhoduje s dilemou: hudba 
programová alebo absolútna ." Realistická hudba môže byť i hudba tzv. abso
lútna. Beethovenove symfónie a klavírne sonáty sú hlboko obsahové hudobné 
skladby, a ni e s ú to pritom programové skladby. A to možno namietať 
i proti Romainovi Rollandovi. I jeho dodatočné vyjadrenie napr. Appasionaty 
programom je skôr len jeho vlastná nadstavba nad hudobnými dojmami, 
ktoré mal, nie je to však skutočný program skladb y. Naopak, treba do \1ŕčitej 
miery varovať pred literárno sťou: tá môže v súčasnej situácii pôsobiť skôr 
ako demobilizujúci prvok. Napr. k,~ď sa skladateľ príliš spoľahne na príťaž
livosť námetu, ·na akési slovné vyrjadrenie o skladbe, do určitej miery p otom 
klže po povrchu, nevie ume1ecky presvedčivo vyjadriť v špecificky hudobnej 
reči to, čo mal na mysli, nevie teda uskutočniť svoj zámer. V tomto zmysle 
môže literárnosť pôsobiť i retardačne. T )'m, pravda, nechcem povedať, že 
v niektorých výnimočných prípadoch, keď treba rýchlo prebojovať určitý 
smer a tiež zvýšiť i· jeho okamžitý· spoločenský v)·znam a ohlas, nem ôžeme 
využiť napriklad literárnosť, i keď tá je vždy v určitom rozpore so samot
nými princípmi hudobnej tvorby, totiž s princípmi špecifičnosti h udobnéh o 
obrazu .. V určitý·ch situáciách môže mať teda i literárnosť určitý úspech a 
oprávnenie. Pravda, ako trval)' princíp ju nemožno uznáva.ť . 

'Položme si teraz znova· otázku prístupnosti. Zdá sa, že nemôžeme prehlia
da.f'jednu vec: že pre súčasnú spoločenskú situáciu, práve pre dovŕšenie kul· 
tárnej revolúcie, keď skutočne záleží na prístupnosti v mim oriadnej miere, ma 
do určitej miery dôležitejšiu pozíciu programová hudba. To je pochopiteľné. 
Nie snáď u hudobne vyspe1ého poslucháča, u ktorého sa niekedy stretávame 
i s opačným postojom, akoby mu "program" bol na ťarchu. Osobne považujem 
tento postoj za snobský, pretože ani najkongeniálnejšiemu poslucháčovi ne
môže program prekážať, naopak, musí mu noeticky i esteticky pomáhať. Ale 
i tak verím, že u hudobne vzdelaných poslJicháčov, u tých, ktorí sú už do 
u. rči~ej .miery ~vyknutí na i~tenzívne konzum. , Dva~ie hu~obnf?? skla~ieb, ~~- · 
plati zasada, ze programova hudba by malíl byt akosi zvlas,t favor izov5.na. 
A-le ak máme na mysli získanie nových záujemcov, rozšírenie spoločenskej 
pôsobnosti vážnej hudby, nemožno nevidieť ;,,ie programové skladby vlastne 
konzumentovi poskytujú niečo n a v y š e pre pochopenie hudobného obsahu, 
že v programe nachádza akési zábradlie, ktorého sa môže pridŕžať, i kľúč na 
.porozumenie skladby. A z tohto hľadiska, že práve tu, pri programovéj hudb e, 
možno dosiahnuť veľké a trvalé úspechy. Každý rozhlasový alebo kultúrno
osvetový pracovník, ktorý pracuje napr:. s mládežou a snaží sa popularizovať 
vážnu hudbu - potvrdí, že siahne vždy, kedykoľvek sa taká akcia rozhýbe -
po nejakej osvedčenej pr o, gra m o v e j skladbe, po slovnom sprieJ ode, kto· 
rým uvedieme poslucháčov do tajov hudobného vyjadrenia. 

Preto je iste správne, že sa na Il. sjazde skladateľov zase ozvali kritické 
h~asy k premiere "absolútnosti" v hudbe, ktoré nabádajú našich skladateľov, 
aby sa vo väčšej miere ako dosiaľ zaob~rali tvorbou program ovej hudby, aby 
v nej névideli niečo menejcenné alebo "nehudobn é' ', niečo, čo porušuje zákon 
čistej hudobnosti, aby sa aktívnejšie než dosiaľ zapojili do tých úloh, ktoré 
na nás kladie doba. 

4'29 



LADISLAV BUR LAS 

BALADICKÁ KANTÁTA 
55. dielo Alexandra 11-foyzesa· 

Nové dielo Alexandra Moyzesa, nnpísané 
pre tenorové sólo, miešaný sbor a veľký 
orchestr; na báseň Demontáž z rovnomen
p.ej zbierky básní Jána Poničana, poctené 
cenou II. stupňa v juhilejn:ej sú ťaži k 15. 
výročiu oslobodenia CSSR, má svoje pevné 
korene už v novších de jinách slovenskej 
hudby, pretože jeho predštúdin s ná7.vom 
Demontáž (sinfon'a cnntata) on. 12 toho 
istého autora vzn'kla ešte r. 1930. Po p-rvý 
raz bola predvedená 7. TT. 1933 na Večere 
kantát, usporiadanom Osvetovým sväzom 
pre Slovensko, Slovenským národným di
vadlom a Akademil:k'Ým spevárkym zdru
Žením v Bratislave. Partitúra sklndby bola 
dlhý čas nezvestná a našla sn zásluhou Já
tm Cikkera iba nedávno. Vzhľadom na to, 
že kantáta Demontáž je jedným z vý:r.n:tm· 
ných dokumentov, ako reagovala pokroko
vá slovenská hudobná tvorba na krízové 
otrasy vtedaj šieho kapitalistického spo1o
čenského poriadku, ako sa vyjadrovnli slo
venskí skladatelia k sociálnym prohlémom 
svoiej doby, autor sa k dielu vrátil, aby 
dielo dotvoril už podľa svojich zrelých 
skladatefsl<ých schopností na vý:r.namný 
umelecký monument. Spájajúce články me
dzi pôvodnou Demon•ážou a Rnladickou 
kantátou sú predovšetl<ým v hudobnomyš
lien~ovom materiáli, v základnej kon~epcii 

· for~Y·. koncepcii .-,obsadenia, a_ko i , . ..,., zá~ 
mere 1deovom. H.údobné myšl·enky, r, ktore 
r itujeme v pr. 1.-4., sú spo!očné pre obe 
diela. Baladická k~ntáta má, pravda, ove:a 
väčšie rozmery, nové vnútorné rie,š~pie a 
súčasne aj prehlbenejšl obsah. Na :r.ačintku 
tridsiatvch rokov to bo!o u Moyzesa bez
prostredné reagovanie na súčasnú spo~očen
skú problematiku, dnes, v pätnástom roku 
od vzn:Im ľudovodemokratickej republiky 
a " prvých dňoch republiky socialistirkej, 
n.ie je to o nič menej vzácny retrospektív-
ny postoj k protirečeniam, v ktorých sa 
zmietal kapitalisticltý spoločenský poriadok 
a k toré vyriešil iba náš vývoj po roku 
!945, Návrat Alexandra Moyzesa k svojmu 
staršiemu dielu, aby ho umelecky dotvoril, 
aby v ňom rozvinul všetko, čo si žiada ešte 
dopovedanie a prehlbenie, nie je v tvorbe 
tohto skladateľa zjavom ojedinelým. Tento
raz sa však dokument'l!-je niečo viac než len 
osobný majstrovský vývoj Úmelca: doku-
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Fullova obálka k Poničanovej zbierke básni De
montá! 

mentuje sa i správnosC umelecko-ideovej 
orientácie pokrokových umelcov, tvoriacich 
za prvej republ.ky, ktorí sa s úsilím o ume
lecký pokrok súčasne kriticky stavali k spo
ločenským problémom svojej doby a mnohí 
z nich sa dostali viac-menej i na svetoná
zorovú pla~formu robot.nickej triedy. Možno 
povedať, že ani jedna z vedúcich osobností 
rod.acej sa novej slovenskej národnej l;mdby 
nestála stranou od · formovania kritického 
stanoviska k závažným spoločenským otáz· 
lmm. U Moyzesa je to v prípade Demon
t áže zreteľný prejav ľavej orientác:e, ktorá 
ho spájala· hlavne so súčasnými davistami 
a nie v poslednei miere tiež s niektorými 
výtvarnýnÍi umefcämi. 

Táto spoj itosť sa výrazne prejavuje aj 
·v skutočnosti. že Moyzes siahol po poézii 
Pon:čana, prvého slovenského proletárskeho 
básnika, ktorý sa svojou tvorbou, plnou 
triednej nenávisti proti kapitalistom, a hľa
daním nového básnického tvaru stal čelným 
predstaviteľom literárnej skupiny davistov. 
Báseň Demontáž je úvodný m útvarom z 
.rovnomennej básnickej zbierky, ktorá vyšla 
roku 1929. Básnik v krátkych a rytmicky 
výrazných veršoch zobrazuje b:edu robot
níkov v protiklade s hýrivým životom ka
pitalistov. Kríza, v dôsledku ktorej sa za
-stavuje práca v továrni, zasahuje ešte väčšou 
biedou iba robotníkov, kým "Maj:teľ pán 
./na Riviéru/ šiel sa zotaviť". Otvorene vraví 
kapitalistom do tváre, že len oni sú vinní 
za. biedu robotníctva a že proti nim neza· 
držateľne rastie odpor: 

Po svete vsak v zrastá divoký hluk, 
akoby doň bilo 
tisíce, 
milión, 
miliárd 
zlobivých rúk. 

Táto báseň sa stala podkladom pre vy
tvorenie Balad:ckej kantáty. Niektoré zme
ny proti pôvodine zlepšujú na niektorých 
miestach rytmus a spevnosť verša, inde sa 
zase reprízuje text hlavne ~ . dôvodov hu
dobno tektonických. V hudobnom poňatí vy· 
'tvára sklada~eľ z básne veľkú trojdielnu 
formu na úrovni časti cykl:ckej skladby . 
Pdamu reč vkladá do úst sólistovi (tenor), 
kým sbor zastáva funkciu epického vyprá· 
vača. ·Tým stúpa dramatická úč~nnosť a 
plastičnosť . skladby, 
· Celkové hudobné spracovanie Baladickej 
kantáty je opätovným dôkazom Moyzesov· 
ho skladateľského majstrovstva, vystupujú 
tu do popredia príznačné kompozičné a šlý
lové znaky 1\.foyzcsovej hudby spolu s jeho 
priklonom k zdôrazneniu vnútorného dra· 
matického prvku hudobnej reči, čo možno 
pozorovať vo v:acerých jeho novších sklad
bách. To•o dielo je príkladom skladatel'ovho 
·evolučného symfonizmu, v ktorom sn hu
dobné myšlienky nepredstavujú hneď ako 
hotové, lež postupne sa rodia, menia a vy
vijajú. l\Ioyzesova hudba sa tak javí ako 
neustále sa vyvíjajúci var:ačný proces nie
koľkých ·základných hudobných myšlienok, 
ktoré sa dostávajú vždy do nových a no
vý ch súvislostí. Táto evolučnosť je, pravda, 
ďaleko vzdialená od toho, čo rozumieme 
pod prácou s hudobnou myšlienkou v kla
sickom ;zmysle slova. V dôsledku toho sa 
vzájomne prelína expozičný a evolučný typ 
hudby popri prísnom zachovávahí organic-

kej oddiferencovanosti h~dobnej' formy a 
jej .zložiek. Tým sa tento kompozičný postup 
nápadne odlišuje od podobných tendencii 
v romantickej hudbe, podobne ako i výrazná 
monumentalizačná tendencia, k torá je tu 
odôvodnená ideovým umeleckým zámerom 
a uskutočňovaná od romantickej tradície od
lišnými kompozičnými postupmi. I na tejto 
skladbe. sa ukazuje, že "voľná forma" ne
znamená už dnes nejaké uvoľnenie!> skla
dobného poriadku, ale práve naopak, na· 
sto!enie nových, oveľa prísnejších a nároč
nejších vnútorných súvislosti a princípov. 

Baladická kantáta sa začína širš:e stava
ným orchestrálnym úvodom, ktorý sa vy
;mačuje tým, že sa v ňom stretávame so 
:r.árodočnou podobou väčšiny myšlienok, 
s ktorými sa v priebellU celého diela pra
cuje. I keď nie je možné poukázať na všet
ky variačné súvislosti myšlienok v celom 
priebehu s.kladby, uvedieme aspoň niekoľko 
markantných postupov, ktoré charakterizujú 
evolučnú genézu a transformáciu hudobných 
myšlienok - čo je hlavným zobrazovacím 
a výrazovým prostriedkom skladateľovej hu
dobnej reči. Počiatočná myšlienka, založená 
na kvíntovom interva!e s príznačným ryt· 
mom, nereprezentuje práve typ evolučneí 
myšl:enky, ale tvorí ako protipól evolučnej 
práce ostinátne opakovanie. 

(pr. 1) 

Cito:vaná myšlienka sa .bohato vyuztva v 
basov·ych tónoch celého '.~vodu a podllehtľ' 
tu · iba · transpozícii, sledujúc tak celkový : 
harmonický plán úvodu -ako prípravy na ; 
ďalší priebeh skladby. Stŕetávame sa s ňou 
na z:iciatku druhého dielu skladby (pred 
č. 21 ), keď sa :r.dá, akoby šlo o opalwvanie 
prvého dielu. Tu je transponqvaná o sekun
du vyššie a objavuje sa v obrate (pred .sbo. 
rom na slová továrne majiteľ veľký pán) 
a v novej transpozíc~i znova pred opakova
rúm toho istého textu v sbore (po č. 29), 
pred tenorovým sólom a po ňom, pred 
druhým tenorovým sólom a na-pokon v zá
vere skladby. J e to akýsi ostinátny prvok, 
ktorý lemuje clielo n: prestupuje ho v in
štrumentálnych medzihrách. 

V poradí ako druhá objavuje sa v úvode 
myšlienka, príznačná predovšetkým svojou 
harmonirkou zložkou, charakteristickými 
harmonickými spojmi: 

Tá to sa uplatňuje ','v skladbe ako príznač
ný postup pre sborÓvé partie a možno ju 
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~r1 ~r-~r~•t1,;[fl 
~wk~~t&J atd! 

(pr. 2) 

označiť vari ako najdôlež:tejšiu tému celého 
-diela. Z nej vzlliká toliž hlavná myšlienka, 
objavujúca sa vo vstupnej sb~Jrovej parti~, 
trojdielne sa rozvádza. opakuJe sa ako n~ 
tornel. ako centralizujúci element sborove] 
zložkÝ diela a reprízuje sa. Nachádza sa 
však nielen v sbore, ale aj v orchestri svo
jimi príznačnými harmonick)•mi spojmi. Do
-konca pú počiatočnom sborovom nástupe 
.tvorí súčasne aj sprievodnú figúru, čiže 
znejú súi',asne dve rôzne podoby tej istej 
myšlienky . 

Shor: )/_ 

. ;;. --------- _,. atd: 

'-' 

(pr. 2a) 

Dôslednosť tematickej práce u Alexandra 
Moyzesa siaha až tak ďaleko, že niekedy 
použije len melodickú Enku tejto myšlien~y , 
v spleti s inými témami ako jeden zo -sprJe
vodných hlasov orchestra (napr. p red č. 10), 
ba vytvára z nej aj novú inštrumentálnu 
figúru, k torá sa objavuje v diele veľmi 
~asto: 

$ ~ Fr tp r- • r 1 _r 
c~td: 

(pr. {3 ) ,, 
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Ako ďalšia z myšlienok (4a) objavuje sa 
v úvode zárodočná podoba budúcej hlav
nej inštrumentálnej myšlienky ( 4b ), typic
kej allegrovej témy sonátovej. ktorá má 
ešte jeden veľmi významný elegický va
riant (4c) : 

(pr. 4a) 

eta~ 

(pr. {b_) 

(pr. 4c) 

Táto tematická skupina tvori hlavnú myš
lienku inštrumentálnu, podobne ako myš
lienka v pr. č. 2 sborovú. Podlieha bohatej 
variácii, transpozícii a dostáva sa do naj
rozmanitejších súvislostí s myšlienkami iný
mi. Najvýraznejšie vystupuje v inštrumen· 
tálnych medzihrách. 

z uvedeneho myšlienkového materiálu je 
teda vybudova-uý úvod s vlastnou gradáciou, 
prvotným · rozvádzaním myšlienok a "pri-
ptav ou sboru. · 

Nás tuvom sboru sa začina p rvý veľký 
d :el skladby s hlavnou myšlienkou v dv oj
dielnej podobe, ktorá sa na nový t ext zo
pakuje (abab). Po orchestrálnej medzihre 
priraďuje sa n ový diel (c), vystriedaný no
vý m v ariantom dielu a ako d :elom stred
n5·m, po ktorom sa diel a znov u VTacia so 
slovami " musí prísť dačo, musí _prisf". 

.. 
p r/sf; __ _ afä! .. 

(pr. č. 5) 

Týmto postupom vzniká reťazový sled 
Qie!ov (ababcac), z k torých posledné tri sú 
p restúpené orch estrálnymi medzihrami dy 
namicky graduj úcimi, v ybudovaný mi z m yš
lienky citovan ej v p r íklade č. 4 . Tý m je 
tiež uzatv ore11ý p rvý väčší úsek skladby, 
ktorý má v o formovon-i riešení ešte prevah u 
·statizujúcich p rvkov nad dynamickými. Po 
spáde z posledného orchestrálneho vyvrcho
lenia v racia sa orchestrálny úvod zo za
i;ia tku diela, teraz však o selnmdu vyššie. 
Toto postupné zdvíhanie harmonickej hla
diny v pr íbu znostiach sekun.dových je p r í
značné pre celú kantátu. Další priebeh sklad
by je dramat1cky čoraz vzrušenejší a p re
vláda v ňom viac otvorené riešerue hudob
nej formy . Znov a sa vy u žíva značne var.io
vaná, textu p rispôsobená sborová m yšlien
ka z dielu a ( alco pr. č. 2a). Ter az sa však 
nanovo rozvinie harmonická stránka tejto 
m yšl:enky; tónový materiál ktorej m ožno 
dať do súvisu s ok!ávovým radom, d eleným 
na dva pentachordy v rozsahu zväčšených 
kvárt (zmenšených kvínt] : 

- ------------& , • P ,y; ;:::;;;B . . -- -
(pr. 5aJ 

Tento prvok . možno pozorovať čiastočne 
už v Moyi"esovom Koncerte pre husle a 
orchester (a v ľudovej hudbe predovšet
kým, odkiaľ si ho osvojili viacerí európski 
i slovenskí skladatelia, v citovanej podobe 
napr. i E. Suchoň). V akordickej podobe 
využíva teraz Moy zes tento rad tak, že nic
ktorý z poltónových p ostupov nech á za, 
znie f alw mal ú i veľkú terciu kvintakordu. 
n a rozdiel od Bartóka, pre ktoréh o je tento 
postup priinačný, v polytonálne kornb1no
VAnP-j podobe: 

c: r: ]; ~~ : ll 
(pr. 6) 

S úvis medzi alcord:ckou a melodickou 
podobou toht_o ú tvaru sa ešte viac ozrejnú 
v ďalšom priebehu, kde _sa z ~vedeného 
dur-molového konglomerátu stáva melodicltá 
figúra, resp. ostiná tne opakovaný beh, ktorý 
sa stáva _tiež myšlienkovým derivátom me
lod:ckého útvaru z pr, č. 5. Je zrejmé, že 
takýto p ostup má jednak "i ' r aznú drama
tickú funkciu, jednak má obsahovo-zohra-

w vací zmysel : i keď sa u ž táto fráza Ôd
t i"hla od slova ("musí prísť dačo") a stáva 
sa z nej fig úra, p redsa cítiť , že v tomto 
zmysle ž:je hudobn á m yšlienk a i naďalej, 
vzťahujúc sa n a svoj pôvodný , i textom 
podtrhnutý význam. Značne obmenená Íl 
vodná inyšlieplm sboru a postupn á n advláda 
charakteristickej f:gúry vyznačujú teda n9v)• 
úsek, ktorý nás privádza až k tenorovému 
sólu, k de sa majiteľ továrne dozvedá o 
krachu svojho podnik u (" Akcie u m l'ía za
staviť ... " ). Tu sa začína dru hý veľký d.iel 
kantáty, riešený ako tenorové a r ioso so sbo
rom. V celom tomto d iele prevláda vnútorný 
vzruch, reprezen tovaný hlavne ostinát.nou 
dur-m olovou labilnou [gúrou. Skladateľ i 
tc:~ :o c! :el r:eši priznačným spôsobom for
move tak, že sólový úsek tenoru j e zopa
kovan)· a v strede stojí úsek sborový, in ak 
m yšlien kove príbuzn ý s hlav nou sborovon 
m yšlienkou (ako pr. 2a ); p o tom nasleduje 
nové pokračovanie teno rového sóla ("snáď 
b y sme sa mohli - p redsa len vyrovnať"); 
Dramatické chv en ie v orchestri prerastá tu 
vo v yvTch olenie. P o spáde nový myšl:en
kový prvok prichádza s tex tom "Hučí v lak 
(Majiteľ pán) na Riviéru šiel sa zotaviť". 
Orchestrálna medzihra t u opäť nadv äzuje 
na melodick ý zvrat z pr . č. 5 ( ostinátne 
akcentovanie myšl:enky "m usí dačo prísť") 
a plne v yu žíva myšlienku citovanú v p r . 4c 
- teda elegickú obmen u jednej z hlavný·ch 
tém diela. Ten to diel ukončuje sbor ("Noc 
ako noc"), ktorý z elegického kľudu pre
chádza opä ť k vyvrcholeniu. Pod ním sa 
opä ť ozývajú ob meny myšl:enok 4b a 4c. 
Nasleduje tretí hlavný diel, h u dobn á re
príza, p ravda, na nový text. Pr ichodí po
znamenať, že tu r iešený typ reprízy je 
príznačný pre súčasnú kompozičnú techniku 
hlavne v tom, že repríza nie je miestom 
dynamick éh o ukľudnen.ia (ako v tradičnej 
p raxi). lež .ie ďalšou novou organizáciou 
u ž známeho myšlienkovéh o materiá lu a no
vým d y namicky gra dovaným rozvádzaním 
h udobných myš[enok. T u doch ádza tiež 
k dramatickému vyvrcholen:u v zobrazení 
streľby d o robotníkov . V tomto diele i v 
závere dochádza k čoraz zložitejšiemu a 
majstrovskejšiem u spájaniu už známych h u
dobných my šlienok. Záver kantáty (text 
sme už citovali) je r iešený v tesne (v par
titúre ·Demontáže tu stojí fúga) a smeruje 
k hlavnému vyvrcholeniu skladby, m yš
lienkove i tonálne-harmonicky dokon ale 
uzavretej, 

Bal (l.dická lc<:antáta .ie dielo, v ktorom je 
ozaj umelecky zvládn utý námet i text. J e 
to dielo realistické s vysokým ideovým vý-
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LADISLAV MOKRY 

Hudba na sovietskych univerzitách kultúry 

, · S novým školským rokom začína sa aj 
tre ú rok činnosti ľudov ý ch univerzít kultú
ry, novej formy popularizác:e umenia a 
vedy, výchovy vkusu a rozvíjania tvorivých 
schopností sovietskych ľudí. Doterajšie skú
senosti hovoria jednoznačne v prospech 
tejto formy ; vytváran:e a pôsobenie ľudo
vých univerzít kultúry sa stáva výrazom 
celonárodného snaženia urobiť v čase, keď 
v celom štáte. prebieha rozvinutá výstavba 
komunizmu, rozhodujúci krok vpred aj 
y osvojovaní si celého bohatstva svetovej 
kultúry a jej ďalšom rozvíjaní. 

Hnutie ľudových univerzít kultúry ne
vzniklo v Sovietskom sväze náhodne a be:r. 
súvislo3ti s doterajším vývojom sovietskej 
kultúry. Je to organická súčasť procesu 
kultúrnej revolúcie, ktorý sa začal Októ
brovou revolúciou. V krajine sovietov sa 
po prvý raz v . dej:.nách ľudstva začal vy
tvárať kvalitatívne nový vzťah človeka ku 
kultúre. Umen:e postupne nadobúdalo novú 
sociálnu funkciu, ktorá mu poskytovala 
predtým nemysliteľný dosah a intenzitu 
pôsobenia. Lenin za jednu z významných 
vymožeností revolúc:e označil skutočnosť , 
že " ... naši robotníci a roľníci. . . dostali 
právo nn skutočné veľké umenie". No sú· 
časňe s tým V. I. Len;n zdôraznil aj druhú 
podstatnú stránku novej skutočnosti : ,,Pre
to predovšetltýrlP"vy:tdVihujeme čo ~najširšie 
ľudové vzdelávanie a výchovu."' Q:l tom, že 
sa táto zásada začala h;;eď realizovať, sved
čí okrem iného aj to, že už v róRu 1918, 
v čase ťažkých zápasov proti vn'útorným 
i vonkajším nepr:ateľom revolúcie, začínajú 
v Petrohrade fungovať bezplatné kurzy pre 
hudobných inštruktorov, ktoré poskytovali 
odbornú a metodickú prípravu kádrom. po
vereným uskutočňovať masovú hudobnú 
vých~vu. Od samého začiatku takto tvorili 
súčasť •budovania sovietskej soc!a!istickej 
kultúry akcie, smerujúce k čo najširšej pro
pagácii umen:a, a teda aj hudby. Je vše-

znamom. Vysloviť v ňom obsiahnuté myš
líenky je oprávnený predovšetkým skladateľ, 
ktorý s nimi predstúpil na verejnosť už 
pred trids:atimi rokmi. Ze vtedy skladba 
Demontáž nedos:ahla ·takú ozvenu, akú by 
si pre svoju myšlienkovú závažnosť bola 
zaslúžila, je poc~opiteľné, ·ak si uvedomíme 
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obecne známe, že v Sovietskom sväze sa 
hudobnovzdelávacou činnosťou zaoberajú 
všetky koncertné a hudobnodramacické te
lesá. Filharmón·e, divadlá, koncertné orga
nizácie majú stálych lektorov, k torí každo
ročne uskutočňujú tisíce prednášok, spoje
ných s koncertnými ukážkami, prehrávok, 
besied, a to nielen v divadlách alebo kon
certných sieňach, ale veľmi často aj priamo 
v školách, závodoch, učilištiach, v posád
kach, v kolchozoch atď. Veľmi intenzívne 
sa takejto činnosti venujú aj hudo'Jllé školy 
všetkých stupňov a skladateľské o:-gani
zárie, ktoré sa zameriavajú hlavne na besedy 
sklada!eľov s pracujúcimi. Napr. samotná 
leningradská odbočka Sväzu shla:!ateľov 
RSFSR usporiadala v uplynulom roku oko
lo tisíc takýchto besied. na k torý.ch sa zú
častn:lo pol -milióna sovietskych ľudí. 

No dnes už nevystačuje ani · táto · bohatá 
hudobnovýchovná činnosť, hoci spolu s ďal-

. šimi akc:ami rozhlasu, lelevízie a pod. 
každoročne získava umeleckej hudbe tisice 
nových poslucháčov a má nesporne nemalú 
zásluhu nn tom, že sovietski návšt~vníci 
koncertov a operných divad:el tvoria podľa 
súhlasnej 'mienky zahraničných .umelcov, 
ktorí pred niÍni vystupovali, nielen veľmi 
vďačné, ale aj mimoriadne vyspe~é - a ná
ročné publikum. úloha umožniť každému 
sovietskemu občanovi nielen po·mať, ale 

· aj hlb6Jso pochop:ť a prežiť najväč3ie hod• 
noty svetovej hudobnej kultúry, sa cháp!! 
stále hlbšie. Preto bolo potrebrlé hPadať 
cesty, ako čo najlepšie zabezpečiť každému 
plné, všestranné uspokojovanie jeho usta
vične rastúcich estetických potrieb a rozví
janie tvorivých schopností. ·S konkrétnym 
podnetom vystúpil N. S. Chruščov' na XIII. 
sjazde Komsomolu. Súdruh Chruščov vtedy 
zdôraznil: "Je nevyhnutné dosiahnuť;,~y: 
ľu<;l.ia, zaoberajúci sa spoločensky ~točnou 
prácou, mali vo voľných chvíľach podľa 
svojho želania viac času, viac možnosti 

spoločenské postavenie rodiacej sa novej slo
venskej národnej hudby, ak si uvedomíme, 
komu prichádzal . do uši takýto hlas. O to 
yiac si zasluh'uje našu pozornosť dnes ako 
historický dokument j ako najnovší-umeicov 
yýtvor na úrovni jeho najlepšieh ~>Chop· 
posti. · 

učiť sa v tákych učilištiach; kde by študo
vali ume?ie, maliarstvo, hudbu, spoločenské 
vedy. Stat, Komsomol a odbory musia pri
tom spolupracovať s pracujúcimi našej spo
ločnosti." 

Táto výzva N. S. Chruščova sa stretla 
so živým ohlaso:n najmä v pr:ebehu pri
pra': na x.:x:r. SJUZd Komunistickej strany 
SoVIetskeho sväzu. Vrele ju privítali stra
nícke,_ koll'~som?lské i odborové organizácie, 
ak~ a.1r so~1et~ki umeleck-i a osvetoví pracov
níci. Na Jesen 1958 začali v duchu návrhu 
s. Chruščova vznikať prvé ľudové univer
zity k~túry ako nová forma kultúrno-vý
chovneJ p ráce medzi masami. Spoločenské 
a <?sveto':é organizácie v mestách, ale aj 
~ !ednothvýc~ továrňach a veľkých uči
lištiach, začali klásť základy tejto akc:e, 
~torá sa d"?es už bohato rozvinula. Podobne, 
l ke'! zat1aľ ~ menš?m rozsahu, prebieha 
hnu_II~ ľudovych univerzít kultúry i na 
d_edinach. Toto hn_u~:~. prebiehajúce spon
taLUJ,~ a~o odra:: llllCJa tívy širokých más, 
?-ema _vs.ade u~uformný charakter. · Náplň 
Jednotlivych uruverzít sa líši podľa podmie
nok a _zá~jmu _v mieste, kde vznikajú, a 
preto su UJ rozdiely v názve. No zmvsel ce
lého. hnut:a. je rovnaký. Ide o to po~kytnúť 
~as~rp s~vJe.~skych pracujúcich a dospieva
JUC~J mladez1 ucelené, systematické v.:.de
lame vo všetkých oblastiach umen:a urnož
~ť im zvýšiť ich k~ltúrnu,úrover'í, ~ozvljať 
1eh .vkus a vytvpriť predpoklady· pre ich 
d'alš1 rast, aby sa mohli stať všéstranne 
ro:vit~ budovateľmi komunistickej spo-
locnostl. · · 
· Ľu~o~é .univerzity ·kultúry nij~Iw nek~n
kurup~ a?! ~~nahrádzajú doteraj~je a i na
ďaleJ_ fť.:OstuJ~Ce formy kultúrnej a ume
~cckeJ č~nosti, ~k)·mi sú v oblasti hudby 
n?-priklad ľudova umelecká tvorivosť indi
VIduálne ~ťúd:~ inštrumentálnej hudby a 
spev?-, vychovne koncerty, a tým menej 
praVIdelný koncertný a 'operný život. 

verzity, pričom .sa však obyčajne vychádza 
z "Vzorového učebného plánu hudobnej fa· 
kulty", k torý vypracovali inštitúcie, usmer~ 
ňujúce činnosť ľudových univerzít umenia 
-'- Ministerstvo kultúry SSSR, odbory, Kom
somgl a Spoločnosť pre šírenie po1itických 
a vedeckých poznatkov. Ako priklad uveď
me program prednášok o hudbe, tvoriacich 
súčasť celkového l;:urzu o umení. Program 
ráta s piatimi prednáškami a r ovnakým 
počt?rn seminárov, ktoré sa majú realizova~ 
v prrebehu dvoch rokov. Program má n:izov 
"Umelecké prostriedky hudobného umenia" 
n tvoria ho tieto prednášky : 

1. Ako počúvať hudbu ? Melódia harmó
nia, ry tmus a farba. Jednohla~ a viac. 
hlas. 

' 2. Základné hudobné žánre (vokálne · in
štrumentálne) ·a najdôležitejšie Io;mo
tvorné princípy v hudbe. . 

3. Ľudová pieseň ako základ hudobného 
1!1Ilenia. Problém národnosti v hudbe. 

4. Co · je opera? Dejiny jej vzniku a roz
voja. 

5. Co je symfonický orchester? Jeho zlo
ženie, krátke dejiny. Komorné nástro
jové súbory. 

Témy seminá1·ov : 
· 1. Základné prvky hudobnej reči. . 

2. Najjednoduchšôe hudobné formy 
· j ednodielna, dvoj- a trojdielna. 

3. P.esňová forma, va;riácie, rondo. 
4. Operné formy - ária n arioso .;;ecita

tív, rôzne druhy ensemblov a' shorov; 
orches!et v opere. 

5. Sonátová for~a a sq.pátovo-symfonický 
c~rklus. ., . · 

· Druhý, vyŠŠÍ' tYi> akc.if hudobných fakúlt 
ľudový;h univerzít kultúry predstavujú 
prednásky o .tvorbe .významných skladate
ľ<:'"• dakedy _zamerané na jedno vynikajúce 
d1el?. Veľrm populárne sú najmä lekcie 
o diele · súčasných s.ovietskych skladateľov 
na ktorých sa títo ebvykle osobne zúčast: 
ňujú a sami po;lucháčom rozoberajú svoju 
tvorbu. Na rozd1el od a utor ských večierkov 

, Nie j~ bez z~ujímavo.sti, že podľa doteraj
lhch skusenostJ sa SOVIetski ľudia v ľudo
~ch -~nive.rzitách kultúry azda najviac za
~Jtrn_aJu práve o _hudbu. To umožnilo vo 
'Vä~šme ľudových univerzít kultúry zriadiť 
okrem všeobecných kurzov umenia kde sa 
~udbe venuje iba n:eRoľko lekcií a' seminá
i'~v v rámci celkoyého kurzu umeleckej 
-yycho','Y, _samostatné hudobné 'fakulty a v 
teh :ramc1 celoročné kurzy o hudobnom 
umeni, m~rxisti~kej hudobnej estetike a pod. 
Na _mnoh~ch nn_estach už pristúpili a j k or
garuzovamu vmcročných prednáškoVÝch 
c~k~o.v. Náplň tých~o kurzov rôznych typov 
zav1s1 od rozhodnutia vedeU.::a tej-ktorej uni-

. ktor~ sa usporadúvali a j v ~ulosti, majJ 
~~kc1; v ľ~dovtch univerzitách kultúry vyš
Sl~ urove~ naJmä pr~to, že účastníci majú 
uz predbezné hudobne vzdelanie .a na lekciu 
sa vo~red _pripravujú. Skladatelia zase často 
hovoria .melen o vlastných dielach, ale aj 
o hlavnych problémoch súčasnej h udby . . 
... Hudobné fakulty tiež organizujú pre svo: 
JiCh frekventantov pravidelné prehrávky 
z ~ramofónov)'c~ plat~ a magnetofónových 

.-s.mmok. Osvedčilo sa tiež používanie inýeh 
názorných pomôcok, ako napr. pre potreby 
hudobných f,akúlt nakrútených krá tkych 
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filmov, diafilmov, špeciálnej literatúry a 

pod. I 
· Pred nášky alebo semináre hudobných a-
kúlt bývajú spravidla raz týždenne (k tomu 
potom p ristupujú fakulta.tívne p r;hrávky ). 
O koordinovanie náplne jednotlivych pre~
nášok a seminárov, k toré vedú rôzn i lektori, 
~a starajú vedúci univerzít, re~P·. deknm 
hudobn)·ch fakúlt. Všetky poduJatia ľudo
vých univerzít kultúry _ sú. pre •. poslucháčov 
bezpla tné. Náklady spojene s c:nnosťou hu
dobných fal{\ut hradia zo sv~jho r~~po~tu 
odbočltv Spoločnosti pre šíreme polit1ekyc~ 
a vede~kých po:;matkov a o~bor~vé o.rj;\'~ID
zácie. Niekde, krle ľudová umverzlta kultu ry 
pracuie p ri veľlwm závo~e. prispieva .na 
úhrarln n4kladov ni riad1teľstvo podniku 
z riaditeľského fondu. 

Ovroti m estskÝm ľndo~rm unive:zitám 
kult<try je situácia _dedins~ýc~ um':" . ..-zít 
ť • • tvm že v mteste n•e sn kvnhftlm-s azena , . , h l 

vané káilre vedúcich jedno•ltvyr mr:r.ov 
a nie vžflv ie možné :r.nriadiť, abv clochá-

d 1·1 7. viičliích kultľtrnych ct>ntier. Preto sa 
7.n . d d ' ' "'- •. 

;,, hudobných kur7.oCh JU\ e maC'n vvu:r.."a 
Ďaimä gramofónová platňa a magne~ofon] 
film a literatúra. ako ai rozbln~"~ vv• elana 
ľudovú univerzita kultúr:'. Zvlasť t_~ •o p~
slerlnl\ forma má v Sovtetskom sv a:r.e mt
inor;ndnv ohlas. Tlo7hlnsu sa _ll,.~ ňu . ~o
darilo :r.lsk ať mdlenliír,h a na1sknse~e1~1 "h 

. h "k ló "n•e,.,...~.,tov J skla-sovtPtsky r mnzt o !!OV, l _ · •· · • • 

datel'oN. 'ReláriP- rozhla•ove] hudQhneJ, um~ 
ver:r.'tv v~eberaiú vysielal'.e na, relom \17;-::'1 
Sov 'etskeho sväzu, a tn_k 7.aroveň slt~zta 
aj al{o v?or n .-e prár.u llitlestnych ľudovych 
univerzít kultúry. ~r 

Hu<'lohné fakulty soviet~kych ľudov),ch 
u~iver7.Ít kult<•ry sú, p ravdn, iba lút :r.a~ 
čia•ku ~voi"j i'inno~ti. no 7A'l clv.a l'OkY; kt~-~.e 
ul)lynuli od irh vzniku. Rn ~1ka7.alo, 7.fl ."ne
Šína osvetových a umele<>ky;-h P"?".o~n·,kov 
snrávne chápe svoje p'ls]ame. a mt_rtnttv~e 
hľarl-\ ~esty, ~ko n l\n<tnle zlen•nvnť 1rh p'!'a
ru Napr. po•1n.,hái'i leningrad•kého kon~e'l'
vatória - mladi výkonní umelci n mu~•ko
\ógovin. J..--torí pra,.ujú v ľudových un•ve"~ 
zÍtfÍrh kultúry leflÍTigT'IIfiSkPl oblasti ": rám? 
uč.,hnei prnJ<e, sa rn7.hodli, že svo•e nnt• 
leniHe lekr'e buM• nnhrávnť net mn~~Ct"fón 
h kónie tvchto snímok :r.nnožičaiú ded ns]c~m 
univerzitám, kam nemôžu poslať svoJICh 
lektorov. . . 
· Búrlivý rozvoj ľudových un~verzít ~ultu-
ry, pravda, prináša so sebo~1 a_1 n emale p.ro
blérny. Najväčšmi sa poctťuJe ne<'l?sta :o~ 
všestranne pripravených lektorov. N1e kaz
dý muzikológ a kon r.ertný umelec alebo pe~ 
dagóg je zrazu schopný venovaf sa hudobneJ 
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výchove dospelých, predchádzajúr,a . pripra
va i záujmy ktorých sú často veľm1 r~zno: 
rodé. Coraz· viac vystupuje do popred .a .al 
potreba venovať dôkladnú pozornosť o~az· 
kam metodilty hudobnej výchovy dospcl.ych , 
ďalej potreba vedecky fundovanej p rípravy 
učebných plánov pre hudobné ·fakulty ~u
dových univerzít kultúry a pod: N~ tuto 
skutočnosť upozornili mnohí sov1etsk1 mu: 
zikológovia na aprílovej hudobnovedeckeJ 
konferencii. 

Isté ťažkosti sú aj p ri zabezpeč.o
vaní učebných pomôcok. Napri~lad o ~dá
vanie príručiek a brož úr sa maJú, koo:d;no
vane stara ť tri vydavateľstva: statne 
hudobné vydavateľstvo Muzgiz! sväzové 
vydavateľstvo Sovietsk~j komJ?ozJ~or a _ry
davatcľstvo Spoločnosti pre sn erue polJ t~c
kých a vedeckých poznatkov Zname. 
Doteraz vyšla však len malá časť z plá
novaných publikácií, pričom nedostatočne 
vysoJ,é sú aj ich náklady. 

No napriek týmto ťažkostiam, ktoré sú 
sp rievodným znakom_ každého. p_ru~~;:o sa 
rozvíjajúceho hnutia, Je nesľorne,_ ze c.nnos~ 
hudobných fakúlt je v sov.'etskeJ h~dobne~ 
kultúre prejavom všeobecneJ tendencie, ktora 
znamená kvalitatívne novú etapu. roz
voja sovietskeho umenia a kultúry l est:; 
tickej výchovy ľudu, v ktor~j sa vytvár~JU 
a rozvijajú duchovné a_ kulturne p redpokla
dy vyššej fázy komw:uzmu. 

I ked nám v tomto článku ide predovšet
kým o činnosť hudobných fakúlt _ľud?;5·ch 
u~verzít J>ultúry, ktoré sa zamertavaJU na 
či~nosť medzi dospelý mi, nemožno . nespo· 

. . [ že v súčasnosti sa v Sovtetskom tnenu , •. · · · f 
svä::e zno'vu a veľmi dôrazne _zac:m!l rie~r 
otá::.ka hudobnej výchovy den a ~ládeze. 
V januári toho roku ~š!~ v Pr~vde" stať 
skup:ny umelcov "MLlu,~e kra~no ' . v 
ktorej sa zá'!lalisto zasadzuJú, :r.a. zm tenz:v· 
neni~ umeleckej V:Í'chovy mladeze. Za. tut~ 
_. vu sa postavJi mnohí poprední s_ovtetskl 

vyz ·· S ., umelci a v marci t. r. sa sekretarta t vaz.u 
sklndateľov SSSR obrá t.l listom "J e to nasa 
občiallSka povinnosť'' na všetkých prac_o~
níkov hudobného umenia, ab~ sa akti:"n~JŠie 
venovali práci medzi deťmi a mladezou. 
Súčasne prebiehajú p,sípravy na VI. p lénun; 
vedenia Svä?-U skladateľov SSSR, ktor~ 
bude v najbližšom čas~; ~a ~rograme su 
p roblémy hudobno-estetJ.ckeJ vychovy mla-

dej sovietskej generácie. . . . 
J e, myslím, zrejmé, že skuse~osn, kt.ore 

získali sovietski hudobní umelci~ vedm a 
pedagógovia v masovej hudobnt;J výcho~e 
pracujúcich v rámci ľudových univerzit kul-

..... 

túry, predstavujú mimoriadne závazny prí
nos pre riešen;e úloh kultúrnej revolúcie 
v oblasti 'hudby aj u nás. Na jednej strane 
napríklad možno už dnes uplatniť mnohé 
zo sovietskych hudobných fakúlt v našich 
Kruhoch priateľov umenia, ktoré časom iste 
prejdú na vyšš:u formu, ak ú predstavujú 
ľudové univerzity umenia. Na druhej stra
ne sú pre nás sovietske poznatky vážnou 
pohnútkou, aby sme sa už teraz začali 
pripravovať na úlohy, ktoré vyplynú z toho, 
že koncom tretej pä ťročnice začnú pri okres
ných školách umenia. k toré vzniknú roz
šírením doterajších hudobných škôl, pôsobiť 
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okresné .Cudové univerzity umenia, ktoré 
budú musieť usmerňovať činnosť podobných 
:n:ititúcií v celom okrese. To znamená, že je 
najvyšší čas starať sa o výchovu kvalifiltova
ných liádrov p re tieto školy, že už dnes 
treba začať s prípravou učebných pomôcok 
(literatúra, gramofónové platne a p od.). 
Pravda, na najrýchlejšie a najširšie uplat
nen i,e skúseností z hudobných fakúlt ľudo
vých univerzit k ultúry Sovietskeho svä?-u 
u nás treba, aby ich naši hudobní umelci 
a vedci sús tavne študo,,aJi, a to nielen z li
teratúry , ale predovšetkým priamo na 
mieste. 

Francúzsky šansón dneška 
(NnpíM.né pre Slovens1>ú hudbu} 

Dejiny francúzskeho šansónu sú bohaté 
a slávne. Dodnes ich však nikto z veľkých 
meštiackych hudobných vedcov nenap ísal. 

Aj v Nemeclm muselo prísť ľudovode
mokratické zriadenie, aby mohla vzniknúť 
práca o nemeckej ľudovej p 'esni demo· 
kratic.kého charakteru (od Wolfganga Stei
nitza, vydaná Nemeckou ;~kadémiou vied 
v Berlíne roku 1954). ' 

To, že dodnes chýba p ráca o francúzskom 
šansóne demokr'\tického charak teru, má 
tiež spoločenské príčiny. Iba p remena spo
ločenských a politických pomerov vo Fran· 
cúzsku sa stane podnetom pre m uzikoló
gov, aby osvetlili veľkú tradíciu francúzskej 
ľudovej piesne, ktorá vedie od trubadúrov 
cez Fran<;,ois Villona, J~an-Jacqua Rous
seaua, Grétrybo, Gosseca, Méhula, Offén
bncha, Satieho k Milhaudovi, F'oulenetívi, 
Aurico\ri, J auberto vi a Kosmovi'. Ich vý
sktm1 b ude musieť osvetliť a zdôrazniť tie 
hľadiská, keď sa pokrokový šansón inšpi· 
rova! ľudovou piesňou (chanson populaire) 
a keď bol obsahove i formou realistický. 
Takéto šansóny, prirod zene, vystupujú 
v dejinách francúzskej hudby do popredia 
v tedy, keď sa sily ľudu dostávajú do po
predia: v rokoch 1789, 1830, 1848, 1871, 
1936, 1945. Vrcholy "}-voja za posledných 
dvesto roko,· sú teda v rokoch Veľkej fran
cú'zskej reYolúcie, Júlovej revolúcie 1830. 
Februárovej revolúcie 1848, Parížskej ko
múny 1871, Ľudovéh'o frontu 1936 a 1945. 

Francúzsky šansón možno rozdeliť na 
niekoľko druhov : dodnes živá ľudová pie
seň, [ te:rárny šansón, sen úmcntálny šan
són, pouličný šansón. Pre naše úvahy je 
sen timentálny šansón bezpredmetný, lebo 

je úplne závislý od módy šlágrového prie
myslu· a len výnimočne má kritický tón. 

Jeho hlavným predstaviteľom v dnešnom 
Francúzslm je Charles Trenet. Sentimentál
ny šansón patrí ku kapitalistickej továrni 
na sny, o k torej sa na to mto mieste nemu
síme rozširovať. Trenetovi však treba pri· 
mať, že zachováva slušn ú úroveň, pokiaľ 
ide o vkus (šansóny "La mer", L'äme des 
poetes" ). 

Aj pouličný šansón sa dnes stal vine ale
bo menej záležitosťou remeselnej výroby. 
J eho hlavným predstaviteľom je Leo Ferré, 
k torý sa pre svoje texty rád prehrabáva 
v odpadových nádobách v Saint Germain 
des Pres (,,Paris-Canaille"). Tento druh 
šansónu znamená j eho vulgarizáciu a stojí 
v službách reakcie. J e,·majnižším stupňom 
úpad ku moderného bohém stva existencio
nalist.ického razenia. 
Ľudová pieseň je vo Francúzsku živšia 

než v iných západoeurópskych krajinách. 
Súvisí to okrem prevažne poľnohospodár
skej štruktúry Francúzska so svojrázom 
francúzskej ľudovej piesne, k torá je zväčša 
spoločensky kriticltá a zviazaná s UJ·čit)'rni 
historickými udalosťami. J ej životnosť spo
číva a j v tom, že Francúz je užšie spojený 
s dejinami svojho ľudu ako väčšina ostat
ných západoeurópskych národov. Od .ľudo
vej piesne vedie široká cesta k veľkému 
počtu realisticko-kritických piesní, nap ísa
ných v "ľudovom tóne" a zväčša zamera
ných na p olitické a spoločenské pom('ry. 
Zvlášť početné sú tieto piesne v· sedemde
siatych rokoch minulého storočia . Za mno
hých dnes už zabudnut)' ch autorov týchto 
piesní spomeňme aspoň \Veclterlina n Mac 
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Nabba. Tento dnih piesne vedie až k dneš
nej operete. Ako príldad stačí uviesť "Sal
iimbanitues" od Louisa Ganna alebo M es
sagerovho "Francois-Les bas bleus". 
' · Najušľachtilejšou formou francúzsk~] 
piesne je literárny , šansón. Tu treb~ roz~
šovaf básnikov a skladateľov. Dnemý li
terárny ša~són sa právom odvoláva na 
Fran~ois Villona, Rabelaisa a Gu:llauma 
Apoli:naira. Zo súčasných b~snikov ~tojí n~ 
prvom mieste J acques Prevert. V1ac. nez 
ktorýkoľvek iný básnik nachádza Jadro 
svojho talentu v skutočne ľudovom a cel
kom or:ginálnom tóne. Z nemeckých bás
nikov by sme s ním mohli porovnávať B~r
tholta Brechta, Ericha Kästnera a Rtn· 

Prévert je, samozrejme, veľkým b ásni
kom aj bez Kosmu. A j eho básne sú hud
bou aj bez skomponovania. Sám som zhu
dobnil viac jeho šansónov a môžem do
svedčiť, ako jeho text vnucuje skladateľovi 
básn;kovu vôľu a sloh. Pravda, vo Fran
cúzsku je veľa ďalších veľk)rch básnikov, 
pišúcich šansóny: Aragon; Ne_veux, .Sartr~, 
Anouilh, Guillevic a Bass.s. Nik z mch rue 
je však tak eminentne hudobný ako Pré
vert. 

Poznamenajme aspoň na okraj, že Jos~ph 
Kosma sa skladateľsky zaoberá okrem lite
rárneho šansónu aj politickou piesňou ("A 
l'assaut du ciel" pre svetový festival mlá
deže 1951). 

~elnatza. Prévert ovláda všetky formy poe- Zaoberať sa francúzskou piesňou ma ne
~ické . Jeho stanoviskp je stanovisko opra':- viedla iba lá,ska k francúzskej kultúre, kto· 
divého socialistu. Je pokrokový, syxnpati· rej som od mladosti vrúcne odd~ný .. Ove~~ 
zuje s ľavicou, navš.tívil So;ietsky · s:v~z viac ma lákalo študovať v klas;ckeJ kraJI· 
(1932) a svojim básn.ckým dtelom b OJUJe ne duchaplnej zábavy metódy. ak? :r:nožn~ 
za mier · proti vojne, :ta spoločensk)' po- l · k · 1 k · 1 ' , . f · • na vysokej po itic ·eJ a um? e_c eJ. n:ovn .. 
krok a proti vykori1;ťovaniu. 'e mi zname tvoriť obsahove bohaté, realisticky zabav·; 
sú jeho filmy, najmä " Les e~fants du ;>~- né umenie. Tu možno študovať, ako pokro
vadis". Zhudobňovať Préverta Je ťažké. NaJ· kovi umelci vychádzajúc z najlepších tra· 
lepším kompoiÚstom na Prévertove slová dicií buržoá~neho umen:a, vytvárali a tvo
je bezpochyby Joseph Kosma, rodom Ma- ria mnohostranné, zauj ímavé a pokrokové 
áar a podobne ako Franz Lisz.t, Francúz ;tmenie. V Nemeclm sú tradície zábavného 
ž · vlastného rozhodnutia. ti menia už asi 1sto rokov sčas ti zasypané' 
'· ·· Ak ·teraz ·budem hovoriť podrobnejšie o alebo sfalšované reakčným priemyslom 
Prévertovi a Kosmovi, tak iba preto. lebo lacnej záha");'· 
~;: iclí -spoločnom diele nášiel kritický rea-
lizmu~ francúzskej modernej piesne svoj · Kabaretné umenie takého Wedekinda, 
näjčistejší výraz. . Bierhauma, Tucholského sa udusilo v bo-
' Veľkí . francúzski skladatelia: Milhaud, hémstve. Brecht, .Eisler a Dessau so svojimi 
Poulehč; Fran~aix, Nigg, Jolivet, Auric, Du- prevažne politickými agitačnými songmi, 
tilleu.." ·nie sú t}'lll ukrátení, čo ako pôvab- ktoré sú skutočnými majstrovskými diela
;,ý a podstat:O.ý In[}!-e b)~f ich príležitost.ný mi, prichádzajú menej do úvahy, l~bo mi 
príspevok k mod~r,nému)., š~nsónu. g , ru~h ide.'~ o široké pole zábavného uxnema. Ide 
však vždy _ide 0 osamo't!)ne •. vedľaJs~ ":'Y: mi'·;·o prel~onanie zhubnej schizmyb ktorú 
tvon· v rámci ich veľkého diela. Treba. tiez vytvoril k;:tpitalizmus medzi vy.sokýl1lt ume
kriti~ky dodať, že hudobná interprptácia nim privilegovaných vrst~ev a lacnou zá
i'asto bujnie na úkor nálady textu a za- bavou proletárskych más. Moja práca v ob
tláča ju do pozadia. lasti hudby, hudobného divadla a filmu 
· u Préverta a Kosmu máme do činenia má za cieľ pomáhať prekonať tento rozkol. 
~ výnimočným prípadom. Skla~atef, ktorý Som presvedčený, že v socialistickej spo
dosiahol významné úspechy aJ vo "váz- ločnosti nebudú dva druhv umenia, ale že 
nom" žánri (scénické oratórium " Les Ca- tak ako v časoch veľkých klasikov, veľké 
1\uts" _ por. Slovenská hudba. 1959, č. umenie bude presahovať až do zábavného 
9), našiel tak pregnantne osobitý, pôsobivý, umenia. Preto d~vam podnet, ktorý pova· 
jednoduchý, slovu slúžiaci kompozičný sloh, žujem za podstatný z francúzskeho šans,Ó• 
že z množstva šansónov možno s určJtosťou nu. do diskusie: o socialistické zábavné 

K S · á m.,.;enie. Preto som tiež pretlmočil viacero vvcítif ktoré sú osmove. pomeruem n - ., 
• ' 'š' h La · h ' l a šansónov do nemčinv (preložiť ich nemož-žvv najvýznamneJ JC : " pec e a . J 

haÍaine". • Dans ma maison·', "Le cauche- no!) a nechal som ich spievať významnými 
inar dtľ ~bauffem de taxi", " L'Orgue de opernými spevákmi v Apolónovej sieni 
Barbarie", "La belie saison". · Nemeckej šmtnej .opery a preto som napo· 
• Tieto šansóny dobyli svet, lebo :sú rea- kon pripravil aj knižné vydania francúz-
listickými majstrovsk~·mi dielami. . .• skych šansónov. 
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L ADISLAV GALKO 

Vznik "Slovenských spevov" 

. Koncom júla roku 1880, teda práve pred 
{)semdes:atimi rokmi, vyvrcholilo temer sto
ročné úsilie slovenských ľudomilov o trvalé 
zachovanie slovenskej piesňovej tvorby vy
daním prvého zošitu prvej samostatnej no
tovanej zbierky sloyenských ľudových pies
ní, k torá nesie skromný, ale výstižný názov 
Slovenské spevy. 
. Vydaním prvého zošitu Slovenských spe
vov a vydávaním ďalšieh šestnástich zošitov 
do roku 1907, ako aj dodatočnou edíciou 
posledného zošitu po temer dvadsaťročnej 
prestávke roku 1926, vznikla jedinečná, 
dnes už skoro neprls tupná a širšej verej
nosti neznáma trojzväzková zbierka b ezmála 
2000 ľudových piesní, ktorá si n :elen svojím 
obsahom a rozsahom, ale aj tým, ako vznik
la a za ak)•ch podmienok sa realizova:!a, 
~aslúži plným právom obdiv každého kul
túrneho človeka. 

Slovenshé spevy sa zrodili v konečnom 
'štád~u dlhého a zložitého vývojového pro
cesu vo formovani nášho národa, ktor)' sa 
v 19. storočí zmietal v nových myšlienko
vých prúdoch, usJujúcich sa 'o oslobodenie 
človeka a najmä o, pozdvihnutie pospolitého 
ľudu. Tento proces bol zákonitým dôsled
kom prerastania duchovných hodnôt po
spolitého ľudu nad hodnoty vedúcej spo
ločnosti; hodnoty ľudu prostredníctvom 
vzdelancov ľudového pôvodu začali v ňom 
pomaly, ale nezadržateľne prenikať zo s~á- , 
ročného ústrania, až nakon :ec vziludili nf 
·záujem osvietených jednotlivcov 'z radov' 
vládnúce'j tr:edy. Pozornosť upútalä predo
všetkýmľudová tvorba, dovtedy za~návaná, 
a tu vznikol zároveň i záujem o ľudovú pie
seň. Spočiatku to bol len jednoduchý prejav 
Qbdivu dovtedy nepochopených hodnôt ľu
d oVých piesní, najmä ich textovej stránky, 
ktorý sa časom začal i prakticky uplat
T'íovať v spoločenskom živote vzdelaneckých 
vrstiev spievaním a hraním ľudových piesní 
.a neskoršie aj ich náhod;lýrn zapisovaním. 
V konečnej fáze stalo sa módnym aj ich na
podobňo,>anie. 

Takýto záujem o ľudovli' pieseň je do· 
kum'entovaný a j u nás už od konca 17. 
storočia. No až u Bohuslava Tablica vyústil 
obdiv do hlbšieho záujmu. Bol to práve on, 
k torý prvý písomne upozornil na · vzácne 
hodnoty "slowenských zpéwu". Už tým, že 
v svojich Pdezyách . (r. 1806) v rámci ume-

lej slovesnej tvorby hovorí prevažne o 
p ~esni, ,ľudu, stvajúc ju tým vedome na 
roveň 1 

of.ciálnej poézie, vyzdvihol jej vý~ 
;mam ako vážneho kul túrneho činiteľa . V. 
obšírnej úvahe zaoberá sa tu jej spolo
čenskou funkciou a posudzuje ju i z histo
o·ického stanoviska. 
· Spočiatku hovorí tu Ó "Zpéwii mezy Slo
iváky libowánj" a uvažuje: " Zdá se pak 
národ náš samau nálu.ran k básnjrstwj a 
k skládanj zpewu powolán b}•ti." P op'ri ob
ľuqe spevu rozpisu je sa i ·o bohatosti pies
ltového obsahu: " Miádency n panny nasse 
Í1emagj témer milegssjho nad zpewy za· 
méstnánj. Buďže cestu nekam konagj, iu~eb 
pracugj, na poli, aneb we winicých, buďže 
žnau, aneb pi'edau, neh na tráwu pro svtig_ 
dobytek gdau, aneb gaka ukoli ginau pracý 
Še zanássegj, wždycky mysl swau zplhvy 
wyrážegj." 

Tablicove pojmy "pjseň" a "zpéwy'' ne-. 
inajú presne vymedzený rozsah. Používa icl~ 
v súvislosti s piesňou ľudovou i umelou, 
svetskou i cirkevnou, pričom nerozLšu je ani. 
ťext od nápevu, takže iba z kontextu možno. 
vyrozumieť, o ktorý d ruh alebo zložku ide: 
Pre ľudovú p:eseň používa Tablic iba ozna-' 
Čenie "slowenské pjsné" alebo "slowenské 
zpé,vy". No v poslednej l<apitole Poezyi ·pod. 
titulom Melodye Nacyonálnjch n,eb wla'šten
ských zpewú hovori už jasne len o nápe
voch, čím obracia osobitnú, pozornosť i ná 
hudobn ú zložku slovcnsk)ích ľudových pies
ní, aj ll:eď ďalej aRo príklad uvádza zasa 
len texfy. · • 

Nakon:ec po úvahe o " milowánj zpčwú 
nassj ch Slowákú" nepriamo nastot:l závažnú 
otázku: "Gestli takowéto weliké. zpéwu mi
lowánj . . . pi'i nassem národu znamenáme: 
tedy snadno se odtud zawjrati môže, že 
Slowácy g:ž za staŕodáwna, bywsse gessté 
Pohané, swé pjsné miHi. Zádnj wssak po
hanský,ch predku nnssich zpewowé negsau 
zachowáni." T ým poukázal Tablíc nielen 
na vzácnu starobylosť a historickú hodnotu 
slovenských spevov, aľe súčasne prvý upo
zornil na ich nenávratné zanikanie, a tak: 
hepriamo naznačil a j možnosť ďalších ne
itahraditeľných strát. Toto memento zostalo 
\·ážnou ·výstrahou pre nasledujúce poko
lenia, boLto vlastne prvý popud ·pre zá; 
ťhranu slovenskej ľudovej piesne. Ďalej išlo 
už len o to, čo a ako zachraňovať. · 
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Kollárovská generácia azda ani netušila, 
na nkú závažnú a zložitú úlohu sn podujíma, 
keď si zaumienila zachytiť a zachovať p:es
ňové bohatstvo slovenského ľudu v tlači. 
Predstavitelia tejto myšlienky stáli pred 
mnohými neujasnenýrni p~oblémami a mali 
riešiť veľa zložitých otázok, týkajúc:ch sa 
jednak výberu piesn(, jednak spôsobu ich 
podchytenia a podania. 

Predovšetkým nemali prehľad o množstve 
živých piesní. P opritom existovalo nepre
hľadné množstvo rozmanitých piesňových 
útvarov. Ztla vedľa seba pieseň duchovná 
i svetská, pieseň umelá, p~oblematický pies
ňový výtvor "vyšších stavov". i pieseň ľudu. 
Existovali piesne sa my osebe i rôzne ob
radné piesne, nerozlučne spojené s rôznymi 
ľudovými zvykmi a obyčajami. Bo'a tu 
samostatn•Í hodnota piesňových textov i 
osobitná hodnota píes!"tových nápevov. Vy
skytovali sa pochybné "slovenské" p:esne 
so slovenskými textami, ale s núpevmi viac 
alebo mene j neslÓvenskými, a opačne, ·ne
slovenské texty so slovenskými nápevmi. 
Boli tu tiež umelé texty s ľudovými nápev
mi a t :eto zasa s cirkevnýroj textami. Pritom 
existovala textová i ~elodická variabilita 
piesní. Na jeden text bolo niel<oľko náne
vov o opačne, na jednu melódiu niekoľko 
rôznych textov. Niel;:Loré piesne boli vše
obecne rozšírené a známe, iné boli zasa 
zjavne typ:cké len pre určitú oblasť. Na 
základe týchto skutočností museli sa skôr 
alebo neskôr vy!loriť pálčivé otázky pôvod
nosti, čo je slovtJnské, čo je ľudové, čo je 
prvotnejšíe, ako aj zložité otázky ľudovej 
tvorivosti _v okrajových slovenských oblas
tiach. Zo stanoviska zachytenia a podania 
piesní p richodilo _,sa zQoherať vážnymi otáz
kami jazykoYého a hud9bného zápistt, keďž~ 
vedľa jazyka vzdelancov žili aj rôzne ná
rečia-"krajomluvy", takže hudobný zápis 
vyžadoval zasa osobitnú odbornosť. Z edič
ného hľadiska bolo potrebné zamyslieť sa 
nad zložiloh otázkou noto tlače i nad zá
važnými otázkami vydavateľskými a odbe
rateľskými. Okolnosť, že v týchto časoch 
boli poruke i starš:e zbierky náhodilých 
zúpisov rôznych piesní, zväčša len textov, 
z ktorých mnohé už nežili, vec ešte viac 
komplikovala. 

Uvedené problémy bolo nevylmutne po
trebné riešiť pri snahách o vydanie a zacho
van ie ľudových piesní tlačou. Niektoré 
úspešne riešJa už kollárovská generácia, no 
mnohé z nich nevyriešili ani nasledujúce 
pokolenia. Neskoršie sa nimi v~ne zaobe
rali aj vydavatelia Slovenských spevov a 
nejedna z uveden)·ch otázok je ešte i dnes 
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sporná. Z tohto stanoviska treba hodnotiť 
i poč.atočné pokusy o piesňovú edíciu. 

Prvým skromným výsledkom cieľavedo
mej snahy o záchranu slovenskej ľudovej 
piesne boli dvojzväzkové "Pisne swétské 
Lidu slowenského v Uhrjch, vydané Jánom 
Kollárom roku 1823 a 1827 pod menom 
spolupracovnlka Pavla Jozefa Šafárika, k to
ré zachytili 222 piesr'iov)•ch textov. K dva
nástim z nich zapísal Martin Sucháň i ná
pevy a upraviac p:esne pre kl avír, vydal 
ich roku 1830 samostatne pod ú ulom Pisné 
svetské lidu slovenského v Uhľ-ích do mu
sických not pro klavír složené (titul pre
vzatý z Riznerovej bibliografie ). To bol 
súčasne aj prvý pokus o nolové vydanie 
slovenských ľudových piesní. Výsledok 
oboch ed1cií nemohol uspokojiť na jmä čo 
do množstva piesní, a preto sa Kollár usi
loval o rozsiahlejšie vydan.:e. Jeho d voj7.väz
kové Národnié :;piewanky, vydané roku 1834 
a 1835 s výstižným podtitulom Pjsné swét; 
šké Slowákti w Uhrách gak pospolitého lidu 
tah i wyššjch stawti, priniesli vyše 2600 
piesní, čo bol už úctyhodný počet, no boli 
to opäť len texty. Táto okolnosť by dnes 
mohla vzbudiť mylný predpoklad, že kollá
rovská generácia ešte nechápala pravú hod
notu hudobnej zložky p:esní, a pre~o azda1 

nemala záujem o nápevy. Záujem však ne
sporne bol, veď sám Kollár sa tohto problé· 
mu niekoľkokrát vážne dotýka a zachyten.:u 
ľudových nápevov pripisuje i hlboký de jin
ný zmysel. 

Už v úvode k Piesl'íam swéts.l.:ým píše: ,.I 
weliká rozmanitost melodij tčchlo zpčwu 
podiwenj hodna gest," pričom súčasne ako 
prvý vyslovuje i vrúcne žela nie: " ... které 
l>dyby riiH<do sebral a usporádal náležite, 
wýbornallbY sohč zásluhu zjskal .o budaucj 
nčkdy sJÓ,vansko-národnj operu." V-druhom 
zväzku Národných zpíewaniek, v ' lí:ap;tole 
O Nápewách čili melodiách Slowenských 
Zpiewanieh zdôrazňuje: "Kwapný bylby 
sattd toho, kdoby gen o texte a obsahu 
tčchto Zpiewaniek saudil, bez melodij: we 
slowenských pjsnjch gest pjseň s melodiau 
nerozlaučne spogena. Mnohé pjsnč gediné 
pro krásnau melodii pamatné a obljhené 
gsau ... " Na ďalšom mieste Kollár hovorí 
v tablicovskom zmysle o hodnote a mnoho
tvárnosti nápevov a nakoniec opakuje sko::-o 
doslovne to, čo hol svojho času napísal 
v úvode k Pjsiíam swetským: "l\Ielodie slo
wenské magj púwodnost a samostatno st .. . ; 
magj nesmjrnau rozmanitost, gedna a táž 
pjseň múže se podle rozličných melodij 
zpjwati, k. p. pjsnč z 12 slabičných Ale
xandrjn u záležegjcj, magj té~er každá swau 
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9bzwláštnj, ginau a ginau. notu. Pro každý 
čas, mj sto, práci magj Slowáci giné me~odie, 
1;:. p. giné melodie swadebné, g :né pfi sene, 
na lankách, giné na chlumjch wrchu a w 
údoljch, giné w tichých domjch a na pl'ad
kách: které kdyby nekdo sebral a sporádal 
nál~žite, wýbornauby sobe zjskal zásluhu 
o budaucj slowensko·národnj operu" (slovo 
slowensko zvýraznil pisateľ. tohto článku). 
c I zvonku bol Kollár, ako sám uvádza, 
nabádaný "o zpewe a hudbe národnj Po
gednánj negaké wšestranné obstarati a ge 
ke Zpewankám pl'ipogiti ... ", čím je sú
časne dokumentovaný aj širší záujem verej· 
nosti o hudobnú zložku piesní. Zjavne sa 
v~ak necít] povolaným na túto úlohu, keď 
v snahe .vyhovieť požiadavke verejnosti ob
rátil sa v te.ito veci o pomoc na hudobného 
znalca Ladislava Fiiredyho, slepého uč:teľa 
h~dby v Budäpešti. J eho obšírnu úvahu 
uvádza Kollár s priznan ím : " Ponévadž wy
dawa•el téchto Zpiewanek wjce milownjkem 
než hlubokým znatelem a cwičencem w 
hudbé gest, klade zde radégj sandy giných 
o této weci." Je v:ac než pl'avdepodobné, 
že napriek hlbokej znalosti p:esňovej pro
l;llematiky neovládal Kollár notové písmo 
na.toľko, aby vedel počutú melódiu priamo 
zaznamenať, a podobný nedostatok možno 
predpokladať ~j u jeho spolupracovníkov 
a iných zberateľov tej doby. Táto okolnosť, 
vyplývajúca. z prílišnej špeciálnosti pred· 
llletu, bola zaiste jednou z hlavných príčin, 
prečo Kollárove edície nemali hudobnú 
;zložku. 

No myšEenka zachytiť okrem textov aj 
nápevy. ľudových piesní p redsa neprestajne 
žila. Kollárom citovaný hudobný odborník 
L · Fiiredy, hovoriac v N úrodných zpiewan· 
kách znalecky a s istotou o hodnote a svoj· 
ráznosti slovenských ľudových pÍ(!sni IV olks· 
lieder), dáva už tejto myšlienl'e aj kon· 
krétnu náplň. "Nazdávam sa teda s urči
tosťou," hovorí na konci svojej -úvahy, "že 
by sme v úplnej zbierke týchto slovenských 
ľudových spevov našli nedoceniteľný poklad 
pre zna lcov hudby - nehovoriac o ostat
ných ... " (preklad z nemčiny v novom vy
d:mf Nárqdných spievaniek z r. 1953). Svoju 
myšlienku sa pokúsil Fiiredy aj realizov_ať. 
J ego · Národní nápéwy ku Zpéwankám od 
Jpna Kollára. Do not pro klavír uspoŕáda· 
né •.. , vydané . roku 1837 so skromným 
počto.m 25 piesní; sú však opäť jasným sve
dectvom toho, ako ťažko sa u nás vtedy 
ujímala no to tlač, svedčí to súčasne aj . o na
šich V"ledajších neutešených pomeroch vôbec. 
Ze už. od čias Kollára panovala vedomá a 
trvalá snaha o zachytenie a zachovanie 

slovenského · piesňového bohatstva v jeho. 
~plpom rúchu i s nápevmi. potvrdzujú na-: 
pokon nielen už spomenuté tlačou vydan~ 
edtc~e Sucháňa a Fiiredyho, ale a j mnohé 
od tridsia tych rokov minulého storočia v 
rukopisoch zachované zbierky .fudoÝých 
piesní, ktoré zapísali A. Dvortsák, A. H. 
Krčméry, J . Czupra (vyšla r. 1958 tlačou), 
I~. Vansa, A. P. Bulla, Ern. Timko (čiastočne 
uverejnené v Sborníku piesní . . . Matice 
slovenskej z r. 1870) a P. Križko (uložené 
sú dnes v Literárnom a rchíve Matice slo, 
venskej). I sám F iiredy zozb:eral viac pies
ní, ako uverejnil v svojej tlači, lebo v prvom 
zväzku neskorších Slovenských spevov jli 
zverejnen)•ch desať j eho iných piesní z roku; 
1842. Rukop~s tých to p iesní je zatiaľ ne~. 
zvestný, možno, ze bolo v ňom i viac 
záznamov. 

Skutočnosť, že kollárovská generácia na· 
priek všetkému tisiliu nemohla uskutočniť 
svoje túžby v plnom rozsahu, _mala hlbšiEi 
ltorene. Spočívalo to v samej podstate pac 
nujúceho spoločenského por:adku a neúspe·. 
chy vyplývali z neblahého postavénia ná-: 
roda. Všeobecná nespokojnosť, vy rasta júca' 
z neuskutočnených a v daných pomeroc~ 
ne11skutočniteľných túžob a potrieb sloven.:: 
ského človeka. smerovala v nasledujúcom 
pokolení. k snahe o zmenu slovenských po; 
merov, až nakoniec vyvrcholila v revoluč
nom hnutí meruôsmeho roku. , . 

V p ríprave týchto dejinných ~dalostí na 
čas ustúpil do úzadia pre naliehavejšie úlo~. 
hy aj roznietený záujem o hudobnú zložk U: 
slovenskej ľudovej piesne. Doba vyžadovala 
zburcovať národné povedomie širokých vrs· 
tiev f.udu, prebudiť ,ich sebavedomie, ~ričom 
sa za - ve,ľmi účinnú zbraň pokladalc;».ft01,1ka··· 
zavanie na' schopnosti a ,hodnoty ľuq-~J, prq•.• 
striedkami jemu najbližšími, vlastnýrlii, naj; ' 
zrozumiteľnejšími a Iiepopierateľnými ~ 
slovesp.ým obsahom ľudových piesní. Skú; 
senosti získané na · základe hlbokého štúdia 
textovej stránky ľudovej piesne s jej bb-· 
hatstvom foriem a obsahu, s )ej p riam ohro~ 
mujúcou silou pravdy a· ľudovej mú,<;lrost~ 
pomáhali rodiť jedno z najsvetlejších ~oN" 
slovenskej li teratúry, predovšetkým poézjtí-: 
V jej rámci napodobňovaním ľudovej piesi).é_ . 
vytvorila Stií!ova škola značné množs~vo 
umelých p iesní, poväčšine s . vlasteneckým' 
obsahom, t zv. piesne národné, často i pria· 
mo na všeobecne · rozšírené nápevy ľudo~ 
vých p iesn í, v tedy zvaných prostonárod~ 
ných, z ktorých neskoršie nejedna i zľudo'.; 
vela. Pritom však ani záujem o hudobnú' 
~Jožku. ľudovej piesne celkom neultasol. D~~ 
kladom toho sú v Literárnom archíve Matiée 
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~l~v~n,skej zachované rukopisné Zábavníky 
~tudujúcej mlá d_eže z rokov 1840-1848, v 
ktprých _sa vedľa množstva piesi'íových tex
iov nachádzajú i notové záznamy. 
, Je len prirodzené, že neúspech boja. do 
ktorého sa vkladali nielen všetky nádeje, 
ale aj všetky sily utláčaného slovenského 
~Joveka, vyústil napokon v hlbokom skla
tnarií. Po smutnom desaťročí· nečinnosti, 
ktoré nasledovalo po márnom zápolení, za
~jnalo sa opij.ť tam, kde sa .;, revolučných 
~.soch prestalo, do nového života sa za
počalo burcovať rozpomienkami na slávne 
f;lni národa - vlastenčením. V tomto zmysle 
J. ( !) H. Skultéty s P. Dobšinským už 
~oku 1858 v časopise Cyrill a Method ( č. 
25; str. 202) článkom Vyzvanie k sbierlte 
Slovenských národních pesflí slovenskej ve
~«;liflo,sti adresujú výzvu .na zbieranie "zá· 
palistých spevov a p:esní nurodních" .. Tu sa 
~alujú, _že tieto "národné piesne dopos:aľ 
ll.:esú, v]edJlo sosbierané", a vyslovujú i že, 
!~nie, aby " sä tyt!) národnie piesne . . . po
s_~ieraly, v iede]l veniec svily a . takto na 
syčtlo vydaly.''. Týmito slovami síce obra· 
taj(! opäť zreteľ- na zb:eranie piesní, ale 
y_ ·zmysle dqby len n::1 zbiéranie umelých 
vl~steneckých pie~ní národných. Pritom :sa 
c}s;I.O::hýl ili niele~ pd pôvod_nej kollárovsko
~túr?:v~k_ej k.?ncep cie ľ~~ovosti, ale _obc~á
dzaJu aJ zlózku ]:l.udobm,J., nakoľko Iin' 1šlo 
lén o zbieranie textov. 
~).>~gcll~ť- ~ovorí o. štyri . roky neskoršie 
lj.j . -Augustín Horislav Krčméry v Sokole 
*,.roku 1862 (str. 246) v článku Slov o o v y
ä_áv_a~í .národních nápevo.v a shladieb slo
v_e,.Íských, i keď už čiastočne ináč. Spočiat
~),1. ra<!í; redakcii S,<;~koln "vydávať hucjobnú 
._p;rí~ohu pôvodnÝ,cq, ~~<~adieb, zvlášte ale ná· 
·~l>~ních slovenských nápevov", čim pokra
~J.!]e v koncepcii _ur~ovS;nej prí~azom doby, 
~e už s hudobným zreteľ.om. V.J1éj zotrváva 
~- v ďalšom texte článku, keď naháda, aby 
s~ započalo. . s .. vydávaním "národních ná
P!fVOV'~ z. !=hrástkovho Venca. V to~ čase 
totjž . pripr.av<;~·val ty.fichal Chrástek typ ický 
spol~censký . tex t o vy spevníček . veniec ná· 
rpdnic;Q. piesní slovenských -;- vyšiel kon
<;:orn . toho . istého roku 1862 - obsahoval 
~~ač_riý p_oč,et Ull'\~lÝ,ch piesni vlasteneckých, 
lj.,. obsllhom. ktoré)ló hol Kr~p.1éry - obozná
ij,J,ený., 1}-le, v nasle,dujúcej č~sli , ijláp!m p,i
~ádza. r; my$J.ienkou, že . ,,keď' -' sbiérka ven
C!Jvá dokončí' sa, tak majú nasledovať . Íiá
p_e\ry PÍ'9Sto_näroqních . pies~Í- . naš ich ; .. ", 
9í.JP. n11!lvä,~uje už. pri~;~mo)l požiadavkou na 
(radicí:u ~ohoročný<;h_ snáh, oživujúc takto 
l{i;>Uáro"sko-fii:redy9vský sen, o zaehovani ľu
dovýcb 'piesní'i'·s nápevmi.' Hudobnú strán-
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ku zvýraznu]e celkÓm zre•eľne otá-..ko~: 
" ... na čože by boly piesne bez hlasu" ? 

Napriek tomu, že I<rčméry v svojich 
úvahách nakoniec dospel k takému záveru, 
ll i keď svojou osobnou praxou značne pred
stihol "národnú" teóriu tým, že už v mla
dom veku zbieral a zapisoval ľudové pies• 
ne, predsa len zotrval na svojom pôvodnom 
stanovisku. V zmysle tohto stanoviska aj' 
uverejnil v Pešťbudinsk11ch vedomostiach zo 
septembra 1862 (č. 75) " Prevolanie" na zbie
ŕanie nápevov k vlasteneckým umelým pies~ 
ňam. No redakcia (Ján Francisci) odviedla 
pozornosť iný m smerom, keď dala pod člá
nok poznámku: "Iste chvály zasluhuje toto 
podnikanie ; ale zo ·svojej strany za potreb· 
nejšiu a o mnoho vážnejšiu vec ' držime 
sosbieranie a umelecké usporiadanie prosto
národních nápevov, k čomu dosavaď žiad
nych príprav_ nevidno ... Nože rodáCi, k to 
'Vezme na seba zavedenie a shromá:ždenie 
takej sbierky?" Krčméry"boi však dôsledný 
a chcel uskutočniť svoj plán do konca. Do
kladom toho ie niekoľko osobitných hu
dobných príloh Sokola z toho istého roku, 
redigovaných z poveren ia redakcie toh to 
časopisu ním samým pod názvom Hlahol,. 
ktoré obsahujú len umelé piesne, zväčša' 
vlasteneékej náplne. Pre výsoké náklady· 
spojené s nototlačoi:t a pre nedostatok pro; 
stl'iedkov sa však po šiestom čísle vo vy'
dávaní IDahola nepokračovalo. Teda nie
lenže neprišlo- k persp~ktívnemu _ vydá,'anili 
ľudových piesní, ale neuskutočnila s:í ani 
pôvodná Krčméryho snaha o úplné ryďanie' 
" národných piesní" z Chrástkov~ó Venca. : 
' Nový popud bol _však Krčmérym daný, 
a to práve .v dobe,_ "eď vývoj ~oločenských: 
pomerov v Ra~úsko-uhorskej monarchii dá
val reálne11prédP.bklady pre splnenie aspoň' 
~máln)'~h - žiado'stí Slová.koy . A zdá sá, 
že na ~áklade redakčnej poznámky kti
Krčméryho .,Ptevolaniu" začal zbieráť f.u
dové piesne ' i n áš p rvý- škoie~ý huaobffik 
~udovít Vansa (1835- 1873); ·ktory 'pritóm 
súčasne ·ako prvý začal i s' VýskufuóÍ.n . slo
venskej ľudovej piesne ·po stránke ·hudób
nej. Pripravoval rozsiahlu, ila svqj · čas: príe~ 
kopníc~u notóvi!ÍlÚ , z]?ierku, v kt?rej prľ 
~ednotlivých piesňach 'Udával i nieriá - spe~ 
v'ákov, miesto z4pisu piesní, porovnával ·m·e~ 
lodické varianty·, 'ódkázóv:il na· textové . va~ 
rianty zo zb~erok Kollára a . Chrástka,' no; 
ž:i!ľ, nestihol jú dokonči{ pré predčasn~ 
smrť. ',ľáto vzácna zbierka výše '250 noto
vaných piesní sta1n. sa neskoršie pros~ďJ 
níctvom jeho mladšieho brafa Jána zákl'ad-" 
frým prameňom p re Slovenské spevy . • · , : 

(D:~·kolťi:enie v''bJdúcom/~WeJ 

O vernéj in·te~pretäcii Bachovýéh huslových sólových sonát 

N otové záznamy ~onát stavajú huslistu 
pr~d ner?ešit~~~é pr?blémy. J e to samozrej
tne, ak Sl uvazrme, ze v dobe vzniku týchto 
~onát; r., 1720, ~eexistoval ešte dn~šný mo
aerny slak. Akym slákom hral Bach? Eise
naš.ské Bacho.vo múzeum mi oznámilo i<e 
ilili bachovský slák ani kópiu takého sláka 
nemajú, no udávajú o sláku tieto dáta : 
1. Dlžka vlásia 58 cm (dnešného sláka 66 
cm). 2. Vzdialenosť medzi p rútom a vlásím 
pri žabke . 2. cm, v prostriedku 5 cm, na 
konci sláka 1 cm. Slák hó! teda obl úkovitý 
- nie rovp.ý, corelliovského typu - ako 
t<! tv.rdí nieko~lco anglických hudobných 
h1stonkov. 3. Pú žabke nebol mechánizmus 
regulujúci napnutie. Zabka a slák boli z jed~ 
ného kusa alebo bola žabka pripevnená na 
slák drôtom. 4, Sláčikový prút hol z lies-
kovca alebo z vŕby. · 
. Ak si uvedomíme, že v tých časoch bola 
~ohylka omnoho plochejšia 'ako dnes, ľahko 
si môžeme predstaviť, že takýmto slákom 
polo možné hrať nielen trojzvuky, ale i 
~~vorzvuky, Ak sa tento slál< pritláča] o stru
~y, prút povolil, konce sa k sebe pr iblížili 
a -~l~sie mohlo J?riľnúť ku _sklonu kobylky. rn . ]ednohl~s~e] hre bot~ možné palcom 
tlačtť na vlaste, ktoré sa· llilplo, a tak sa 
lllOhlo vylui.úť dotyku susedných . strún. Tú
to techniku palca popisuje Georg Muffat 
y predslove s;v,ojho diela "Florilegium s~-
cundum" (1698). ·· 
· Z . dôkladnejšieho štúdia Bachových ru
kopisov vyplýva i to, že v jeho preds·~ave 
zneli nielen a1wrdy vyvolané kritkym rých
lym smykorll, ale i dlhšie držafté a'kordy. 
Prvý typ a~ordu možno uspoÚojivo zvlád
nuť i šikovným narábaním moäérnvm slá
~om. Pomyslime len na fúgu g ni~l, ~ ktorej 
Je téma zložená z niekoľkých osminových 
a z ~edn~~ krátkej šestnástinovej figúr y. 
SprevadzaJUCe akordy sú dané v osminách. 
P1·et~ zn~ tá to fúga moderným slá kom 
lepšie ako ostatné d ve fúgy. Vydržané akor
dy možno lepšie zahrať oblúkovým slákom: 
~ap~. fúgu c_ dur ,, kde téma p ozostáva z poJ, 
stvrt a osmmovych nôt, lcým sprievoď .jé 
daný poväčšine polnotovými akordmi. Pre'
t<? ho~orí'?, že "poväčšine", lebo v tej istej 
fuge Je v.a«; akordov v štvrtinách. Porov
najm~ ~0., H .,. 12., 44. takť so 45. a po· 
dobnynu taktmJ.. Toto porovnanie vyvracia 
zároveň i ten argumen t, že polnotová akor· 
dová notácia .ie len dobovou notáciou, že je 
len zvykom písania. Ak by bol Bach pred
stavoval všetky akordy róvnako krátko -

ako !O niektorí dokazujú - prcdnesené ar
peggw, lm~ene, nemalo hy žiadny zmysel, 
aby r?z ptsal P.~~noty a vzá.pätí š tvrtiny. 

Co Je teda pncmou toho, ze Bach k to
rého i v notovo,m zaznamenaní po~náme 
ako svedomitého muzikanta, ktorý ešte aj 
ozdoby presne vypísal, je zrazu tak málo 
dôsledný v zaznačení akordov? Prečo ne! 
písal všade polovč noty alebo štvrtinové? 

Nn toto môžeme odpovedať len týmto: 
Bach mal na mysli dlhšie znej úce akordy; 
Y C dur fúge voči r ytmickej téme chcel 
podľa všetkého · postaviť po~aly plynúce' 
dlh~ie. z~ejú!!e h<,trmóp.ie - . azda ako pÓ: 
lcrac(,)vame comesu z chrdmatických 'poltó
nov, ktoré strieda štvrtinovými akordmi. 
N:e som _všalc presvedčený, že svojho času 
Bach alebo jeho žiaci ve'deli tento f~a
zlrujúci kontrast patrične uplaÍniť. Toto 
je veľmi ťažké ešte aj oblúko~ slákom. 
J e však nepochybné, že rozlíšenie v no
lovom zázname n ie · je ·náhod' né že Bach 
~al na. ~ysli dl~šie . znejú~e ak~.rdy alebo 
aspoň Ih,tzm d lhs1eh0 znema akordov. · 
. Vo fúge g mol .eXistuje· niekoľko takto.V: 
(35. a nasleduj~ci), .ktoré sú nerealizovÍJ.~ 
t.eľné moderným. 'sláko!Il. 'Spôsob notá.Cie 
pripo~a te~hnlJ::u I~ry: . 'pód J!OloVýfÍii 
?~~rdrm ?Slll1~ovy kontra:punk~. ' l 'o'ďf{cir'l 
!ller ~echJll_ky Jyzy P,ó'ty'dil_i• ·~ôj pŕi!d,Po@'~~ 
~e tieto akordy zn_elt na lýre ŕezoo:ÍÍÍG~ 
ešte ·aj v tedx. kéiľ už ťa~e\(aÍí osmíhofVí! 
ligúry . . Toto · b-qfď ~možné aj . p reto· --ién6 
lýra rezonovali··oinri(Jhó' dlh šie akó 1'HiísM 
ďa_lef 'pr~to, lebo brnknutún vyvolU:ný tó~ 
zrne dlhšre ako tón vyvdlaný slákom'. Tieto 
problematické akordy možno verne ' ·zahrať 
oblúkovým slákom. 
A~ert. Schweitze~ ~ svojej knihe o Ba

chovi uz r. 1906 zJ.stJl, že Bachova hudba 
s moderným slákom znie inak než sa to 
čít~ , z n~tové~o záznamu. R obll pokusy s 
oblukovym slako~ a podľa výsledku !ých to 
pokusov kategoricky vyhlásil, že Bac'hove 
husľové sóla možno verne predniesť len 
oblúkový~ slá;kom. V-yzval husliarov , aby 
<:hotovovah ·takéto sláky, a vyzý-val i hus
hstov, aby taký slák používali. Pravda -
alw sám neskoršie poznamenal - huslisti 
neboli ochotní vrátiť sa k primitívnejšiemu 
a ťažšie ovládateľnému sláku. Odôvod
ňov~ to tým, že poslucháči si už p rivykli 
ua mten~ívn~ tón I?oderného sláka a starý 
barokov~. slak vraJ už nemôže uspokojiť' 
nové poz1adavky. Len koncom dvadsiatych 
rokov začali viacerí experimentovať s kon-



štrukciou takého oblúkového sláka, ktorý 
by uspokojil i moderné požiadavky. I ja 
sám som experimentoval, kým konečne je
den dánsky husliar zhotovil podľa mojich 
.inštrukcií taký slák, ktorý zjednocuje veľkú 
tónovú intenzitu moderného sláka so schop
nosťou oblúkového sláku hrať akordy -
dokonca v pianissime. 

Moje experimenty sa niesli V · tom smere, 
abv sa "komhinovan)' " slák mohol ľahko 
striedať - podľa potreby, lebo by sa užival 
len tam, kde má poslan:e a účel: pri pred
p.ese homofónnych a akordických diel. Slák 
má mať vysoké klenutie, lebo moje expe
rimenty ma dovjedli pred túto alternatívu: 
alebo plochá kobylka, alebo vysoko klenutý 
slák. 

Ako najväčší a najdôležitejší problém sa 
oú ukázal tento: ako by bolo možné pri 
dlhších sólových partoch užívať napnutý 
slák a pri polyfónnych a akordických čas
tiach uvoľnený slák? - Túto problematiku 
rozriešil husliar Knud Vestergaard. Slabým 
t1akom palca na páku možno uvoľnený slák 
napnúť a naopak. Tento úkon možno urobiť 
bez toho, že by to narušilo hru. Napnutie 
možno takto regulovať podľa potreby. Ta
kýmto slákom možno dosiahnuť taký inten
;z:ívny tón ako modern)"ffi slákom. U voľ· 
neným slákom zas možno dosiahnuť prednes 
&kordov, ktorý veľmi presahuje akordickú 
schopnosť moderného sláka. Oblúkovým 
slákom možno omnoho mäkšie a melodic
kejšie formova.ť tón, farebnií. škála je omno· 
Jio rozmanitejšia a pri rôznych smykoch 
ptožno dosiahnuť lepšie znenie. Spiccato je 
l)mnoho mlikšie, čo je v barokovej hudbe 
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len prednosťou, lebo krátke a ostré spiccato 
v bachovskom štýle nesedí. 

Oblúlwvým slákom znejú Bachove hus
ľové sóla celkom inak. Stýlovú č·stotu už 
neruší monotónnosť akordov vo forte, roz~ 
trieštenosť melódie akordovým sprievodom, 
ťažko sledovateľná polyfónia (lebo niektoré 
basové tóny môžu len krátko zazn~eť), gro· 
teskné, dolu lomené akordv (aby basová 
melódia bola čo najzreteľnejšia - myslíme 
na prvú variáciu Ciaconne!) a snaha o vir
tuozitu (odmlet:e v paganiniovskom tempe). 
Oblúkový slák núti interpreta zahlbiť sa do 
hry. 

l\bl som šťastie ukázať A. Schweitzerovi 
svoj oblúkový slák v Kodani roku 
1954. Po zabratí Ciaconny medziiným po· 
veda! toto: "Ako je to možné, že týmto 
slákom možno hrať ešte aj spiccato? Zdá 
sa, že týmto slákom je ľahko narábať, 
zostávajú len problémy ľavej ruky." - V 
tomto mal úplnú pravdu. Lebo narábať ob
lúkovým slákom, to je pre tec.hnicky pokro
čilého huslistu otázka troch týždňov. Potom 
sa môže sústrediť len na prednesové for
movanie iliela. 
Voči doterajšiemu prednesu 'Bachovýc~ 

husľových sólových sonát budú azda niekto· 
ri namietať, že oblúkovým slákom prednese~ 
ný Bach nie je "brilantným" a ,.,virtuóz~ 
ny-m" prednesom. Na· túto námietku možno 
odpovedať s A. Schweitzerom: .. "Kým Ba
chove diela le~ia pred nami v notových 
záznamoch v svojej obdivuhodnosti, zatiaľ 
sa huslisti s moderným slákom voči nin,! 
neustále prehrešujú." 

Emil Telmányí 
s 
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ÁBEL KRÁĽ 

Fonetika v hlasovej výchove I. Godina 
a M. Palovčíka 

Nášmu divadlu pripadla po oslobodení veľká úloha pri budovaní socializmu, pri výchove' 
navého človeka. Zakladáme nové divadlá (med;;;i nimi i spevoherné scény) a žiadame od 
nich, aby neustále zvyšovali ideovú i umeleckú úroveň svojej práce, aby prekonávali 
všetky nedostatky, ktoré by im v plnení týchto tíloh preká~ali. V plnom ro;;;sahu a vo 
všetkých smeroch sa to týka ai ich hlavného umelec/tého nástroja - jazylw. Preto žia
dame, aby sa z našich scén o:;ývala taká reč, ktorá by bola adekvátnym a dôstojným 
náJ>!rojom šírenia ve[kých myšlienok. Tento ciel sledujeme svojimi poznámkami k fonetilte 
v príručke o hlasovej výchove od Imricha Godina a Michala Palovčika.' 

- Výchova spevákov je dlhý a veľmi ná
ročný pedagog:cký proces. Je teda spr4vne, 
ak sa na výchovu spevákov pamätá už na 
hodiná,ch hudobnej výchovy v ná rodnej 
škole. Učite1ia hudobnej výchovy na ná
rodných školách a rovnako i učitelia spevu 
na odborných hudobných a pedagogických 
školách potrebujú príručky, pomôcky, tak 
isto ako učitelia iných predmetov. Takýchto 
príručiek k hlasovej výchove u nás done
aávna nebolo. Hlasoví pedagógovia pracovali 
individuálnymi metódami a výsledky ich 
pr~ce záviseli od toho, aké školenie dostali 
älebo akú · mali spevácku prax. Ak si ešte 
učitelia spevu (ide najmä o učiteľov hu
ô.obný<;h škôl) "mnohé správne názory na 
metodické princípy a postup vyučovania 
spevu . . . úzkostlivo chránili'", nemohli sa 
dosahovať vždy dobré výsledky. Prvým váž
nym krokom k náprave tejto situác:e je 
lmižlca učiteľov spevu docenta Imricha Go
dina a dr. Michala Palovčík a : Hlasová vý
ébova. Podľa slov autorov má populárnym 
spôsobom sprostredkovať našim učiteľom 
spevu- základné vedomosti o hlasovej vý
chove a poslúžiť im ako " návod k zdolá
vaniu najzávažnejších problémov, s kto!:'ými 
sa učiteľ spevu v praxi stretáva" (tamže, 
str. 7). Pri jej hodnotení nesnúeme zabúdať, 
že j e to prvá väčšia práca o otázkach spevu 
iia Slovensku a že jej patri priekopnicke 
miesto v našej pôvodnej litera túre o speve. 
Toto miesto a takúto hodnotu jej nijako 
nemôžu a nechcú uprieť ani naše ďalšie po
známky. 
· Najprv stručne o jej obsahu. Na úvod
ných stránkach je krátky prehľad histórie 
vokálnej pedagogiky. (Je dosť neúplný. Via
cej pozornosti by si zaslúžila napr. ruská 
spevácka ško!a.) Potom nasledujú state o 
fyziológii hlasoVých ústrojov, ktoré napísal 
laryngológ MUDr. Milan Minárik, a po nich 
časť o výchove detského hlasu. V zhode 

s celkovým určením práce najviac pozornosti 
venujú hlasovej výchove od prvého po 
piaty ročník národnej ("základnej" ) školy, 
lebo tu sa dosiaľ robilo veľa chýb, takže deti 
vychádzali z národn),ch škôl s pokazenými 
hlasmi. Dalej správne upozorňujú aj n~ 
problémy hlasovej výchovy v období mu, 
tác:e, lebo nešetrným vyučovacím postupom 
v tomto prechodnom období vývoja hlas~ 
sa' tiež narobilo veľa škôd. V časti o hla
sovej výchove v dospelom veku sa sú~tre
ďujú najmä na dosiahnuti e hlasovej rezo-. 
nancie a melodickej jednol'atosti spevného, 
tónu. Nakoniec podávajú krátke návody, ako 
zvládnuť jednotlivé spevné útvary. V našich 
poznámkach si však všimneme iba otázky, 
ktoré· sa viacej dot),kajú fonet:lcy slovenčiny,. 

Netreba zvlášť zdôrazňovať, že spev SÚ• 
visí s rečou, artikuláciou, že artikulácia sa 
musí uplan'íovať aj v speve a musí zodpo
vedať fonetike jazyka. Uvážme len, že tzv . 
národné spevácke školy stoja na fonetickej 
báze svojich jazykov. Rešpektujú osobitosti 
zvukovej podoby jazyka a využívajú ich 
pri dosahovaní krásneho tónu bez 11jmy 
na zrozumiteľnosti spievaného slova. 

Dobrú výslovnosť v speve žiadajú aj au
tori tejto knižky. Píšu: ,.Názor, že spevá• 
kovi treba rozumieť, nie je najnovšieho dáta. 
No nielen rozumie(; spevákova reč musí byt 
zo spisovnej stránky bezchybná." (Str. 15.) 
Zdôrazňujú to na mnohých miestach. Ako 
sa však s touto otázkou vyrovnali v pnxi~ 

Predovšetkým sa autori dopustili zásad· 
nej chyby, keď svoje hlasové cv:čenia od
trhli od zvukového materiálu slovenského 
jazyka. (Iste ich k tomu zvádzali aj po
dobné cudzie práce.) V ich cvičeniach sa 
:všetka pozornosť učiteľa i žiaka sústreďuje 
na dosiahnutie dobrého tónu, ale cesty, 
ktorými odporúčajú ísť za t)-mto ·cieľom, 
nezhodnotili z hľadiska spevu v slovenshom 
fazyku. Od učiteľa žiadajú, aby nauč~! . žiak!l 
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,, . .. tvoriť umelecky hodnotný tón na všet
kých vokáloch, konsonantoch ... " (str. 132), 
ale praktickými cvičeniami túto zásadu na
rúšajú. Korene toho Vidíme v zlom vyrovná
van[ sn s protildadmi, ktoré našli pri zá
kladnom oceňovaní reči vo vzťahu k spevu. 
Myslia, že u človeka vznikajú vo funkcii 
rečových ústrojov zlé návyky už preto, 
lebo , .... hlasový orgán vykonáva dvojakú 
činnosť: hovor a spev" (str. 122, porov. aj 
str. 131), a tie zlé návyky majú vznikať 
pri reči (hovore). Vieme, že spev má svoje 
špecifikum, ktoré je neraz temer protichod
né so zákonitosťami jazyka.' No skôr hy 
sme boli náldonní tvrd ť, že príč:na ťažkostí 
je oveľa častejšie v :zle postavenom speve 
ako v samom výkone reči. Zlý návyk mô
žeme získať vtedy, ak hovoríme zle, no nie 
vtedy, ak hovoríme dobré, správne, pekne. 
P rotiklad reči a spevu, ako ho tu uvádzajú, 
je trochu zjednodušený. Vš:mnime si, čo 
hovorí o týchto veciach iný hlaso\>ý peda
góg v podobnej práci: , .Casio se fiká, a 
dokonce s pi'ídechem odborné znalosti, že 
zpev a reč v umeleckém prednesu a diva
delní mluve je neco jiného, že zpeváci ne
umejl mluvit, že se v obojím zachází s hla
sem jinak. To je pravda jen po fysiologické 
stránce činnosti samý ch hlasivek, ale o té 
v samém úlJ:onu reči a zpevu nic nevíme ; 
p o všech ostatních stránkách techniky hla
sového p rojevu, o kterých víme, které mii
žeme vedome ovládat a pestovat, .•. se 
zpev i reč naprosto shoduje ... "' 

Ide o to, že autoŕi príručky už v začiat
koch speváckej výchovy, keď žiadajú, aby 
učiteEa .'Začínali pri< vyučovaní spevu ,~vo
kálmi, .ktoré žiak d:vorí z hľadiska spevu 
nájlepšie a najľahšie, navrhujú aj cvičenia 
na hláskach ä (vo, no, zo, mom, non, ngon), 
ii {inu, nii, vii, fii), y (ny, iny, vy, zy, inym, 
ly). 

Hlásky ii, u slovenčina nemá. Poznáme 
ich iba z cudzích · jazykov a zo slov, ktoré 
sme' z nich prevmli. Ziaci národnej školy 
tieto ·W.ásky nevedia ani vysloviť, a ak sa 
hudú sústavne na nich učif spievať, hudú 
si nimi neskoršie narúšať svoju slovenskú 
artikulačnú bázu. Ak skôr dos:ahnu dobrý 
tón na týchto hláskach. čo au'ori predpo
kladajú, iste to hudú chcieť využiť v speve 
- v snahe po " dobrom" · tón"C hudú im pri
spôsobovať artikulačné príbuzné slovenské 
hlásky i, u , e, o. Pritom dobre uvážme, že 
ide o žiakov a učiteľov národných škôl. 
Opäto_vne · uvedieme názor J. Holečkovej
Dolans-kej: "Mejme' .:stále . na mysli, že to, 
co se zpevák učí, bude ia.ké pak ve zpevu 
d~lat . . . " (tám~e,-' .str;f.'109) . Preto v práci 
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tejto autorky nenachádzame také cvičenia, 
ktoré hy nerešpektovali zvukovú podobu 
českého jazyka a mohli by viesť -k narušo
vaniu správnej českej výslovnosti. 

Podobný postoj máme aj k hláske y. 
V slovenčine je iba graféma y , ktorá ozna
čuje tú istú hlásku ako graféma i.• Len 
vtedy, ak by žiak skutočne artikuloval (spie
val) hlásku i viac vpredu a vyššie, mohli 
hy sme ho učiť vyslovovať ju viacej vza:du 
a nižšie. Ale ani z tohto dôvodu ani z iných 
príčin (napr. kvôli dosiahnutiu hlavovej re· 
zonancie) nemožno učiť slovenský s·pev na 
h láske y. Nesprávne je potom učiť spev na 
slovenskej hláske i tak, že " ... pri vyslovení 
vokálu »i« formuj e ús ta na vyslovenie ~Y''• 
ale v spojení so spoluhláskou ~h čiž~ vy
slovujeme .. jy«." (Tamže, str. 129.) Nevteme, 
o aký zvuk išlo autorom, keď na inom mies
te napísali, že hláska y môže byť napr. 
formovaná "trochu do »U« alebo »o«" (tam
že, str. 99). Myslíme, že sa tu učiteľovi spe
vu odporúčajú nesprávne a nebezpečné ces
ty . 

Mýlia sa aj v hodnotení rôznych variantov 
hlásky e z hľadiska ich využ:tia v sloven· 
skom speve. Nežiadajú vyslovovať (spievať) 
slovenské e, ale hovoria, že tzv. jasné e 
"v speve znie oveľa voľnejšie a v pomere 
k požiadavk;ím slovenskej fonetiky aj správ-. 
nejšie." (Tamže, str. 59.) M yslíme, že i na 
národných školách treba učiť v zhode s ve
deckou pravdou, teda správne. Dalej hovo
ria: "Keďže jasné .. e.< je niekedy dosť ťažko 
naučiť, odporúčame ho tvoriť pomocou vo
kálu .. a .. , a to tak. že ústa otvm:íme, akoby 
sme chceli vyslovovať vokál ;"a .. , no vy
slovíme vokál »e«, Tým dosiahneme šíroM 
»e«, ktoré h;Y. síce v hovorenej .reči pôsobilo 
nevkusne, !Ilie · zato v speve .s,a uplatňuje 
veľmi dobre." (Tamže, str. 6Q.) To zasa 
kvôli tomu, aby sa dosiahlo dobré vyrov
návanie tónu s rôznymi vokálmi, Obávame 
sa, že žiaci nebud~ spievať správne slo~ 
vensky, ak ich učitelia budú učiť spievať. 
hlásku e podľa tohto návodu. 

Viacej pozornosti by sa žiadalo pri popise 
spievaných samohlások. V príručke sa napr. 
hwori o výslovnosti samohlások toto : 
" . . : . <pri všetkých samohláskach špička ja
zyka sa dotýka predných spodných zuhóv", 
(Str. 59.) Autori iste mysleli na spievané 
samohlásky. Pri výslovnosti samohlások zad
ných (o, u) sa jazyk posúva dozadu a hore; 
takže sa spodných rezákov nedotýka. Na; 
vrhovali by sme, aby sa v podobných pri· 
padoch, keď sa uvádzajú polohy artikulač
ných orgánov pri,speve samohlások, uviedli 
vždy a j pomery pri reči. Samozrejme, . Pri 

otázkach ·artikulačných zvláštností spevu 
treba postupova( veľmi opatrne a bude ich 
treba stále konfrontovať s poslednými vý
skumami výslovnosti v speve. 

Budúceho speváka musíme i v p ra.'CÍ viesť 
vždy k tomu, aby tvoril nielen tóny, zvuky, 
ale aby jeho sp ev hol aj zrozumiteľný, aby 
poslucháč spievané slovo rozumel. aby mu 
neunikal obsah spevu. Učiteľ musi od ž;aka 
žiadať, aby sp:evané samohlásky akusticky 
správne diferencoval a aby ich spieval jasne, 
zreteľne. Charak ter samohlásky sa musí za
chovať "i ve zvetšení, v nemž se zpívá 
proti reči mluvené" ." Podľa toho treba zo· 
stavovať aj hlasové cvičenia. V opačnom 
prípade by sme v teórii i prax i upadli do 
formalizmu. Preto sa učitelia spevu musia 
dobre· ohoznámiC s fone•ikou slovenského 
jazyka. Na to však nestačí iba "odpozoro
vávať vlastnú výslovnosť". 
Výslovnosťou jednotlivých spoluhlások sa 

autori nezaoberajú. Všímajú si ich viac
menej iba z hfad:ska, ako je nimi možné 
dosahovať hlavovú rezonanciu. Nevyhli sa 
však (pokiaľ ich uvádzajú) niektorým ne
presnostiam. 

Tak autori považujú k, g, ch, h za hrdelné 
spoluhlásky (str. 101). No slovenské k, g, ch 
sú spoluhlásky veláme, mäkkopodnehné a 
h je spoluhláska hrtanová (laryngálna). Pri· 
Šlušné hrdelné spoluhlásky sa vyskytujú 
najmä v arabčine. 

Triedenie spoluhlások, ako ho uvád zajú 
na . strane -130. nemá 'zn kritérium miesto 
tvoren·a, ale artikulujúci orgán. Triedenie 
spoluhlások na perné, jazyčné a hlasivkové 
sa opiem o artikuhijúci orgán, (t tzv.. aktív-
nu artikulačnú plochu. ;;, 

Pri svoluhláskach znelých, te~ a j pri g, 
sa. hlasivky len voľne, so zreteľnÍljšim uvoľ
nením priblíž'a k zadnej strane hlasiviek, 
k zadnej komisúre, kdežto v príručke sa 
hovorí, že " . . . hrdelná spoluhláska .. g~ vy
iaduje, aby sa hlasivky pevne uzatvárali" 
(str. 130). 

Na tom istom mieste sa chybne považuje 
za dvojhlásku aj skupina ou (str. 130). 
Nechceme autorov podozrievať, že si ne
všimli. napr. prácu J. Stan~slava Slovensk-á·· 
výslovnosť (v zozname literatúry ju neuvá· 
pzajú), no s otáZkami slovenskej fonetiky 
v speve sa . už dnes treba vyrovnať oveľa 
'dÔkladne.išie. • 

V n:eklorých prípadoch si zasa autori ne
poradJi s popisom zvuku. na ktorom od
porúčajú cvičiť spev. Hovoria napr., že pri 
speve na spoluhláske n (pri nacvičovnní 
dych\\ · _ ~peváka) "jazyk pohodlne leží na 
dolnej'' čeľusti a špičkou sa dotýka pred-

ných spodných zubov" (str: 85). Autorom 
išlo zrejme o hlásku n , ktorú v · slovenčin4J! 
{ltretáme ·ako kombinatórny variant hlásky 
n pred záverovými mäkkopodnebnýrni spo~ 
luhláskami k, g (vonku, angína a pod.). Na 
inom mieste :zasa : "Spoluhláska .. n .. sa ne; 
vyslo.vi, ale jej vyslovenie sa predlži na 
dlžku cvičného príkladu, čiže vo celý ča·~ 
spievania d~nébo cvičenia dotýka sa predná 
polovica jazyka tvrdého podnebia a pred
ných zubov." íStr. 117.) Tu majú na mysli 
ústny záver, ktor)• robí jazyk na ďasnách 
pri súčasnom vo!'nom prechode vzduchu 
nosnou dutinou, ako je to pri tenzii spolu
hlásky n. Podobne by bolo možné p oza
staviť sa .aj na cvičení na ;,skupine ng" (str. 
86, 118). l 

Ťažko je rozumieť ich striedaniu niekto• 
rých · hlások podľa veľkosti "odporu vzdu· 
chu" pre nácvik d ychu speváka. Uvádzaj~ 
tieto dve skupiny spoluhlások: f, s, v, ch -
"s väčším odporom vzduchu", š, ž, h -
"s menším odporom vzd uchu" (str. 84). Ak 
autor i mysleli na nerovnakú spotrebu dy
chu pri rôzny ch spoluhláskach, holo by tre
ba týchto sedem hlások podľa merani pre 
češtinu rqzdeliť takto : spoluhlásky h, f, ch 
majú najväčšiu spotrebu dychu (najmenš( 
odpor vzduchu), š, ž, menšiu (väčši odpor 
vzduchu) a spoluhláska v . patri do skupiny 
hlások s celkom malou spotrebou dychlf 
(viac. ako v spotrebujú ešte .11, z,; c, č; r; 
t, ť, d, ď, p , b, h, g.' 

Pri nacvičovaní správnej výslovnosti sa 
treba riadiť zásadou. že •<každé rečové cvi
čenie má vyhovovať prirodzeným funkciám 
rečových ústrojov, má sa opierať o kon· 
krétnu fonetickú činnosť 'a skutočnú 'podobu 
hlások, ako to zdôrazňuje prof. B. • H ála.":rr 
Z toho hľadiska je nesprávne odporúčai · 
uchyľovae sa k cvičeniam ;,s násilným otvá
raním úst", a to ani "v krajných p ripadoch" 
(tamže, str. 131). 
' Poznámky k terminológii: Termíny "z.~· 
verečná spoluhláska" (str. 71) a "formulo
vanie vokálu" (str. 121, 122) sú nespŕA'vn~ 
Zbytočné bolo vari tvor:ť termíny chr·upk4 
nam:esto chrupavka, chrupka štítovitá na~ 
miesto chrupavka štílna. priklopok namies
to príehlopka; vo fonetike hovoríme radšej 
konček jazyka, nie špička jazyka. : 

Nakoniec opätovne zdôrazňujeme, že sme 
týmito poznámkami nechceli znižovať hod
notu práce autorov, ktorí napísal( fllaso~ 
výchovu .. Je to prvá väčšia práca, ktor~ 
uvádza našich učiteľov spevu do prob!e. 
matiky hlasove.i výchovy a dáva im a j 
.prakt~cký návod, ako pri výchove spevákov 
postupova ť. Na niektoré chyby však bolo 
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treba upozorniť naJma učiteľov spevu, ktorf 
'tút(l príručku používajú. Naši speváci a uči· 
'ťelia spevu iste čakajú, že autori budú v 
ú.spešne začatej práci pokračovať. A sme 
presvedčení, že sa autori v ďalších publiká· 
clách, resp. aj v novom, prepracovanom 
'Vydaní ·tej lo príručky budú ved:eť vyrovnať 
i S otázkami slovenskej fonetJ-y, a tak sa 
v eš~e väčšei miere z~slúž:a o budovanie 
nášej llárodnej speváckej školy. 

Poznámky 

1 Docent Imrich Godin - Dr. Micha,! Pa
lovčík, Hlasová výchova, SVKL, Bratislava 
1958, strán '158, cena viaz. Kčs 17,90. 
·.· ~ I. Godin - M. Palóvčík, Hlasová vý· 
chova, str. 7. 

3 Por ov. -Bohuslav Hála; Problémy zpévu 

s hlediska fonetiky, IIudební výchov~ V., 
1957, 73-75. . 

• Jelena Holečková-Dolanská, Pevecká vý
chova v souborech lidové tvorivosti, Orbis" 
Praha, str. 79. K ·t-ýmto otázkam porov. 'tiež 
napr. K. Kurakina, Osnovy techn:ki reči 
v trudach K. S. Stnnislavskogo, Moskva 
1959, najmä kapitolu Penie i dikcija . . 

• Porov. · J. Stanislav, Slovenská výslov
nosť, Martin 1953. str~ 139-142. 

• J. Ŕolečková-Dolanská, cit. prácá; str. 
108. 

' Porov. kapitolu o dvojhláskach ·ia, ie, 
·iu, 6 a o iných tzv. dvojhláskach·· a troj
hláskach v slovenčine v cit. práci J. Sta-
nislava, str. 142-156. . 

8 B. Háln , M. Sovák, Hlas-reč-sluch, ·Pŕa~ 
1955, str. 113-114. · 
· • l3ohuslav Hála, Technika ·~luveného 
pro,jevu . s hled;sl<,a fonetiky, Praha 19_58, 
str. 46. 62, . 68 a i. 

Hummel á Chopin· 

. . Pri príležitosti jubilejného Chopinovho ro
ku . si .pripoiJJ.Íname priateľstvo, ktoré· spá
jalo· Hummela s Fryderykom Chopinom, 
i Hqmmelov.e . koncerty vo Varšave. Johann 
Nepomuk Humm:el (1778-1837) patril v . tej 
ilobe medzi najväČŠích svetových hudobnr
kov.. Udržiaval ~~riateľstyo s popredný.n1i 
·predst'áviteľmi .:Hudóbného života, bÍ t' čom 
svedčí -:. zachovaná korešpondencia s L. v. 

·'BeeLlib'vendm, J." Hnydnom, N. Pagán:nim, 
L Cherubinim, J}.: Czeŕným a s inými veľ
kými postavami devätnásteho storočia, z kto
rých spomeňme najmä J. W. Goetheho. 
I:Iummelova tvorba mala ·veľký Vplyv na 
Webera, Schuberta a najmä na Fryderyka 
~ho.p,ina, Hummel. koncertova~ v .najv~čších 
europs.kych mestach, kde s1 z1s\;:al veľa 
priateľov; uznanie i obdiv obecenstva. · 
· Johann Nepomuk Hummel navštívil roku 
:1828 Varšavu. kde absolvoval ri.:ekoľko kon
certov, ktoré sa" považovali · za najväčšiu 
udalosť sezóny. Tie koncerty navštevoval 
i Frýdeeyk Chopin, u ' ktorého zanechali ve.f
I{ý ohlas. Gazeta Polska z 13. apríla pri
ciesla zprávu o prvom H ummelovom kon
~erte, ktorý odznel 11. apríla v sále radnice. 
:Ná. koncerte predniesol skladateľ ·vlastné 
skl~dby; bolo ria ňom 95 návštevníkov. 
Koncert mal úspech a ·kritika sa ·o ňom Vy· 
slo~ov~a priaznivo. ·· Významný politik a 
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kritik Maurycyns Mochnacki uveré]nil v 
Gazele Polskej K apr!la ob~iahly _člá~o~ 
v ktorom ostro · vystupil proll neprlaznive) 
kritike K. K. (?), "v i~tých novinách" o 
prvom Hummelovom koncerte.. Mochnacki 
podrobne 'rozobral Hummelov .. prednes· á 
jednoznačne sa. postavil zaňho. O druhoill 
Hummelo~om koncerte, ktorý d>ol 18. api.ila; 
priniesol ~:~právu Kurjer Warszawski 19. 
apríla. Prédnes skladateľa hodnotí dte p~iaz
nivejšie alt() na prvom koncerte. Hummel 
uviedol diela Mozartove a Gluckove, : nf) 
záver predniesol krakowiak. Konce:.:t mal 
neobyčajn)~ ,úspech u 700 poslucháčov. Ga
zeta Polska 3. mája uverejnila článok o po• 
slednom koncerte 2. mája. Posledný koncert 
vo Varšave bol ' v · Národnom d;vadle a 
Monitor Warszawski 29. apríla upozoŕňújé 
·narl a žiada poslucháčov,' aby majstro'vi ' po
~slali na pódium témy, na ktoré má Hummel 
improvizovať. V týchto novinách · jé'_·uve~ 
rejnená i subskripc:a na nové Humníelovo 
dielo "Veľká' · klávírna škola", ki.orá m~.a 
vyj sť na jeseľí. v.o Viedni . . V čl~nku _·sa 
1lvádi ajú podrobnosti o uvedenom diele, 
·ako cena, rozsah a podobne. o predplati:i.om 
na 'Hummelovo dielo ·priniesla zprávu'.<a] 
'Gazeta Polska 28. apríla. Na konci zprázy 
}e Výzva na ostatné varšavské 1loviny/ ·a:by 
túto dôležitú zprávu uverejilili. - - ' ~': -- ·. ' 

' ~~ 

l 

Varšavská radnica 

. Priateľské vzťahy medzi Chopinom a 
Hummelom; ako aj nezvyčajnú úctu Fry
deryka Chopina k Hummelovi, potvrdzujú 
časté zmienky .·o Hummelovi v zachovanej 
Chopinovej korešpondencii. Chop:n v liste 
zo dňa 8. 9. 1825 Jimovi Bialoblockému do 
~o'l5olova spil~ína Hummelove dielá. V liste 
·t:ódi.né z. Viedne (12, 8. 1829) Chopin píše, 
že Wertheim v Karlových Vawch hovoril 
s Hummelom o Chopinovi. Wertll.eiin i:akt.ež 
prisľúbil, že'·Íiápíše. H Úmmelovi ' o Chopino
vom koncerte vo Viedni. S akou obľubou 
uvádzal Chopin Hummelove diela na svo
jich .. konPe~loch, svedčia · jeho ·zmienky v 
liste T. Woyciec~owskému z Varšavy· (27. 
3. 1830) do Potnrzynie, kde píše, že na 
večierku u Diakowa hral Hummelovú La 
Rtihinellu. V di-uhom li; te' -z 10. IV~- 1830 
Chopin: u vád:~: a, že n{ľ večierku u Lewických 
bude. hrať ' okrem iných skladieb Hummelo
'vu La Se~tinellu. Edward Wollf z Viedne 
t}íse V listé (8. 8. 1835) Jozefovi Nowakow
·skému do Varšavy, že Chop:n hral Humme-
1ove . diela. Vzácna je Chopinova zmienka 
v ).iste, ktorý písa, l rodine z Viedne (22 .. 12. 
'1830). Spomína· tu, že ho' navš tívil Hummel 
so synom, ktorý: ~ončí -jeho portrét; tentÔ 
port~é.~ ·Chop~n : chválil. V ~rú.hom liste z 14. 
·4.' 183f. Chopm' uvá&a, že bol s· MalfaLtim 

ti Humme!U. Chopin považoval Hummela 
za jedného z najväčších. skladateľov, o čom 
svedčí jeho list z 10. 12. 1842 z Paríža Anne 
Karoiine · de Belleville..:..Oury :v Londýne~ 
V tomto liste uvádza, ŽI:J by ju chcel počuf 
hrať. dtela veľkých majstrov, ako Mozarta; 
Beethovena a Hummela •. Chopin ďalej spo
mína' Hummelovo diei~J 'A.dagio, ·ktoré ·pa~ 
Karoline hrala pred niekoľkými rokmi v Pa-
ríži. ... < 

V Cho.plnovej spoločnÓ~ti vo Varšave sa 
nachádza Hummelov list zo dňa 10. apríla 
1835 z Weimaru "štátnemu radcovi" · (?), 
napísaný pravdepodobne do Haagu. V ~iste 
Hummel úctivo prosí štátneho radcu o od·o
vzda_nie priloženej skladby princeznej Oráp
skej v Haagu, kde tiež koncertoval. Na liste 
je mala ·pečiatka " Dolgorouki". Uvedený iis1 
nepoznal ani Karol Benyovszký v svojom 
niele "J. N . Hunimel, der Mensch und 
Kiinstler" (Bratislava 1934). V Chopinovej 
·spoločnosti je uložená i Hummelova oceľo
rytina od Kárla, Mayera. V rukopisnom od
delení N árodne.i knižnice vo Viedni sil na
·chádza Hummelov list z Varšavy (25. 4. 
-1828). -Hummel v ňom odporúča svojmu 
viedenskému priateľovi Tomáša Nideckého, 
známeho poľ ského skladateľ a a 'dirigenta 
varšavskej opery, · 
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Zo vzájomný ch vzťahov Hummela a Cho
pina, ako aj z Hummelových úspe3ných 
koncertov vo Varšave, je zjavné, že Hum
~p.elovo d~elo si získalo úctu u predstaviteľov 
vteda jšieho hudobného životn. Skladateľ si 
vytvoril vlastnú hudobnú školu, jeho žiačkou 
bola okr em iných aj Mária Szymanowská. 
Hummelove koncerty mali . veľký ohlas a 

vďačné obecenstvo ich prijímalo s veľkým 
obdivom. Mali by sme sa hlMie zamyslieť 
nad Hummelovou tvorbou a častejš:c za
raďovať jeho diela do koncertného reperto
áru, a tak postupne oživovať vzácne dielo 
J ohanna Nepomuka Hummela, slávneho bra
tislavského rodáka. 

Anton Klodner 

K inscenácii Kowalského opery pre deti a mládež 

Mestská agentúra pre koncerty a estrády 
uviedla 20. júna t. r. v budove opery SND 
v Bratislave rozprávkov ú operu Júliusa 
Kowalského pre deti a mládež " Rozprávka 
pri praslici" (Zlatovláska) na libreto Ľuda 
Zelienku-Detvana. Dielo, ktoré vzniklo r. 
1954, nahral Cs. rozhlas so sól:stami SND, 
rozhlasovým sborom (sbormajster L. Holá
sek) a symfonickým orchestrom za dirigo
vania T. Frešu. Kowalského operu ·pre deti 
pod názvom Zlatovláska uviedlo s úspechom 
a j ·Krajské divadlo Zdeňka Nejedlého v Usti 
n /L. Pri naštudovaní M. J urečku mala tam 
v sezóne 1954/55 15 repríz. 

Len teraz sa podarilo uviesť túto prvú 
slovenskú operu pre deti a mládež v ·Bra
tislave .aj scénicky. Nebolo ·lepšej prileži
tostí ako 15. výročie osloboden:a CSR, ktoré 
kolektív, vytv orený okolo skladateľa J. 
Kowalskélío, využil tak, že hru ako dar 
našim deťom bezplatne, brigádnicky naštu
doval a uviedol uŽ v rámci predvolebnej 
kampane ako verejné ·generálky pre deti 
v · závode Juraja Dimiti'ova .(18. V.) a v 
Tatra revue (12. a 13. VI.). 
NeQbyčajne žiVý záujem školskej mlá

deže, ui;iteľstva, veľká pávštevnosť .a najmä 
spontánne pri jatie. ·tejto hry na <lo terajších 
5 predstaveniach .jednoznačne potvrdzujú 
ž:votnosť rozprávkového námetu a jeho hu
dobného spracovania . Uspech väzí v umoc
neni fab4Jy do širo'ko rozvinutých melódii, 
;zaujímavých _rytmických prvkpv v moder
nom hal'monickom rúchu a v pestrej inštru
mentačnej palete. Skladateľ sa v s-vojej kon
cepcii opiera · o ľudové intonácie; do tejto 
nevyčerpateľnej stuqnice nač:era najmä vte
dy , keď si lo vy~duj.e si,tuác:a (úvodný 
tanec zakliatych zvierat " Kolo, kolo mlyn
ské" alebo potrestanie ježibaby Jery v me
lodickej obmene "Tancuj; tancuj" ). Pravda, 
tu a tam vedome nadväzuje na . veľkých 
p>.ajstrov (Dvoráka, Smetanu, Suka), no v 
svojom celkovom spontán!)om prejave: ako 
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je napr. vtipné spracovanie témy ježibahine.j 
árie v sarkastickom polkovom rytme pri poi
trestaní ježibaby Jery, často nečakané, pre
kvapivé a s trhujúce str:edanie humoru, iró
nie nad zašlou slávou kráľovských mocná
rov, bojovnosti ľudových postá v, lyričnosf 
vodnika a r usaliek a napokon zemitosť hud
by, vygradovaná v závere hry slovenským 
tancom - je to typický Kowalski. 

Ak hodnotíme jednotlivé dejstvá operx, 
možno v kontrastnosti priznať prvému dej
stvu azda najviac spontánnej humornosti, 
druhému dramatičnosť a modernosť hudob
nej reči, tretiemu dej stvu lyričnosť a roz
právkovosť. Postavy sú vykreslené plas
úcky, upúta nás čarodejnosť a · zlostnosť 
~ežibahy Jery, démoničnosť zlej kráľovnej 
macochy, lyričnosť a nežnosť Zlatovlásky, 
bojovnosť veliteľa Branka a komičnosť po
mä teného kráľa. Výrazné sú. i sympatickt; 
p-:~s!avy- hrdinovia hry: Detvanček a zajko 
Hopsasa. Celá hra je zará mováná do hovo• 
reného slova starenky, ktorá uvádza je<(
notlivé dej~t,vá. Vytvorila ju úspešne -Hela 
Krčméry. ,n, t; · 

· Obsaden?é sólistických úloh bolo šťast
né, nikomu z účinkujúcich nemožno uprie.i 
talent. Spevácky i herecky upozornili na 
seba najmä V. Jelinková (ježibaba), Margita 
Cavaňáko'!á, (kráľovná), Pavol Blaho (kráľ); 
Anna Cervinková (Zlatovláska ); zvukove 
vyváženým spevom nezaostávali však za 
púni ani rusalky, ba napokon ani spevácky 
výborný lilavský a~o vodník. Sympatická 
.dvojica Detvančeka (L. Sobolič) a zajka 
Hopsasu fJ. ·Horčík, N. Fiebig) vytvaral;l 
na scéne dobrú náladu a v deťoch vyvolá· 
:vala spontánnu veselosť. V sborový ch par
tiách spoluúčinkoval spevokol Dumka (sbor, 
majster J . Blah\lšiak). 

Orchester vytvoril kolektív z učitef()v 
bra tislavských . hudobných škôl, doplnený 
.členmi skup;ny d-ychových nástrojov · z Cs. 
rozhlasu. Tento komorný orchester sa ~ 

Skladatel Jú lius Kowalski a lib
ret ista r.udo Zelienka 

Foto: Smotlák 

-osvedčil na rôznych konce~ných vystúp:
n:iach v Bratislave, v Brne 1 v Prah~, . takze 
jeho seriózna a pružná interpretac1a . vo 
funkcii divadelného orch estra dnes už mkn: 
ho neprekvapuje. Inscenác~;t mal na .starost~ 
·režisér Novej scény Fr. Knstof V~sel.y, kt?ry 
narážal na veľké prekážky techmcke~o ra~u 
(nedostatok miesta na .sk~šanie, herci ?..ačta
točnici nemajú stále JaVI~ko ~~~.) . ~~~da, 
že jeho inscenácia sa az príhs pr~dŕzala 
.danej predlohy, neodchýlila sa ?d. tradič~ýc~ 
rozprávkových inscenácií, nepnmesla n.Jake 
smelšie riešenie (napr. v závere druhého 
-dejstva mohol režisér vniesť viac ~rama: 
tičnosti). Z režijnej stránky sme poCiťovali 
n edoriešenie 

1
xiacerých pos~v, , J>d.e tr.eba 

vniesť pohylľ a život, čo vsetko,, Je ?Z v 
samej hudbe. ,,o zly haní o~vetle~~ an~ ne
hovoriac. Skoda, že vypadli baletne .výJa,vy: 
ktoré by boli ešte väčším spestJC)~~~~- Zda 
sa že tu nesie vinu ai Mestská agentura pre 

-es~ády a koncerty, kt?rá tie~? nedos!atky 
musí odstrániť a ďalšiemu ZJvotu suboru 
venovať viac pozor nosti. po stránke tech
nickej i organizačnej . Vkusn~, rozp~~vkovo: 
idylickú scénu, p:ispôsobenu na zap~dov~ 
p redstavenia na vtd.:eku, navrhol J . Vecse) · 

Záverom treba vyzdvihnúť, že spomínaný 
.dar našim deťom vo forme realizácie tej to 
mládežnickej opery, k torú Mestská agentur~ 
7.aslúžE:.ne plánuje uvádzať pr.e našu ško~sku 
mládež na ďalších predstaveruach v Brausla
ve i nn vidieku. vznikol z nadšenia hlavného 
·<>rganizátora a umelecl,ého stvár~ovate!a J . 
Kowalského, ktorý a.ko ·autor dielo a~ hu
dobne naštudoval a dir:goval. Kowals~1 ako 
skúsený pedagóg a di~igent, ~res":edč1l ~e
:Zvra tl).ými umeleckýnu kvahtaDU svoJho 

diela čím 7.ároveň aj dokázal, že.·p~žiadav~ 
i pr~dpoklady pre stálu .spevop~rnú scénu 
pre deti a mládež v Bratlsl~ve ~ ':l opodstat: 
nené a reálne. Po hudobneJ strank~ .~a K': 
walském u podarilo dosiahniJť s~ s~oJun.su; 
borom hneď spoč.atku pozoruhoAn.~; U!_UeJec~ 
ké výsledky. Bolo by chybou, ·!<.tr~t ~a .. ten.
to sľubný začiatok nestretol ~ :patriCnym po
rozumením zodpovedných Čilliteľov. Tomu• 
to súboru treba zabezpečiť všestranný roz.
voj. .a iste bude mať dobrý ~~~ n~ p:e· 
hlhenie hudobnej výchovy ll!lSeJ m}ade:ze, 
Pravda, nie na poslednom mieste nam. 1d~ 
a j o podnietenie ďalšej h tjdobnodramatickeJ 
tvorby pre mládež. " , . 

J. ,,am,~o 
19.l . 

;9 . •;1Nt 

l , • 

VZKRIESENIE, STVRTÁ OPERA 
JANA CIIU{ERA 

·r 

Cikkerova nová opera Vzkriesenie má .tTi 
dejstvá šesť obrazov a tri intennezzá. Lib~ 
relo p~dľa rovnomenného románu L. N. 
Tolstého nap·ísal sklada!eľ. Na Ľhrete začal 
pracovať v ·apríJ! -1959 a_ k h udo]mém'! spra
covatÚu prikročil 5. oktobra 19<>9. Pracu na 
definitívnom stvárnení klavírneho výťahu 
ukončJ sldado.teľ v prvej polovici augusta 
1960. 

I<aždé dejstvo sa skladá z dvoch obrazov, 
medzi ktorými je spievané intermezzo, spo• 
jené s obrazmi bez prestávky orchestrál~y
;.ru medzihrami. Dielo je venované parn:at
ke veľkého ruského spisova!eľa a humarus~u 
L. N. Tolstého z príležitosti 50. výročiU 
jeho smrti. (r J 
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POZOŔUHOD:XE PREDSTA VEJ~IE 
(K premiére Hof{mannových poviedok 

v Košiciach) 

P o bratislavskom. vystúpení košickej ope
ry a baletu napísal L. Cavojský do I}:ultúr

,,neho živo•a, že je načase zmenif · názor 
o druhoradosti košickej spevohry. Premiéra 
_jedinej Offenbachovej úspešnej opery, jeho 
-"labutej piesne" - Hoffmannových povie
dok, na tejto scéne (10. a 12. júla} opäť 

:potvrdila tieto slová. Cím? 
Predovšetkým návratom k pôvodnému 

-tnenitL diela, nalwľko je, pravda, rekon
štruovateľné; klavírna skica opery (inštru

•mentovať ju už Offenbach nestačil) zhorela 
totiž pri požiari parížskej Komickej opery 
r. 1887. Premiéry• tohto diela sa už Offen
bách nedožil, chýbala teda nielen jeho veľmi 
dôležitá spolupráca - obyčajne dotváral a 
-meni). svoje diela priamo na skúškach -
äle vznikla i možnosť uviesť operu v skres
lenej podobe. V 'pôvodnom zneni libreta J. 
'Barbiera a M. Cárrého predstavuj-ú totiž 
'hlavné ženské postavy trpch dejstiev ste
'lesnenie jednotlivých povahových stránok 
s1ávnej speváčky Stelly, do k torej je Hoff
'mann zaľúbený: bábiku (Olympia - J. 
'dejstvo), senz:.bilnú umelkyňu (Antónia -
11. dejstvo) a benátsku kurtizánu (Giulíetta 
·- liT. dejstvo). Každý z týchto troclJ ľú
bostn)'ch príbehov - ·výplodov Hoflmanno
vej fantázie - sa končí nešťastne vinou 
Hofimannovho protivnika radcu Lindorfa • 
(vystupuje ·v prólógu a epilógu), kto~ý· ~a
dohúda v jednotlivých dejstvách ŕôine po
do~y - pomo~a profesora CyzikľJ.>I (Cop

.peliu~;r I. destvci:}, vr~žedného lekára (dok
tor l}hrakel - íf. deJstvo) a stelesneného 
diabla- (Dapertuttp ""7 III. dejstvo). Aj na
sprostastý Stellin sluha, ktorý v prológu 
odovzdá Lindorfovi jej ľúbostný odkaz pre 
Hoffmanna, sa vyskytuje v "snových" dej

.Stvách v rôznych metamorfózach. Ep:lóg 
{)pery má dve verzie, z k to-rých druhá, 
nájdená v Offenbachovej pozostalosti, ex
ponuje Múzu, volajúcu Hoffmanna výlučne 
do služieb umenia; pod vplyvom , jej ,?lov 
H offmann nereaguje na Stéllin príchod v 
závere opery. - Už prvá premiéra opery 
~ .1881 bola však "vylepšená" vynechaním 
~iuliettinho dejstva; použila sa z neho je
.djne slávna barkarola v inom kontexte 
y IL dejstve (Offenbach ju prevzal zo svo
j ej staršej opery La galante avanture, je 
tp te-da jediné miesto, kde inštrumentácia 
.pochádza od autora "- ostatok z:nštrwnen
to.val Guiraud, známy .skomponovaním re
citatívov pre Bizetovu Carmen). Neskôr bolo 

Giuliettino dejstvo opäť pojaté do , operý 
a predvedené na scéne, nelogicky však 
wniestené za príbeh o bábike Olympii, č.ím 
sa porušil logický - i keď fiktívny -
vývoj Hoffmanna-zaľúbenca. P ostavy Lin
dorin a Múzy boli vynechané, čím sa stratil 
pôvodný ideový zmysel diela. V tomto 
znení sa hrali Hoffrnannove poviedky a j na 
Slovensku - naposledy v povojnových se
zónach v Košiciach i Bratislave. - Až zná
ma inscenácia vV. Felsensteina v berlínskej 
Komickej opere znamenala p ríklon k ori
ginálnemu zneniu opery. Košické predstave
n:e je prejavom tej istej tendencie, pozo
rullodné aj tým, že má v našich reláciách. 
nesporný primát. Na ro7.diel od pôvodného 
znenia hlavný tvorca košického naštudova
nia režisér Branislav Kriška ponechal iba 
recitatívy, skomponované poväčšine Guí
raudom (V Offenbachovej pôvodine hola aj 
hovorená próza), vynechali sa i niektoré 
narážky na Mozartovho Dona Juana .- 
s výnimkou . začiatku prvej Leporelloyej 
árie - v p-rológu (jeho dejisko, Lutherova 
krčma, je libretom situované pod divadlo, 
kde Stella práve spieva donnu Annu)- a 
niekoľko uzavretých čísel (úvodný shor ·a 
L1ndorfova ária v prológu, septeto. v III. 
dejstve) pre ·neptistupnosť kompletného or
chestrálneho materiálu. Ideové vyznenie -
prekonanie vášne a venovanie sa umen:u -
]e zdôraznené · zaznievaiúm Múry (básnikov 
vnútorný hlas), posteriórnym písaním básne 
Hoffmannom a nahradením Niclasových slov 
·,;Radca ·I,.indorl Vás čaká", adresovaných 
Stelle, jednoznačným poukazom na llóff
mannovbo protivníka: "Vaše miesto je :tu!". 
· Košick~ predstavenie Hoffrgannových po
'viedok zail:jme i svojimi insc;enačnými pro
s•riedkal'll,'ť · nnjmä použitím f kreslených a 
filmovýclí_diapozitívov, na niektorých mies
tach a j premietnných filmov. Nimi sa na 
dvoch projekčných plochách (v treťom dej
stve dokonca na troch) dotvára nálada (!'lapr. 
kresba horiacich sviečok pri smrti Antónie, 
·benátsky lev sv. Marka v III. dejstve; čast)' 
pohľad Lindorfových premien na sj:énu), 
spresňuje dej (objavenie sa Stellinej podo
bizne pri Hoffmannovej spomienke na ňu, 
" rôntgenová" kresba strojiva automatu• 
Olymp·e pri jej speve, diapozitív s husľami 
v II. dejstve - .narážka na Cr~spe]Qvú zbe
rateľskú vášeň atď.), pripadne sa nahrádza 
či doplňa herecká ak<'ia (tanec Olympie, 
súho.i Schlemihla s IIoffmannom, · odchod 
Giulietty so svojfm sluhom). l':l'a niektorých 
miestach prichádza síce k zdvojeniu ..:=;- keď 
-sa objaví na plátne diapozitív_ osoby~ -.ktorá 
je zároveň na scéne (niekedy síce nemožno 

Anton Mate'ček ako Lindorf v 
košickej inscenácii Hoffmanno
vých poviedok Foto: Litavská 

uprieť takému postupu symbolický význam 
- napr. objavenie sa strnulého portrétu 
Hoffmannovho v momente, keď stráca svoj 
zrkadlový obraz), kým inokedy projekčné 
plochy ostávajú prázdne, hoci hy sa žiadalo 
ich využitie (napr. pohľadom alebo posta
vou Dapertutta pri rozhovore Giulietty a 
Hoffmanna) - to sú však menšie nedôsled
nosti, _ktoré nijako podstatne nenarušujú 
veľmi priaznivý dojem. Dozaista sa ozvú 
lilasy, že ide o kopírovan:e módnych prin
cípov (laterna magica!). Možno však ne
kvitovať snahu o rozšírenie arzenálu insce
načných pros,triedkov, najmä ak ide o die
lo, k toré sí priam vyžaduje novátorsk...:· 
prístup, ak n~má pôsobiť archaicky?! Pop;i 
režisérovej i.rliciatíve treba vyz\ilvihnúť aj 
dobrú prácu j eho technických sp'ó1upracov
nikov, vďaka ktorej bola súhra premietania 
so scénou perfektná, hoci je · to veľmi ná
ročná úloha .. - Scéna Jána Hanáka výborne 
vyhovovala režiséroVým zámerom. Hoci sa 
obmedzila len na najpotrebnejšie rekvizity, 
umocnila fantastiku troch dejstiev v kon
traste s reálne ponímaným prológom a epi
lógom. Skoda, že výtvarník nemal k dispo
zicii polyekrán, lebo j eho použitie hy bolo 
tentora'z nanajvýš funkčné - mohol ešte 
zvýšiť pôsobivosť troch "snových prelu
dov". Vcelku jednoduché, štýlové kostýmy_ 
Ludmily Purkyňovej a. h. výborne dotvá
rajú náladu jednotlivých obrazov. 

Pozoruhodný je i spôsob režisérovei práce 
~ fiercami. Hoci Hoífmannove poviedky sú 
typicky · romantickou operou, niet v ko· 
šickom predstavení hyperbt>lizovanía herec-

kej akcie - ani tam, kde sú na to všetky 
predpoklady, napr. vo výstupoch Hoffman-· 
nových proti~kov. Scénické dianie je pri
rodzené, štylizované neraz na učin pre
mysleným rozostavením osôb (a často aj p:O· 
jekcií). 

K dokonalému vyzneriiu predstavenia 
chýba - ako obvykle - dopracovanie or1 
clJestrálnej a shorovej zložky . Zvuk or-' 
chestra (dirigent Boris .Velat) je málo tvárny , 
iná viac technických chýb, mementom b; 
mal byť " výkon" na druhej premiére, plný 
kazov . a neistoty ! Sbor b)t mal spievať sú
stredenejšie a presnejšie. 
Pok}aľ ide o zhodnot~hie sólistov. treba 

poznamenať, že značné lflnožstvo últJh ne• 
' dovoľuje zachádzať do pÓdrobností. Ťítulnií 
postavu Hoffmanna spieva Stanislav Mártiš. 
V jeho osobn?11! vývgji _je to značný krok 
dopredu; s vyrumkou mektorých vysokýclJ 
tónov Z\'ládol veľmi náročný part dobre. 
V budúcnosti. bude musieť ešte opatrnejšie 
narábať s intenzitou svojho lyrického fondu. 
Hoffrnannovho spoločníka Niclasa výborne 
hrala i spievala Amália Braunová. Jej dve 
árie boli hotovým speváckym i hereckým 
koncertom, škoda, že wnelkyňa opúšťa Ko
šice. Lindo:rJa a '. jeho metamorfózy mal v 
zhode s režisérovoti .koncepciou spievať 
jeden predstaviteľ. No prepracovanosť An~ 
tona Matejčeka si vynútila na premiérach 
obsadenie doktora Mirakla a Dapertutta nó
vým členom košickej sepevohry Miroslavom 
Hájkom, Matejček spieval Lindorfa a Cop~ 
pelia. Obaja sa výborne zhostili svojiclJ 
úloh. Miroslav Hájek je svojím zvučným 
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basbarytónom i pózorilhodnoú muzil<alitou 
prepotrebnou posilou ensamblu (obe úlohy 
naštudoval p rakticky za týždeň!). Hlavné 
ženské postavy .,prevtelenía" Stelly pre pri
líš rozdielny charakter požiadaviek, k toré 
kladú na interpretác:u (Olympia - kolora
túrny soprán, Giulietta - dramatický sop
rán) boli obsadené zvlášť : Olympia Bože
nou Ha nákovou, Antónia Annou Polákovou 
a Helenou Stubiíoveu, Giulietta Elenou 
·Gmucovou a Gitou Abrahámovou. I-Ianáko
vá upútala dokonalým hereckým stvárne
ním automatu, bola však nútená koloratúry 
miestami spomaľovať, keďže má, ešte. ne
veľmi ohybný hlas. Suverénne bolo poda
me Antónie A. Polákovou, prejav E. Stub
ňovej pôsobil "trocha· kŕčovitým dojmom -
azda p re premiérovú trému. Obe preds tavi
teľky Giulietty podali dobrý výkon, Gmuco
vá viac uvoľneným hereckým prežitím , 
Abrahámová výrazným hlasom. Groteskné 
postavy sluhov .. (Andreas, Cochenille, 
Franz, Pitichinaccio) úspešne vy tvoril Ján 
Pasiar. Spalanzaniho h ral Ladislav K uck o, 
Schlemihla Ka.;ol Mareček, Luthera Ladislav 
Neshyba, ma•.ku Oľga Golovková, Crespela 
Bruno Chmiel. Hermana Anton Hucik, Na
thanaela Ladislav Pačaj, Stellu Jolana Ko
ronská. 
. Co napísať záverom? . Len toľko, že by už 
bolo načase, aby sa -Uskutočníli pravidelné 
výmenné zájazdy br-atislavskej a košickej 
f?pery. Úžitok by bol obojstranný. Dokáza
lo- to koniec koncov hosťovaníe Košičanov 
na bratislavskej scé'ne: v . júni t. r . i v rokoch 
minulých. Lenže ·aj K~šice si zaslúžia po
zornosť bratislavských . umelcov .. Prečo by 
nebolo možné. obnoviť ti-adíciu p ravidelného 
vystupovania br&tÍslavskej .o-pery koncom 
sezóny- v Košiciaéh a , položiť základ p re 
pravidelné návštevy košickej spevohry 
v Bratislave? Igor Vajda .. 
l 

·' Park kultúry a oddychu v Košiciach 
usporiadal dňa 30. júna t. r. v záhrade 
Domu pioníerov ·koncert pod n:ízvom Ve
černá serenáda. Na koncerte úč:nkoval Ko
šický ·komorn)' oŕchester so svojún dirigen
tom Romanom Skfepkom a sólistom· Emilom 
Dubským. Na progr.ame boli diela J. H. 
Scheina, Henryho· Purcella, J. S. Bacha, E. 
Elgara, J. Haydna ·a W. A. Mozarta. Toto 
m:ilé podujatie sa stretlo s veľmi srdečným 
ohlasom u košického publika. Verúne, že 
Park kultúry a: oddychu v Košiciach na 
čarovné· zákutie záhrady Domu p :onierov 
nezabudne a v budúcej sezóne sa odtiaľ 
hudú pravidelne ·ozývať skvosty svetovej 
i' dom·tcej .hudobnej kitltúry.- · 
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HUBICKA A' AK(j DALEJ 

Na záver svojej prvej sezóny uviedla 
spevohra Divadla J. G. Tajovského v Ban
skej Bystrici Smetanovu operu Hubička. 
Predstaveníe sa teší vrelej pozornosti pub
lika, ktoré v peknom počte zaplňa hľadisko 
Národného domu. Ani pri globálnom hodno
tení však nemožno zamlčať, že úroveň pred
stavenia sa nevyrovná predchádzajúcim in
scenáciám Evy a Traviaty. Tam totiž zaujalo 
predovšetkým dokonalé hudobné naštudo
vaníe. menovite precízna hra orchestra. No 
v Htiliičke je orchestrálny zvuk akýsi še
divý, málo diferencovaný, dirigent Hené 
Kubinskú nevedel zabrániť častej neistote, 
ba ani vyloženým lapsusom. Miestami sa 
prejavil nedokonalý kontakt javiska s or
chestrom, nejedna fráza vyznela · príliš kon
trastne vzhľadom na predchádzajúcu, hoci 
na ňu nadväzovala (napr. pri str:edaní me
lodicMho hlasu sláčikmi a drevami), sprie
vod bol občas prihlučný a aní zvolené tempá 
vždy nezodpovedali skladateľovým predpi-; 
som. Dúfame však, že prislovečný elán mia~ 
dého súboru v budúcnosti tieto nedostatky· 
odstráni. · 

Réžia Františka Rella išla v šľapajach 
osvedčených tradícií. Nevhodné boli iba. nie~· 
ktoré zdôraznené komické situácie, zbytočne 
naruiŕujúce celkový charakter diela. Neslo
])odno zabudnúť, že i napriek · pôvodnému. 
označeniu Hubičky ako komickej opery je 
to opera skôr lyrická, jemné kúzlo jej hudby 
by teda malo byť pre režiséra primárnym 
východiskom. Výprava Pavla Ilerchla za
ujme najmä v lesných obrazoch II. a III. 
dejstva, !úle vytvára priam:j.rozprávkovú 
atmosféru:.•· Žiadala by sa však väčšia šty
lizovanosť• cl. dejstva. V porovnani s nasle7 
dujúcimi cénami pôsobi jeho realistická 
popisnos~ "'l.ejednotne. 

Na dôsledné · hodnotenie speváckych vý
konov by bolo potrebné vidieť obe obsa
den:a, ja sóm však videl iba reprizové pred-· 
stavenie 16 . júla. Najviac v ňom zaujala 
Mária Urbanová ako Vendulka, ktorá vede
la verne tlmočiť rozmaníté nuansy svojej 
úlohy. Július Skoda, sólista Cs. súboru piesní 
a tancov,· stály hosť· banskobystrickej spe
' 'Ohry , potvrdil, že divadlo v ňom' ·ziska 
cennú posílu najmä v j eho zvučnom hlase. 
Ak sa v budúcnosti viac· rozohrá, vyhne sa 
menšim nepresnostiam v speve a najniä zby
točnému intenzívnemu preexponovávaniu'. 
Predstaviteľ otca Paloucké'ho František Ma
ceška disponuje dobrým hlasovým fondom:; 
ale tón tvorí zväčša 'nliturali~tickým· spô
sobom. -ú-spešne sa zhostili ·svoji~h úluh· -La-

dislav Longauer (Tomeš'), Jarmila Nenada
lová (Martinka} a .Tindfich · Grepl (Matouš), 
menej uspokojila 'Eliška Nováková (Barča). 
Ep:zódnu postavu strážnika zahral Jozef 
Konder. 

. Uvedenie Hubičky bolo chvályhodným 
dramaturgickým krokom. Takto divaďo po
kračuje v sľúbenej línii predvádzania diel 
s t ematikou. ktorá .ie nášmu ľudu blíZka 
a zrozumiteľná. A Hubička patrí i medzi 
Smetanovými operami medzi najlepšie. Je 
tu otázka: akou cestou, resp. cestami po
kračovať? Predbežný drama turgický plán 
(súdiac podľa zpráv v tlači a divadelnom 
bulletine) hovorí o dvoch•troch operách, 
dvoch spevohrách v užšom zmysle slova 
a jednom balete. Základný problém bansko
bystrickej spevohry, pomer· medzi operou 
a operetou, sn teda začína·. riešiť - celkom 
správne - v prospech . opery (a jej do
plnku, baletu), ostáva však otvo~enou otáz
kou, aké diela uvádzať. Už tohoročné na
~tud?vanie Verdi~o !ra~i~_tr',. ·ukázalo, že 
popr! tzv. ľudovej. ()ľlentaCJl veba budovať 
i líníu ko~iornej ·()pery, ak ~·epertoár nemá 
byť jEidnostranný. Y budúcej · sezóne. uvi· 
(lime spevohru Jurovského-Rella Abelovské 
dievky (podľa Timravinej Pávy}, .Cajkov
ského .Et;gena . Onegina (baleť uvedie ,V ostrá
kovu. Snehulienku). No úž .samotné libreto 
Ábelovský~h . d:e-irok vyliič~je . vznik pre
komponovanejšieh0 · útVaru, môže to byť 
ť~~a ib~ hrá so spéyi):li; Oneg-fn ,je zas · príliš 
d_obx:e znáriiy z . veľkých scén {a na.jnovšie 
aj z .vynikajúceho filmuJ;' takže , neveľmi 
~.a ujme · dj.vá~_a. Možno sa síce. zm~eriť s pr· 
~ým i dr.~Ý.m dielom, p retqže .oba zod
p.ovedajú' špeciálnym bariskóbystrick)'m 
potrebám (.p Th.tom netreba zabúdať, že One-' 
iún b\)1 samotným Ca jkovský_ni mys)~ný ·p: e 
komol'nú ~cé:b.u a ·trvalo · dosť _"ťllbo1 kým 
ho autor dovolil predvádzať na ve.ľkých 
iaviskác'h), v ' Žiadnom pÍ:ípade však nemož
no s~ltl~~iť ' s . pr_~dpokladaným . uvedením 
Bizelovej - Car.meri či ďA,lbertovej Níziny 
~a~·i'esto pÔ.vodnti: phi.nova:n~ébo Brittenovho· 
Alberta ,_I:lerringa,. neporovnateľne hodnot.
nejš~eh0 sa~rického, sociálno-krit:cky zame
raného diela. Tu sa ·začína črta ~ tretia 
ťe:ild~Cia; :udom:'i'cn~nie. ktorej by sme . na 
l>ap.skobystricltej scéne neradi v ideli, pretože 
by_ ~ohla zviesť na scestie : celkový Vývoj 
~ya~~a : snaha n?podo~ňovať veľké hudob
nodrnmalické súbory. Trepa si totiž uv(ldo
~' - že. ;{>ol!lerne fnalé _niožnosti banskobys
trického · ensemblu vyžadujú voliť preň od
li.Šnú cesíú. Práv.e diela'.s ' malým obsadením: 
(~poŕ~e~. sA ... ho. dia ria J?Oče~é zájazdy); 
IiliJtnä; ·'<lrela ·u nás· ·doteraz' ·neuvádzané, hy 

mali 'zakoiviť ·v' banskobystrickej' sj>evohre. 
Tak napr. zanedbávaná plejáda výtvorov 
komickej opery by ideálne v'yhovovala jej 
zloženiu. A túžba vyTovnať sa iným oper
ným scénam i náročnými úlohami by ·sa 
mala radšej · ukájať· dielami, ktoré doteraz 
neprávom nezakotvili na· javiskách (na:pr. 
opery Dargomyžského, Korsakova, Ostrčila. 
a i.). Treba ' ·opäť ·prlzvukovať, že bansko~ 
bystrická spevohra by sa ·mala usilovať 
predovšetkým ti' vytvoreiiie. svojského dra
maturgického- profilu. 

Igor Vajda 

BULHARSK'i' SPEVOKOL. V B.RATISLA VI<: 

21. Júl~ . t. r. vÝstúpil ·y kopcertnej sieni 
Slovenskéi filharrnóníe 150-členný spevácky 
súbor "Hodina,", organizovaný pri vzornej 
Osvetovej besede Zora v Ruse, laureát VL' 
svetového fE:stivalu v Moskve· a I. n árodného 
festivalu v . Sofii. Súbor . Rodina p rišiel d(í 
Ceskosl.ovens1:á na 'pcrzvanie ·trnavského ro'J 
botníckeho spevokolu Bradlan, s ktorým 
udržuje bratskú družbu a umelecké styky. 
Súbor vystupoval v Trnave, Brne, Prahe, 
Gottwaldove' á. svoj 'zaiazd' uliónčJ slávnost
n)-ffi·. koncertom v· -Bmtisiá.ve:. . . · '· 

Súbor :fl.odi,n;t m;í u.ž vyš!J 2Q-;o~nú tra
díciu.' Bol 'ziili}žéiiý "v _roku 1936 · skupino'\ 
pokrolwvých ",niladých robotníkov a inteli
gentov. M()dzi clénov sp,evokolu patrili po
predn.i bul4árskf . póliticld a str;uúcki pra • 
covmci. Do ' ŕgJ<u · ~9~4 mtisel súbor pŕekoJ 
Ílávať mnohé pre'käžky, któré mu stavala do 
cesty faš-istická ; :vlád.~!, no. zá~luhou _óbef:a; 
vos ti členov a . iCb. veľkej lásky k ľudo~énilj 
i,uneniu súbor predsa '1'Yíial · politicko-kul• 
túrnu činnosť. Umelec.Kýlro~voj sítboru na
stal však ·až · po' oslo.l:ío!f'ení : v roku'-• 1944, 
l;.eď sa mu. qostalo "vše~iráilnej podp~ry _od 
straní.ckych a. štátnych orgánov. Súbor má 
!Ive zlo~ky ; miešaný · a rímžský sboJ,'. Ich 
repertoáŕ· obsahuje úpr:aVy ľudových piesní 
a domácu národnú vokálnu tvorbu. Charak· 
teristickou črtou súboru 'je politická ai).tivita, 
láska k bulh~škej _ sborovej P,i_esni a k píes~ 
ň;un ' br.atských 'slovan&kých národov. Súlíor
i:-e~p~ z tvorby, bulh(lrsl"Ých klas:kov, liii:tvne 
z tvorby k lasika bulhárskcj sborovej piesnJ 
Pobri Chi-istova a akademika . Petko Stai.
Ílova. · · ~:_. 
· · Program koncertU ~úh~ŕu Rodina bol 
rozdelený na dve časti; v prvej .. čašti .vystó: 
pil, miešaný ~bor, ktdi:ý 'predniésol vxzriam~ 
né diela . Alexandra Rajčeva "" Ilias sťrany"~ 
l'.et~o Stájnova b.aladu "Súdruh Antonín" 
a piés~~ Dobri Christo.va . "Ach, tie d:evčatá 
zo žeraviny"··a. "Vla~ť iiúlá". Prínosom·;pro~ 
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gramu bolo ni zaradenie diela Svešnikova 
"Potopenie krížnika Varjag" a Dobrí Dob
rova "Prišla jar". V druhej časti koncertu 
vystúpil mužský sbor, ktorý tiež upútal 
predovšetkým dokonalým štýlovým poda
ním <Lei bulharskej tvorby, a to skladieb 
ľ.ubomira Plpkova (Kantáta na priateľstvo), 
Petko Stajnova (Stodvadsať ľudi), Dobrí 
·Christova (Dafino víno) a Juraja Dimitrov.a 
(Svadba vtákov) a (Súdruhovia, posledná 
hodina uderila). Zo sólistov upozorn:! na 
seba predovšetkým IGril Krstev. Na ume
leckej úrovni súboru sa vo veľkej miere 
podieľa znamenitý sbormajster Christo Djul
.gerov. 

Vystúpenie súboru .Rodina bolo význam
ným obohatením . nášho hudobného života, 
mali sme možnosť oboznámiť sa so svojráz
nou národnou vokálnou bulharskou tvorbou 
.a zároveň sa presvedčiť, aká pozornosť sa 
v Bulharsku venuje sborovej a vokálnej 
tvorbe zo strany skladateľov i zo strany 
-organizácie robotníckych spevokolov. 

(rík) 

HUDBA. OPERA A BALET 
NA V. PIESŤANSKOM FESTIVALE 

Ako každoročne, aj tohto leta okrem lieč
by posky tlo naše svetoznáme kúpeľné mesto 
Piešťany svojim ·návštevníkom vhodnú 
prílež:tosť zúčastniť sa významného kultúr-· 
neho podujatia - Piešťanského festivalu. 

Toto veľkolepé letné hud.obné podujatie 
má v Piešťanoch už svoju tradíciu. V mla
dej histórii Piešťanského festivalu vystrie
-dali sa na jeho koncertných pódiách popred
né československé a zahraničné umelecké 
telesá, komorné združenia, divadelné sú
bory a inštrumentálni sólisti. 

Zvučnosť a vysokú umeleckú náročnosf. 
-dodávali festivalom vystúpenia Ceskej fi~
barmónie, Slovenskej filharmónie a Státnej 
filharmónie z Brna. Z komorných združení 
hostil Piešťanský festival v minulých rokoch 
trio Veľkého divadla v Moskve, Pražské 
kvarteto, Janáčkovo kvarteto a klavírne trio 
'Slovenskej filharmónie. Z divadelr!ých sú
borov mali sme možnosť vítať operu a balet 
'SND z Bratislavy, Národné divadlo z Prahy, 
St.á tne divadlo z Košíc a ďalšie divadelné 
'!!úbory. V histórii Piešťanského festivalu 
s pýchou treba pripísať účasť baletnej sku
piny Veľkého divadla z Moskvy, baletu 
Státnej opery z Budapešti a BukureštÍ, ha· 
l etnej skupiny Státneho akademického di· 
vadia Lotyšskej SSSR z Rigy, ako i taneč
nej skupiny národnej umelkyne SSSR Ta-
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mary Chanum. Ná čele československých 
symfonických tel:es stáli naši a zahraniČn.( 
dirigenti zvučných mien, a to Václav Talich, 
národný umelec, Karel Ančerl, Krešimír 
Baranovič (Juhoslávia), Djura Jakšič (Ju
hoslávia), Witold Rowicki (Poľsko), Roberto 
Benzi (Francúzsko), Karel Sejna, Otaka.r 
Trhlík, Ľudovít Rajter, Ladislav Slovák a 
iní. 

Spoluúčasť zahraničných. vokálnych só~ 
listov bola aj v minulosti veľmi bohatá. 
Hudobný medailón histórie Piešťanského 
festivalu zdobia mená sopranistiek Simone 
Boucher:tovej (Belgicko), Ruth Keplingero• 
vej a Johanny Khäte Sennewaldovej (N DR); 
ďalej to boli altistky Edmée Sabran (Fran· 
cúzsko), Gertrud Stiloh (NDR) a Irena Wi· 
niarska (Poľsko). Z našich speváčok n:e je 
možné opomenúť meno zaslúžilej umelkyne 
Márie Podvalove.i z ND v Prahe a Margitý 
Cesányiovej, laureátky štátnej ceny, zo Slo~ 
venského národného divadla v Bratislave. 

Nemožno tu vymenovať všetkých doteraj~ 
· ších účastníkov Piešťanského festivalu, treba 

však ved:eť, že históriu festivalu zdobia aj 
tnená vynikajúcich inštrumentálnych sólis
tov. Z nich nám v živej pamäti zostali 
výkony vynikajúcej francúzskej huslistky 
Janine Andrade, japonskej šarmantnej umel: 
kyne Tsui Hisako, zaznamenávame aj ďal· 
~ich umelcov, ako Michele Boussinot, husle· 
(Francúzsko), France Clidat, klavír (Fran~ 
cúzsko), Boris Gutnikov, husle (SSSR) a 
meno belgického huslistu ·Roberta Hosseleta. 
Vyspelé sovietske baletné umenie reprezen· 
lovali na Piešťanskom festivale národná u·. 
melkyňa SSSR Mája Plisecka, primabalerlna 
rižského baletu Velta Vilcyn a~ iní sovietski, 
ako i ďalší zahraniční a naši baletní umelci . 
. Dramaturgická línia V. Piešťanského fes
tivalu bola. toho roku zameraJlá na 15. vý
ročie oslobodenia CSR. V dôsledku tohto 
ideového zamerania nemali na tohoročn!>m 
festivale zahraniční umelci takú účasť ako 
v predošlých rokoch, a to preto. že progra• 
mové podujatia boli pri príležitosti 15. vý· 
ročia prehliadkou interpretačného ·umenia 
~eskoslovenských umelcov a umeleckých te
lies . . Na koncertných pódiách demonštrovali 
naši umelci neodškriepiteľný rast a rozmach 
socialistickej kultlli-y za posledných pätnásť 
rokov. Umelci na koncertných pódiách o}).; 
hajovali nové formy umeleckého úsilia po-' 
predných československých divadelných sú
borov a hudobných telies. 
. Bolo jasne vidief, že bilancovať výsledky 
týchto úspechov je vhodné práve v kúpeľ
ných mestách, le.bo tam možno aj v letných 
-mesiacoch ro:r.si~~ať umenie. plným . p~te~· 

1'ýjav z tretieho obrazu Kowalského opery Roz práv/ta pri praslici. Na obrázku zľava: l<ráľovná rusalie! 
A. Porgeso·vá, 1. rusalka M. Riško vá, V etrík P. Slov;alt, 2. rusallw V. Proková, 3. rusalka M. Hološová 

a vodník L. Illavský Foto : A. Smotlá 



(JSPEŠNÁ VYSTAVA O DIELE FRYDERYKA CHOPINA V PIESTANOCH 

V rámci Hudobného leta 1960 usporiadali v Piešťanoch pod názvom "Zivot a dielo 
Fryderyka Chopina" vkusne inštalovanú výstavu, ktorá mala veľký ohlas u piešťanského 
obecenstva. Treba s uznaním kvitovať iniciatívu usporiadateľov, ktorí vedeli oslavy 150. 
výročia .. Chopinovho narodenia v ho.dne zaradiť cd~ f~ových pc.dujatí. 

Výstavu otvoril generálny konzul Poľskej ľudovej republiky Adolf K it a dňa 14. júla. 
Dokumenty o živcote a tvorbe veľkého majstra pozrelo si už v prvých troch dňoch vyše 
dvetisíc návštevníkov spomedzi domácich i zahraničných kúpeľných hostí a obyvateľov 
z Piešťan a okolia. 

Táto úspešná výstava nám ukazuje jeden zo spôsobov, ako možno účinne popularizovať 
hudobné umenie. Bolo by osožné uvažovať o pravidelnom využití našich kúpeľných 
a rekreačných stredísk (Tatry, Sliač, Trenčianske Teplice, Piešťany a iné) na plánovité 
usporiadanie výstav, ktoré by dokumentovali úspechy československého i svetového po
krokového hudobného umenia, dôležitú úlohu hudby, ktorú zastáva na poli zbližovania 
národov. Tak by sa obecenstvo informovalo o našom mohutnom kultúrnom rozmachu. 

Foto: Rudolf Muller 
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tím a zároveň ho dodatočne propagovať pred 
zahraničnými návš tevníkmi, ktorých je v 
Piešťanoch hodne. A toto poslanie sa P ieš
(anský festival napriek nežičlivému počasiu 
i všetkým technickým ťažkostiam (chýba 
vhodná divadelná budova alebo koncertná 
sieň) snažil splniť. 

Na V. Piešťanskom festivale, ktorý mal 
12 festivalových podujatí, odzneli 4 sym
fonické lwncerty v podaní Státnej filharmó
nie z Brna, laureá ta štátnej ceny, Slovenskej 
filharmónie, Symfonického o•·chestra hlav 
ného mesta Prahy (FOK) a Symfonického 
orchestra bratislavského rozhlasu. Na čele 
sym ľonických teEes stáli tra.ia d omáci diri
genti: Jaroslav Vogel, Václa,v Neumann a 
Zdenek Bílek. Na javisku v pl'irodnom am
fiteátri, ktorý je v p rekrásnom prostredí 
kúpeľného parku, bolo uvedených 5 javis
kových inscenácií. Z toho jedno operné 
predstavenie patrilo Divadlu J. G. Tajov
ského z Bansl,ej Bystrice. V inscenácii Bys
tričanov sme mali možnosť vidieť u nás 
dosť zanedbávanú operu J. B. Foerstra 
"Evu". Na dvoch baletných inscenáciách 
sa podieľali Státne divadlo z Košíc so 
Spišiakovým baletom " Karpatská rapsódia" 
a SND z Bratislavy s Korsakovovou "Se
herezádou" a tanečnou humoreskou J. 
Straussa "Ples kadetov". V , rámci V. PF 
vystúpila aj činohra P. O. Hviezdoslava 
s komédiou Vv. Shakespeara . "Veselé panie 
z vVindsoru" . Iba toto predstavenie v-idelo 
temer 3000 návštevníkov . Uvedenie Nová· 
kovej operety "Nie je všedný deň" v in
terprNácii umelcov bratislavskej Novej scé· 
ny doplnilo rámec umelecky náročného 
Piešťanského festivalu. 

Koncertné pódiá patrili ďalej k!&;vírnemu 
recitalu Františka Raucha, sólistom baletu 
Státnej opery v Bulwrešti. Na zái\erečnom 
vystúpení nadšené obecenstvo tlieskalo našej 
stále mladej Lúčn:ci, laureátovi štátnej ce
ny, bohatý umelecký program ktorej vy
sielala aj Cs. televízia. Dva symfonické 
koncerty_ zo Slovanu vysielal priamym pre
nosom i rozhlas. 

V. Piešťanský festival i napriek nepriaz
nivému počasiu videlo takmer 1.4 000 ná
vštevníkov. Na dvanástich festivalových po
dujatiach vystúpilo celkove 951 účinkujú
cich umelcov. Je potešiteľné konštatovať, že 
na tohoročnom festivale sa veľkej ob ľube 
a návštevnosti tešili symfonické koncerty, 
kým na lanskom fes tivale boli práve tieto 
na jmenej navštevované. Obecenstvo sa vo 
veľkej miere grupovalo zo širokých vrstiev 
pracujúcich, no aj účasť zahraničných hos· 
ťov bola značná. 

Ideový a umelecký zámer Piešťanského 
festivalu, ktorý sledovali rada l\-IsNV v Pieš
ťanoch a Sekretariá t Piešťunskél>o festivalu, 
splnil svoje poslan ie. Snaha priblížiť plody 
umenia . pracujúcim svedčí o úspešnom do
vŕšení kultúrnej revolúcie v našej vlasti. 

Pri dosiahnutých úspechoch ostáva všal' 
nevyr1esený najpálčivejší p roblém, ktorý 
prel<áža úspešnému rozvoju umeleckej čin
nosti v Piešťanoch, a to j e vyhovujúca kon
eertná sála. J ed[ným vhodným vyriešen ím 
tej to situácie je čím skoršie vybudovať Dom 
nmenía, k torý by vyhovoval umeleck)•m 
požiadavkám budúcich festivalov a nároč· 
nos ti nášho ľudu. Iba tak môže Piešťanský 
festival dosiahnuť medzinárodnú úroveň. 

Anton Pastírik 

SLÁVNOSTI 
ĽUDOVÝCH PIESNI A TAl~COV 

V STRAZNICI 

Tradičné slávnosti ľudových p iesní a tan
cov v Strážnici boli (na jmä toho roku, keď 
sa neuskutočnilo podObné podujatie vo 
Východnej ) najdôležitejším podujatím, kde 
sme mali možnosť vidieť prácu súborov, 
čerpajúcich z ľudového umenia. Dôležitosť 
tohoročných slávností v Strážnici zvyšuje 
i to, že boli súčasťou osláv 15. výročia oslo·· 
boden.:a našei vlasti. Tento moment zdôraz
ňujeme najmä v súvislosti s dramaturgickou 
líniou programov. 

Snaha vyjadrovať súčasnosť tradičným 
folklórom bola známa už z m:nulých rolwv, 
no ten toraz bola zo spomínaných príčin 
zvlášť zdôraznená. :Te td'~zámer veľmi ná-· 
ročný á· vyžaduje sÍ dôkladne premyslenú 
réžiu i~ scenár . Nechceme hovoriť, že -to 
v StrážÍíici nebolo, :r{o nebolo to dostatočné, 
čo zas pripisujeme skôr na vrub zostavova· 
teľov pásma a réž:i ako súborom. Zdá sa, 
že mnohé čísla sa dostali do p rogramu sú
borov z viny organizátorov, m ohli ich totiž 
vymeniť a nahradiť lepšími. O týchto de
tailných otázkach však nechceme hovoriť, 
, ·idí sa nám, že najzávažnejšou otázkou pri 
hodnotení tohoročne.i Strážnice zostáva už 
nadhodená otázka spracovania tradičného 
folklóru v súčasných námetoch. Strážn· ca si 
.iu vytýčila ako jednu z najdôležit ejších úloh 
svojho programu, pokladáme ju teda za 
najzávažnejšiu otázku vŠe'kých vystúpení. 

V prvých rokoch sa v programoch Stráž
nických slávností piesní a tancov predvádzal. 
tradičný folklór bez akejkoľvek štylizácie, 
časom začali doň prenikať prvky choreogra-
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fické a prikročilo sa ·i k úprave piesní a 
tancov. T.eto momenty na dobúdali čoraz 
väčšiu prevahu; toho roku okrem dvoch 
programov (Strážnické noltturno a J.a, do· 
!ina, dolina) boli už všetky zamerané vý· 
lučne na vyjadrovanie súčasných námetov. 
Prvý : Slobodenka ide mal byť oslavou o>lO· 
hodenia našej v lasti Cervenou armádou, 
p rogramové pásmo Ky ti_ce nej;~ňavejš! bo~o 
zostavené z tancov, vyJadrUJUClch nasu su· 
časnosť, a záverečné pásmo Družba národu 
tiež spl 'íalo a ktuálnu tému, uvedenú v ná· 
zve. (Okrem spominan)•ch programov pri· 
pravil dr. V. Karbusický Odborné okénko, 
v kto~om hovorJ o robotníckych piesňach. 
V týchto programoch sa využíval tradičný 
t.olklór v piesňovej a hudobnej oblasti a 
-choreografia tancov vyjadrovala súčasnosť. 

Tradičné folklórne prejaV)· budú mať vždy 
svoj umelecký aj revolučný zmysel a od· 
kaz. Treba ich však chápať v h istorických 
súvislostiach. To neznamená konzervovať a 
uka~ovaf ich v ustrnute~ forme, ale ro:hodn!l 
tiež nie b ezducho aplikovať na nam prt· 
tomnosť. Sme presvedčení, že revolučný od· 
kaz a pokrokové myšlienky trad:č~ého fo~
klóru vyn:knú skôr bez nevhodneJ aktu~
zácie. Ak chceme z týchto prejavov zostaviť 
·dej so súčasným námetom, z dnešného ži· 
vota musíme . k tomu pristupovať tvorivo 
a so' značnou dávkou wneleckej predstavi
vosti. Programy trpeli určitou popisnosťou! 
bolo v nich veľa naturalizmov, a to aJ 
takých, ktoré by sa b oli dali ľahko odstrá· 
niť. 

Tu treba upozorniť ešte na iný moment, 
ktorý s tým súvisi : Tradičné folklórne pre
javy nie sú pred;sa jediným prejavom ľu· 
dovej tvorivosti, veď .éxistuj ú aj i.Súčasné 
folklórne prejavy, a tie sa viažu ;;p.a sú
~asnosf najkonkrétneišie. Ich v-yuž1he sme 
však v Strážnici nezbadali. Skoda.~ Ak si 
t eda v Strážnici vytýčili líniu prihovár~ f 
sa súčasnosti prejavmi ľudového wnema, 
mali venovať pozornosť aj prejavom súčas· 
ného tvorivého procesu. Samozrejme, dobrou 
inscenáciou. 

Ivan Mačák 

l\·1oskovsl,á verejnosť sa pred časom zo· 
-známila s novou hudobnou 'komédiou J. 
Miľutina "Cirkus zažina svetlá", ktorú na· 
študovalo moskovské Divadlo operety. Le· 
rungradsM Divadlo hudobnej komédie uvá· 
d za· operetu N. Mincha .,Okrídlený poštár" , 
zobrazujúcu život sov ietskej mládeže. 

LIST Z MOSKVY 

S nesmiernou láskou ví•a náš ľud svoiich 
milých priateľov - predstaviteľov hudob
ného wnenia bratského Ceskoslovenska. Už 
dávno sa medzi našimi národmi udomácn]a 
zvyklosť výmenných návštev umelcov a hu
dobníkov, ktorí vyrozprávajú jeden druhé
mu wnenim, zrozwniteľným každemu (bez 
tlmočenia) o svojich úspechoch, vymože
nostiach ; podelia sa o svoj e najskrytejšie 
myšlienky . ' 

Už v m:nulom storočí boli slávnymi uda: 
losťami v hudobnom živote našich krajín, 
ako je známe. vystúpenia našich veľkých 
skladateľ ov: Caiko-vského, Balakireva v hlav-. 
nom meste Ceskoslovenskn a vystúpenia 
mnohých vynikajúcich wnelcov a hudobní
kov z Ceskoslovenska v našich mestách. 
Preto ai teraz, keď naše bratské národy ru
ka v ruke spolupracujú, vytvárajúc ' tak 
novú beztriednu spoločnosť, ľudia krajiny 
sovie~ov s vrelým, srdečným pocitom tlies
kajú vyn:kajúcim československým spevá
lwm, inštrumentalistom a rozličným ume· 
leck~-m kolektívom. 

Preto aj obyvatelia Moskvy, Lenin"<>Tadu 
a viacerých nliest sovietskeho Pobaltia, ako 
aj Ukrajiny, s' tak)'m záuj~om prij~li na·· 
daného slovenského orgamstu Ferdmanda 
Klindu. Cesko~lovenská organová škola je 
sovietskym milovníkom hudby známa z čas· 
tých vystúpení Reinbergera a Slechtu, veľ~ 
kých a nadaných hudobníkov. 

Aj v predn~se Ferdinanda Klindu si naši 
milovníci hudby chceli vypočuť veľa nového 
a vzrušujúceho. A ako sa ukázalo, neskla· 
mali sa., .V hre Ferdinanda Klindu upúta 
predovš~kým voľnosť, ktorou sa , j~ho J:ra 
líši od všeobecných, dávno zauží.vanych 
šablón. Na rozdiel od iných organisťóv, ktorí 
sa snaz,a podrobiť svoju hru p ravidlám. 
kľudnej, nenáruživej cir~evn~j hudby: u 
Ferdinanda Klindu nástro) zwe plne, VItál· 
ne, oduševnene. 

Klindov spôsob hry je okrem toho voľný, 
nemá tradičný, často klamný· vonkajší pá· 
tos, s ktorým sa stretávame u mnohých 
iných interpretov. 

Ferdinand KÍinda sa nám vcelku pred
stavuje ako hudobník lyrického žánru. Ako 
sa mi zdalo, sú mu zvlášť blízke diela pre· 
važne intímneho k~morného ladenia. Na
zdávam sa, že táto jeho črta sa prejavil~ 
najmä na koncerte dňa 13. marca vo VeľkeJ 
sieni konzervatória, ktorý bol venovaný 275. 
výročiu narodenia Johanna Sebastiana Ba
cha. V pestrom programe, ktorý wnelec na 

tomto koncerte predviedol, neobyčajne pre
svedčivo zazneli práve diela už spomenu
tého druhu, ako sú: Bachovo Pastorale, Trio
vé p relúdiá a iné diela tohto geniálneho ne
meckého polyfónneho skladateľa. Pritom sa 
IG.inda zvlášť snaží zdôrazniť (na niekto
rých vhodných miestach) vokálny charakter 
hudby. 

Na celkovom pozadí polyfónnej a harmo
nick~j skladobnej štruktúry je v tomto prí
pade naj >:.reteľne.išou črtou základná m~lo
dická línia. Prednes nadobúda neobyčaJne 
široké zafarbenie a blíži sa do určitej m :ery 
tradíciám vokálneho umenia. V tomto prí
pade, ako sa mi zdá, je veľmi zaujímavý 
Klindov vzťah k stredným a spodným tó· 
nom. Znejú na prvý pohľad trochu zastrene, 
akoby spoza javiska a súčasne vytvárajú 
reliéfne farebné pozadie a sú pevnou oporou 
melódie, akoby jej základom. 

No bolo by nesprávne hovoriť o wnení 
Ferdinanda KLndu výlučne z ly rického 
aspektu. Vo v iacerých dielach , prednesených 
v spomín anom bachovskom koncerte, ako. 
napríklad Toccata i Fúga d mol, niektoré 
organové p relúdiá a fúgy a iné, interp ret 
prejavil veľkú energiu, prednesovú šírku 
i cieľavedomosť. Azda i tu sa u wnelca 
prejavuje snaha vyzdvihnúť lyrické miesta. 
Podľa mňa prejavuje F erdinand Klinda 

veľký záujem o organovú tvorbu, novodobých 
skladateľov, ako Wied~rmanna, R egera, Mes· 
siaena a iných. S programom, zostaveným 
z diel týchto skladateľov, vystúpil Ferdinand 
Klinda na rozlúčkovom koncerte dňa 25. 
marca v moskovskej Cajkovského ·sieni. V 
najlepších číslach programu, v Regerovej 
Fantázii a Fúge d mol, Wiedermannovej 
Toccate a Fúge d . mol, sa opäť vý-razne 
pociťúje sp~tosť s bachovskými tradiciami. 
Najväčš)u pozornos( . v tomto k~.ncerte 

vzbudil prednes ľl·fessiaenovl1o diela "La 
Nativité". S patričnou plnosťou, zápalisto 
a presvedčivo ož;vuje Ferdinand Kl inda 
celú filozofickú hlbku úvah autora, ich 
častý protirečivý, vášnivý charakter. Pri 
celkovej zložitosti harmonickej štruk túry 
hudba hlboko dojíma a vzrušuje. 

Mal som, pravda, šfastie po~uť iba mos· 
kovské koncerty nášho československého 
priateľa. Nemal som však, žiaľ, možnosť vy
počuť si ho v in),ch mestách. No z duše sa 
d.elím s priateľským a nadšeným prijatím, 
akého sa mu dostalo v Moskve od Moskov· 
<;anov. J eho koncerty mali veľký úspech 
a prebiehali v srdečnom a priateľskom 
ovzduši. 

PRVE PREDVEDENIE JANACKOVHO 
" C.t\PRICCJA" V H OLANDSKU 

Dňa 18. júna t. r . uskutočnilo sa v Rot· 
terdame prvé holandské p redvedenie Janá.č· 
kovho Capricc:a pre ľavú ruku a súbor 
dychových nástrojov. Stalo sa tak na kon
cer te v 1·ámci Holland-Festivalu, ktorý di
r igoval Eduard Flipse. Party d ychových 
nástrojov hrali členov:a rotterdamského or· 
chestra " R otterdams Philharmonisch Orkest", 
náročn~· part sólového k lavíra p redniesol 
holandský klavirista Cor de Groot, profesor 
konzervatória v Haagu. 

Van Cor de Groot, ktorý sa týmto zaradil 
medzi dos:aľ nepr.iliš početných propagá· 
torov tohto pozoruhodného diela z posled
ného tvorivého obdobia moravského majstra, 
narodil sa 7. 7. 1914 v Amsterdame, kde aj 
vyštudoval na tamojšom konzervatóriu kla· 
vírílu hru a kompozíciu. Absolvoval cwn 
laude už ako 18-ročný. V roku 1936 vyhral 
prvú cenu na veľkej ' medzinárodnej súťáži 
klaviristov vo Viedni. (Prof. Emil von 
Sauer ho pri tejto p ríležitosti označil ~a 
najmladšie-ho nasledovruka starej generácie 
veľkých pianistov.) V 1•oku 1939 podnikol 
niekoľkomesačné úspešné koncertné turné· 
po Indonézii. P o vojne koncertoval v škan
dinávskych štátoch, v Spanielsku, BP-lgicku, 
Francúzsku, Anglicku a v roku 1957 i v 
Južnej Afr.ke a v Amerike. J eho bohatý 
repertoár j e čiastočne zachytený na gra· 
mofónových platniach rôznych značiek, ako 
Odeon, His master's voice, Phil.ps a i. 

Van Cor de Groot sa uplatňuje i ako 
skladateľ. V jeho skladbách je niekoľko 
koncertov pre klavír, l; orchestrálne a kla
vírne dieh, piesne atď•. 

Podobne ako prvý ; mterpret a do istej 
miery aj l inšpirátor lanáčkovho Capriccia 
Otakar Hollman, p rišiel aj Cor de Groot 
o pravú ruku. To spôsobilo, že temer dva· 
dsať holan dských skladateľov (medzi nimi 
aj Max Prick van Wely, autor pomerne ob
siahlej monografie o Anton ínovi Dvorákovi) 
uapísalo preňho rôzne skladby pre k lavír 
na ľavú r uku. Tieto skladby van de Groot 
pravidelne interpretuje, a to na jmä v roz
hlase. 

Vkusne vydan)· program, ktorý sa stre
tol s veľmi silným ohlasom u obecenstva 
i v tlači, prináša okrem iného aj stručnú 
históriu vzniku diela a pripomína, že praž
ská premiéra Capriccia dňa 2. 3. 1928 
v Smetanovej sieni hola poslednou premié
rou Janáčkovho diela, na k torej sa autor 
ešte osobne zúčastnil. 
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Okrem holandskej prenuery Janáčkovho 
Capricc:a od zneli na tom istom koncerte or
chestra Ro1terdams Philharn1onisch Orkest 
ešte dve ďalšie holandské premiéry, a to 
Sinfonie singuliere (z roku 1845) od Franza 
Berwalda, švédskeho skladateľu nemeckého 
pôvodu .z prvej polovire minulého storočia 
(ž] v rokoch 1796-1863), a VII. symfónia 
(1957), ktorú napísal súčasný maďarský 
skladateľ László Lajtha (nar. 1892). Ako 
prvé číslo program u odznela :Musica iniziale 
(z roku 1960), dielo súčasného holandského 
skladateľa a proCesora amsterdamského kon
zervatória Léona Orthela (nar. 1905). 
· Holandská p remiéra Capriccia je pote
šiteľným dokladom ďalšieho úspešného pre
nikania Janáčkovho diela na zalu-ruúčné 
koncertné pódiá. -vd-

BR.A."WENBURGER ORGELTAGE 1960 

Okruh milovníkov organovej hudby nie 
je dnes taký početný ako za Bachových 
čias. No kde .je dobrý nástroj a kde sú 
okolo neho zoskupení snaživí organisti, udr
žiava si organ pop ularitu, ba, čo je pote
ši teľné, získava si aj nových priaznivcov 
a poslucháčov. Počet organov),ch festiva
lov, "organových dní" , sjazdov, ako sa 
všetky tieto podujatia nazývajú, je v sa
motnom Nemecku každoročne väčši než 
počet všetkých iných hudobných festivalov. 
I keď n :e sú tak okázale propagované, pri
ťahujú široký okruh záu jemCQV. SpoloČ{lou 
sympatickou črtou týchto h tl-dóbnýc1l .fes
tivalov je skutočnosť, že prebiehajú bez a·ké
hokoľvek snob~mu. ;Záujmy návštevníkov 
sa koncentrujú ' okolo ,zvukove krá;wych n i 
strojov, okolo určitých skladieb, ž4:orov ale
bo skladateľov; sláva interpreto:v n ie je 
prvoradým magnetom. St;redobodô'm pozor
nosti sa stáva umelecký výkon, o ktorom 
sa vášn ivo diskutuje, lebo návštevníci, Jiú
lovníci organa, sú odborne azda na jvyspe
lejším obecenstvom. Spoločné záujmy, lmž
dodenný styk a diskusie pomáhajú stierať 
hranice medzi účinkujúcim a poslucháčom, 
čím sa vytvára ovzdušie vzájomnosti, tvo
rivosti •a ozajstnej služby hudbe. Tradičný 
brandenburský festival na troch skvelých 
nástrojoch barokového staviteľa J oach~ma 
Wagnera je takým ovzduším povestný. Pro
gramové zameranie. každoročne iné, je zá
merne zostavené tak, aby vždy p!·inieslo 
nové podnety. Slávnostné otvorenie bolo 
dňa 28. 6. 1960 orchestrálnym koncertom 
barokovej hudby za spoluúčinkovania prof. 
E. Seilera (viola ďamore). Na programe or-
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ganového koncertu Lothara Graapa z diela 
Fr. Liszta, Brahmsa, Mendelssolma. Sebu
manna a Regera boli málo h rávané skladby 
tý-ch to majstrov. Boli to všetko sk ladby ma
lých foriem, technicky nepríliš nároč~é, ll(} 

hrané s vkusom a muzik{tlne, takže zane
chali ten najlepší dojem. Další koncert, na 
ktorom odzneli diela D. Buxtehudeho (v)'
horný o7ganista Erich P iasetzki) a štvor
sborová kan táta Heinricha Schutza, bol p re 
mnohýcl1 objavn)-m. Styri sbory, roz<lsta
vené v brandenburskom dóme. každý spre
vádzaný inštrumentálnym ensemblom, spie
,.ali a hrali v štýle, ktorý si Schutz osvojil 
v Taliansku, kde sa o jeho rozkvet pričinili 
bratia Gabrielli. Ernst Damus svojím obdi
vuhodne preclznym naštudovaním vedel pre
klenúť štyri storočia a poskytnúť posluchá
čom jedinečný umelecký zážitok. Pre ne
meckých poslucháčov nové, štýlove neob
vyldé skladby boli na programe rnôjh(} 
koncertu dňa 30. 6. 1960 (star í českí maj
stri, Wiedermann, Peeters. Messiaen). 

V rámci festivalu od zneli denne zaujímavé 
l)odinové preh rávky súčasných, sčasti r-uko
p isných noviniek nemeckých skladateľov, 
potom nasledoval improvizačný se1n;n>lr, 
ktorý viedli Hans Giinther Waucr a '~Tolf
gang Fischer, hlavný organizátor festivalu, 
ako i p redl)ášky a rámcové diskusie o or
ganových problémoch. 

Festival sn zakončil organovým koncer
tom z diela J. S. Bacha. Prof. Hans Heintze, 
jeden z najväčších súčasných bachovských 
interpretov, hral s majstrovskou presved
čivosťou. 

Ferdinand Klinda 

Z NOVX'CH NAHRÁVOK 
BR ATISLA vsKf:Ho ROZHLAsu 

JJ; 

Ešte p red letnými p rázdninami vyhotovil 
bratislavský rozhlas niekoľko podarených 
snímok z domácej i svetovej tvorby. Hlavne 
Symfonický orcheste.r b ratislavského rozhla
su doplnil archív o nové štúdiové nah,.ávky 
predovšetk)rn1 zo slovensl<ej tvorby. Z no
vin iek nahral pod taktovkou Ladislava Slo
váka pozoruhodné d ielo Preludium a Tocca
ta pre orchester J. Kresánka. Z ďalších slo
venských skladieb boli to štúdiové snímky 
z diel Dezidera R ardo.fa Koncert pre orches
ter (dirigent Ladislav Slovák), A.lexandTa 
J! oyzesa Koncer t 'lf re husle a orchester ( só
li sta Tibor Gašpareh, dit-igent Josef Svobo• 
da), suita Dolu Váhom (dirigent Josef Svo
hodn), Jána Cikkera Slovenská suita ( diri
gent J osef Svoboda). Z uvedených snímok 
~i zaslúžia pozornosť hlavne dve nahrávky: 

Kardošov Koncert pre orchester so Slová
kom a Cihkerova Sloven.~ká suita so Svo
bodom, ktoré smelo môžeme zaradiť k re
prezentačným nahrávkam bratislavského 
rozhlasu. Zo svetovej tvorby treba uviesť 
vynikajúcu nahrávku Caikovsl>ého \'1. sym
fón:e s Ladislavom Slovákom, ktorá je 
jednou z najlepších n:elen po technickej, 
ale aj po umeleckej stránke. Slovák tu pri
niesol nový, orig:nálny pohľad na inter
pretáciu Cajkovského. 

Repertoár svetovej hudby doplnili ešte 
nahrávky baletnej hudby z Rosamundy od 
Franza Schuberta (dirigent Josef Svoboda), 
málo hranej predohry Josefa Suka Pohádka 
z imného večera (d1rigen t Josef Svoboda) a 
VI. sy mfónie Franza Schuberta (dirigent 
Bystrík Rež tLcha). 

V oblasti komornej hudby sa treba zrnie
niť predovšetkým o nahrávkach Komorného 
:združenia a Dychového kvinte"ta Slovenskej 
filharmónie. Komorné združenie pod tak
tovkoú Vlastimila Horáka nalu-alo jednu zo 
·svojich najlepších nalu-ávok, V. symfó~u 
Franza Schuberta v obsadení pre komorný 
orchester. K obohateniu starej hudbv pri
spelo Komorné združenie zaujíÍnavýnrl Ple
sovými tancami Jána Čaploviča a nahráv
J;:ou Koncertu d mol pre čembalo a sláčikov)' 
orchester od Josefa Sebastiana Bacha so 
·sólistom Radhub~rom Giintherom. 

· Dychové kvinteto Slovenskej filharmónie 
-obohatilo náš repertoár o dielo významného 
francúzskeho skladateľa Dariusa Milhauda 
suitou pre dychové kvin•eto "Krb kráľa 
·René". J e to náročná sedemčasťová suita 
·s programovým zameraním, v ktorej' uplat
nili svoje kvality poprední sólisti orchestra 
Slovenskej filhaTmónie: R udolf Novák, Vlas
timil Brunner, Rudolf Červenka, Vieroslav 
-Matušílt a Josef Dvoŕák. 

V poslednom nahrávacom období boli 
pred rozhlasový mikrofón pozvani a j mladí 
interpreti. Talentovaný Dušan Marzinček 
nahral svoj Tanec pre klavír a I~úbostné 
impresie pre klavír Jána Szelepcsényiho. 
l van Parík sa predstavil skicou Noc p re dva 
klavíre (autor a Martinček). Z mladých in
terpretov treba vyzdvihnúť nalu-ávky Cho
pinových mazúrok v interprétácii R omana 
Bergera a dvoch k lavírnych skladieb Ale
xan?-ra Skriabina (Poema op. 71, č. 2 a 
:C?ffiúrne plamene) v podani Jura ja Ma
Jmdu . . Ich nahrávky potvrdili, že s týmito 
mladými interprermi treba v rozhlase i vo 
verejnosti vážne počítať. 

Marián Jurík 

K 75. VYROCIU NARODENIA 
ALEXANDRA ALBRECHTA 

Alexander Albrecht by sa bol 12. au
gusta tohto roku dožil 75. rokov. Takéto 
jub.leum býva prílež.tosťou na oslavu alebo 
aspoň na spomienku, najmä ak ide o člo
veka, k torý sa tak zaslúž;} o rozvoj našej 
hudby. ·Dnes už n ikoho netreba presviedčať 
o význame· jeho temer 50-ročného pôsobenia. 
Podiel jeho p ráce ako pedagóga a r.aditeľa 
mcstsl•ej hudobnej školy, budova!eľa a di
rigenta vtedy najväčšieho nášho sborového 
telesa, organizátora koncertného života a 
skladateľa hovorí viac a presvedčivejšie než 
mnoho slov. J asne, výrazne a s všeľud
skou platnosťou hovori najmä jeho hudba. 
Keď sa vyjasnili kritériá a boli "znovu
objavené" niektoré jeho skladbv, ako Kla
vírne kvinteto. Kvarteto a SonatÍna, otv(}rila 
sa cesta k správnemu zhodnoteniu Albrechta 
ako sklada teľa. Od tých čias sa v očiach 
každého nášho hudobni.ka viaže k menu 
Alexandra Albrechta úcta, obdiv a vďaka. 
Stači to? Na prv)' pohľad áno. Keď si však 
uvedomíme, že celé Albrechtovo d .elo, všet' 
ky jeho snahy a počiny boli adresované 
c e l e j h udbymilovnej verejnosti, zistíme, 
že sme Albrechtovi i sebe ešte veľa dlžní. 
Od významného predvedenia jeho Klavír
neho kvmteta uplynulo už 5 rokov, no dru
hý raz sme ho už nepočuli. Pamätné TaJi
chovo predvedenie Sonatíny pred 13 rokmi 
b olo posledné. Kvarteto, symfonické básne 
Sípková Ruženka, Túžby a spomienky, Hu
moreska, Klavírna suita l K to sa pomätá na 
icli poslepné predvedenie?'• Trio pre d voje 
huslí a vfolu, Symfoni'cké variác:e pre trúb
ku a or'chester a čarokrásna kantáta Su
hajko ešte nemali verejnú premiéru! Máme 
azd~ toľko hodnotnej 1teratúry, najmä z ob
dobia ~rechtovho tvorivého vrcholu, že 
by sme tieto skutočnosti mohli ospravedlniť? 
Pritom vôbec neskúmame otázku, či podá
vame hudobnej verejnosti úplný obraz vý
voja našej hudby, keď tak zr1edkavo p ro
gramujeme d .ela J. L. Bellu, M. Moyzesa, 
Schneidra-Trnavského i Alexandra A!brechta. 
Sedemdesiate piate výročie Albréchtovho 
naroden:a hy malo byť pre nás impulzom, 
aby sme sa rozpamätali na tie ťažké roky, 
keď po zániku monarchie pár obetavých 
nadšencov temer z ničoho, bez štátnej pod
.pory a v odpore k meštiackemu nevkusu 
začalo budovať základy hudobného života 
u nás, tú podstatu, z ktorej neskôr mohla 
:vyrásť generácia našich súčasníkov a časom 
nastoU princípy socialistickej kultúry. Na
šim sólistom, ktorí sú do istej miery aj 
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Alhrechtovými odchovancami, ·našim lwmor
ný~ súborom i veľk)'lll telesám, ktoré pre
yzab časť Albrechtov)·ch tradícií (napríklad 
.1 taký vzne3ený čin, ako je každoročné 
pred vádzanie Beethovenovej IX. symfónie, 
ktorú Albrecht u nás priniesol 22 ráz), sa 
_núka prílež:tosť i pov:nnosť hlásiť sa k AI
brechtovmu d:elu a vniesť ho do ·hudobného 
vedomia nášho ľudu. 

Ferdinand K linda 

KLEMENT SLAVICKY PÄTDESIATROCN"Y 

Klemen t Slav:cký, jeden ' z popredných 
súčasných českých skladateľov, dožíva sa 
22. septembra toho roku päťdesiatky. 

P ochádza z Tova~ova. Detské a chlapčen
ské roky prežil v muzikálnom 'r odinnom 
.prostredí y Pŕerove. J eh o otec, . regenschori 
a husliar, bol ž:akom Leoša Janáčka na b r
nenskej organovej škole, viacerí súrodenci 
vynikali výnimočným hudobným talen tom. 
Slavického nadanie holo teda už doma od 
útleho veku ž:vené bohatými podnetmi. 
Dobre pripravený p rišiel študovať na kon
zervatórium do Prahy. Fan~áziou pre or
chester a sólový .klavir absolvoval kompo
zičný odbor u .K. B. Jiráka v r. 1931. Sú
~sne štljdov.al i dirigovanie u P . Dedečka. 
Potom pokračoval na majstrovskej ško~e. a 
.to v ko~ponovaní u J. Suka (1931-33) a 
v dirigovaní ·u V. Talicha (193~-35). Od 
roku 1936 bol Slav:cký 15 rokov č:nný v 
pražskom rozhlase, 10prvu ako hudobný re
ž :sér a dirigen t, neskoršie ako hudobný 
lektor. Po odchode z· ro7.hlasu (r. 1951) sa 
venuje výlučné! skladateľ s kej činnosti. · 

Sl . k .' . ľ . . ,. h rl l - aVIc y Je ve m1 vy ranenou .ume eckou 
-osobnosťou. Hudobník tempe:rameňfuý a po-
hotový, liudhou p r:nm žije, nlipadov má 
vel'n a t echniku skladateľského remesla 
-ov láda ako málokto. Ak jeho tvorba napriek 
lomu nie je veľmi poče~n4, je to práve do
klad jeho neobyčajnej prísnej sebakritiky. 
Každé dielo komponuje Slavický s najväč
ším vypätím tvorivých síl. Nepripúšťa polo
vičat-osti, nestrpí v d :ele kaz. Presvedčuje 
dokonalosťou kompozičnej práce, no uchva
éuje hlavne hlbokou precítenosťou, mocným 
zážitkom. Touto hudbou hýoe vnútorný ž'ar, 
Výbušný. a rozpínavý, ktorý podnietil fan
táziu. skladateľovu k veľkorysému vzletu. 

Po absolven tskej Fantázii vytvoril Slavie
ký viac komorných skla dieb (sláčikové kvar
te•o, skladby pre čelo a klávir, trio p re ho
hoj, klar:net a fagot): V .nich si · overoval 

-s~časné kompozičné prostriedky, najmä vý
razové možnosti smelých harmonickvch ob
'ratov. Svoje skúsenosti z tých to ~kladieh 

-zhrnul v ~iele, ktorým vyvrcholJa, jeJ1~ 
prvá tvorivá etapa: v Syrnfoniette z rokov 
1939-- 40. Tónmi vzdoru a útočnej odhodla
nosti reagoval v nej na v tedajšie otriasajúée 
·dejinné udalost i. Za okupácie sa Slavický 
obracia výlučne k vokálnej hudbe: P íše 
piesňové cykly a sbory až po dvoisbor Li
dice na slová Fr. Halasa z r . 1945. Skladateľ 
cítil p otrebU: vyjndr:ť sa v pojmovej . konr
k rétnosti sp ievaného slova. MedZi sk ladbami 
tohto obdobia sn nachádzajú rázoVité úp~avy 
ľudových piesni v cykle Spev rodnej zeme_ 
Po rokoch nadviazal na Spey rodnej zeme 
v ia cerými skladbami, k toré znamenajú no
vý, významný úsek v jeho tvorivom vývine. 
.Moravská ľudová pieseň a tanec sa stanú 
inšpirnčnýinr podnetom pre sbory [!."piesne 
až po symf[inické Moravské tanečr(é i~P.t~i~ 
a Rapsodické variácie. V Rapsodický~;P. _va; 
r iáciách dosi11hol SlaVick ý nový vrchOl , svo! 
jej tvorby. N imi tiež prekroč] . obla~ť _J!lO" 
ravských inšpiracib No vé 'diela: Fr.~ sky · pre 
organ, Sonáta pre kla vir , . Su ita p:ŕe hoboj 
a klavir, Madrigaly . pre miešaný s bor, ·medzi 
ktorými je i jeden (Kvitn'že mi, kvitni) na 
.slovenský ľudový text, vedú už priamo až 
k príto~osti . . . My všetci, ktorÍ vďačn~ 
prijímame od jub:Ianta , drahocenné.: dary 
jeho tvorivej mohutnosti, želáme mu,z'o ~rd-
ea veľa umel'eckých úspechov. · · · • 

Eduard Herzog 

H UDOBNOVEDNE STúDJE IV. 
VYD.AVATEĽSTVO SAV, BRATISLAVA 

1960 

Po dlhšej prestávke opäť vyšiel nový zvä
zok lmdobnohistorických štúd ;í, k toré vy
dáva Ústa v hudobnej vedy SAV (vedecký 
redaktor doc. dr. J. Kresánek). 340-stranový 
zväzok n:e ie však ib n dokladom pracov
ných úspechov tohoto ústan 1, ale tribúnou 
širšieho autorského kolektívu českýc.h n slo
venských muzikológov. Rozšíren:e okruhu 
prispieva:eľov sa pozití vne odra:r.ilo v roz
šírení tematiky a aktuálnosti Stúdií. IV. 
zväzok . H udobnovedných štúdií stupňuje 
úroveň, dosiahnutú v p redchádzajúcich 
zväzkoch, a vyŕovná sn p opredným sveto
vý= muzikolog:ckým periodikám, oriento
vaným na. lokálne témy. 

Taž:sko IV. zväzku je, p rirodzene, v štú
diách. Začína ich "Pfísp evek k výzkumu 
slovenských delnických písní" od V á cla va 
Pletku a Vladimíra Knrbusického. Atfori, 
ktorí sú najlepšími znalcami našej robot
níck'e j piesne (o ich základnej p ramennej 
edícii Delnické písne sa v našom časop:se 
už p ísalo), v svojQm príspev ku po:l.á vajú 
veľmi dôkladne anotovnný s ť•pis p;esní, 
ktoré sa v slovenskom robotníckom hnutí 
spievali. Súpis ob~huje 197 chronologicky 
uspor iadaných zázpamov, obsahujúcich m. i. 
aj údaje o predlohách, resp . . variantoch jed
notlivých piesn i. I .keď ho .nemožno pova
žovať za . defillitívny (najlepšie sú si toho 
vedomí jeho zostavovateEa), znamená zá
klad p re vedecký výskum robotrú(\kej pies
ne na Sl~vensku a východisko pre,,kritickú 
edíciu slovenskej robotníckej p:esne, na kto
rej treba ešte veľa pracovať. - Dalš:a štú
dia "Slovenské ľudové píšťaly" má dve sa
mosta tné časti z pera Miroslava Filipa a 
Ladislava Lenga. M. Filip skúma vplyv 
akustickych vlastností hranových píšťal na 
formovanie tónových štruk túr a ·dosp ieva 
k poznatku, že tu existuje príčinná súvis
losť. Ten to poznatok konkretizuje L. Leng 
v stati, sledujúcej vzťah ľudových píšťa
lový~h nástrojov k dialektom slovenskej ľu
·dovej hudby. L. Leng, k torý sa už dlhši 
čas venuje skúmaniu v oblasti slovenského 
inštrumentára, podáva .;, svojej s tati a j jeho 
systematiku, ako aj rozdelenie ľudových 
píšťal, ktoré potom podrobne popisuje a cha
rakterizu je· ich osobitosť. Sústavne si prŕtom 
všíma, aka jednotlivé· nástrojové typy sú
visia s vlastnosťami jednotlivých slovenských 
ľudových d ialektov (ambitus, tonalita, des
cendenčnosť -a poP..). V .závere odpovedá 

kladne na otázku možnosti vplyvu ná
stro.iov na fo:movanie ľudovej hudobnej 
p redstavivosti (hlavne v je_j ranom štádiu ), 
tvor ivo domýšľajúc tento p roblém v kate
góriách marX:sticke.i filo7or:e. I táto p ráca 
má p re slovenskú hudobnú vedu význam 
východisl<a a základne pre ďalšie veľmi 
ak tuálne a potrebné výskumy. - Príspevok 
Richarda Rybariča "Sekvencie Spišsk éhcY 
graduálu J uraja z Kežmarku" je prvou slo
venskou p rácou o hudbe naš:ch stredove
kých p rnmeiíov. Úroveň tejto práce svedčí 
o širokom rozhľade a dôkladnosti auto'ra, 
ktorý sa u nás jediný venuje ai med.eva
listickým problémom. Dr. Ryba-:-ič analyzuje 
grad uál spišského p repošta J ura ja z Kež
marku (1426), poučený výsledkami najnov;. 
šieho svetového bádania o stredovekej la
tinskej duchovnej p:esni. Rozborom 68 sek
vencií dospieva k celkovému zhodnoten iu 
prameňa ako sekvencionára nemeckého ty
pu, pričom ho však jeho repertoár zre~eľne 
lokatzuje na Slovensko, ha d ve zo šiestich 
sekvencií uhorskej p roven ·encie p riamo na 
Spiš. Prvá má p ravdepodobne pôvodnú me
lódiu i text (č. 25 ), dr uhá (č. 65) je tex to
vým kon trafak tom. Vzhľadom na závažnosť 
š túdie d r. Rybariča treba ľutovať, že k nej 
neboli p ripojené. fotoreprodukcie typických 
"!lkllžok zo Spišského grad uálu alebo trans
kripcie n:ekoľkých sekvencií (aspoň sekven
cií domáceho pôvodu). - Med:evnlistického 
problému sa dotýka a j sta ť J aroslava ,Va
nického "Domaslav - první zn:imy ' český 
hymnograf". Dr. Vanický v nej rezumuje 
výsledky svojich po,drobných výskumov o 
Domas!~vovej činncY;;ti a ~a rozdiel od do
tera jších názorov dokazuje, že nebol tvor
com _n}plódi~ sekvel{d, k toré sa mu p ripi
~ovali~ ale iba au torom textových kontra
faktov. 'Vyjasňuje tiež o tázku jeho rádovej 
p ríslušnosti (dominikán) a rozsah u jeho li
terárnej činnosti, ktorú detailne rozoberá. 
....:. Stať doc. dr. Antona Banika "NiekoľkcY 
spomienok, dokumentov a úvah o Bélovi 
Bar tólcovi" sa medzičasom stala veľmi ak
tuálnou najmä p reto. že konečne vyšiel L 
diel Bar tókovej zbierky slovenských ľudo
vých piesní. Banik v nej prin áša okrem za
ujímavých osobných spomienok ·na geniál· 
neho maďarského skladateľa a dokladov O· 

yzťahu Bartóka a jeho rodiny (m!ltky) k Slo: 
vensku podrobný výklad o vzniku a osu
doch Bartókovej slovenskej piesňovej zbier
ky . Odtláča pritom aj .,.hlavné dokumenty 
o Bartókových rokovaniach s vydavateľmi 
~lovenských spevov a Mat:cou slovenskou. 
. ,: V oddiele Dokumenty p rináša IV. zväzok 
Hudobnovedných štúdJ p rísp evok Zoitána-
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Hrabussaya "Neznáme rukopisy Františka 
Liszta nn Slovensku". Ide o rukopisy (najmä 
listy), pochádzajúce z pozostalosti bresto
vanskej gról'ky Ľudmily Gizyckej-Zamoy
skej (v jej pozostalosti bola medziiným aj 
predtý m neznáma sborová verzia Schuber
tovej piesne D:e Allmacht - por. Slovenská 
hudba, roč. II., 1958, č. 4), ktorá sa s Lisz
tom stý kala. Kým korešpondencia sama 
<>sebe nemá š;rší dosah, má jej zverejnenie 
význam vzhľadom na otázku autorstva 
skladby " Puszta-, Vehmuth ". Táto sa vše
<>becne pr ipisuje Lisztovi, no z korešpon
dencie so Zamoyskou b y bolo možno usu
dzovať, že Liszt iba upravil grófkinu sklad
b u. V pozostalosti Zamoyskej sa zachoval 
Lisztom písaný opis zmienenej skladby . 

:Další oddiel Súpisy reprezen tuje p rvá časť 
"Súpisu archívnych hudobný ch fondov na 
Slovensku" od Már:e J any Terrayovej. Pub
l ikovanie týchto súpisov treba vrele uvítať 
ako významnú pomôck u hudobnohistoric
kého bádania. Ako prvé zverejlÍujc dr. 
T errayová tematické súpisy hudob1ún far
ského l<ostola v Púchove (t . č. depozit ÚHV 
SAV) a m uzikálii patrimon.álneho archívu 
Príleských-Ostrolúckych (depozit SNl\.f v 
Martine). Oba fondy sú pomerne málo roz
siahle (prvý obsahuje 95 a dŕuhý 34 jed
not:ek) a nie p ríliš závažné. Pred vlastný m 
tematickým súpisom dr. Terrayová p odrobne 
<>svetľuje okolnosti v-.miku oboch fondov. 
Všetky jednotky potom temati cky rozpisuje. 
V prípade predtý m neznámych alebo doteraz 
takto nepu blikovaných sklad:eb je to ne
sporne jediné sp rávne riešenie, otázne je 
však, či je odôvodnené pri skladbách zná
mych autorov, l<torých tematické súpisy boli 
tlačou pubtkované (Dittersdorf, Gluck, 
Haydnove inštrumentálne skladby a pod.). 
Tam h y bol úplne postačil odkaz na tema
tický súpis. To isté platí o záznamoch skla

dieb, kde sú odkazy na Buchnerov tematický 
súpis zbierky E. Troldu. Tým by sa ušetrilo 
i miesto, čo nie je bez významu, tým viac, 
ž e súpis v dôsledku neúspornej typografic
kej úpravy zaberá celé 2/5 IV. zväzku H u
dobnovedných štúd:i. Na druhej strane by 
však nebolo škodilo venovať viac miesta 
údajom o tom, či sa spracovávaná jednotka 
nachádza v niektorom inom slovenskom ar
chívnom fonde (na základe záznamov, ktoré 
má DHV SA V k dispozícii) a v hlavných 
i:esk )•ch a moravsk)•ch h udobných archívoch 
(NM Praha, ZM· B:tno, Kromei'íž). Vedecká 
hod nota súpisu b y tý m hola značne vzrástla. 
V každom pripad e však musíme fakt, že sa 
začal o s p ub likovaním súp isov hudobných 
prameňov na Slovensku, uvítať. 

464 

Poslednú časť IV. zväzku H S tvoria re
cenzie Igora Vajdu o sovietskych .monogra
fiách o P rokoiievovi a Sostakovičo,~, Ri
charda Ryhariča o Rajeczkého edícii uhor
ských latinských duchovných piesní a Mi· 
roslava Filipa o dvoch nových publikáciách 
z oblasti hudobnej akustiky. -

P ri ce!kovom hodnotení p osledného zväz
ku Hudobnovedných štúdii hy bolo po
trebné zopakova ť úvodom konšta tované slm
~očnosti, že tento sborník p redstavuje sú b m· 
prác vysokej ideovej a vedeckej úrovne, 
ktorý môže československú hudobn ú vedu 
úspešne reprezentovať i v zahr.an;čí . K tomu 
môžu prispieť i nemecké a ruské súhrny, 
i keď n ie sú bez nedostatkov (zvlášť nemer
ký: je nepochopiteľné, prečo sa slovenské 
.,pamiatka" prekladá raz ako "Fund" a n11 
inom mieste ako "Erinnerung" !}. Sko da, .že 
chýba jú súhrny pri štúdiách M. Filipa a L. 
LP.n!!'a, ktoré nie sú pre zahraničného b~
dateľa o nič menej zaujímavé ako ostatné 
pľace. 

Doteraz vydané zväzky Hudobnovedných 
štúdii plne potvrdili potrebu a životaschop
nosť slovenského hudobnovedného periodika. 
Slovenská akadémia vied si ich v:ydávaním 
získava nemalú zásluhu o rozvoj českosľo
ven~kej hudobnej vedy. Treba však zabez~ 
pečiť, aby sa H udobnovedné štúdie dostali 
do rúk čo najširš:eho okruhu záujemcov. 
Majú im čo povedať. Nepochybujeme, že ich 
aktuálnosť sa ešte zvýši, keď sa v nich 
zverej!"wvané príspevk y budú dotýkať aj 
otázok súčasnej hudobnej tvorby . a teore
tických problémov (najmä v oblasti h udob· 
nej estetiky). R ozšírenie tematiky v tomto 
smere je nepochybne h lavnou úlohou nielen 
redakcie Stúdií, ale celej našej hudobnej 
vedy. !v 

Dezider !Cardoi: BAGATELY. Pre husle 
a klavír upravil Aladár Móži. Bratislava, 
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 
1960 

Uply nulo 10 rokov od vydania Kar_d ošo
vých Bagatel pre klavír , op . 18. Týchto 20 
drobných skladbičiek ešte dodnes patrí do 
repertoáru temer všetkých slovenských kla
v ímvrl, sólistov; na pódiu sa " Bagately" 
osvedčili ako veľmi vďačné a milé čísla 
programu, . i keď sú p omerne jednoduché 
a navonok akoby nenáročné. OBecenstvo vy
ciťuje v ich krištáľovej p rostoce ušľachtilé 
hudobné myšlienky, oblečené do rúcha veľ· 
mi podarenej klavírnej šty lizácie. · Bagatelý 

vznikli v . rokoch 1946-1947 na motívy vý
chodoslovensk ých ľudových piesní v auto
rovej tvorivej epoche, v ktorej sa úspeiine 
zbavuje formalist:ckých nánosov tým, že sa 
zbližuje s ľudovou piesľíou a jej vnútoŕnou 
čistotou a krásou. Bagately neznamenajú, 
pravda, nejaké zľavenie z umeleckých ná
rokov. Ich hudobná reč sa v žiadnom prí
pade nechce zbaviť pozitívnych vymožeností 
9Účasného hudobného jazyka. P~e;vedčuje 
nás o tom napr. harmonická štruktúra Ba
gate! s častými modálnymi postu pmi, použ:
tými veľmi úspešne a s vtipom (v~ď napr. 
záver bagately č . 1.), tiež mnohé zvláštne 
metrické postupy, originálny pohľad na rie
šcn :e pianisúckej sadzby a pod. 

Bagately sú tiež veľmi d obrou inštruk
tívnou literatúrou, vychovávajúcou mladých 
interpretov m:Iovať hudbu svojho národa 
a rozumieť jej. 

Je teda celkom pochopiteľný krok úspeš
ného slovenského husľového virtuóza, peda
góga a rev:iden'a diel pre husle Aladára 
Móžiho, k-torý Bagately transkriboval pre 
husle a klaVír . Na transkripcie často poču
jeme sťažnosti, že nerobia česť svojmu ori
g:nálu alebo fušujú autorov zámer a pod. 
Samé zlé veci. Je. p ravda, rozdiel medzi 
jednotliv)'Ini transkripciami; je rozdiel, či 
sa časť Chop inovej Etudy E dur, op. 10 č. 3, 
spieva ako "pieseň lásky" s podloženým 
téxtom, a medzi transkripciami, ako sú napr. 
Stravinského Pulcinella od Dushkina, Bar
tókove R umu nské tance od Szigetiho, Sosta
kovičove 4 prelúdiá od Cyganova a pod. 
Móžiho transk ripcie 12 Kardošových Ba
gate! nesporne patria do druhej kategórie. 
Móži si uvedomuje, že transkripcia n ie je 
p r e p i s, a le pre tlm o č e ni e, f}'lodobne 
ako v li.teratúre preklad (aj vo výh·arnom 
umerÍí sú známe transkripcie ; napr. Van 
Goghove "transk ripcie" Milleta, Delacroixa, 
Gauguina a Rembrandta, '<Vhistlerove "trans
kripcie" a pod.). J eho úprava nie je teba 
iba prepisom. Nevyhýba sa ani zmen:im, 
a to nielen v obvyklých zdvojeniach a p od., 
ale dosť často zmení i výzor sadzb y, vždy 
však v súlade s pôvodným sklada teľov)'lll 
.tvorivým cieľom (typický je záver bagately 
č. 1., kde Móži pridal organový bod d, k torý 
je tu harmonickým cen trom a modálnymi 
postupmi pred záverom upriamuje naň po
slucháča. Zmeny maj ú niekedy a j ten účel, 
aby . umožnili tvoren;e zvláštn ych pôsobi
vých zvukov),ch kategórií registra husieľ, 
napr. bagateľa č. 3 (vo flažoletoch) je p roti 
klavírnej verzii posunutá o 2 ok távy vyššie. 
Podobne prvá polovica bagately č. 11, ktorá 
zase využíva spevnosť husieľ vo vysokej 

polohe na E stM.I.lle. Zmeny zahusťnjúce 
sadzbu sú pochopiteľné a vkusne urobené. 
Trochu diskutabilná je snáď zvončeková 
kvinta v závere bagately č. 5, ktorá v auto
rovom orig:náli nie je. Zaujímavo prel'lmo
čJ bagalelu č. 6, kde k pôvodnej sadzbe 
v klavíri pridal 16-inkový pohyb, akési 
perpetuum mobile v husliach. Bagatcla č. 
7 je tak upravená, akoby ju Dezider Kardoš 
bol pôvodne myslel pre husle. Podstatnejšou 
zmenÍ>u sú t u d vojhlasy (posledných 18 
taktov) namiesto pôvodných unisón a fla
žolety na konci. 

Celkove je husľová sadzba Bagatel veľmi 
vhodne r iešená. A. Móži vyu:i; íva všetky 
kategórie a spôsoby hry, d vojhlasy, flažo
lety, hru na G strune, hru "con sord :no", 
.pizzicata a pod. Navyše je jeho výber roz
delený na dva d iely po šiestich bagatelách . 
Každý z týchto dielov je tak usporiadaný, 
aby sa mohol hrať súvisle ako väčšie kon
certné číslo, čo je veľmi praktické pre hus
listov, ktorí použijú Bagately pre svoj re
pertoár. Z pôvodných cieľov klavírnych Ba
gate! je v transkripcii vynechaný len jeden, 
a to zreteľ inštruktívny . Ako dielo inštruk
tívne je Móžiho transkripcia pre huslistu 
príliš náročná. Možno si len želať, aby bola 
realizovaná ešte jedna transkripcia Bagatel, 
s menšími nárokmi na techn ickú vyspelosť 
hus1stu. ' Baga tely by sa potom mohli použí
vať ako inštruktívna literatúra na hudob
ných školách. 

·Aladár Móži Bagately nielen transkriboval. 
.ale ich a j sám svojou hrou šíri u nás i v 
zahraničí. Hodno spomenúť rozhlasové na
hrávky y Rumunsku a Maďarsku. 

'f Ladislav Kupkovič 

Romain Rolland: H UDOBN{CI PRITOM
~OSTI, ~ SVKL, Bratislava 1960. Preložil 

Stefan Horváth 

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 
vydalo ďalší zväzok z h udobnovedných d .el 
Romaina Rollanda. Je to zbierka veľmi 
rôznorodých štúd ií. ktorá nás oboznamuje 
s · niekoľkými zaujímavými zjavmi európ
skej hudby v X IX , a XX. storočí. V pestrom 
slede defilu jú pred nami Berlioz, Wagner, 
Saint-Saens, ďlndy, Richard Strauss, Hugo 
WoU, Perosi a Debussy. ;K nim pristupuje 
,·eľmi poučné zrovnávanie hudobného ži
vota v Nemecku a Francúzsku a na konci 
~účrt h udobného života v Paríži od roku 
1870. 

Pravda. mnoho z toho, čo bolo pri písaní 
týchto štúdií prí tomnosťou, je teraz už mi
nulos ťou a mnohé jeho úsudky sú už otra-
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-sené, resp. neplatné. H oci boi Romain Ŕol
Jand jemnocitn)rm a intuitívnym vedcom
:hudobníkom, predsa mu nedostatok náleži
-tého časového odstupu znemožnil vidieť 
-niektoré zjavy sub specie aeternitatis -
-z hľadiska konečného zaradenia do sveto-
vých dejín. Tý m sa stalo, že toto dielo je 
z jeho hudobnovedn)•ch prác pre nás menej 
významné, hoci jeho presné a hlboké ana-
1ýzy osôb i skladieb majú v mnohom plat· 
nosť , najmä pokiaľ ide o zjavy staršie ako 
"Berlioz a Wagner. 

Plynulý, vzdušný, a predsa výstižný sloh 
·Romaina Rollan da sa uplatňuje aj v tomto 
diele v plnej miere, najmä keď ide o psy· 
·cholog:cké rozbory skladateľskej práce. Sko
.da, že autor nenašiel v prekladateľovi ade
k vátneho partnera; nie najvýstižnejším pre
kladom stáva sa tok reči miestami ťažkopád
nym, niekedy aj nezrozumiteľným, Uvediem 
-niekoľko príkladov: "qui est la p~ai - je 
ranou (namiesto pliagou); ·" s a Cassandre, 
il elle seule - Len jeho Kassandra" (namies
·-to J eho Kassandra sama, str. 29); motto 
.štúd:e Vincent ďlndy (str. 75) je skomolené, 
namiesto väzby "Ako môže byť - tak je", 
·má byť "I keď môže byť - tak je". Sloven
-skosť vety "Aký som len žalostný hudobník, 
nikdy Ti to dosť nevypoviem", je tiež . disku
tabilná. 

Stúdia Júliusa Pašteku "M U?ikológ Ro· 
main Rolland" . ktor:\ zakončuje knihu, je 
syntetickým prehľadom o h udobnovednej 
ťvorbe Romaina Rollanda, ba a j viac: plas· 
ticky nám ho predstavuje ako človeka ne
Qchvejne ·bojujúceho o lepší zajtrajšok, čím 
nn jkrajš:e vystihol jeho podstatné črty a 
veľký odkaz. 1, iJ Z. H. 

w rl . 
Michai[l'Sernionovič Druskin: 

KLAVIRNAJA MUZYKA.. 
Muzgiz, Leningrad 1960 

K nihu· ·zná meho sovietskeho · hudobného 
historika, len:ngradského profesora M. S. 
Druskina, venovanú klavírnej hudbe Spa· 
nielska, Anglicka, Nizozemska, Francúzska, 
Talianska a Nemecka v 16. a 17. storočí, 
u vítaj ú nielen naši klavírni predagógovia, 
a le n ti jinä klaviristi-poslucháči konzervatórií 
a vysokých škôl. Na našom kn:žnom trhu 
"totiž už mnoho rokov chýba práca o vývoji 
klavírnej hudby, a tá je potrebná každému, 
kto sa chce bl.žšie oboznámiť s vývojom 
tohto nástroja a tvorby preň. Druskinova 
kniha nie je však len prístupne spracované 
kompendium informácií, je to dielo·, k toré 
má i nepochybnú hodnotu bádateľskú. Au
·tor veľmi šťastne ''spojil pozna tky, ktoré 
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získal ' analýzou tvorby r;._ných ·máj strov 
·klavíra, s údajmi z dobových teoretických 
·prác a s výsledkami svetového muzikolo
gického bádania. Kniha sa člení na tri časti. 
'V prvej, · venovanej všeobecným otázkam 
klavírnej teórie a praxe v· 16. a 17. 'stor., 
charakterizu je vývoj klavírneho slohu, n.á· 
stroja i nástrojovej techn.iky. Druhá časť, 
·nazvaná Národné školy, prináša prehľad 
tvorby skladateľov centrálnych oblastí hu
dobného vývoja európskeho baroka. Po
·sledná časť pozostáva zo súpisu najdôleži
tejších prameňov a literatúry (sčasti aj naj· 
novšej), obšírnejšie sú komentované súpisy 
prameňov českej, poľskej a ruskej klavírnej 
hudby , ktoré nie sú samostatne spracované 
v časti Národné školy. lv 

MALÁ HUDOBNÁ ENCYKLOPEPLt\. 

V sérii Kleine Enzyklopädie vydalo na· 
.kladateľstvo Enzyklopädie v Lipsku ako 
vreckové vydanie {Taschenhuchreihe) prí· 
ručku Musik, ktorá prináša na 350 stranách 
najzákladnejšie lexikálne vedomosti zo v šet· 
kých oblastí hudby, zatriedených podľa vec· 
ných · skupín. P o všeobecných pojmoch a 
Najdôležitejších zákonoch náuky o har· 
mónli a po vývoji hudobných foriem sa 
pristupuje k hudobným dejinám. 

Osobitne sú spracované dejiny cirkevnej 
hudby a dejiny koncertnej a sborovej čin· 
nosti výkonných telies, pričom sa uvádzajú 
ž~votopisné dáta a krá tka charakteristika 
význačnejších dirigentov a inštrumentalistov 
všetkých kultúrnych štátov v minulosti aj 
v súčasnosti. Zvláštnu kapitolu-venuje kniha 
hudobnému divadlu - opere .v jednotli
vých štátoch ,. pričom si všíma a j najnovší 
stav (až· do r. -1958); , 

V stati o hudobných inštrumentoch nás 
príručka zoznamuje .okrem · bežných nástro· 
jov symfonického orchestra aj s rôznymi 
mechanickými, elektrickými a ľudovými ná
-strojmi. Aj ľudskému hlasu, vývoju spevu, 
významn)'Til spevákom a sborom je veno· 
vaný osobitný oddiel. Po krátkom premiet· 
nutí stavu hudobného života ·v NDR uvádza 
knižka stručné dejiny hudby podľa kra jín. 
Nachádzame tu a.i slovenskú hudbu: Bella 
ako ldasík slovenskej hudby, Figuš-Bystrý 
ako skladateľ prvej slovenskej opery, Su
choň a Cikker ako predstavitelia slovenskej 
moderny dôstojne reprezentujú našu hu· 
dobnú kultúru. 

Napriek obmedzenému rozsahu je príručka 
veľmi obsažná a prehľadná a poskytuje bez
pečnú orientáciu o hudobnej minulosti, ako 
aj o súčasnom· hudobnom živote nielen v 

Európe, ale i v ďalekom zámorí (africká, 
camer1cká, byzantská, indická, čínska, ja
ponská hudba). Pre každodennú praktickú 
potrebu ju môžeme odporúčať odborníkom 
·.i Ia:kom. Jej cena - ako východónemec· 
,kých encyklopédií vôbec - je veľmi nízka, 
.iba Kčs 10,45. Z. H . 

Bence Szabolcsi: 

A MAGYAR ZENE E:VSZAZADAI 
TAi\'ULMÁNYOK. 

I. A kozéplcortól a XVII. századig. 
Zenemííkiadó vállalat. Budapest 1959 

Hudobné vydavateľstvo v Budapešti za
-čalo na sklonku minulého roku edíciu Ma
.a'arská hudobná veda prvou časťou štúdií 
vedúcej . osobnosti maďarskej muzikológie, 
akadermka Bence' Szabolcsiho. Stúdie vy
-chádzajú pod názvom Storočia maďarskej 
hu~by,. pričom prvý, zväzok obsahuje práce, 
<lotý.kaJuce sa problemov od stredoveku až 
po koniec 14. storoč:a. Toto vydanie je 
významnou udalosťou pre stredoeurópske 
hudobr,~ohistorické bádanie, p retože sa ním 
·stali všeobecne prístupné najvýznamnejšie 
práce akademika Szaholcsiho o dejinách m a
-ďarskej, resp. uhorskej hudby, . pôvodne 
-publikované v rokoch 1928-1954 a dnes 
" veľkej časti patriace k antikvárnym rari
,tám. Ide o sedem prác, k toré na seba viac
menej. nadväzujú: 1. Literárne a živé (ústne) 
po<;lame. Doklady o pomere medzi písanou 
.a ústnou tradíciou v dejinách maďarskej 
hudby (štúdia je z roku 1942). 2. K otázke 
maďarských ~ stredovekých hudobníkov 
('énekmondák) (1928). 3. Tinódiho ,;hudba. 
{) podobe a záp:soch Tinódiho melódií 
(1929}. 4. Maďarské historické . spevy 16. 
-stor. Kritické vydan:e melódií z Hofgreffov
ho spevníka (1931). 5. Maďarská tanečná 
·hudba 16. stor. (1954). 6. Hudba maďar· 
-ských veľmožov v 17. stor. (1928). 7. Ma-
-ďa;ské svetové melódie 17. stor. (1938-
19o.0-1959). Všetky štúdie vyšli zhruba 
v tej istej po~obe ako_ v pôvodnom vydaní, 
d oplnené boli poväčšme iba bibliografické 
údaje a odkazy na novš:e stanovisl<á. I keď 
-tieto práce, samozrejme, nepredstavujú všet
l<O, čo Szabolcsi o spomínaných problémoch 
pubt:koval (chýba napr. jeho dizertácia 
Pro_bleme der a lten ungarischen Musikge
·schi.chte? uve_rejnená v ZfMW 1926), aj 
:z ruch Je zreJmé, aký obrovsk)r je autorov 
-prínos pre výskum hudobných dejín starého 
U horska (Szabolcsi zväčša, a to nie vždy 
celkom správne, stotožňuje maďar&ké s u-

horským). ·s zaholcsi je najvýznaúmejšíni. zo 
zakladateľov m oderného hudobnohistorické
ho bádania v Maďarsku a jeho vedecká 
·tvorba .ie živým podnetom a vzorom i pre 
muzikológov okolitých krajín. To, pravda, 
neznamená, žé všetky jeho uzávery treba 
považovať za nemeniteľné a definitívne plat· 
né. Je nesporné, že si vyžadujú kritické ove· 
renie nielen v svetle nových pramenných 
objavov, ale na jmä tam, kde sa dotýkajú 
mimomaďarskej problematiky, aj z hľadiska 
odlišného základného postoja (posudzovanie 
prameňov slovenskej proveniencie). V kaž· 
dom prípade však Szabolcsiho hudobnohis· 
tori.cké štúdie môžu a musia byť stimulom 
i pre rozvoj slovenského hudohnohistorické

·ho bádania v oveľa väčšej miere než dote· 
raz . 

V stručnej recenzii nemožno podrobnejšie 
rozoberať jednotlivé Szabolcs;ho štúdie; tre· 
ba sa obmedziť na niekoľko marginálnych 
poznámok o nich. P rvá štúdia je svedectvom 
toho, a ko Szabolcsi, žiak a druh Bartókov 
a Kodályov, už dávno vedel prekonať úzko
prsé hľadisko západnej hudobnej vedy, kto
rá za predmet dejín hudby považuje iba 
písomn.ý~ prameňmi doložený vývoj, t. j . 
iba ofic~alnu hudobnú kultúru. Szabolcsi 
oproti tomu ukazuje na súvis ľudovej a 
umeleckej hudby a dokladá ho viacerými 
pr!klad~ (nemožno tu, pravda, zamlčať,· že 
pri určovaní variantov miestami postupuje 
dosť veľkoryso). Stúdia o uhorských stre
dovekých hudobníkoch je pre naše hudobné 
dejiny významná najmä vzhľadom na čin
nosť igricov. Medzičasom sa v maďarske.j 
spisbe ol?,javili aj novš:e prá~e o tejto otáz
ke, k toré si treba povšimnúť rovnako ako 
Szabolcsil1o referát na kongrese IGMvV ·v 
Kolíne ro)!:u 1958. Stúd~e o Tinódim a ma
ďarskej historickej piesni poskytujú mnoho 
kompa:ačného materiálu pre výskum našich 
una!ogrckých prameňov (v poznámkach k 
Tinódiho melódiám Szabolcsi odkazuje na 
paralely s našim Silvánóm na základe Bá-· 
lentovej faksimilovej ed ície "Písní nových", 
no od tohto vydania československé bádan:e 
o Silvánovi pokročilo o veľký krok dopredu 
a t~ je možné postaviť o!ázku vzťahu Sil~ 
vána k Tinódimu na novej báze). Práca 
o qraďa:skej tanečnej hudbe 16. stor., p5vod
ne tvoriaca súčasť knihy "Népzene és tôr
ténelem" (1954), svedčí o Szabolcsiho ide
ovom vývoji, logicky ústiacom v marxizme. 
Problém súvisu tanečnej hudby 16. stor. 
s .umelou i ľudovou hudbou oných čias 
s~úma. Szabolcsi takmer v európskych sú
VIslostJach, rozvíjajúc gl,'itom najmä staršie 
po(lnatky o ungareske (Gombosi). Z jeho vý-
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vodov i z odtlačených hudobných ukážok 
je však zrejmé, že tento názov neoznačuje 
jediný druh tanca a že nemusi znamenať 
ani melódiu uhorského pôvodu. Ani tance 
s názvom " hajducký" nie sú vždy ne
vyhnutne geneticky zviazané s Uhorskom. 
Ob s:ahla rozp rava o hudbe na dvoroch 
uhorskej šľachty v 17. stor. vychádza z ú
dajov. získaných v literárnych prameňoch, 
pretože v čase. keď na ňom Szabolcsi praco
val m u neboli známe hudobné p ramene. 
J e 'p ravda, že dnes známe rukopisné zbier
ky inštxumentálnych sklad:eb, ako sú zbier
k~ Anny Súrmay-Ke~zerovei . Vnova zl,ier
.ka, Oponická zbierka, pochádzajú až zo 
zač:atku nasled uj úceho stor., no svojim 
·charakterom všetky korešpondujú so situ
áciou, akú sa Szab olcsimu podarilo na zá
klade literárnych prameňov rekonštruovať. 
Pre správne pochopenie spomínaných zbie
.rok má preto Szabolcsiho práca veľký vý
znam (stačí poukázať na dôležitosf údajov 
o interpretačnej praxi uhm·ských huslistov, 
ktoré Szabolcsi odtláča z Ungarische W ahr
heíts-Ge"ge 1683 ). Posledná zo Szabolcsiho 
.zobraných hudobnohistorický ch prác vyš~a 
v roku 1950 kn;žne, no pre nové vydan:e 
bola hlavne v b ibliogra[ickej časti značne 
doplnená. J ei ťažiskom sú komentované hu
dobné ukážky z najvýznamnejšťch uhor
ských prameňov 17. stor., sčasti slovenskej 
proveniencie. 

·. I. zväzok Storočí maďarskej hudby je teda 
\ ;ýznamn-<'m prisnévkom k rozvoj u hudob
nohistori~kého bädania. Za jeho vydanie 
nwsíme by( vďační n·elen auto-rovi, -ale · aj 
·éditorovi Fer~p.covi Bónisovi, žia!fovi' aka
demika Szabolésiho, a vydavateNťvu, k toré 
knihe zabezpečilo vynikajúcu úp r.avu. lv 

Max Rieple : 

H UDBA V DONAUESCHINGEN 

(Musik in Donaueschingen). Rosgarten 
Verlag, Konstanz 1959 

Max Rieple, spisovateľ a terajší Jlredseda 
Spoločnosti priateľov hudby v Doijau
esch;ngen , spolupracovník Heinricha Bur
karda, zakladateľa festivalov súčasnej hudby 
v Donaueschingen, p režil všetky festivaly 
v rokoch -1921- 1926 a 194.6 - 1959 a počas 
nacistickej okupácie uschoval množstvo do
.kladov o festivaloch. ktoré otvol"ili a otvá
·rajú cestu nadaným skladateľom mnohých 
nítrodov k svetovej h udobnej verejnosti. 

Z vlastných zážitkov a zachovaných do
kladov (korešpondéncí.a, k ritiky , program y, 
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fotografie a i.) napísal s Jos. Häuslerorri (ta
jomnikom hudobného oddelen:a' juhozápad
ného rozhlasu v Baden-Badene) neveľkú, 
vkusne vydanú knižku s modernou obálkou 
o týchto významných festivaloch. Nájdeme
v nej údaje o vzniku, organizácii, p riebehu, 
odozve koncertov, ako aj p resné dátumy, 
všetky p rogramy, mená zúčastnených sk la
dateľov (od nás A. H ábu, E. Schulhoffa, F. 
Finkeho, zo zahraničn)'ch R. Straussa, A. 
Schonberga, P. Hindemitha. E. Krenka, A. 
Honnegra, P. Bouleza, L. Nona, K. H . Stock
hausena a i.), mená výkonných umelcov, 
výklad rôznych smerov, zastúpených v pro
gramoch, in~ormác:e o spolupráci rozhlasu 
v Baden-Badene a o stálej podpore rodiny 
kniežaťa Fiirstenberga, k torá v začiatkoch 
pomáhala i nášmu Pražskému kvartetu s 
Lad. Cern~·m, spria teleným s P. Hindeini
thoro a j eho kvar tetom. Výstižné · úvodné 
slovo o ~ýzname festivalov v Donaueschin
gen napís;l hudobný sp.isovateľ ~r. He~nricl~ 
Strobel, predseda ~-IedzmárodneJ spolocnost1 
pre.. súčasnú hudbu. 

Alois Hába 

STRADIV ÁRICY NAS IM Ľ~fELCOM 

Na základe rozhodnu tia ministra školstva: 
a kultúry bola v roku 1952 založená pri 
hudobnom oddelení Národného m úzea v 
Prahe Štátna zbierka hudobných nástrojov, 
ktorá obsah uje - na rozd .el od zbierok 
muzejnej povahy - iba sláčikové nástroje 
vysokých zvukových kvalít .. Táto zbierka 
bola teraz obohatená o ďalši významný 
prírastok. Náš štát zakúpil ·rdi'ta 14. j úna 
t. r . husle zho tovené Stradivarim, na ktorých 
hral vynikajú'ci český vďtuóz Váša Príhoda. 
Pochádzaj ú zo zb ierky francú:r.skeho voj
vodcu de Camposelice, podľa k torého nesú 
meno ,,Camposelice". V roku 1937, keď sa 
na celom svete spomína!o dvesté výročie 
smrti najväčšieho husliara Antonia Stradi
variho. jeho rodné mesto Cremona usporia
dalo výstavu jeho diel, na kto~ej boli spo
mínané husle vystavené ako jedny z naj-· 
krajších. Majú oranžovočervený lak a sú 
také zachovalé, že nemajú ani jednu trh
U JU. Náš štát z!skal týmto nástrojom n ielen 
prvotriedne husle pre vynikaj úcich umelcov, 
ale súčasne aj húsle po významnom českom 
umelcovi. A tak opäť nachádza jedno veľ
dielo talianskeho husliarstva svoje ideálne 
umiestnenie v štátnej zbierke, z k torej sa 
bude zapožičiavať tým, čo si ho najviac 
zaslúž:a. A tí ho rozohrajú na radosť a po
tešen~e,nás vsetkých. .4.. B. 

PARTITúRA " BOH.ISA GODlTNOVA" 

Máloktorá z opier svetového repertoáru 
má také pestré osud y ako Boris God unov 
geniálneho ruského majstra Modesta Mu
sorgského. J e známe, že skladateľ sám 'v-y
tvoril n:ekoľko znení tohto svojho vrcholné
ho diela, p repracuvávajúc ho podľa pripo
mienok svojich pr:ateľov (vsunutie dvoch 
"poľsl<ých" obrazov a scény pod Kromami) 
i v snahe dosiahnuť schváleU.:e cárskou cen
zúrou. Po skladate!ovej smr ti partitúru re
v idoval Nikolaj R imsk ij-Korsakov, ktorý 
podstatne zasiahol do organizmu diela, v tla
čiac mu pečať svojho slohu, .najmä pokiaľ 
ide o inštrumentáciu. Druhá Korsakovova 
redakcia "Borisa" z roku 1906 (tzv. " pa
rížska", nazývaná tak preto, lebo v tejto po
dobe začalo dielo po prenikavom úspechu 
v Paríži svoju púť po svetových scénach) 
sa hrá dodnes. rozšírená o scénu p r i chráme 
Vasilija Blaženého z prvej M.usorgského 
verzie, inštrumen tovanú Micha] om Michai
lovičom l ppolitovom-Ivano vom. Dodnes však 
chýbalo kompletné vydanie tohto znenia 
Borisa Godunova, a p reto treba vrelo oceniť 
skutočnosť, že sa nám v skvelom vydaní 
Muzgizu dostáva do rúk kritická edícia, 
z redigovaná I. Iordanom a G. Kirkorom. 

Bor.isovský p roblém sa tým, p ravda, ne
rieši. Výskumom sovietskych muzikológov, 
menovite P. A. Lamma, Ju. Keldyša a aka
demika B . A. Asafieva, sa už v tridsiatych 
rokoch dospelo k jednoznačnému poznatku, 
že Korsakovove re'vi zie napr iek svojim ne
sporným prednostiam značne skresľujú M u
sorgského ociginál a pod titulom "vylep
šovania" stiera jú to, čo j e na Musorgského 
partitúre charakteristické a často a j nová
torské. Preto je nanajvýš aktuálne obozná
miť sa s opravdivým Borisom. Prv)· krok 
k tomu urobil p rofesor Lamm ešte roku 
1928 vydaním klavírneho výťahu Borisa, 
v ktorom zhrnul všetky skladateľom vytvo
rené obrazy. Další krok znamená Sostakovi
čova úprava or iginálnej par titúry, k torá v 
d uchu Musorgského odstraňuje med zery a 
nedoriešenosti autorskej verzie. V tejto po
d obe uviedli .,Bor;sa Godunova" po prvý 
raz v minulej sezóne v Leningrade. Úspech 
tej to inscenácie je dôkazom, že originálny 
" Boris" pôsobí na dnešného poslucháča bez
prostredne a strhujúco a j bez Korsakovovho 
p rikrášlenia, ba o to viac, že v ňom spo
znávame temer nové, nanajvýš or iginálne 
dielo. Vyhliadl y Sostakovičovej úpravy B o
risa Godunova b udú však v rozhodujúcej 
miere závisieť ani nie tak od umeleckej 
presvedčivosti j ednej či druhej verzie, ako 

skôr od toho, či vedenia operný ch divadiel 
budú mať odvahu skoncovať s konvenC.:.ou 
a dať konečne skladateľovi, čo mu patrí. 

lv 

SLUVENSKA FILHARMONIA DO NOVEJ 
SEZONY 

Hoci cyklus svojich abonentných koncer
tov novej sezóny 1960/61 začne Slovenská 
filhannónia až 6. a 7 . októb ra, uskutočni 
ešte v sep tembri tri výchovné koncerty pre 
závody a školskú mládež (13. a 14. sep
tembra) a koncom septembra odide do Poľ
ska, kde absolvuje 5 koncertov v Támci 
výmeny s Poľskou štátnou filharomóniou 
z Katovíc. 

V programoch abonentných koncertov 
novej sezóny, respektíve v štvr tom štvrť
roku 1960, uvedie Slovenská filharmónia 
niekoľko noviniek a význačnejších sveto
vých a československ}·ch sklad:eb, najmä 
tie, kt<>ré získali cenu alebo boli odmenené 
v . súťaži k 15. výročiu oslobodenia CSR, 
aby n-imi p rispela k oslavám 40. výroč:a 
KSC, k podujatiam pr i príležitosti " II'Ie
siaca československo-sov:etsl,eho priateľstva" 
a pod. (Prehliadka súčasnej slovenskej tvor
by, jubileá hudob ných skladateľov atď., 

Na otváracom koncerte sezóny 6. a 7. 
ok tóbra odznie úvodom BUJ·lasovo Allegro 
rustico a po Chopinovom Klavírnom kon
certe I m ol s Fr. Rauchom (ako doplnenie 
programov "Chopinovho roku") p redvedie 
SF Mahlerovu l. symfólliu, ktorou vzdá hold 
veľkému majstrovi pri príležitosti 100. vý
ročia je)?9 narodeU.:a. Kon.éJ!rt dir iguje Ľ. 
Raiter. ... 

1
' • 

Ešte v· ok tóbri (27. a 28. X.) uvedie or
chester a sbor SF kantátu Carla Orffa "Car
mina b urrana". Na p:atich koncertoch Pre
hliadky súčasnej slovenskej tvorby v Ko
šiciach a v Prešove koncom októbra a za
čiatkom novembra prednesie Suchoňove Me
tamorfózy, K ardošovu Hrd inskú baladu. 
Cikkerovu Dramatickú fantáziu, Ferenczyho 
Serenádu. Kres<ínkovu IL orchestrálnu sui
tu; Holoubkov cyklus Dcérenka moja, Fre
šovo Oslobodenie, Očenášovu suitu z baletu 
"Vrchárska pieseň" a Burlasovo Allegro 
rustico. Na záverečnom koncerte Prehliad
ky, slávnostnom matiné z príležitosti otvo
renia "Mesiaca československo-sovietskeho 
priateľstva" 6. novembra, uvedie popri No
vákovej symfonickej básni "V Tatrách" a 
Sostakovičovej V. symfónii premiéru "Ba
ladickej . kantáty" od "Alexandr.a Moyzesa, 
k-tmá odznie aj na slávnostnom koncerte 
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z tej istej priležitostí v Bratislave (10. a 11. 
XI.). Diriguje Ladislav Slovák. 

V rámci "Mes~aca československo-soyiet
skeho priateľstva" uvedie SF ako nov1nku 
Sostakovičovu suitu .,Zlatý vek", Hlobilovu 
!!ymfonickú báseň "Sviatok práce" . a Sos
tali:ovičov I. klavirny koncert so soV1etskym 
klaviristom Malininom. Aj sovietsky diri
gent Ettgenii Svietlanov iste zaradí do pro
gramu lwncertov SF, ktoré diriguje. 1. a 2. 
XII., niektorú z významných soVletskych 
skladieb. dosiaľ u nás neuvedených. 
· 190. výročie narodenia Ludviga van Bee
thovena uctí SF koncer tom (22. a 23. XII.), 
program ktorého budú tvoriť jeho diela, 
najmä VL symfónia ("Pastorálna") a Hus
ľoVÝ koncert s dr. Alexandrom . Plochom. 

:P'rogramy ostatných koncertov SF v IV, 
štvrťroku 1960 doplnia zahraničn! umelci, 
medzi ktorýinÍ nebude chýbať jedna z naj
väčšieh dirigentských osobností, ktoré do
siaľ stúli za dirigentským {luhom SF, An
tonio Pedrotti (20. a 21. X.), ďalej popred
ný maďarský huslista Dénes Kovác3< ako 
sólista Brahmsovho Husľového koncertu 
(27. a 28. X. ), sovietsky huslista Vladimir 
Alttme s Mozartovým Koncertom A dur 
('10. a 11. XI.), meXÍcký klavirista José 
Kahan s Rachmaninovovým II. klavirnym 
koncer tom (8. a 9. XII) . 

V rámci októbrového abonentného cvklu 
vystúpi (13. a 14. X), aj " Panstwowa fi.l1~ar
t~:tónia S!qsk.a" z Ka~ovic, ktorá za dmgo
V1'lnla Karola Stryju predvedie R aveloVll 
Span;elsku rapsódiu, Szab~lsk~ho IV; ~ym
fôniu a Berliozovu Fantastlcku symforuu. 
.· Na komornom koncerte s d :rigentom Bfl
kom (3. a 4. XII.) počujeme Respighiho 
suitu Vtáci. Hoime~rovo L~tné Jlastorál~, 
Bartókove R unmnske ľudove tance; Stann
covu Symfóniu ' a Mozartov Klavírny kon
cert Es dur ŕ482) s českou umelkyňou Mir
kou Polwrnou.. 

V rámci abonentných koncertov SF v 
tomto období odznejú a j dva klavirne re
citaly . Na prvom (24. a 25. XI.) vystúpi 
sovietsky klavirista Ja/wv Flier a na dru
hom (15. a 16. XII.) český klavirista dr. 
Otakar Vondrouic. 9 

Slovenská filharmóllÍa bude v novej se
zóne pokračovať aj v osvedčených koncer
toch pre závody a školy. Od septembra do 
decembra 1960 uskutočni 12 koncertov, za
radených .do výchovného cyklu ako druhá 
časť, nadväzujúca na predchádzajúce po
radie pod ·názvoi)J. "Od valčíka po symfó
niu". V rámci týchto koncertov počujú pn!.· 
cujúci závodov,- robgtnicka mládež a štu
denti <Ľ.ela rôznyd.'i' hudobných žánrov, 
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poen•tc tanečnými formami cez suiťy, sym
(~nické básne a koncertné skladby až po
najpopulárnejšiu symfóniu, Beethovenov u
;·,Osudovú". Skladby bude uvádzať dr. Kon~ 
rád Neumann. 
· V drultej p olovici koncertnej sezóny, te
da po Novom roku 1961, bude na koncer
toch SF spoluúčinkovať niekoľko vynika-· 
júcich zah:;aničných dirigentov. V januári 
príde dirigent slávneho francúzskeho sym
fonického telesa " Orchestre du Conserva
toire" v Paríži J ean Fournet, 4-6 koncer
t~v v marci bude dirigovať japonský di. · 
tio-ent Takashi Asahina, v marci príde čer
n~šský dir igent Dean Dixon a v apri!i hlav
ný dir igent Drážďanskej fil~ar~óme pro
feso,. J;:leinz Bongartz, ako aJ dmgent Ber
tínskej opery Kurt Masur. 

Vlado Horváth-

Vo foyeri leningradského AkademickéhQ· 
divadla opery a baletu S. M. Kirova, v t zv., 
· skleneJ·· galérii" otvorili múzeum veľkého, 
" ·' · ISl ' 'r ruského spevaka Fwdora . a apma. ' 
dvoch miestnostiach sú tu doklady o umel1 

covej t :.orivej ceste a o stykoch s popred
nými skla!Iateľmi, spisovateľmi a výtvarný
mi umelcami z celého sveta. 

Pri ~riležitosti 85. narodenín vynik~júcé
ho učenca a humanistu Alberta Schwe1tzera• 
vyšlo osobitné čís~o časopis~ ~niversit~s; 
v k torom študenti z päťdes'JatlCh kraJlU 
skladajú hold jubilantovi. Medzi príspev-
kami je aj , článok významnéhR nemeckf.ho 
spisovateľa Hermana Hesseho. _ 

Známy diŕ~g~nt Kurt Sanderling, ktoTý po· 
nástupe hat'istov k moci musel opustiť svoju 
vlasť a dlhé . roky pôsobil ako dirigent Le
ningradskej filharmónie bude, počnúc novoll' 
sezónou, .opäť dirigovať v Berline. 

Sovietsky skladateľ J. Jéfimov napísal 
balet ,,.Lesná vila" na motívy ~faxima Gor-; 
kého. Nové dŕelo uviedol baletný súbor Di
vadla Stanislav-ského a Nemirovíča-Dančenku 
v Moskve. 

.·._ 

Sovietsky pianista Sviatoslav Richter, je:: 
den z najväčších majstrov klavíra nášho ve
k u, vystúpil s obrovským ús_pechom 'vo· 
Fínsku. Na jeseň t. r. má Richter .koncer-· 
tovať v :Anglicl.hl a Spojených štátoch. 

Vrcholom tohoročného Goulbenkianovho 
festivalu v Lisabone bolo prvé vystúpen:e 
Davida Oistracha v Portugalsku. Oistrach 
vystúpil na samosta tnom večere i ako só
lista s Národn)·m orchestrom, s ktorým hral 
Beethovenov a · Cajkovského koncert. 

. Maďarský skladateľ Gyorgy R á n k i 
skomponoval detskú operu "Víťaz je ne
známy ' ' na libreto László Harsa. (f) 

SyndiJ<át fra~cúzskych divadelných a hu
dobných kl'itikov po prvý raz vyhlásil naj
význarriiiejšie udalosti minulej sezóny. v ob
lasti hn<~by sa ·na jvyššieho ocenenia ,dostalo 
Herbertovi von Kara.ianovi za Beethovenov 
cyklus, skladateľom H enrimu Thomasimu za 
"Janin ·triurrú'1 a Serge Niggovi za Husľový 
koncert (bolo by iste namieste, keby sa 
s týmto dielom pokrokového francúzskeho 
skladateľa mohlo oboznámiť i naše publi
kuiP) a huslistovi Christianovi Ferrssovi. 
V oblasti o-pery francúzski kritici najvyššie 
hodnotia inscenáciu "Carmen" v réžii Ray
mondu Rouleaua a "Samsona a Dalilu" v 
réžii J osé Becktnanna. Zo spevákov dosiahla 
najväčši úspech Joan Sutherland ako hrdin
ka Donizettiho . " Lucie di Lamermoor'~ . Za 
najlepšieh scénických výtvarníkov uplynu
lej sezóny· poyažujú Lilu de Nobili a F. 
Zefuelliho. Z hudby k činohriÍm sa na prvé 
miesto ·dostala scénická hudba Oauda Lo
chyho k ,,,Mŕtvym dušiam" . 

Vydanie ." Beethovenovho ,života" .od zná
meho francúzskeho publicistu a politika 
Edouarda Herriota v ruskom preklade (Muz
giz 1959) vysoko hodnotí šéfredaktor So
vietsk-ej muzýky Jurij Keldyš v júlovom 
čisle tohto · časopisu. Herriotovu knihu v 
slovenskom preklade plánuje vydať aj 
SVKL. 

Medzi novinkaxni sovietskych grámofóno
vých závodov. je kompletná nahrávka Ver
diho Tra via tý' (sólisti a sbor Veľkého divadla 
a Státny symf. orchester SSSR, , dir. A. 
Orlov), ' Brucknerovej 8. symfónie (Lenin·. 
gradská filharmónia, dir. E. Mravin skij ) a 
Stravinského 'Svätenia jari (Orchestre de la 
Snisse Romande, dir. E. An_sermet). 

Na tohoročnom zasadnutí Medzinárodnej_ 
tri~fl!ly :skladateľov, ktorú prganizttje Me-

dzinárodná hudobná rada pri UNESCO, boli 
zo skladieb, navrhnutých národnými roz-· 
hlaso~-mi organizáciami z celého sveta, ako 
najlepšie vybraté tieto diela : rozhlasová 
opera Angličana Humphreya Searla " Den
nik pomäteného" (podľa G ogoľovej novely ), 
rozhlasová opera "Sero" (na japonský námet) 
od Svéda Svena Ericka Bäcka a " Hudba pre 
sláčiky, trúbky a bicie nástroje" poľskej 
škladateľky Grazyny Bacewiczovej. V naj
bližšom čase maj ú tieto skladby vysielaf 
všetky rozhlasové organ iziicie, k toré sa zú
častnili Medzinárodnej tribúny skladateľov. 

Klaviristická súťaž "Reine Elisabeth" v 
Bruseli priniesla úspech najmä mladým ame
rickým pianistom . . Medzi prvými d vanásti-' 
mi sa umiestnilo šesť klaviristov z u SA, 
pričom prvý bol Američan M. Frager. Mladf 
sovietski umelci A. Mi(!enko a J. Airapetian, 
ktorí sa po prvý r az zúčastnili med?.inárod
ného konkurzu, sa umiestili na štvrtom, resp. 
ôsmom mieste. Maďar G. Gabos bol p iaty .. 
Úspech Američanov je dosť prekvapujúci; 
zväčša ide o žiakov popredných pianistov . 
európskeho pôvodu (I-Iorowitz, Hot:szowski,: 
Steuermann atď.). 

V divadle "Vanemujne" . v Tartu malat 
p remiéru komická opera popredného estó,n
skeho skladateľa Gustava Ernesaksa "Zenísi; 
z Mulgi:maa". · 

o~ 

~CJ ,)T ,., 
Maďars~ý hudobný skladšl;~eľ Jeno Ke -

ne s se y,~ píše novú operu podľa hry Jo· 
hanna Wolfganga Goe th e ho .,Pandora" .. 
Premiéra opery bude v budapeštianskom, 
Národnom divadle l)udúci rok. (f)· 

Známy pokrokový anglický hudobný skla
dateľ Allan Bu s h skomponoval na ob jed- · 
návku rozhlasu Nemeckej demokratickej re
publiky symfóniu o živo'e a diele veľkého 
anglického básnika Byrona. Symfónia má· 
šty ri vety. (f} 

:P~ľský folkloristický súbor " Mazowsze",, 
známy a populárny aj u nás, oslávil ne
dáyro desaťročie svojej f,innosti. 
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Bartolomej Urbanec nedávno dokonč'! 
oratórium "Piese1'1 o Mirkovi Nešporovi" pre 
alt barytón m:ešaný sbor, veľký orchester, 
sóÍovú a sb~rovú recitáciu. Dielo, venované 
pamiatke Mirka Nešpora, -~komponoval Ur
banec na báseň Ivana MoJtka. 

V uplynulom roku sa v ~ emeckej de~?
kratickej republike konalo vyše se~emt1s1~ 
symfonických koncertov, z toho v1~c nez 
tisíc priamo v závodoch a na pracovtskách. 

V Drážďanoch bola predvedená prvá 
americká národná opera Earl Robinsona 

Die Sandhogs" o tunelároch v New Yor
ku. Bola to druhá americká opera P? Kur
kovom Svejkovi predvedená v tejtO se
zóne v Drážďanoch. (m ) 

V Hannoveri bol inscenovaný už tretí 
~lektronický balet holandského sklada•eľa 
H enka Badingsa " Zena z Androsu" . Elek
tro.nické zvuky, znejúce. zo štľroch . repro
duktorov k toré sú rozm.estnene na ]avtsku 
a v hľadisku, znejú miesta~ cel~o~ _tra: 
dične : ostinátna technika, tmpresiOrushe~a 
citovosť, zvukové kulisy a na jmä !''elodic
ko-rytmické oporné body, zamerane na re
alizáciu tancom. (a) 

Na XII. konferencii Americl,<ej asociácie 
koncertných managerov, ktorá sa konala v 
New Yorku, bol jednou z hlavných otázok 
problém rozširovania výmeny umelcov me
dzi USA a SSSR. ( m ) 

V apríli 1961 sa v Tokiu uskutoční veľ
ký medzinárodný hudobný festival " Hn
dobné stretnutie V ýchodu a Západu" . Pred
pokladá sa účasť najlepších umelcov' a ume
leckých kolektívov z Ázie, Európy a Ame
riky. (m) 

OZNAJ\·1 

Poddukelský ukra jinský ľudov)• súbor, 
P rešov Jarkova ul. č. 44, vypisuje súbeh na 
miesta; soprán, alt, tenor, bas. ~anečni;e a 
tanečníci ďalej flauta hobOJ , sláciky, 
harmonika a korepetítor tanečnej skupiny. 
Prihlášky zašlite najneskoršie do kon~~ s~p
tembra 1960. Cestovné hradíme len pnJatym 
elenom. Slobodní majú zaistené internátne 
ubytovanie. 
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Nový svazek edice Otázky a názory 
venované moderní kultufe 
pfináší pod názvem 

skladatelé o hudební 

20. století 

poeti ce 

J e to soubor studií, článku. dopisu a hovoru Coplanda, Stravinského, 
Schoenberga, Berga, Bartóka, Martinu, Prokofjeva, Honeggera a Sostakoviče. 
Vznikl z potreby sdelit a vymčnit poznatky, objasillt a tľíbit stanoviska, pod
necovat nová hledání, myšlení, tvorbu a rust a je zkrátka plodem tvurčí . 
diskuse umelcu. Obrací se tedy opet k duchtim tvorivým, ne k !idem zkost
natelým a scholasticl•ým; koneckoncú moderním umi'ilcúm stejne jako kdysi 
klasikt.m jde o vzájemné tviírčí svazky mezi všemi, kdož mají vuli a schop
nost umeni své doby žít. 

Kniha s četnými p oznámkami o aulorech, prameny a s dos!ovem Ivana 
Yojt-i!cha má 204 stran a brožovaná stojí 11,70 Kčs. 

Vydalo ji v rade dalších svazkií této oblíbené edice nakladatelství 

československý spisovatel 
Praha 1, Národní 9 



značka akostných česko&lovenských 

hodinárskych výrobkov 

METRONOM 

nepostrádatefný pomocník každého hudobníka. 

Zbaví vás starostí v hudobnej výchove vašich detí. 

Spofahlivo udáva rytmus hudobného tempa. 

METRONOM je vybavený 
mechanickým strojčekom. Na
tahuje s., krídlovým klúčom. 
Po natiahnutí je dlžka chodu 
pri rytme 208/ min. - 15 mi
nút, Na kyvadlovej tyči sa 
nachádza posúvne závažie slú
žiace k nastaveniu rytmu. Cf. 
selné označenie na stupnici 
udáva počet kyvov za 1 minú
tu, ako aj medzinárodne pou· 
žívané 1lovné označenie tempa. 
Metronom je vybavený aj 
zvonlr.om, ktorý udáva takt 
2/4, 3/4, t.jt. a 6/8 podla na· 
stavenia na tiahle. Zvonkové 
zariadenie možno vypnúC. 

METRONOM dodávajú všetky 
odborné obchody s hudobnými 
nástrojmi; 

Cena metronomu je Kčs 85,
so šesťmesačnou zárukou. 

Vyrába CHRONOTECHNA, n. p., Šternberk. 

Cena Kčs 3.-. 



Hudobný archív 

Slovenského hudobného fondu 
pripravil pre spevácke súbory tieto materiály s' o\·enskej sborovej lv orby: 

Oto Ferenczy : Ako vonia hora. ~Iiešaný sbor na slová Jána Kostru. 

Tibor Frešo: Detským srdciam. Šesť detsk)•ch piesní na slová Kristy Bendo
vcj so sprieYodom klavíra. 

Teodor Hirner: Hore grúň om, dole grúň om. Cyklus detských piesní na slová 
~L lVIartákovej-RázusoYej so sprievodom klavíra. 

Frico Kafenda : Tri mužské sbory. 

J úlius Kowalski: Zverinček. Cyklus detských piesní na slová :.\1. Martákovej
Rázusovej so sprievodom klavíra . 

Zdenko Mikula: Domovina moja. Styri mužské sbory M slová Andreja Plávku. 

Zdenko ~Iíkula: Počúvaj , počúvaj. Päť slovenských ľudových piesní pre mie
šan)r sbor. 

}Jexander ;\1oyzes: Ty, krásna zem. ~lužský sbor na slová J ána Poničana. 

Eugen Suchoň : Terchovské spevy pre miešaný sbor a klavír. 

Eugen Suchoň: Spievanky. Fantázia na slovenské ľudové piesne pre miešaný 
sbor, sólo soprán a klavír. 

\ 'Iateriály požičiava (i na trvalé používanie) : 

S L O V E :\ S K Ý H U D O B N Ý FO N D, 

Bratislava, Gorkého 19, telefón 531-50. 

Slovenská hudba - šéfredaktor Eugen Simúnek, redaktor Jozef Samko 
Redakčná rada: Ladislav Burlas, Teodor Hirner, Ivan Hrušovský, Simon Jurovský, Jozef 

Kresánek, Ladislav Mokrý, Zdenko Nováček, Andrej Očenáš, ·Roman Rychlo 
Obálku navrhol Stefan Winkler 

OKTÓBER 1960 
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Veľké stretnutie Suchoňovej tvorby s masami 
trvalý príklad 

Stretnutie Suchoňovho Svätopluka na Devíne s takou veľkou masou poslu
cháčov nemá obdoby v našej hudobnej kultúre. Jedinečne predstavuje ko
nečný cieľ a zmysel súčasnej hudobnej tvorby: dostať sa v plnej šírke do 
styku s masami, a tak plniť jeden z hlavných cieľ ov našej kultúrnej revolúcie, 
živé spoločenské poslanie - čo je najyvšší úspech, aký si umelecké dielo 
môže nárokovať a dosiahnuť. V tomto bol a je Suchoňov Svätopluk na Devíne 
žiarivým príkladom, ktorý si budeme neustále pripomínať, keď sa bude ho
voriť o zmysle a cieli našej súčasnej hudobnej tvorby. 

Pravda, toto veľké devínske predvedenie nebolo len dielom organizácie. 
Tá by bola daromná, ak by dielo nepriťahovala masy svojou ideovou a ume
leckou silou. Umeleckým stvárnením tak silne umocnená idea a tak silne 
preniknutá tvorba · ideou, to je ten prameň sily a záruka ďalšieho a širšieho 
prenikania tohto diela. Nie je ľahkou úlohou dosiahnuť taký úspech. To pred
pokladá ťažký tvorivý zápas a jedinečnosť tvorivého činu. Umelecká, emo
cionálna a ideová sila Suchoňovho Svätopluka je názorným príkladom, ako 
realizovať požiadavky, ktoré vyžaduje od umenia program našej kultúrnej 
politiky. Predovšetkým sama tvorba a samotné dielo musí mať silu spoločen
skej funkčnosti. Organizačné predpoklady môžu uplatnenie tejto sily iha 
umožniť. Rozhodujúca je vnútorná sila diela. Suchoňov Svätopluk na Devíne 



jasne ukázal, že ak dielo túto vnútornú silu má, tak problém vlažného po
stoja poslucháčstva k súčasnej hudobnej tvorbe ustupuje .. Suchoň podal pádny 
dôkaz, že i súčasná a nekompromisná hudobná tvorba môže byť svojou ume
leckou a ideovou silou masová. A čo je najpotešiteľnejšíe, to bola veľká účasť 
mladých ľudí na predstavení. Mladých, ktorí sú dnes tak často obviňovaní 
z nezáujmu o súčasnú slovenskú hudobnú tvorbu. Co je schopné spraviť 
skutočné umelecké dielo a dôveta v autora! -

Úzka spätosť hudobnej tvorby so širokými masami (čo mohlo byť v mi
nulostí len ilúziou a utópiou), ktorá je cieľavedomým úsilím našej kultúrnej 
politiky, organizačnej práce v oblasti umenia i samotnej tvorby, dostáva dnes 
reálne spoločenské predpoklady. Masovosť hudobného umenia - to je už 
dnes reálny cieľ, ktorý sa stáva skutočnosťou. Svätopluk na Devíne bol ú speš
ným krokom k tejto skutočnosti. V týchto Suchoňových šľapajach treba po
kračovať. Pravda, Svätopluk na Devíne nastoľuje i veľmi pálčivú otázku: 
pr.ečo sí masy toto dielo prišli vypočuť a prečo je menši záujem o tvorbu 
iných súčasných skladateľov napriek tomu, že i ostatné "stretnutia" sa orga
nizačne starostlivo zabezpečujú? Tvorivé konzekvencie zo správnej odpovede 
ná túto otázku by azda mohli vo ·výdatnej miere prispieť, aby sa naša sú
čas'Ilá hudobná tvorba stala majetkom a potrebou širokých más. 

Sme pred Prehliadkou súčasnej slovenskej a českej hudobnej tvorby na 
'východnom Slovensku. Táto prehliadka sleduje ten istý cieľ, aký dosiahol 
Suchoň na Devíne : prísť do širokého kontaktu s masami. Kiež by i táto akcia 
bola taká úspešná ako predstavenie Svätopluka na Devíne. 

Urobiť umenie majetkom más je súčasťou širokého programu pozdvihnutia 
človeka k plnšiemu a úplnejšiemu životu. Môže byť šťastný ten umelec, ktorý 
je hodnotou a ideovou silou svojej tvorby schopný prispieť k tomuto vyso
kému humánnemu cieľu. Ci môže mať umelecká tvorba vvšší cieľ a vzneše
nejší zmysel? Siroký kontakt umeleckej tvorby s masami, to je dnes ten naj
vyšší ideál, ktorý začíname . úspešne realizovať i v slovenskej hudobnej 
kultúre. Sme zatiaľ, pravda, len pri ideálnom príklade Svätopluka na Devine. 
Chceme však veriť, že Prehliadka slovenskej a českej hudby na východnom 
Slovensku bude znamenať začiatok širšieho a trvanlivejšieho sprístupnenia 
a prenikania hudobnej kultúry medzi široké masy poslucháčov. 

*** 
Spoločné vystúpenie česhých a slovenshých umelcov v Suchorwvej 

opere Svätopluk 17. júla 1960 na staroslávnom Devíne bolo dôstoj
ným zakončením celého zájazdu a 'Pýznamným vkladom do neraz
hornej jednoty Cechov a Slovákov, rozvííajúcej sa na výsledkoch 
spoločného boja za znovunadobudnutie našej národnej slobody, ktorú 
sme dosiahli vďaka rozhodnému víťazstvu Sovietskej armády nad 
nemechým fašizmom pred 15 rokmi. 

(Z listu člena Politického byra ÚV KSC, prvého tajouuúka úV KSS K. Bacilka) 



JOZEF KRESÁNEK 

Vzťah teórie a praxe v hudbe 

Konferencia o otázkach 11Ulrxistickej hudobnej vedy, ktorá sa pripravu/é, 
,f?obáda nás zamysli~ť sa o základných otázkach hudby i hudobnej vedy. 
Medzi tieto základné otázky patrí aj problém vzťahu teórie . a praxé pri bu~ 
.dovaní hudobného myslimia. Hoci sa táto otázka môže zdať mnohým odťa
#tou, dovoľujeme si tvrdiť, že je to - práve naopak - otázka základnei 
.dôležitosti. Od postoja, aký kedy a kde zaujímali ľudia k tejto otázke; sú 
predovšetkým závislé rôzne typy hudobných systémov ( európské, .ázijské, 
.áfrické a i.). A toto platí aj o dnešku. I tí, čo dnes hľadajú nové systémy; sd 
<V názoroch rozchádzajú, a to podľa toho; či je im 'vý.chodiskom prax alebo 
teória (prípadne až teoretická špekulácia). 

Veda postavená na pozitivis'tických zá
kladoch, l<torá dominovala v Európe 
v 19. storočí a ešte ani dnes nestratila 
prívržencov, sa neodvážila povedať, čo je 
prvotné a <;o druhotné - či teória alebo 
prax. Tým skôr sa teda n emohla odvážiť 
vYl·iecť súd ·o tom, ktorý je z tých rozma
nitých systémov hudobného myslenia správ
nejší, či ten, čo sa opiera o prax, či ten, 
ktorý ;e opretý o teóriu. Rôzne systémy sa 
exaktne podrobne skúmali, merali v cen
toch a pod., no veľkou vecou bolo už to, 
že sa vôbec začali pýtať, prečo je to tak 
(E. von Hornbostel, R. Lachmann a nú). 
No nikomu neprišlo na um hodnotiť aj sys
témy a vyriecť o nich súdy - to by už 
holo narúšalo objektívnosť vedy. 

Marxisticko-leninské chápanie stojí však 
strilttne na stanovisku prvotnosti praxe pred 
teóriou. To nie je prázdna dogma, naopak, 
·k tomuto smeroval celý činorodý vývoj ve· 
dy. Dnešný stupeň technických, lekárskych 
a .iných vied nie je mysliteľný bez empi· 
rických skúmaní prírody. V spoločenských 
vedách, kde sa ešte nevieme a nemôžeme 
náležite opierať o skutťlčnosť, sa pohybujeme 
na vratkej pôde. Tu nemienime a ani ne
môžeme skúmať v)•voj vedy v tomto zmys
le, len si pripamätajme, že aj vo "-ývoji 
hudby prevládali v prvotných štádiách 
l;:ozmologicko-špekulatívne momenty, moti

·vované hlavne náboženským postojom 
{zbožňovanie poriadku a jednotky u sta
Tých Grékov, symboliky trojky v stredo
veku, sedmičky podľa siedmich planét )! 
'Takto sa stavala teória pred prax a s po
.dobným postojom sme sa donedávna stre
távali (a stretávame) u mnohých národov 
Orientu. Vývoj európskej vedy od renesan
cie ovplyvnil však aj hudbu, a to natoľko, 
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že až do nedávnych čias rôznych výstrel· 
kov v hudbe západnej Európy bola á je 
v popredi prax, teória sa iba prÍspôsobo
vala. 

Tým, že pokladáme prax za prvotnú a 
teóriu len za druhotnú, nijako nezrnenšuje
me význam teórie, naopak, medzi teori~u 
a praxou uznávame dialektick)' vzťah, a to 
znamená obapolnú podmienenosť. Je fakt, 
že nezriedka i teória ovplyvňuje prax. 
V tejto dialektike je veľmi potrebné uve
domiť si (a občas sa na to zabúda), že 
teória a prax netvoria uzavretú dvojicu, ale 
že sú obe veľmi silno ovplyvňované zvon
ka. Už v predchádzajúw m odstavci sme 
ukázali, ako bol vývoj hud~bnej teórie 
ovplyvňovaný zvonka vývojom všeobecnej 
vedy a ľudského myslenia vôbec. Podobne 
je ovplyvňovaná zvonka i pr~x sociálno~ 
funkciou hudby, výrazovýiiU potrebami 
hudby atď. 

Ak ide o vymedzenie oboch pojmov, teó· 
rie i praxe, nie je to jednoduchá vec. U 
teórie je to ešte ako-tak hmatateľné, lebo 
sa píšu teoretické rozpravy a spisy o hud· 
be, a čo je v nich napísané, je teóriou. 
Pravda, nie je to všetko. Veľa teórie sa 
šírilo ústnym· podaním a mnoho teórie ; i 
tvoria ľudia pre svoju vlastnú potrebu -
obyčajne samouci, ktorí neštudovali, veT· 
mi uvažujú a veľa špekulujú, a tak si bu
dujú svoj teoretický systém. Teóriu možno 
teda približne vymedziť, a t)'IIl aj samo
statne skúmať. Oveľa horšie je to však 
s praxou, lebo tú nemožno ani takto pri
bližne vymedziť. Keď ju začneme skúmať, 
skúmame už teoreticky, využívame už teo· 
retický metodologický aparát, ktor)· pre· 
kračuje hranice praxe. To, čo máme zachy
tené notopisom alebo - ešte konkrétnejšie 

- to, čo znie, je už hudba, v ktorej je 
stelesnená celá táto dialektika t eórie i pra
xe, a nielen prax. Na napriek tomuto by 
to bolo temer empiriokritické stanovisko, 
ak by sme chceli popierať jestvovanie hu
dobnej praxe len preto, že pre nás nie je 
zatiaľ náležite poznateľná .. Svet predsa nie 
je naša predstava, ale objektívna skutoč
nosť, ktorú my poznávame. 

V tejto krátkej rozprave sa chceme do
tknúť niektorých princípov hudobného 
myslenia - v takomLo konkrétnom článku 
sa nám totiž teória i prax najlepšie ozrej
mia. Najprv sa zmienime o probléme, ktorý 
nazývame z v u k o v ý m i d e á l o m. Ak 
by sme mali vymedziť tento pojem, nech 
sa nám odpustí, že začneme negáciou, te· 
da od toho, č.ím ten zvulwvý ideál nie je, 
a až potom sa pokúsime povedať, čím je. 
Zvukový ideál nie je konsonancia - hoci 
s ľíou, ako ukážeme, úzko súvisí. Už aj 
starí Gréci poznali súzvučnosť v konso· 
nantnom intervale (sinionia), a predsa ich 
zvukovým ideálom bol jednohlas. Podobne 
v gregoriánskom chorále. V romantickej 
hudbe 19. storočia, naopak, i keď ako kon· 
sonantne sa uznávali len kvintakordy dur 
a mol, zvukovým ideálom boli septimové, 
nónové a iné akordy (využívanie mimoto· 
nálnych dominant, nónových a alternova· 
ných akórdov v impresionizme a pod.). Pri 
tom všetkom sa však i starogrécky spev 
opieral o intervaly, a teda aj o konsonant
né intervaly, tak isto sú i romanticl•é a no
voromantické akordy v stálom vzťahu ku 
kvintakordom. Z nedostatočného rozozná
vama zvukového ideálu od konsonancií 
vzniklo už veľa zmätkov. 

Výskum pravekej hudby hlavne za po
moci hudobnej ikonografie, výskumy na 
poli hudobnej etnológie a zavše už a j fakty 
traktované hudobnou históriou ukazujú 
zaujímavý výber hudobných nástrojov po
dľa zvukového ideálu. Nemôžeme tu uvá
dzať fakty, lebo z toho by bola veľká štú· 
dia, celý ten faktový materiál však uka
zuje. že hlučné nástroje s neobyčajným, 
v prírode sa zriedka vyskytujúcim zafar· 
bením používali kňazi a svetské kniežatá 
na oslavy kniežacieho dv.ora či bohov. Mu· 
zikanti - často otroci, otrokyne, potulní 
žongléri a pod. - hrali na nástrojoch s ma
lým zvukom čo do sily, bol to však zvuk 
príjemný a výškove presne fixovateľný 
(harfy, lýry, píšťaly, neskôr i sláčikové ná· 
stroje a pod. ). V prvom prípade, u kňazov 
a kniežat, prevládal fetišizmus zvukov s ri
tuálnou funkciou a ochranou a možno po
vedať, že z nášho európskeho hľadiska zo-

stal mimo hudby. U nás predsa nikto zvo· 
ny na kostolnej veži nepočíta medzi hu· 
dobné nástroje. Druhá vetva, vetva hudoh-. 
nej praxe, od najstarších čias dávala pred· 
nosť určitému zvukovému hedonizmu (prí· 
jemnosti zvuku) a umožňovala hrať meló-. 
die (či už celkom· prllnitívne alebo zložité, 
to nerozhoduje, ide o princíp). Pre defino· 
vanie hudobnej praxe dostávame takto zá· 
klad dvoch čŕt už nielen v negatívnom, ale 
i v pozitívnom zmysle: hedonizmus zvuku 
a melodiku. Už v tomto primitivnom štá· 
diu hrajú kňazi a kniežatá (ktorí pravde
podobne ani nemali hudobné nadanie) ne· 
gatívnu úlohu voč-i hudobnej praxi, kdežto 
muzikanti, praktici, hrajú úlohu ldadnú. 

Co tým kňazom a kniežatám chýbalo z 
praxe, to si nahradzovali teóriou a teore
tickými špekuláciami. Na pomoc si brali· 
matematikov a hlavne kozmológiu. A tak 
sa v systémoch hudobného myslenia mie
~ajú mnohé prvky, vychádzajúce buď z pra
xe - ak boli tieto silné a kňazi a učenci 
ich museli chtiac-nechtiac aj tu rešpekto
vať - buď z teórie, vychádzajúc z matema-; 
tických výpočtov, kozmológie a symboliky 
čísel. Systémy hudobného myslenia sa tvo
rili podľa toho, kto, l<de a kedy ovládaľ 
pole hudby . Pozitivisticky orientovaná hu
dobná etnológia, ako sme už spomenuli, len 
s ohromnou akríbiou popisovala a regist
rovala tie systémy. Pre nás je, naopak, 
všetko, čo nevzišlo z hudobnej praxe, a 
prípady, kde bola prax znásiliíovaná ne
muzikantskou teóriou, menejcenné. 

Už niekoľko tisícročí pred n. l. stanovil 
napr. čínsky učenec Ling Lun stupnic11 
o 12-tich rovnal<ých poltónoch v rámci ok
távy. Nebolo to ešte temperované ladenie· 
(to stanovil v Cíne až Caj Jou v XVI. sto .. 
ročí, teda o storočie prv, než bolo objavené· 
v Európe), nášmu ladeniu to zodpovedalo· 
len približne, nuž ale či to nie je obdivu-. 
hodný fakt, keď sme ako ľudstvo \lŽ nie-· 
koľko tisícročí pred n. l. poznali stupnicu 
ako materiálovú? (Úžitkové stupnice, zis· 
kané z tejto stupnice výberom, boli totiž 
pentatonické.) Ling Lun prišiel na to skus
mo z praxe. Akťl s týmto korešpondujú tie
slendro ( salendro) a pelog stupnice, uzáko· 
nené a používané oveľa neskôr vo východ
nej Ázii, ktoré sa vytvorili z veľkej časti 
špekulatívnou cestou? Co ten ženský a muž
ský princíp ako výberový z 23-stupňovej 
stupnice? Alebo mechanické rozdeľ ovanie 
kvárt na rovnaké polovičky? Temperovanie 
stupníc slendro a pelog? Atď. Všade bolo 
niečo prevzaté z praxe, ale v rukách kňa· 
zov a učencov sa to zdeformovalo. Iný prí, 
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'J)ad: Arabi mali do 13. stor. n. l. takú istú 
dvanásť poltónov obsahujúcu stupnicu, ako 
stanovil v Cíne Ling Lun alebo ako máme 
približne my. No v 13. storočí Safi ad Din, 
bagdnds.ký teoretik, rozšíril tento systém 
na 17-stupňový jednoducho tak, že rozšíril 
kvartový kruh o ďalších : päť kvárt. Vieme, 
·že kvartový (podobne ako kvintový) kruh 
je neuzavretý, nevieme však. prečo pridal 
práve päť kvárt - mohlo ich byť menej 
alebo mohol ísť až do nekonečna? Z hu
dobnej praxe sa nedá nič podobného vy
vodiť, a tak vidíme. že matematická špeku
lácia viedla k zhoršeniu, a nie k zlepše~iu. 

Všade tam, kde bolo ľudské myslenie sil
ne ovládané náboženstvom a s ním spoje
nou kozmológiou, ako bolo donedávna v 
Oriente (miestami sa to ešte udržuje), všade 
sa udržal zvukový ideál, uprednostňujúci 
neprirodzený spev (nazálny, falzetový a 
pod.), nástroje hlučné (gamelan orchester 
u Jávancov) a nakoniec aj systémy stupníc, 
ktoré sa len čiastočne opierali o muzikant
skú prax, no oveľa viac o matematiku, 
symboliku čísel a kozmológie. A naopak, 
vymanen:e sa z týchto predstáv znamená 
príklon k prirodzenému tvoreniu zvukov, 
k melodickým nástrojom s jemným zvukom 
a napokon i k vybudovan·u našich stup
níc. V tom~o vytvorili pre európsku hudbu 
neoceniteľné služby starí Gréci. 

Starí Gréci. tak ako iné národy, začínali 
tiež silne pod vplyvom náboženských pred
stáv - veď veľa čerpali z kultúr Babylonu, 
Asýr:e, Sýrie, Egypta. Ale demokraciou s 
·demokratickou ideológ:ou (V.-IV. storočie 
pred n. l.) postupne prelomili ľady nábo
žensko-magického svetonázoru a dospeli k 
samostatnému uvažovaniu - dokonca kri
tickému postoju k vlastnej náhoženskej my
tológii - a hlavne k rozvoju empirického 
pos ~oja vo vede. Po peloponézskych voj
nách (432- 404 pred n. l.). sa aj umenie 
začalo vymykať spod kontroly cirkevných 
n svetských pút a uberalo sa svojou cestou, 
pričom zohral neobyčajne veľkú úlohu he
don:zmus, ktorý má svojou senzualistickou 
črtou rozhodne materialistický základ. Prav
da, starogrécky hedonizmus epikurejský, te
da nie požívačnícky hedonizmus, ako sa 
zavše chápe u nás. V epikurejskom hedo
nizme sa hľadalo krásne, ušľachtilé (súvi
selo to so známou "kalokagatia" . I~ud:a si 
ia pomoci vlastných zmyslov hľadali to 
najkrajš:e, meradlom vecí sa stal človek, 
a nie bohovia a vladári. V duchu tohto dá
vali starí Gréci prednosť citare a lýre i pred 
aulosom (ten mal pravdepodobne ostrejší 
zvuk Aristoteles ho nazval "-orgiastíc-
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kým" oproti iným "ethickýrn") a v tomto 
duchu sa vyvíjal i systém starogréckych 
stupníc tak, že sa v nich maximálne uplat
ňovali konsonantné inter-valy, a nie inter
valy fixované mimohudobnými momentmi 
ako v Oriente. Nebolo to však ľahké. Veď 
už Pythagoras (580- 500 pred n. l) bol cel
kom zasvätený do matematiekých špeku
lácií Egypťanov a východných národov a 
pritom nemožno popierať ani význam zho
dy medzi príjemnou konsonanciou čistej 
kvinty a kvarty s matematickým zlomkom. 
Toto ešte dodnes zvádza matematicl<V orien
tovan),ch ľudí uzurpovať si úvahy "o stup
niciach do svojej matematickej sféry, teda 
nie div, že to zvádzalo ľudí v VI. storočí 
pred n. l. No už Aristotelov žiak Aristoxe
nos (nar. asi r. 350 pred n. l.) sa staval 
na opačnú stranu než Pythagm·as, kládol 
do popredia empíriu, čiže už bol ako my 
materialisti zástancom prvotnosti praxe pred 
teóriou. No predsa uplynulo ešte veľa času, 
k)-m sa uzákonila konsonantnosť veľkej ter
cie - až Klaudiom Ptolemaiom v II. sto
ročí n. L Konsonantnosť tejto veľkej tercie 
v praxi už dávno poznali, nemohli ju však 
teoreticky uznať, lebo im v tom bránila 
matematika - medzi veľkou terciou z ali
kvotn)'ch tónov a veľkou terciou štyroch 
kvínt bol rozdiel: didymické koma. Boj o na
šu stupnicu bol teda bojom hudobníckej 
praxe proti matematickým špekuláciám. 

Tento hedonistický prvok je jednou z hyb
ných pák celého dvetisícročného vývoja 
hudby. Kresťanstvo predstavuje v tomto 
vývoji iba malé zdržanie, no nie preruše
n:e. Veď do 10. storočia n. L doznievala 
ešte antika a tá ešte vplývala na celkový 
životný štýl; mnohí vyrástli v antickom 
spôwbe života a osvojili si ho a až potom 
sa pridali ku kresťanstvu. 

Už Platón (v Nomoi) poznal možnosť "he
terofón:e", ktorú však odsudzoval. Priebe
hom vývoja sa však menil zvukový ideál: 
Bacchius a Gaudentius (V. stor. n. L) už 
spomínajú "parafonistov", t. j. takých, čo 
spievajú súčasne dve melódie. Z IX. sto
ročia poznáme už dostatočne spev tzv. or
ganov, v ktorom sa spieva v paralelných 
kvintách, kvartách (samozrejme, tiež v ok
távach). Toto spočiatku nebol dvojhlas, ale 
iba senzualistické obohaten:e zvuku: Tento 
nový zvukový ideál bol založený na najdo
konalej ších konsonanciách, a bol teda ďal
ším štád;om hedonistického vývoja, opre
tého o prax. Dalšie veľavýznamné štádium 
predstavuje anglický a burgundský "faux
bourdon", ktorý rozširuje zvukový ideál z 
B st)'ch intervalov na celé kvintakordy dur 

a mol, resp. ich sextakord.ové prevraty. Roz
voj tohto typu zvukového ideálu korešpon
duje s obdobím renesancie, ktorá kriesila 
antický hedonizmus aj v iných oblastiach. 
Tento kult kvintakordu vrcholí v dielach 
chromatikov: Nicola Vincentina, Luca Ma
renzia, Gesualda. z Venosy a ďalších, u kto
rých sa kvintakord už osamostatňoval z pút 
vtedajšej tonálnosti. Hedonistický kult zvu
ku dominoval nad všetkým. Hudba XVII. 
storoč.a budovala dôsledne na kvintakor
doch, ale v popredí nebol už len samotný 
zvuk tohto akordu, ale i bohaté možnosti 
spájania, zat[af čo do príbuznosti najbliž
ších, no už s perspektívou všetkých dva
nástich kvintakordov, možných v našej 
stQ.pmcl. Preto nie div, že vtedy došlo aj 
k objaveniu možnosti temperovaného lade
nia, Tu si to už nevynútila matematika, ale 
prax. Hudobná prax prinútila matematiku 
nájsť adekvátne riešenie. Klasicizmus v 
XVIII. storočí bol novým obdobím rozkve
tu hedonizmu. Aj vtedy sa obracali k anti
ke ako v dobe renesancie. Ako zvukový 
ideál preniká do popredia dominantný sept
akord (Beethoven začínal ním ouvertúru 
Prometea i Prvú symfóniu). Do akej mie
ry bol klasicizmus hedonistický, najlepšie 
nám ukazuje Haydnova, Mozartova i Schu
bertova cirkevná hudba. Ich omše sú tak 
svetsky hedonistické, že sú priam protipó
lom mnohej svetskej hudby orientálnych 
národov, poznačených zase systémami teo
logických špekulácií. A napokon komu by 
nebol celkom ev:dentný temer až zmyselný 
hedonizmus impresionistickej hudby. I keď 
tu vývoj priniesol ďalší zvukový ideál (nó
nové, undecimové, alterované akordy a p .), 
v základe sme ešte stále v dedičstve, ktoré 
nám zanechala kultúra starých Grékov. 

V XX. storočí sa však stávame svedkami 
toho, že sa krásny a okúzľujúci zvuk začína 
odmietať a nahradzovať zvukmi drsnými. 
Mení sa zvukový ideál v svoj opak? Skrí
panie tramvaje na zákrute a iné podobné 
zvuky v konkrétnej a elektronickej hudbe 
sú azda novým zvukovým ideálom? Ak sme 
vedcami, nestačí nám to len vidieť a kon
štatovať, ale musíme hľadať aj príčinu to
ho. Je nápadné, že to robia tí, čo svetoná
zorove väzia v romantickom schopenhaue
rovskorn a nietzscheovskom pesimizme. Cas
to sa obracajú ku kultúre Orientu a špe
ciálne k mystike a tcozofii - niekde sa to 
robí pod rúškom exotizmu. Veľmi často sa 
pri hľadaní nových systémov vychádza z 
matematiky a iných špekulácií. Tieto symp
tómy sa teda jednoznačne krútia tým sme
rom, ktorý - poučený celým vývojom hud
by - môžeme označiť za idealistické nad
raďovanie teórie nad prax. Ziaľ, tak sa 
nám to vidí. 

No nech nás za to nikto neoznačuje za 
spiatočníkov. Stačí skúmať v dejinách hud
by vývoj chromatiky - ako pribúdalo 
chromatizmov kvantitatívne a aké kvanti
tatívne zmeny sa pritom diali '- a táto 
prax nám už nedovolí dívať sa na dvanásť
tónovú chromatickú sústavu ako na čosi, čo 
narúša vývoj. Tak isto nemožno zamietať 
ani hľadanie nových zvukov; wď už aj 
v tomto článku sme ukázali, ako sa zvukový 
ideál neustále vyvíja, a tento vývoj nemô
že prestať. Ide len o tie základné tendencie, 
ako ďalej: či hľadať novú hudbu prostred
níctvom novej umeleckej fantázie a zdra
vého muzicírovania a či prostredníctvom 
vymýšľania nových systémov. Nech je nám 
dotera jší vývoj hudby školou života! 

*** 

Prvé zasadnutie novoutvorenej Katedry hudobnej vedy a výchovy 
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave bolo venované diskusii o té
P"0 .• Ako dte účinneišie formovať svetonázorove poslucháčo-v hu
dobnej -vedy a výchovy a ako zvýšiť ich kladný vzťah k súčasnej 
swvenSkef nudobnej tvorbe, ktorá sa nesie v duchu socialistického 
estetického ideálu". Po všestrannom rozbore tejto otázky sa katedra 
uzniesla, že súčasná slovenská hudba sa nebude prednášať v rámci 
dejín slovenskej hudby, ale sa zaradí do učebného plánu ako osobitná 
prednáška s názvom "Súčasná slovenská hudobná tvorba". 
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JOHANNES PAUL TH I LMAN 

Falošné ideály 

Pochopiť dekadenciu ako negaúvny du
chovný jav možno iba na základe spoločen
skovednej analýzy. Treba sa však už ko
nečne pokúsiť chápať dekadenciu ako prejav 
meštiackej spoločnosti v istej fáze jej vý
voja: vo fáze monopolistického kapitalizmu, 
príprav imperialistických zápasov o moc, 
k toré od roku 1914 otriasajú svetom. 

Preto by bolo potrebné skúmať obdobie 
zhruba od· roku 1885 do 1914 historicky, 
duchovedne, umeleckohistoricky, hudobno
historicl<y, lebo v ňom tkvejú zárodky "mo
derny " v umení a z neho prúdia všetky 
smery takzvaného "nového umenia", lebo 
v jeho duchovnom a umeleckom ovzduší 
vyrástli všetci za modernu zodpovední 
umelci, filozofi, psychológovia a pod., ktorí 
svojou činnosťou dodnes nezdravo vplýva
jú aj na duchovný život nasledujúcich ge
nerácií. 

V hudbe sa duchovný vývoj sústredil 
najmä vo Viedni, Berlíne a Paríži - a holo 
by dôležité zistiť, odkiaľ pocMdzajú sveto
názory, ktoré tam vládli, prečo sa mohli 
rozvinúť v dekadenciu a prečo hol ich vplyv 
taký veľký. Analýza Viedne zhruba v ro
koch 1890 až 1910 by viedla k prekvapu
júcim výsledkom. Nie je náhodné, že tam 
vyrástli muži ako Schnitzler, Schonherg, 
Freud a že tam vytvárali diela vedúce k 
dekadencii. No skôr než hy sa pristúpilo 
k takémuto duchovnému a kultúrnohistoric
kému skúmaniu" museli hy sa osvetliť spo
ločensko-triedne dobové pomery, ktoré vo 
vnútorne rozhlodanom starom cisúrsko-krá
ľovskom Rakúsku, kde sa pripravovali na 
oslohoden~e utláčané slovanské národy, vy
tvorili iné podmienky ako v pruskonemec
kom cisárskom Berline a republikánskom 
Paríži. Ekonomická základňa je sice všade 
rovnaká. Je to kapitalizmus, skrytý za rôz
ne fasády. Repuhlil<ánske Francúzsko ko
lonizuje a vykorisťuje africké a ázijské ná
rody. Cisárske Nemecko ohlasuje svoje ná
roky na kolónie. Imperializmus nastupuje. 
Veľké zbrojárske firmy p racujú na p lné 
obrátky. Občanov všetl<ých imperialistic
kých mocností cvičia na vojnu, dobývanie 
a utláčanie. Sovinizmus a kozmopolitizmus 
bu jnejú. 

Tu spočívajú korene dekadt!ncie. Nestačí 
však povedať: na jeho vzn ilm má vinu ka
pitál.i.zmus v meštiackej spoločnosti. Treba 
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to aj dokázať. Nestačí povedať : tu sú prí
činy procesu zahnívania, ktorý sa t ak zhub
ne prejavuje v umení. Treba dokázať, ako 
umelec reaguje na tieto spoločenské pl·o
cesy, ako ich buď vstrebáva, a tým sa stá
va objektom kapitalizmu, k torý nemá vlast
nú vôľu, ale svoj imi nevhodnými a slabý
mi prostriedk1111Ú sa snaží proti nim bo
jovať, ako p ritom rezignuje a uteká pred 
brutalitou kapitalizmu - uteká do svojho 
vnútra. 

Túto skutočnosť sa už pokúšali dokázať 
viacerí. Ale argumenty neboli presvedčivé, 
skôr pomáhali ďalej rozširovať núkazu de
kadencie. Hovor:Io sa o vpáde tzv. ,.ira
cionúlnych" javov do racionálneho sveta, 
čím konkrétne sily - kapitalizmus a im
perializmus - zahalené pojmom "iraciona
lity", získali čosi nedotknuteľné a nevy
hnuteľné. Pojem "iracionality" ich do istej 
miery chránil pred útokmi a pred úmyslom 
bojovať proti nim. Tým sa stavali do po
zície čohosi, čo je mimo kritiky. Okrem to
ho iracionalita bola v očiach mnohých čím
si pozitívnym, temer príbuzným nábožen
stvu. Neskôr k tomu pristúpil nový činiteľ, 
v dôsledku Freudovej anal)czy duše začalo 
totiž hrať veľkú úlohu podvedomie a po
važovalo sa za dôkaz iracionálnych siL Tým 
všetky pokusy o výklad dekadencie sklzli 
do oblasti psychologicl<ej. Zabudli sa hľa
dať príčiny dekadencie tam, kde ich b olo 
možno nájsť: v spoločenskom v}-vo.ji. Hu
dobná veda západného sveta zostala stáť 
na tomto psychologizujúcom stupni. Psy
chológiou možno napokon všetko vysvetliť 
a dokázať. Ibaže to nie sú nezvratné vv-
svetlenia a dôkazy. · 

"Vzbura inštinktov", podobné okrídlené 
heslo ako "vpád iracionality ", je vzbw·ou 
zlých inštinktov. J e vždy spojená s nená
visťou voči duchu. Kto sa vlastne búri? 
Heslo to neprezrádza. Je to určitý okruh 
nespokojencov v kapitalizme, sú to teroristi, 
ktorí chcú zničiť posledné zvyšky liberaliz
mu meštiackeho sveta. Sú to fašistické ele
menty, ktoré v čase vyhrotenia kapitalis
tickej ideológie hľadajú východisko v te
rore. 

Trieda meštiactva, ktorá hodila ľudstvu 
okolo krku onú smrteľnú slučku: "prvoradý 
je zisk", spočiatlm znemožňuje akýkoľvek 
organizovaný útok voči sebe. Politické mys-

Ienie sa označuje za nedostatok jemnosti. 
Schonberg dáva v svojich listoch skvelé 
príklady svojho nepolitického, a preto po
mýleného postoja. Jeho prudký odpor proti 
kómun:zmu, ktorý jediný by b ol mohol 
zadržať ·f ašizmus, by nás mal viesť k za
rtiysleniu . . cr. tu . okrem politick)'ch omylov 
nejde aj Ó umelecko-duchovné omyly, zro
dené z toho "istého "svetonázoru", pre ktoré 
politicky zlyhal. Schonherg je p ríkladom 
úteku do vlastného vnútra, v čom treba vi
dieť neschopnosť vyriešiť protirečenia im
perializmu. Orientácia na vlastné vnútro sa 
uňho stáva egocentrizmom. Dôkazy jeho ne
ŕaz prepiateho egocentrizmu podávaj ú jeho 
listy. Egocentrizmus sa uňho stupňuje v 
monomániu. V období pred prvou svetovou 
vojnou ide Schonherg vo všetkých svojich 
snaženiach po ok~ajových chodníčkoch sa
motára, ktoré vedú k rezignácii a pesimiz
mu. Aby sa. nezlomil, aby ho nerozdrú.zgal 
materialistický svet (pričom materializmus 
iu znamená moc kapitalisticko-imperialistic
kých peňazí, · nie materializmus ako mancis
tický s·vetonázor ), vytvára si Schonherg 
viastný svet, a to úmysefue stranou od všet
kých oficiálnych prúdení: na miesto nábo
ženstva kladie teozofiu (podohne · ako Kaf
ka, ktorý má na Západe stále ešte vysoký 
kurz, antropozofiu), a tým sa už tu dostá
va na základľiu sektárstva; na báze zdravé
ho povedomia protestuje proti svetu pro
stredníctvom hyperindividualistického ex
presionizmu, na báze tonality si pre seba 
vynachádza atonalítu. Pri takomto vyhýbaní 
sa nemilosrdnému kapitalizmu nachádza 
rovnako zmýšľajúcich medzi umelcami, vy
tvárajúcimi expresionizmus. V expresioniz
me sa antagonizmus medzi umením a prí
rodou čiže oný predpokladaný "neprekle
nuteľný protiklad medzi umením a reali
tou" st.áva udalosťou. Expresionizmus je vý
razom protestu proti meštiactvu, ktoré je 
samo osebe protirečivé. Stuckenschmidt 
správne konštatuje : "Komponovanie sa z 
veľkej časti stalo funkciou nespokojnosti, ne
uspokojovania sa." To je ono. A keď Pfrog
ner v svojom prejave ,,Roztrhaný Orfeus" 
hovori: "Podobný materializmus odráža aj 
atonalita", triafa kinec po hlave, ak pod 
materiallzmom rozumie krutý svet kapita
lizmu. Schônberg hádže do j edného vreca 
materialistický filozofický svetonázor spolu 
s hmotárskou honbou za ziskom. 

Dalšia problematická argumentácia vo vecí 
nástupu tých vnútorných sil expresionizmu, 
ktoré sú reakciou jednotlivca voči kapita
lizmu, je použitie pojmu "dionýzovský ". 
Tým je nazvaná skutočnosť prepnknutia 

expresíonizmu, no rue je tým ešte vysvet
lená. Prečo to prepuklo okolo roku 1905? 
Dobre : reakcia a umelec! Ale proti čomu? 
Tu prichádza na rad slovo " dionýzovský" 
a brzdi poznanie. Ani Pfrogner nepreniká 
k podstate. Vraví: " ... vtedy nastupuje 
dionýzovské, strhnúc na seba iniciatívu, do 
p rotiakcie, vkladajúc všetko do hry; táto 
protiakcia má navždy zabezpečiť h udbu 
p red akýmkoľvek zásahom materializmu: 
bleskuzychle sa vzdajúc všetkého, čo mož
no pochopiť zvonku, a obrátiac sa do vnú
tra, uzuľ{luje si celú oblasť ľudského vnú
tra, vylučujúc z nej apolónske, s ktorým sa 
doteraz oň delilo." .(Roztrhaný Orfeus.) 

N o aj to je len psychologizovanie, pri
čom pod pojmami "dionýzovské" a "apo
Jónske" možno rozumieť všeličo. Nespokoj
nosť so spoločenským Vývojom v kapitaliz
me, ktorá čoraz viac smeruje k povrchnosti 
a vonkajškovosti, ,.neuspokojenosť" (Stu
ckenschmidt) pociťuje umelec výlučne ako 
duševný akt, príčiny ktorého mu zostávajú 
neznáme. Príčiny svojej nespokojnosti hľa
dá iba v sebe, nie v kapitalizme. Takto po
stupuje aj Freud, takto myslí a j C. G. Jung, 
prof. dr. Miiller-H egemann, ktor)' v svojej 
knihe ,,Psychoterapia" dôkladne .kritizuje 
Freuda, vraví: "Tu a na všetkých ostatných 
miestach vystupuie spoločnosť v úlohe po
tlačujúcej, utláčajúcej násilnej inštitúcie." 
Z hľadiska individualizmu je to správne. 
Spoločnosť v kapitalizme robí indivíduum 
chorým. Preto Jung hovorí: "Veľké uda
losti svetových dejín sú v podstate hlboko 
bezvýznamné. Podstatný je v poslednej li
Dii iba subjektívny zážitok jednotlivca." Ne
hovoria rovnakými slovami apologéti ato
nálnosti a seriálnej hudby? Spoločnosť je 
teda ničím. "Trieda" je priam hodná opo
vrhnutia. Hudba v službách triedy je v 
očiach atonalistov a ich nasledovníkov ne
diskutovateľná. Folklorizmus w;budzuje u 
nich iba súcitný úsmev. Nemalo by sa však 
už jasne povedať, že Schonbergovo odmie
tanie ľudovej piesne znamená a j odmieta
nie tých tried, ktoré sú nositeľmi ľudovej 
piesne? Odmietnutie proletárskej bojovnej 
piesne je aj odmietnu tím proletariátu. A tu 
vystupuje do popredia pozoruhodná sku
točnosť , že toto odmietnutie je vlastne po
litickým faktom, je to postoj toho istého 
meštiackeho sveta, za protest voči ktorému 
sa považujú. Atonalita, ktorá popiera ľudo
vú pieseň a bojovnú pieseií p roletariátu, 
k-torá sa vyhýba akýmkoľvek názvukom na 
klasické dedičstvo, je c;l.edičstvom práve to
ho kapitalizmu, ktorému expresionizmus 
vďačí za svoju stiesnenosť. Aj Freudov po-
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j~m "stiesnenosť v kuÚúre" j~ veľmi trie~
ne podmienený, lebo Freud SI okre~ ~es
tiackej spoločnosti nevedel predstaVIť Zlad
nu inú tr:edu ako nositeľa kultúry. A keď
že preň bola meštiacka spoločnosť identická 
s kultúrnym povedomím vôbec, razí· SJ?o
mínaný pojem, ktorý sa stal. "Okridlenym 
heslom a Ernst Fischer ho korigoval SVOJim 
pojmom ,. stiesnenosť v kapita~iz~e". 

Rastúce protirečenie v kap1tahzme spo
číva v nezlučiteľnosti ideologických prísľu
bov a · ich realizácie. Ideály buržoáznej re
volúcie sú síce navonok ešte tu. No exis
tuje rovnosť ? Pripúšťa ju vôbec honb~ za 
ziskom? Nie je každý každému neprmte
ľ óm? :Alebo: existuje už v oných rokoch 
zrovnoprávnenie žien? Ak sloboda, o ktorej 
lliešt;acky svet hovorí, znamená predovšet
k )'l'D slobodný rozvoj ?sobnosti, mož~o ho 
zlúčiť s honbou za z1skom ? NevyVIJa sa 
potom osobnosť iba preto, aby mala zisk 
z .-' iných ? Sú peniaze, majetok, ~~hats~vo 
základom slobody? Freud v svoJeJ knihe 
Stiesnenosť · v kultúre" hovorí: " Osobná 

~loboda nie je l<ultúrnym bohatstvom." To 
znie veľmi kriticky. Vystihuje to kapitalis-
tickú spoločnosť. . . 

Realizácia buržoáznej ideológ"Je vykazuJe 
celkom iné stränky. Kapitalistické impér:á 
zápasia bez súcitu a milosti, bez ohľadu 
alebo nejakých humánnych rešpel~.tov o bo
hatstvá sveta. O slobode, rovnosti, b ratstve 
voči postihnutým koloniál,ny_m, ná:o_do~ už 
dávno · nie je reč. Vo vnutr1 unperii th~ a 
planie triedny boj. Ideologické sľuby sú tba 
na papieri v niektorých úst~vách. . . , 

Umelec to nevidí, lebo Jeho pohticky 
pohľad · je zastretý estetickými :'1 fo~málny
mi o>.ázkami. J eho rozum kapituluJe pred 
nezlučiteľnosťou ideológie a realitv. Zrieka 
sa preto reality ,, zrieka sa racionáln~ho, 1~
bo rozum stroskotáva na absurdneJ prou
rečivosti. Realizmus považuje za plytkosť. 
Iracional:zmus a metafyzika prekvitajú. 
Meštiacky umelec sa obe p~kú~a u;obiť 
nedotknuteľnými: o podstate 1rac•onalizmu 
a meta fyziky nemožno diskutovať, leb.o sa 
vymy ka jú rozumu. Kto tak pr~~sa ro~•, to
ho .zhanobia alebo naveky umlc1a. V dosled
ku toho že iracionalita vylučuje rozum, je 
v ,game/ podstate nevedecká. No je ešte nie
čím iný m. 

Pri hľadaní iracionálneho média sa po
núka sen. Rozhodujúcu úlohu hrá v sym
bolizme expresionizme a najnovšie v sur
realizm;. Sen má byť ,;skutočnou realitou", 
Stuckenschmidt vytvára celú ideológiu sna. 
V Melose píše : "Máme šť·astie, že žijeme 
v storočí;';. v ktorom sa v tisícorakých pre-
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javoch mohol uplatniť sen. Prekvapujúce 
ob javy modernej psychológie a psychoa~a
lýzy, ktoré objavili u tajené vrstvy ved~m1a, 
prebudenie snového života v procedUt·ach 
psychoterapeutického ošetrovania, skúmanie 
mýtov a "ko star)•ch snov ľudstva. archetypo; 
ako spoločných obáv a nádejí, _osvelleme 
automatidtých pochodov v oblasti ducha a 
duše sú iba jednou stránkou týchto naozaj 
epochálnych objavov." 

To je jasný priklad psychologizujC:cej 
vedeckosti". Strach a stiesnenosť v kaplta

Bzme podľa nej neexistuje. Tr iedn-y: boj .ie 
podľa nej omylom . Strach o . e~1stencm, 
typický jav meštiackeho sveta, n e Je strach 
vykorisťovan•'l. alebo poškodzovanej tri_ed;:-, 
ale " prastrach , ktorý je v samotnom J?.di: 
viduu. J e to iba atavizmus, teda dedicny 
hriech, k torý treba spoznať. Tým sa strach 
zmierni. Ale bojovať proti pravým príč nám 
meštiackeho strachu o existenciu, to!iž proti 
protirečivému meštiackemu spoločenskému 
poriadku, podľa toh to psycbologizujúceho 
ponímania netreba, ba je to dokonca chyba. 

Zdá sa, že nie je celkom jasné. _ak~ je 
p ravý význam sna, inak by sa totlž Jeho 
ideologická cena vždy znovu ne"?'hlaso
vala. Co o ňom hovorí Freud, autorita me
dzi ideol~gmi sna? V "Náčrte p sychoana
lýzy~ vraví celkom jasne: "Sen je teda psY:
chóza so všetkými svojimi nezrovnalosťami, 
bludnými predstavami, zmyslovými k lam
mi." P od psychózou rozumie veda choro~
ný duševný stav, duševnú p~ruch_n .. To Je 
skutočnosť sna choroba ako Ideolog•a, ako 
postoj. Na ino:U mieste Freud hovorí: "Vi
deli sme t o pri sne ; keď sa ••ia« oddeH od 
vonkajšej reality, opadá pod vplyvom vnú
torného sveta do psychózy." Freud je byst
rejší vie viac a je kritickejší ako jeho apo
logé;i. To je teda ten vychvaľovaný zákla~ 
idP.ológie sna ? To sÍl teda následky ·obra
terna sa do vnútorného sveta? Tu sa deka
dencia ukazuje celkom nezastrene. l Jašpers 
(Všeobecná psychopatológia ) mimovoľne 
demaskuje sen. Milller-Hegemann o toro 
vraví: "Podľa J aspersa chýba jú sno~ém~ 
životu vedomie osobnosti a vlastné voľove 
akty." J e absmdné, že meštiacki fanati?i 
osobnosti sa takto chcú vzdať vlastných kri· 
térií osobnosti vôle a vedomia. Sen je na
ozaj iracÍonf!Ú a, totiž zrieknutie sa _logiky? 
rozumu. Sen "' ie nelogický. Sen zbavuJe moct 
I'Ozuro. Miiller-Hegemann ďalej hovorí: 

K vlastnostiam sna musí patriť nielen re-
" . fra á ... latívna priroítívnosť, ale aJ ~ment r~o~t. 
Takto je pohromade skoro cely arzenal Ira
cionálne j ideológie. Primitivizmus Jl frag-

mentárnosť sú prejavmi dekadentrtébo 
umenia. 

Uctievanie p r imitívnosti existuje od ex
presion izmu. Primitivizmus sa p rejavuje v 
rôznych podobách. J e to predovšetkým pre
historický primitivizmus. Pfrogner vystúpil 
s hypotézou, podľa ktorej je zvuková m á
gia vlastným predstupňom hudby. Naj star
šie doteraz objaveJié zvulmvé nástroje z 
konca ľadovej doby sú podľa neho dôka
zom zvukového extatična s kultickým úče
lom. :Dalej j e tu p rimitivizmus ešte dnes 
ex istuj úcich primitívnych kmeňov. Je tu 
ďalej umenie detí, pričom sa dieťa pova
žuje za primitívny predstupeň k dospelé
mu človeku. A napokon je tu umenie du
ševne chorých, umenie tých, ktorí späm e 
klesli na primitívne štádium vedomia. V 
tejto ideológ:i sa opäť stretáme s príklonom 
k chorobnosti. 

T)' m, že sa umenie spätne odvodzuje z 
p rimitívneho, má byť zastretá alogičnosť 
dekadencie. Tento istý čas rozšírený kult 
primitivizmu n ie je ničím iným ako vyhý
baním sa dnešným spoločenským požiadav
kám na umenie. P rimitívne umenie má v 
svojich rôznych prejavoch mnoho spoločné· 
ho, na základe čoho ho možno spoznať. V 
tých to p rejavoch sa uplatňuje mála0 rozvi
nuté vedomie p rimitívov. Umelllc, .. ktorý 
sa tvári ako primitív, sa· dobrovoľne vracia 
o niekoľko stupľíov pod dnešný stav vedo
mia. V hudbe napríklad uprednostňovaním 
palety šumov. Povážlivý je však sklon k ne
logičnosti. Primitlvi ist e nedeformujú úmy
selne. No to, že sa dnes v dekadencii úmy
selnýl;lil ·pokrivením znehodnocujú požiadav
ky tradície, že sa d uešuí ľudia vzdáv~jú 
všetkého, čo t11 zanech9.\i stáročia veľkých 
tradícii v oblasti skladateľského umenia , je 
zarážajúce. A t ? najmä preto, že sa umelc-i 
počítqj,ú k in telektuálom. Alogičnosť je sú
časne,[fnechutenosť z logiky. Logika kapi
talizmu v každom ohľade sklamala . "Naj· 
lepší zo všetkých svetov", svet meštiackej 
triedy, vedie l; mylným uzáverom : toľko 
vychvaľovaná hospodárska forma onoho 
sveta pozná iba nelogic"nosť nezamestna 
nosti; imperialistických vojen, straty záuj 
mu o umenie. Prejavy k rízy sa naoza j vy
myka jú z rámca ro:w mnej logiky. Umelec 
sa tejto nelogičnosti vyhýba · (1,nikom do 
zdanlivého sveta, do sna, do pr imitivizmu 
ako do strateného raja. 
Keďže meštiacka spoločnosť zlyhala, po

važuje sa spojenie umelca so spoločnosťou 
alebo priamo s revoltujúcou triedou prole
tariátu v oč :ach dekadencie za nedostatok 
ú roVne. Adornp použil v polemike o hudbe 

pojem spiatočníctva. Tým mienil návrat 
Stravinského a H indeinitha na pozície kla
sicizmu a baroka v neoklasicizme. Má prav
d u, ak tým chce povedať, že sa tak obaja 
vyhýbajú úlohám driešného umenia. No 
Adorno myslí, že iba Schonberg zadosť 
učinil požiadavkám d nešného pokrokovéh o 
umenia. Sú však Schonbergove psychogra
my, seizmograficky fungujúce z.áznamy je
ho odvráteného duševného postoja, naozaj 
rozhodujúcimi umeleckými dielami ? Nie je 
snová zložka, vyhrabávanie hlbinných v rs· 
tiev podvedomia (v ktorom možno nájsť 
iba črepy a zlomky) ešte ďalekosial:!lcjšou 
regresiou do prehislórie d uše, návrat k p ri
mitívnosti ľudstva? Nehrá tU: okrem, toho 
veľkú úlohu aj stvárňovacia slabosť? Ume
lec, čo sa obracia k svojej triede chrbtom; 
či už zo sklamania alebo z nevôle, ktorý sá' 
sám izoloval, zostal ,.bez postoja" ·a nena.- 1 
chád za žiadnu odozvu (Schônbergov osudl), 
stáva sa neplodným. I Adorno si všimol 
túto skutočnosť (0 zastarávaní hudby) a 
hovorí " (nová hudba) svoju slabosť· stvár
ňovať označuje za triumf kozmirkej · sku~ 
točnosti". Táto veta je trpkou kritikou na
myslenosti, ktorou sa vyznačujú seriálni 
skladatelia. Co však pomôže tá to k ritika, ak 
nepranieruje bezzásadovosť tých umelcov, 
ktorí tvrdia, že sú odvážni a dobýjajú ne
známe oblasti, no v skutočnosti sú iba ne
logickí a robia prehistorické vykopávky? 
Preto táto k ritika zaniká nepočutá. 

Podobne je to s fragmentárnosťou. C() 
všetko nepospomínajú apologéti ser.iálnej 
hudby, aby odôvodnili nápadný nedostatok 
formovej uza vrctosti seriálu ej hudby. P frog
ner konštatuje, že princíp , ;veľkej formy" 
ser iálna hudba jednoducho nedostala do ko
lísky. Fragmentárnosť sa prejavuje vo všet
kých dimenziách tejto hudby, tak v je j 
dÍžke. ako aj v "hlbke", teda v obsahu 3l 

vo "výške", v postoji, primeranom dobe:. 
Forma a formovanie, tvrdí sa, nie sú u ž: 
podstatné, a to jednoducho preto, lebo ich 
už nemožno ovládnuť, Cituje sa náhoda. 
A tý m sa otvára jú dvere tomu, aby sa 
hudba zbavila zmyslu. To je súčasne jedno 
z hlavných k ritérií dekadencie, jej nezmy
selnosť. Advol<át moderny, ako nazýva 
Adorna Krenek, ďalej hovorí : " Približuje
me sa k absurdnu. Tieto skladby, ak ich hu
dobne p rísne posudzujeme, sú bez zmyslU, 
ich logika, ich výstavba a súvis sa vyhý
bajú. živému počutému prijatiu ." Stal sa 
AdoEno zrazu kritickým Inarxistom? Zdalo 
by sa. J eho kritika sa stáva ešte ostrejšou : 
"Nezmysebl,osť sa im stáva programom, 
miestami zahaleným dogmami existencoona-
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listickej fjlozofie : na báze subjektívnych 
intencií sa prejavuje samotné bytie." Arze
nál sa naph'ía : p ristupuje existencionalizmus. 
Tento sa spája s nezmyselnosťou. Ide mu 
o existenciu indivídua. Existencionalizmus 
je filozofiou tých, ktorí v kapitalizme pod
ľahli. Kapitalizmus má čoraz temnej šie vy
hliadky. Jaspers (Duchovná situácia doby) 
hovorí: "Vír moderného bytia robí to, čo 
sa vlastne deje, nepochopiteľným." Clovek 
má vraj pocit mdlôb a stojí pred ničím. 
T o je jednoznačne, i keď nechceme, triedna 
filozofia, svetonázor meštiackej tr:edy v ka
pitalistických pomeroch. Jaspers tvrdí, že 
mariťzmus nie je veda, ale triedna ideoló
gia. Ako je to však s ním samým? Exis
tencionalizmus je potom ešte menej vedou 
ako marxizmus, ktor)· vie svet lepšie vy
svetliť a dokonca premeniť . Nezmyselnosť, 
'nenávisť voči duchovnému, k torú meštiac
ka trieda prekrúca v nenávisť voči mar
xizmu, sú hnacími silami dekadentnej tvor
by. Kritický Thomas Mann videl jasne 
túto situáciu (Freudovo postavenie v mo
-derných duchovných dejinách). Vraví: " Od
por voči duchu ako revolúcia, t áto lesť je 
mozna, lebo skutočne existuje revolúcia 
p roti duchu: moderná veda, nový hlbkový 
·zmysel, ten intuistický výskum života, kto
rý sa, hovóriac s Nietzschem, usiluje po
tlači( citom rozum t)·m, že ohlasuje posol
stvo najnižších vrstiev duše, p odvedomia, 
dynamiky pudov, zmyslovosti - alebo ako 
by sme ešte označili démonickú prirodze
nosť. ,~ a z trónu života hovorí o duchu ob
:žalobne i pohŕdavo." Co je teda následok 
n ezmyselnosti? Zbytočnosť dorozumenia. 
Tým sa dostávame k jednému z fundamen
tálnych p rincípov existencionalizmu. Izolo
vaný, nezmyselný človek sa zajaká, nemô
že sa dorozumieť s iným človekom. Ani to 
vlastne nechce. Túto skúsenosť získava 
k aždý atonálny a seriálny skladateľ. Ne
zmyselnosC a utomaticky vylučuj e kritérium 
zrozumiteľnosti. Nejasnosť dominuje tak 
v " umeleckom diele", ako aj v hudobno
vednej polemike. Vládne tu zvláštna vášeň 
opisovania, snaha zastrieť výpoveď. Exis
tencionalisti sú v tom majstri. Jaspers si 
vytvára, ako sám hovori, "reč zahaľova
nia". Heideggera treba najprv preložiť, aby 
ho bolo možné rozumieť, hoci predstiera, 
že hovor i po nemecky. Aj Adorno, hoci nie 
j e ex:stencionalistom, ale z Hegla vychá
dzajúcim dialektikom, ovláda techniku od
cudzenia. Vytvoril dokonca celú školu. Ador
nizmus lwitne v západonemeckej hudobnej 
spisbe. , .I-:lcinrAch Heine hovorí o H eglovi 
(Prizriarl!h): ,.MYslím, že vôbec nechcel, aby 
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ho rozum eli, a z toho vyplýval jeho pre
klauzurovaný prejav." To doslovne platí a j 
o dnešnej situácii. Už v symbolizme sa za
čína technika zahaľovania, poskytujúca to
mu, kto umenie vníma, hádanky. Maliar
mé hovorí: "Pomenovať nejaký objekt zna
mená zbaviť báseň troch štvrtín pôžitku, 
ktorý je v šťastí z postupného uhádnutia ; 
naznačiť objekt, je to ~n. Je to dokonalé 
uplatnenie toho tajomstva, ktoré vytvára 
symbol: čoraz viac zaklínať nejaký objekt, 
a tak odhaliť duševný stav, alebo naopak, 
zvoliť si nejaký a z neho vylúpnuť dušev
ný stav sledom dešifrácií ... " 

Opäť je tu všeličo, čo budí nedôveru: 
duša, sen, tajomstvo. Ani slovom sa tu ne
hovorí o účasti rozumu v umeleckom diele. 
Už symbolizmus bol antirealistický. 

O čo viac sú antirealistick)=i expresio-
nizmus a surrealizmus. Skutočnosť je v ka
pitalizme zväčša nepríjemná .a často muči
vá, lebo prináša ľudom nešťastie, keďže je 
dôsledkom honby za ziskom. Preto sa sku
t6čnosť zastiera alebo okrašľuje. Umelec ne
vie nič lepšieho; aj on zastiera a "kóduje", 
aby sme nepoužili zrozumiteľné slovo "za
haľuje". Je obrazom klamnej ideológie svo
jej triedy. Realizmus je mu príliš povrchný. 
Ten je 1 predsa zrozumiteľný! A zrozumi
teľnosť ' nie je kritériom dekadentného ume
nia. bo' ' akej miery si tento názor už osvo
jili obhajcovia dekadentnej hudby, ukazuje 
krátka veta z kritiky Wolfganga Steinecke
ho (Melos 1959, č. 12): "Nezrovnateľne 
ťažké rozlúštenie posolstva štvrtého sláči
kového kvarteta Schiinberga alebo komor
nej symfónie Antona Weberna." P:rjpúšťa 
sa tu, že "tajomné písmo", umenie "vyža
duje kód na rozlúštenie a objasnenie". Aj 
Stravinskij v svojich nových dialógoch 
(XX:XIV.) upozorňuje na to, že niektoré 
Webernove skladby majú charakter tajné
ho písma, Stravinskij hovori: "Vezmime si 
napríklad rondo z Webernovho Tria: : hud
ba je nádherne zaujímavá, ale nikto nezistí, 
že je to rondo." Je teda umenie ešte po
solstvom? Áno, ale iba pre tých, čo po
znajú kód. Ľud nevlastní pl'ivátne kódy 
pána X. Ľud mysli a cíti realisticky. Tento 
realizmus robí ľudu dekadentné mnenie 
cudzím. Medzi dekadentnými umelcami je 
dokonca rozšírený názor, že hodnota diela 
vzrastá tým, čím väčšia je jeho zastretosť 
a čím ťažšie je odhaliť jeho obsah. Ki'enek 
sa za tejto situácie celkom zrieka toho, že 
umelecké dielo má mať charakter posol
stva. Keďže však medzitým bola vytvore
ná technil'a zastierania, vyznačujúca sa 
komplilwvanos(ou, odstránením plynulosti 

hudobného toku, izolovaním h udobných 
prvkov, k toré doteraz tvorili celok dochá
tlz~ k zastieraniu nezmyselného. TC: je sku
tocný paradox. Na tejto ceste je aj Stock
hansen. Prečítajme si len Kfenkov článok 
o jeho Sestine, v ktorom prezrádza, podľa 
~kých hľadísk kódoval, a potom si vypo
cu)me skladbu. Stockhausenov článok Reč 
a hudba ukazuje, ako možno kódovať tak 
aby poslucháč skladbu nerozlúštil. ' 
. Re~~stické . u~e!ecké snaženia sa v tejto 

s1tuá~ kap1talist1ckého sveta odmietajú. 
Odmieta sa, prirodzene, a j každá politika 
každá spoločenská trieda, ktorá uznáva rea~ 
lizmus za možnosť umeleckého prejavu. 
J?ekadentni umelci sa nazdávajú, že tvo
ria hudbu bez účelu, hudbu skutočne slo
bodnú. V skutočnosti však p íšu hudbu 
kt~rá sl~ži cief~m imperialistického kapi: 
talizmu, 1 keď s1 t o nechcú priznať. 

Je možné predstaviť si použitie reči kto
r~ sa vyvinula v umeni kapitalistick~-meš
!.lackeho sveta aj v realistických umelec
ký?h die~ach ? l\~o~no jednoducho použiť na 
vyJadreme realis tického obsahu prostried
ky, k toré slúžili nezmyselnosti a ideológii 
imperializmu? Nezmyselnosť a bezobsaho
vosť sú viazané na celkom konkrétne hu
dobné hlásky , na " slovný poklad" (čo je 
ylastll:e nesprávne vyjadrené, lebo "siO;vo vy
JadruJe obsah ; lelJŠÍe by bolo "hlá'skový 
alebo slabikový poklad"), ktoré umožňujú 
poznať bezobsahovosť z nich tvorenej hud
by. J e to pokrok? Možno tento "slabikov)r 
poklad" použiť v •·calistickom umeleckom 
die.le, ~de by sa_ :J_clrazu mal stať schopným 
vyJaqr1~ humumshcké posolstvo? To je ne
možné. 
Za~tretý charakter mali už p rvé atonál

ne diela Schônbergove a Webernove. Ich 
nerozl úštiteľnosť vyvoláva šok. Adorno však 
v tomto šokovom pôsobeni chce vidieť viac: 
"~ok,, _ktorý táto hudba v svojich heroic
k~ch .casoch, teda v čase viedenskej p re
miéry Al tenbergových piesní Albana Ber
g:~ al.ebo parižskeho prvého predvedenia 
Stravmské~o Sv~tenia jari, dáva publiku, 
ne.trcba pripísať iba nezvyklosti a cudzosti 
teJto. hudby, ~o to vysvetľujú dobromy
seľm apologéti, ale tomu že chce rozrušiť 
a ~~ma je rozrušená." J e' jasné, že prekva
~uJuce soky hospodárskych kríz v kapita
lizme, vysýchanie prameňa ziskov pre stred
n~ st~v a malomeštiakov v dÔsl~dku vy
tvarania monopolov vo veľkopriemysle a 
v~ľk?obchode urobili meštiacky svet aler
gick~ . na ~okY:. ~ot sa stal neistým. 
V mesl!akov1 laJne tlie obava p red zaj
tra jškoip.. J e skutočne rozrušený. J eho svet, 

doteraz taký bezpečný, sa nezadržateľne 
rozpadáva. Skutočné príčiny, k trvalým krí
zam sa vyvíjajúci systém kapitalistického 
hospodárstva a súbežne s tým sa rozklada
júca jeho ideológia, postupne dehumanizo
vaná chtivou honbou za ziskom tieto prí
činy nevidí ani meštiak ani um~lec. Ume
lec si. myslí, že sa búri. Meštiak súdi, že 
umeme sa rozkladá. 

Sok sa stáva pre umelca za kapitalizmu 
kritériom. 

. Prost:iedky, ktoré majú vyvolať šok, sa 
ZJemňuJú alebo naopak, stávajú čoraz hrul)
šími. Ezoterík Anton Webern jeden z tých" 
k torí naozllj bezmocne stáli ' uprostred ka~ 
pitali~tickéhú sveta, sa uťahuje do najvnú: 
torneJŠích oblastí vnútra. Už iha šepce a 
zajll;ká . s~, taká veľká je jeho hrôza pred 
kap1tahstJ.ckým svetom. Popri Schonbergov i 
vytváral W eh ern nový slovník estetiky 
šoku. 

Je však toto všet!-o revolúcia? Mení sa 
ňou spoločenská situácia, ktorá sa ultázala 
z~ytočnou ? Odstraňuje sa systém, k torý je 
s1ce zabehaný, ale neľudský ? Nie. Je 
utiahnutie sa do vnútra a ezoteričnosť re
':~lučným čin~m ? Nie, je to \•nik pred po
litickým hľad:skom. Je ideológia sna ira
cionalita, zastierací charak ter, nez~ysel
nosť, estetika šolm revolučným fak tom? 
Nie! Nie je to ani protest, ale odraz úpad~ 
ku kapitalizmu. 

~e to avantgardizmus? Nie. Za akú revo
lú~m vlastne bojuje tento este·tizujúci p red
yoJ ? Ako mohol Schiinberg zhudobňovať 
Jedného z p redchodcov fašistov Stefana 
G~or~a, . ktorého aristokratický umelecký 
prmclp Je v každom ohľade nepr·iateľský 
ľudu ? Co Schônberga priťahovalo na Geor
g~vi,. bol jeho ezoterický postoj, elitárstvo, 
vylucnosť, pokus uplatniť sa vo vlastnom 
svete, povýšenom na jediný pravý svet 
umenia, voči spoločnosti umeniu nepriateľ
skej. 

Tento pokus bol nevhodný. Stefan Geor-· 
ge ideologicky pripravoval fašizmus tento 
ter~ristický •. úpad~o~ jav kapitalizU:u. Vy
':olaval k z1votu mst1nkty, aby rozbili meš
tmcky svet. Schônberg sa stal obeťou teroru. 

. Krit~a. d~kade~ci~ otvára oči pre pozna
me poli.t.J~kych suVIslostí. Cím lepšie, čím 
vedeckeJŠie, čím politickejšie je umelec 
fundovaný, tým ľahšie moze umelecky 
st::árňovať to nové, čo mu poskytuje spo~ 
locenská skutočn_?sť. Falošný alebo nejasný 
svetonázor mu nikdy neumožní poznať sku
točnosť a správne ju odrážať. 
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LADI SLAV GA LKO 

Vznik "Slovenských spevov" 
(Pokračovanie .:; minulého čísla ) 

Pád nenávideného absolutizmu, martin
ská memorandová akcia v roku 1861, ale 
hlavne všeobecná kríza doživajúceho feuda
lizmu a z nej vyplývajúce bezradné a bez
východiskové taktizovanie Viedne s národ

'riosťami umožnili nakoniec roku 1863 vznik 
prvej oficiálnej slovenskej kultúrnej inšti
-túcie ' '"'- Matice slovenskei. Tá sa stala na 
niek~fko rokov vytúženým strediskom ná
rodného hnutia, v nej mali nájsť uplatnenie 
všetky nesplnené túžby Slovákov a tu hola 
nádej konečne uskutočniť a j dávne snahy 
ťo notované vydanie slovenských ľudových 
~í:esní. 
., úloh všn.k -bolo priveľa a času až príliš 
málo. Hneď na prvom zasadnutí výboru 
Matice slovenskej v auguste roku 1863 Pa
vol Dobšinský oznámil, že on "má vypra
covaný návod ku sbieraniu piesní, poreka
diel a povestí ... " (zo zápisnice v Letopise 
MS z r. 1864, str. 39). Z príkazu matičného 
výboru uverejnil Dobšinský svoj "návod" 
~ Peštbudínskych vedomostiach (z r. 1863, 
.č. 99) ako výzvu "sbierať slovenské prosto
národné povesti, spievanky, porekadlá, hád
ky . .. ", kde radi už i konkrétnejšie, že tre· 
ba zbierať "spievanky alebo piesne ľudu, 
.tie, ktoré sám ľud si skladá a spieva, a kto
rýclt'(sbierky vydali dakedy P. J. Safárik 
:a J. Kollá.r". So zreteľom na jazykospytné 
ciele išlo mu však predovšetkým o zbiera
nie nárečových textov. Uplynuli však ďalšie 
štyri roky, kým sa p ostúpilo aspoň o krô
čik ďalej. 

Na XVII. zasadnutí výboru Matice slo
venskej dňa 6. a ugusta 1867 na návrh ta
jomníka M. Chrástka " uzavrel výbor z času 
n a čas vydávať vo zvláštnych sväzkoch 
".Sbomík Matice slovenskef«, ktorý má ob
sahovať: a) slovenské národné piesne a síce 
nakoľko bude možno, i s nápevmi; b) po
vesti ... " a iné národopisné materiály, "vy
menujúc tým cieľom zaraz odbor. pozostá· 
vajúci z . . . A. Braxatorísa, E. éerného a 
P. Dobšinského, ktorý má nielen materiál 
tým cieľom sbierať a sostavovať, ale i ku 
shieraniu . . . vyzývať a sbierky sostavené 
a ku tlači už pripravené výboru predkla
dať ... " (záJ?isnica v Letopise MS II. _z r. 
1867, str. 86). Citované uznesenie dostalo sa 
na verejnosť aj vytlačením celej 'zápisnice 
v Peš('bj.tdínskych vedomostiach (z r. 1867, 
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č. 68) a v jeho zmysle zakrátko vyzval 
zbierať ľudové piesne v tom istom časopise 
(č. 71) i vtedajší úradujúci podpredseda 
Matice slovenskej Viliam Pauliny-Tóth. Po
dľa zápisnice z 15. januára 1868 vrátil sa 
matičný výbor ešte raz k tomuto uzneseniu, 
doplňujúc ho požiadavkou, aby prispieva
telia pre Sborník pri spisovaní materiálov 
"nakoľko ·možno podržali krajomluvu, a od
bor aby sosbieraný ... materiál ... predkla
dal výboru, ktorý potom o vydanie mate
riálu . . . má sa · postarať . . , " (Letopis MS 
l. 7. r. 181\8. str. 83). Uvedenými uznese
niami 'l ;.-h postupným uskutočňovaním boli 
síce urobené konkrétne opatrenia v záujme 
ľudovej piesne, no celkové riešenie bolo 
očividne núdzové a nie dostatočne domys
lené, lebo v pripravovanom Sborníku mala 
ľudová pieseň figurovať len ako nevyhnut
ná súčasť rôznych in),ch národopisných do
kumentov a ani jej hudobné podanie, ako 
sa uká,zalo, nebolo dôsledné. Konečnou re
dakciotl"Sborníka holi napokon poverení lVL 
Chráifck, známy vydavateľ Venca, a E. 
Cerný. Títo mali už začiatkom júna roku 
1868 rukopis pripravený do tlače, no vyš:el 
až o dva roky. 

Medzitým sa vysky tli dve udalosti, ktoré 
mali pre konečný cieľ rozhodujúci v)'zn:un. 
Diia 5 . augusta 1868 na VI. valnom zhro
maždení Matice slovenskej bol schválený 
návrh matičného výboru z mája toho isté
ho roku na zriadenie vedecko-umeleckých 
odborov pri Matici slovenskej, a tak bol 
okrem iných ustanovený aj odbor "hudbo
spevný". Jeho členmi sa stali priel.."opníci 
slovenskej hudby Ľ. Vansa, M. LaciSk, M. 
Hudec, A. H. Krčméry, K. Ruppeldt, F . 
Riesner a J. Slujka. Väčšina z nich sa o dva
násť rokov neskoršie podstatne pričinila o 
vydanie Slo-..·ensl;ých spev ov. Ich prvý re
daktor Ján K adavý (1810-1883) - pôvo
dom Cech, ktorého svetlú pamiatku si práve 
tohoto roku s úctou pripomíname pri prí
ležitosti 150. výročia jeho narodenia - 'bol 
vtedy ako1'všestranný pracovník zvolený do 
odboru , :počtoprírodovedeckého" za člena 
"hospodárskopriemyselného" pododboru, ho· 
ci v tom čase mal už za sebou aj dosť 
úspešnú hudobnú činnosť. 

O rok neskôr sa ozýva a vážne zasahuje 
do osudu ľudovej piesne a j mladý, vtedy ,, 

dva-dsaťpäťročný J án Levoslav Bella. Síce 
už roku 1864 Slovesnosť priniesla jeho člá
nok Naša hudba a náš spev, v ktorom, roz
pisujúc sa o Laciakom pripravovanej Ná
uke súhlasu, dot),ka sa miestami i ľudovej 
kultúry, poukazujúc na jej rýdzosť, a radí. 
aby sa hlavne slovenský spev chránil pred 
cud~im vplyvom - "vtiskom", ako píše. 
Boli to však vtedy ešte len bežné, nedo

·myslené rojčivé myšlienky, vyplývajúce z 
počiatočného národného matičného nadše
nia. No po päťročnom odstupe, po utíšení 
zápalu a po niekoľkoročnom činorodom 
účinkovaní Matice slovenskej, obohatený 
skúsenosťami, prichádza v pražskom Dali
bore z roku 1869 s názormi ktorvmi v pl
nej miere oživuje odkaz kollárovsko-fiiredy
ovskej koncepcie o hodnote a budú=osti 
slovenskej ľudovej piesne a povzbudzuje do 
jeho realizovania. 

V článku Slovansltá httdba a spev sloven
ský spomínaného časopisu (Dalibor 8, str. 
58) s obdivuhodnou bystrozrakosťou nazna
čuje zrod našej umelej národnej hudby : 
"Kto jediný priučí nás vernému výrazu? 
J e to sám ľud!" Prisudzuje takto, ako ke
dysi sám Kollár; ľudovej piesni významnú 
úlohu. Tu vyslovuje i požiadavku: _"Všetky 
hudobné a speváéke spolky . . . mali. hy ... 
sa usrozumeť a zaviazať o úplné \ry·danie 
čiste a karakteristične národních spevov ... ", 
čím myslí ľudovú pieseň. V snahe o "úplné 
vydanie" miernym spôsobom naznačil i svoj 
nesúhlas s núdzovou koncepciou pripravo
vaného Sborníka, s obsahom ktorého b ol 
ako matičný spolupracovník zrejme dosta
točne oboznámený. Zdôrazňuje to i slova
mi : " U nás ešte o dôkladnejšom pokuse 
sbierky národních spevov dosiaľ ani re
či .. . ". Potom píše : "J a nebýval som ni
kdy medzi ľudom i postavením vzdialený 
som gfl neho" (v tom čase ako mladý kňaz 
vyučQval Bella hudbu na banskobystrickom 
seminári) "a preto ani potrebné sbierky si 
sostaviť ... · nemôžem. 1\.fne aspoň pre nedo
statok potrebného materiálu kritický rozbor 
spevu slovenského je ešte nemožný. Sbierkv 
niektoré dilletantské sú tak rečeno vôbe-;; 
nespoľahlivé ... , kým sa alebo hudobné 
vzdelanie viac v národe nerozšíri .. . , dotiaľ 
n ám lepšie čakať na verné spierky ... ". 
Týmito slovami naznačuje nie~n okolnosti, 
prečo sám piesne nezbiera, ale , súčasne vy
kresľuje i vtedajšie neutešené 'zberateľské 
pomery, pričom medzi riadkami naznačuje, 
že za piesňou treba ísť priamo k jej pra
meňu, k ľudu, a poukazuje i na hlhší zmy
Sť'l_ zb~t;JLania pre študijné ciele. V závere 
y ' :tst.n e ' o~pravedlňujť' minulé generácie, že 

nezachovali dokumenty pre hudobnú zložku 
ľudových piesní. Dalej i žalobou varuje pred 
zaostávaním a nabáda k ďalšiemu úsiliu: 
"Bohužiaľ už teraz celým Slovenskom ne
let í ten jeho vlastný, milo-dumný spev, a 
škoda preškoda, že niet súcich ľudi, čo by 
zachovať vedeli ešte mnohý do zabudnutia 
hynúci poklad." 

V roku 1870 konečne vyšiel ohlásen)r 
Sbomík slovensl;.ých národních piesní, po
':e~tí, prísloví, porekad iel, hádoh, hier, oby
cawv a povier. Priniesol i 123 piesní no · 
z nich len 58 bolo aj s nápevmi. Prí~pie
vateľmi úplných piesni boli M. Chrástek 
P. Dobšinský, A. H. Krčméry, S. Onilis ~ 
A. E. Timko. Ich prístup k zapisovaniu b ol 
na svoj čas príznačný. V piesňach síce za
chytili nápevy živé, súčasné, ale nie:ktoré 
podložili te~ami zo staxších prameňov, ,p 
to, ako sarm uvádzajú, z Pisní swetshýq!J,, 
Národných zpiewaniek, z Chrástkovho Ven
ca i z Národného kalendára z roku 1867 · 
niektoré texty s odkazovým označením sfr 
naozaj doslovným prepisom z citovaných 
prameňov, iné sú len živými variantmi. 
Podľa vzoru Chrástkovho Venca A. H. Krč
méry v nasledujúcom roku 1871 samostatne 
vydal svoj Slovenský spoločenský spevník 
z národních a prostonárodních piesní bez · 
nápevov. Takýto postup a prístup k veci 
v tej dobe, pravda, už nevyhovoval a ne
uspokojil sa s nim predovšetk)'m J . L. Bel
la. Bola mu proti mysli najmä sborníková 
koncepcia vydávania piesni, Videl, že tým
to smerom je nemožné postúpiť ďalej, a 
preto sa sústredil na propagovanie samo
statného zbierkového vydania ľudových 
piesní. 

V Letopise lv!atice slovenskei z roku 1873 
(zv. II., str. _10) v úvahe Myšlienky o výv i
n~. n~~odneJ. hudby a slovenského spevu, 
oztVU)UC s_voJe názory, vyslovené svojho ča
su v Dalibore, opäť nástojčivo nabáda k 
úsili,~ o !,úplné vydanie . .. národnich spe
vov . Prtčom výraz "úplné" možno chápať 
jednak kvalitatívne, ako hodnotu samostat· 
ného zápisu piesne v zmysle úplného zá
znamu textu s nápevom, jednak kvantita
t:fvne, v zmysle množstva piesní v najväčšej 
n;ožnej ÚJ?lnosti. Prívlastok "národný", ako 
VIdno už 1 z jeho predchádzajúcich článkov, 
Bella užíval namiesto umelého pojmu " pro
stonárodný", v zmysle "ľudový". Slovenskí 
vzdelanci sa výrazu "ľudový" dosť dlho 
vyhýbali, lebo tento mal v radoch malo
meštiackej inteligencie mierny nádych me
nejcennosti. V článku ďalej zdôrazňuje: "A 
h;l h y_ V.Ž veru svrcho":l{lf: čas,. ,l.l~ l udiuni 
ll>l!'O<lrHcho spc,·u vydanilll ŕýd:.ych horekt-
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ných sbierok napomôcť a započať; lebo i 
náš slovenský spev náramne tratiť počína 
slovanskú rýdzosť svoju . .. " Treba zacho
vať piesne preto, lebo sa tratia, menia a 
strácajú na cene, lebo vraj ,,.nebráni jich .. . 
žiadna auktorita pred nešťastne fušerským 
modernizovaním, ktoré jich násilne pchá 
pod neprirodzený preš modernej škaly a 
akkordu". V záujme budúcnosti má sa 
"sbieranie národních spevov a hudobných 
hier, jejich kritický l,'ozbor . . . započať, aby 
nebolo treba potomstvu . . . siahať ešte len 
k predbežným prípravám ... " To boli veľ
mi vážne požiadavky a posledné výstrahy 
vo zvrchovanom čase. Svoj návrh adresuje 
Matici slovami: "Mojím skrovným náhľa
dom teda bolo by nám žiadať, aby Matica 
slovenská sama ujala sa toho, a k podobnej 
úlohe v národňo-mneleckom ohľade spoľah
livých hudobníkov slovenských poverila." 

Bellova výzva v matičnom Letopise bola 
posledným impulzom pred vydarúm Sloven
sk)>ch spevov. No nebolo už v moci Matice 
slovenskej, aby mohla v svojom mene splniť 
Kollárov odkaz, lebo dôsledky rakúsko-ma
ďarského vyrovnania z roku 1867 pre ná
rodnosti habsburskej monarchie práve v tom
to čase vyúsťovali do bezohľadnosti. Zatvo
renie slovensk-ých gymnázií roku 1874 zre
teľne naznačovalo j blízky osud ~aticc. 
Stačila síce ešte toho roku ·S vypätím po
sledných síl vydať pod hudobným dozorom 
J. Kada-vého prvý zošit druhého zväzku 
Sborníka, ale na ďalší zošit už nezostalo 
času, lebo krátko po tom, roku 1875, bola 
Matica slovenská násilne zatvorená. A to 
bolo všetko, čo mohla Matica v tomto smere 
vykonať. Pre úplnosť treba ešte uviesť, že 
krátko pred vytlačením Sbomíka vydal K. 
Ruppeldt roku 1874 vlastným nákladom 
Venček slovenských národných piesní v 
dvojhlasnej úprave pre školské potreby. 

Zrušenie Matice slovenskej bolo ťažkou 
ranou pre sľubne sa rozvíjajúci život Slo
vákov, no nebola to rana smrteľná. Na čas 
bol síce ochromený, ale semä zasiate blaho
darnou činnosťou Matice slovenskej po čase 
predsa len vzklíčilo. Hoci Matice už nebolo, 
zostali ľudia, ktori sa okolo nej svojho času 
sústredili, hlavne v Martine, a tí prevzali jej 
odkaz .. V Martine žil ešte vynikajúci pred
staviteľ Stúrovho pokolenia, jeden z troch 
slávnych "Tatranských sokolov", Ján Fran
cisci, bol tu Pavol Mudroň, Ján Kadavý, 
vyrástla tam nová generácia typu mravčej 
usilovnosti Andreja Halašu, bol tu Kníh
tlačiarsko-účastinársky spolok, už od r. 1874 
i s not9pačou úspešnú činnosť vyvíjal Slo
venský spevokol, Živena, žili ešte Augustín 
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Horislav Krčméry, Michal Laciak, Karol 
Ruppeldt a irú, čo mali nezlomnú vôľu. 
Boli to všetko ľudia ·zapálerú za slovenskú 
vec, pritom oddaní slovenskému spevu, k torí 
trpko znášali neprajný osud národa. Zná
šali ho o to ťažšie, že okúsili blaho aspoň 
čiastočnej voľnosti matičných čias . V bez
mocnosti prejaviť sa inakšie sústredili všet
ky svoje sily na us.kutočnenie Taolicovho 
sna, Kollárovej túžby a Bellovej požiadav
ky na vydanie samostatnej notovanej zbier
ky slovenských ľudových piesní. 

Iniciatíva martinských národovcov v tom
to smere vyvrcholila ustanovením osobitné
ho konzorcia, zloženého z P. Mudroňa. J. 
Kadavého a A. Halašu, ktoré pod predsed
níctvom J. Francisciho ako Povereníctvo 
pre sbieranie a vydávanie "Spevov Sloven
ských" vydalo v Martine 20. novembra 
1879 tlačou (letákom) pamätné ohlásenie o 
započatí monumentálne j akcie s titulom Prí
hlas a vyzvanie v poťahu na "Spevy Slo
venské". Toto vyzvanie, ktoré bolo o dva 
dni doslovne odtlačené v Národných novi
nách a koncom mesiaca i v Orle (č. 11, str. 
351) a neskoršie bolo okrem návodu na zbie
ranie celé pojaté i do úvodu k prvému zo
šitu zbierky, obsahovalo celý program akcie. 

V úvode udáva Príhlas dôvody pre za~ 
počatie podujatia a ciele nim sledované: 
"Spevy slovenské pre svoju pôvodnosť, často 
až do nepamäti siahajúcu starobylosť a vy
sokú hudobnú cenu zaslúžene vzbudily po
zornosť, ocenenie a obdivovanie u každé
ho . . . A tento hudobný poklad slovenský, 
ba poklad celého Slovanstva, je dosaváď ... 
pred svetom ukrytý . . . poneváč je svrcho
vaný čas zachrániť spevy slovenské pred 
zabudnutím, popsutím a odcudzerúm, ~Spe· 
vy Slovenské« stoj čo stoj, tlačou vydané 
byť majú. Cieľ . . . je: sosbierať a tlačou 
vydať, nakoľko len možno, čím najobšír
nejšiu sbierku spevov slovenských i s jích 
poťažnými pesňami." Potom nasleduje vý
zva na verejnosť o spoluprácu a pomoc v 
dvoch smeroch, a to "na sosbieranie sloven
ských spevov . . . a na sosbieranie dostatoč
nej peňažitej základiny". 

V ďalšom texte je uvedený návod, čo a 
ako zbierať: "1. Pod spevmi slovenskými 
rozumieme všetky - nie cirkevné - prosto
národnie n4pevy prostonárodrúch pesní ·slo
venských, ."spevy pri prostonárodrúch ~dra
matických'' (ku pr. Betlehem), alebo spolo
čenských hrách, ba i len všelijaké recita
tívy pri rozličných príležitostiach, zábavách 
a hrách, prácach a výkonoch užívané od 
dospelých a deti. 2. Ziada sa, aby sbieranfm 
zásoba spevov ľudu slovenského, .kd~koľvek 
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on býva, podľa možnosti, čím najhojnejšie 
bola vyčerpaná . . . Menovite obzvláštnu 
pozornosť obrátiť treba na kraje, od hluku 
.svetshého a miešania sa ľudí rozličných 
národností v prirodzenom zátiší ukryté a 
v pôvodnosti svojei nemýlené a nepopsuté ... 
3. Spevy napísané majú byť do nôt len 
v jednom hlase, tak, ako jích ľud spieva, 
teda celkom jednoducho,, ale celkom verne. 
J estli že by poťažne na ílajeden nápev boly 
čiastočné premeny v úžitku, i tie naznačiť 
treba všetky. 4. Ku každému nápevu nech 
.bude p ridaná i poťažná, ale tomuže nápevu 
.vlastná a nie ľubovoľne podstrčená pieseň, 
alebo text, a síce prvý verš pod nôty ná
.pevu, a druhé verše ... osobytne." 

V závere sa zdôrazňuje a vysvetľuje, pre
.čo nebude maf budúca zbierka žiadny sys
tém u triedenia: "Pri tomto prvom sbieraní 
a pripravovaní pod tlač takého veľkého ma
teriálu, so značným opozdením a s pomer
ne veľkou prácou redaktora bolo by spojené 
podujatie toto, keby spevy maly byť ako
koľvek roztrieď ované. 'ľažkosť . . . spočíva 
i v tom, že pred úplným sosbieraním a po
.znnním materialu treba určiť základ roz
triedenia ... " Potom sa žiada od zberate
ľoY, "aby pri každom nápeve udali: v kto
rom vidieku, alebo i v ktorej obci ho spie
vajú, pri akej príležitosti a zaneprázdne
ní ... Spevy hier ... byť majú ... náležite 
.opísané s podaním úplného textu ... " Na 
konci Príhlasu je kategorická výzva: "Sbie
ranie i spevov i peňažitých príspevkov pre 
patričnú základinu započať sa má hneď ... " 
ľ vedené smernice na zbieranie piesni boli 
na ten čas veľmi dôkladné a kládli na zbe
rateľov pomerne vysoké požiadavky. Ako 
ich splnili, je otázka iná. 

Oznámenie o vydávaní "Spevov Sloven
ských", ktoré priniesla aj mimoslovenská 
tlač, predovšetkým v zemiach českých (Da
libor, Svetozar, Moravská Orlice, Národní 
listy, Pokrok, 9. č. Urbánkovho Vestníka 
bibliografického), ale aj v Moskve, Petro
hrade, Varšave a podľa došlých objedná
vok pravdepodobne i v Chorvátsku, vzbu
dilo mohutný ohlas takmer v celom slovan
skom svete. Vzápätí prichádzali prihlášky 
na predplatné nielen zo všetkých končín 
Slovenska, ale aj z Prahy, Olomouca, Sta
rého Kolína, Rychnova, Nového Jičína. 
Uherského Ostrohu, Horažďovťc, Velkého 
Mezifičí, Brna, Kojetina, Nezamyslíc, Pre
rova, Telča, ďalej z Krakova, z chorvátskej 
Bednji a Bisaga. Pritom nechýbali ani vre
lé slová uznania, ktoré sa množili najmä 
po vy daní p rvého zošitu zbierky. 

.. Sotva sa kdy za môjho života radost-

nejš.ieho dočítam v časopisoch - ako som 
sa dočítal v českom hudobnom časopise ... 
Dalibor ... , t. j. o vydať tlačou majúcich 
»pr·ostonárodných spevov slovenských« ... 
a preto čím najskôr sa ponáhľam prihlá
sif .. . " píše už 4. decembra 1879 J. J. N. 
Matuška v liste z Malej Slatiny. Fr. Patoč
ka, profesor z Prahy, prihlasuje seba a 
ďalších na odber 27. decembra 1879 slova
mi: "Blahorečím Vaši šlechetné snaze , .. 
Pl'eji . . . aby krásné pisne Vaše vnikly do 
nejposlednčjší chaloupky slovensM a nad
chnouce každé srdce podobný obrat v ná
rodním probudční zpusobily, jako české pís
né pred r. 1848 v Cechách, a doufa je, že 
národ, jenž tak vroucne a nežne zpivati 
dovede, mnoh)· predsudek od svých ne
prátel rozšírený zvráti . . . Blahopreji ... " 

Prvý piesňový príspevok poslal zanedlho 
po vydaní Príhlasu nestarnúci A. H. Krč
méry. Zakrátko p o ňom ohlásil sa M. La
eiak , K. Ruppeldt a potom ďalší a ďalší, 
prišli staršie rukopisné zbierky L. Fiiredy
ho, Ľ. Vansu a A. P . Bullu, až napokon 
64 mien zberateľov zo všetkých častí Slo
venska ovenčilo zoznam tvorcov Slovensk)'ch 
spevov. Na finančnú základinu zložilo do 
29. júna 1880, keď sa akcia ukončila, 239 
darcov úhrnom 1092 zlatých . Tak sa ko
nečne mohlo prikročiť k činu, ktorý očaká
vali celé pokolenia. 

Vy daním prvého zošitu Slovensl<ých spe
vov (s titulom v opačnom poradí slov, ako 
priniesol Príhlas) koncom júla roku 1880 
sa započalo temer tridsaťročné húževnaté 
snaženie, 1.-toré patrí medzi najúspešnejšie 
podujatia v kultúrnych dejinách nášho ná
roda. Vzniklo z neho vzácne dielo, v kto
rom sa akoby v zrkadle odráža verný ob
raz nášho ľudu. Ono trvale dokumentuje 
jeho pracovitosť, múdrosť a nezdolnú silu. 
Zobrazuje jeho žiale i radosti, biedu, utrpe
nie a krivdu stáročí i vrelú túžbu po lep
šom živote; jeho nespokojnosť s nespravod
livým rozdelením "božích" darov a ncľú
tostným vykorisťovaním; jeho odpor k ne
slobode, tmárstvu a vojnám; jeho vzdor 
proti všemocnému panstvu a zvôli feudá
lov, buržoázie a ich prisluhovačov. 

Vy dávanie Slovenských spevov bolo mi
moriadne v)'znamným činom v na jkritickej
šom období slovenského národa. Vyšli prá
ve v čase najnemilosrdnejšieho národného 
i sociálneho útlaku. Slovenshé spevy ako 
hrdý doklad životaschopnosti ľudu mocne 
zapôsobili na sústavne ubíjané cítenie slo
venského človeka, v 'tom spoi'íva ich veľký 
význam. 
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ZDENKO NOVÁČEK 

Hudobná rezidencia poľskej rodiny Zamoyských 
v Brestovanoch na Slovensku 

Verejnost doteraz málo vie o vazenej 
osobe hudobného života zo šesťdesiatych 
až deväťdesiatych rokov minulého storo
čia, ktorá prenášala svoje umelecké zná
mosti, vedomosti a kultúrne podnety na 
Slovensko, grófke poľského r odu Ľudmile 
Zamoyskej-Giiyckej z Brestovian pri Tr 
nave. Jozef Saryusz Zamoyski ( 1796 -
1882) oženil sa roku 1824 s Eleonórou 
Abensperg-Wrbna ( 1803 -1882) a r oku 
1826 si postavil v Brestovanoch kaštieľ. 
Eleonóra priniesla do rodiny záujem o 
umenie. Nevieme zatiaľ povedať, kde si 
osvoj_ila taký vzťah k umeniu. Keďže jej 
rod mal styky s Viedňou i Prahou, nie 
j e vylúčené, že sa jej hudobné vzdelanie 
formovalo v týchto mestách. Dve zacho
vané kl avírne skladbičky, datované z ro
ku 1825, k toré sú zakončené iniciálkami 
E. Z., napísala pravdepodobne Eleonóra 
Zamoyska. Nakoľko v tridsiatych ani v 
štyridsiatych rokoch 19. storočia nena
chádzame v účtovných J,;·nihách rodiny 
Zamoyských zprávu o učiteľovi hudby, 
usudzujeme, · že Eleonóra sama hudobne 
vychovávala svoje deti Františka Xavera 
(1826- 1916), Jozefa (1831-1906), Ľud
milu ( 1829 -1889) a Eugena. 

V ich brestovanskom sídle bol čulý kul
túrny život. 15. októbra 1850 spojilo sa tu 
niekol'ko rodín a zahrali Kotzebuovu ve
selohru Nemecké mestečko. Podobný zvyk 
sa zachovával i na okolitých aristokratic
kých rezidenciách, v Dolnej Krupej, čer
venom Kameni, v Budmericiach, Galante 
a inde. Dcéra Ľudmila prejavila najväčšie 
hudobné nadanie, zdokonalila sa v hre 
na klavír a patrila už v päťdesiatych ro 
koch k najlepším klaviristom z aristo
kratických rodín. Je pravdepodobné, že sa 
už vtedy pokúsila o hudobné skladbičky 
a že jej adresovaná zachovaná, ale neda
tovaná kritika Dénesa Medňanského sa 
vzťahuje práve na jej prvé skladby. Výni
kajúc v hudbe nad bežnú úroveň aristo 
kratických slečien, dostala sa v šesťde 
siatych rokoch do Viedne ako dvorná dá
ma vet kovojvodkyne Žofie a zverovali 
jej predovšetkým umelecké úlohy, ktoré 
jej boli najbližšie. V listoch matke do 
Brestovian z šesťdesiatych rokov popisuje 
svoj život a teší sa, že má pr ístq.p na naj -
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cennejšie viedenské podujatia. Hudobní
ci sa na ňu obracajú s prosbami, aby im 
pomohla vystúpiť pri dvore a vypočula si 
ich skladby alebo hru. Nadväzuje styky 
s najvzácnejšími hudobníkmi. Koncom 
roku 1862 má možnosť stretnúť sa s Ri
chardom Wagnerom a ten istý rok posie
la svoj valčík Johannovi Straussovi s 
prosbou, aby melódiu pr ípadne použil k 
svojim variáciám. Strauss jej odpovie 
zdvorilostným listom a prisľúbi, že sklad
bičku príležitostne zinštrumentuje. 

Jej autorita hudobného poradcu voj
vodkyne žofie sa ďalej upevňovala. Nie
ktorí umelci jej predkladajú programy 
svojich vystúpení a žiadajú ju o vyjad
renie, prípadne úpravu podia záiub naj
vyššej spoločnosti. V mnohých listoch a 
vizitkách ju pozývajú na domáce hudob
né večierky, kde často sama vystupuje 
ako klavir ist ka. Zo zachovaných progra
mov vidíme, že hudobné salóny sa vtedy 
orientovali na tvorbu viedenských klasi
kov a novoromantikov. 

I Ľudmila Zamoyska si sama organizu
je svoje hudobné soiré, na ktoré si pozýva 
popredných umelcov i kritikov viedenské
ho a bratislavského hudobného života. Vo 
verejnom živote začína sa objavovať čas
t ejšie i ako skladateľka. Je to najmä zá
sluho'll významného dirigenta, neskôr ka
pelníka dvornej opery Johanna Herbecka 
( 1831 - 1877), ktorý je s ňou od roku 

. 1863 až do smrti v stálom osobnom i ko
. rešpondenčnom styku, učí ju kompozí
ciu, opravuje jej a inštrumentuje sklad
by. Herbeck jej pomáhal pri niektorých 
piesňach (Bei Vollmond, Weil auf mir} 
a inštrumentoval na jej objednávku 
skladby iných autor ov. 

Rozhodujúci význam má rok 1865. Zo 
zachovaného recepčného por iadku vetkého 
banketu vidíme, akú významnú spoločen
skú pozíciu zastávala vo viedenskej spo
ločnosti. V tých časoch s ňou korešpon
dovali desiatky ľudí a listy sa hemžili 
zprávami a dotazmi o hudbe. Zoznamujú 
.fu s hudobným životom na niektorých re
zidenciách, prvým stretávaním s hudob
nými novinkami a pod. Spolupracuje na 
hudobnej príprave a organizácii dvorných 
hudobných večierkov, rokuje s umelcami 
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o vystúpení a programe a preberá režij
né vedenie pri obsadzovaní a príprave 
šíachtou predvádzaných pantomím a 
opier. 

21. októbra 1865 sa vydáva za potského 
grófa Michala Giiyck ého, neopúšťa však 
svoje vplyvné postavenie. Manželstvo jej 
neprekáža v plnení veľkých hudobných a 
spoločenských povinností. Chodí často k 
rodičom do Brestovian a oboznamuje ma
lú domácu rezidenciu a bratislavských 
priatel'ov o popredných umelcoch a v te
dajších umeleckých prúdoch a uvádza 
bratislavských známych do viedenských 
hudobných kruhov. Roku 1870 píše matke 
do Brestovian: "Hanslickove Dejiny vie
denského koncertného života ma veľmi 
zaujali, lebo tých umelcov osobne po
znám. Nedávno mi písal Liszt veľmi zau
jímavý list s notovými príkladmi, ktorý 
by mi v krajine uštachtilých Maďarov 
iste boli vzali. S Lisztom som sa zozná
mila vo Viedni u Bánfyovcov a mala som 
dojem, že je veľmi spôsobný a ochotný." 
V ďalš~j časti listu vyslovuje sa kriticky 
o_VBratzslave, _kde sa podi a jej názoru prí
lts veľa iudt pretvaruje. O r ok neskôr 
píše matke: "Ako poznám Liszta, príde 
do Bratislavy, hlavne kvôli Hummelovi . .. 
Som vetmi vďačná najláskavejšiemu zo 
všetkých, abé Liszt ovi, že ma urobil hod
nou svojich korektúr ... Dakujem za kú
zelné Impromptum od Chopina, ktoré si 
mi dala. Naštudovala som ho tejto zimy 
okrem Schumanna a Bachových Fúg, kto
ré ma najviac priťahujú." Pre svojich slo
venských i poľských známych odosiela 
často z Viedne zásielky nôt, najmä sklad
by svojich romantických obľúbencov. Tou
to cestou rýchlo prenášala súčasné hudob
né tendencie i diela na Slovensko. 

Okrem Herbecka jej v skladbe občas 
radí koncertný majster Dvornej opery 
Helmesberger, koncom roku 1873 prof esor 
kompozície Friedrich Adolf Wolf a na je
seň 1877 dochádza na hodiny skladby k 
prof. dr. Emilovi Neumannovi do Dráž
clan. Pod dozorom učitetov vzniká viac 
jej piesní. 

Je n_adšená stretnutiami s ve'lkými 
umelcami, prežíva kult niekt orých veliká
nov a svoje nadšenie prenáša na Sloven 
sko. Sama interpretuje diela Chopina, 
Schumanna, Schuberta, Liszta, Mendel s
sohna a svoje. Zvlášť sa korí klavírnemu 
umeniu Kláry Schumannovej ( 1819 -
1896). Nadväzuje s ňou korešpondenciu 
a neváha cestovať na jej k oncer ty i do 
vzdielených miest. Hľadá každú prUeži-

tosť, aby sa mohla s ňou porozprávať d ·· 
niekoľko r áz sa obe umelkyne stretajú~ 
Hrali spolu štvorručne a Schumannová 
jej poskytla v Drážďanoch niekoľko ho
dín koncertných inštrukcií. 
Ľudmila Zamoyska prichádza do verej

nosti s ďalšími skladbami a z listu Eleo
nóry Gutherovej zo 17. januára 1876 sa 
dozvedáme, že horlivo komponuj e a svoje 
niektoré nové piesne ešte ukrýva pred 
známymi. Skladateľka posiel a v t om čase . 
svoje nové piesne priateľom z ar istokra- · 
tických rodín. Mánie k dispozíci i viac lis- : 
tav, kde jej priatelia ďalro:jú za poslané ' 
piesne. (Zay Kolowrat z Hainburgu, The: 
rese Filr stenberg, Brunschwikovci, Anton 
rytier Pachner a i .) . Ide prevažne o slclad : 
by, ktoré vydala niekotko rokov neskôr 
u lipského vydavateľa Kahnta. Piesne 
sú robené v št ýle Franza Abta a Fran
tiška Schuberta. Piesne sprevádzala au
torka sama na mnohých verejných kon
certoch a spievali sa aj na Slovensku na 
niektorých grófskych rezidenciách. 

V ytvorila však i skladby, ktoré sa nám 
nezachovali. V k orešpondencii z r oku 1876 
sa dozvedáme o jej Poľovníckej pesnič
ke, ktorá "velmi zaujala a potešíla, lebo 
vedela vystihnúť všetky radosti poľovníc
keho života a zdôrazniť elegickú črtu 
krásnymi tónmi s humorným podfarbe
ním ... Podobne, ako hovor í Jean Paul, 
vedela "sa usmievať cez slzy a rojčivé 
sny". Rovnako sa nám nezachovali jej 
často interpretované poľské a ukrajinské 
piesne. 
Ľudmila Zamoyska si overuje svoje 

nové skladby u popredných hudobníkov 
a zvlášť ju zaujíma úsudok, prípadne po
moc Franza Liszta. Z korešpondenčných 
dokumentov s L isztom z rokov 1877 -
1880 vidíme, že jej radil v kompozičnej 
práci a že jej dokonca i v niektorých prí 
f!~doch ukázal, ako by mohla odbornej
sze skladbu vypracovať. L iszt sa obozna
muje na jej žiadosť s niektorými pies
ňami, k t or é poslal v r okoch 1879-1881 
lipskému nakladateľovi Kahnttovi, a je 
veľmi pravdepodobné, že urobil poslednú 
r evíziu piesní pred ich vydaním. Niekto
r é z týchto piesní vznikali v posledných 
dvadsiatich rokoch v spolupráci s jej 
učiteľmi kompozície. Vo vydanej zbierke 
sú všetk y piesne takmer rovnako klavír 
ne upravené, a preto nie je vylúčená 
Liszt ova posledná redakcia. 
Ľudmila Zamoyska sa stále intímnejšie 

poznávala s Lisztom. Nakoľko jej dal nie- ' 
koľko lekcií virtuóznej klavírnej hry, 
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možno ju v istom zmysle slova pova
žovať za jeho žiačku. Cestovala niekoľko 
-ráz za Lisztom do Weimaru a vystúpila 
i na viedenskom večierku, kde spolu s 
.Lisztom vystupovali len jeho žiaci. Dô
.verný vzťah k Lisztovi sa prejavil i v tom, 
že sama mu navrhla program viedenské
·h o koncertu na 9. apríla 1881 a Liszt 
časf z toht o návrhu splnil. 

V osemdesiatych rokoch sa ďalej obo
hacuje jej koncertná činnost. So Sárou 
Heinzovou z Drážc!an hrá verejne dve 
časti z Chopinovho koncertu f mol a vy
stupuje s ďalšími umelcami. Na niekto 
rých koncertoch uvádza niekoľko svojich 
nových skladieb. Jej vystúpenia si vší
ma i tlač a zaregistrováva ich najmä Wie 
ner Signal. Z korešpondencie sa dozvedá
me, že dokončila serenády, ktoré sú nám 
však dot eraz neznáme. 

Ako skutočná umelkyňa chce sa oslobo
diť od kompozičnej pomoci iných, a preto 
v máj i 1881 - majúc už syna Jozefa ako 
terciána vo Viedni - vyjednáva s prof. 
kompozície Hermannom Grädeherom o 
možnosti štúdia skladby. Vyjednávanie 
sa však neskončilo úspešne. Začiatkom 
roku 1882 dojednáva si súkromné štúdiá 
skladby u Gustáva Nottebohma ( 1817-
1882), j edného z najväčších teoretikov. 
Zdravotný stav starého učiteľa ovplyv
ňuje pravidelnosť hodín. Z korešponden 
cie zistíme, že Nottebohm si nechal posie
lať vypracované harmonické úlohy poštou 
do byt u a písomne ich komentoval a 
opravoval. Ex istuje niekoľko strán noto
vých príkladov, ktoré robila Ľudmila Za
m oyska v Brestovanoch pre svojho uči
teľa, tiež i skladbičky, ktoré od nej uči 
te! dostal, rozanalyzoval a potom napísal 
podľa svojho. Zamoyska prerušuje štú
d iá, kec! choroba pripúta Nottebohma na 
l ôžko. Pod jeho vedením si však vyjasnila 
mnohé otázky har mónie i foriem, ktoré 
sk ôr r iešila i nštinktom podľa klavíra. 

Nottebohm ju viedol len niekoľko me
siacov, k oncom roku 1883 nadväzuje spo
jenie s prof. harmónie Robertom Fuch
som ( 1847-1927 ), ktorého poveruje uro
bit kor ektúry svojich nových skladieb. 
Vo viacerých listoch hovoria o spolupráci, 

. b ezpečne vieme, že Fuchs dal definitívnu 
podobu j ej Romanci. 

Jej vplyv v okruhu veľkovojvodkyne 
1 ofie a množstvo intímnych známostí s 
vplyvnými hudobníkmi využívali mladí 
hudobníci, napr . Richard Heuberger , kto
rý ju prosí, aby sa niekoľkými riadkami 
prihovorila u dirigenta Arthura Nikitscha 
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za predvedenie jeho opery. Napriek po
kročilému veku zúčastňuje sa na všet 
kých významných hudobných poduja
tiach a po udelení Lisztovej medaily 1881 
považuje ju verejnosť ako členku Vše
obecného nemeckého hudobného spolku 
za jednu z najbližších osôb Franza Lisz
t a. Jej známi zo Slovenska a príslušníci 
jej rodiny udržu jú s ňou pravidelný k o
rešpondečný styk, ona zase obstaráva pre 
nich koncertné klavíry od výrobcu kla
vírov Bäsendorfera, zaobstaráva im líst
ky na vrcholné koncer t y a do opery, in 
formuje ich o novinkách z viedenského 
života, posiela noty a učí ich rozoznávať 
pravé hodnoty od nepravých. 
Začiatkom deväťdesiatych rokov po

stupne mizne jej meno z koncertného a 
spoločenského života. Jej hudobný vý
znam v šak ostal v pamäti j ej rovesníkov. 
Kec! sa definitívne vracia z Viedne do 
Brestovian, priváža si archív, na k t orom 
vidíme, ako bola orientovaná na r oman
t ickú hudbu. V jej hudobnom archíve boli 
takmer všetky Schumannove klavírne 
skladby, Schubertove tance pre štyri ·ru
ky, vybrané diela Chopina, 2 klavirne 
koncerty Hummela, Mozartove symfónie 
na štyri ruky, Wagnerove árie a pod. 
Roku 1882 sa osobne stretáva s Wagne
r om. 

15. septembra 1889 zomiera na liečení 
v Badene. Jej brest ovanská r odina si však 
preváža jej t elesné pozostatky · do svoj ej 
rodinnej hrobky. 

Význam Ľudmily Zamoyskej neostal 
ohraničený na Viedeň alebo Brestovany. 
Bola to svojím spôsobom výnimočná umel 
kyňa, k torá podl a dobových ideálov chce
la byf všestrannou ženou - umelkyňou. 
Táto výnimočnosť aj priťahovala obdivo
vatetov. Jej vkus, názory a citenie na
podobňovali jej bratislavskí priatelia a 
mnohé rodiny zo slovenských vidieckych 
rezi dencii. Ľudmila Zamoyska - Giiycká 
zapaľovala mnohých iudí na Slovensku 
pre tvorbu novoromantikov. 

Ešte j edna vec zväčšuje jej význam. 
Vyšla z poľského rodu, bol a celý život 
považovaná za Slovanku, hrala slovanské 
piesne, vojensk é súbory spievali jej úpra
vy poTských piesní , korešpondoval a i 
poľsky a nezaprela až do smrti svoju ná
rodnosť. Z jej t vorby , o ktorej sa dote 
raz v Bratislave nič nevedelo, poznáme 
14 piesní. Ľudmila Zamoyska patrí k naj
väčším hudobným postavám juhozápad
nej oblast i Sl ovenska v druhej polovici 
19. , storočia. 

) 

ILJA ZEL JE N KA 

Starosti filmového skladateľa 

. Otázkam filmovej hudby sa n evenuje toľko pozornosti, ako by si zaslúžili. 
Filmová hudba je osobitný žáner, v jej kompozícii platia odlišné zákonitosti 
ako u iných druhov. Rád by som sa zmienil aspoň o niektor)·ch problémoch, 
spojených s komponovaním k filmu. 

Moje predstavy o filmovej hudbe, kým som ju nerobil, holi asi takéto : 
Robí sa ľahko a rýchlo, nezáleží natoľko na detailoch ako u iných žánrov. 
Obraz veľa znesie. - Neskoršie prax vyvrátila väčšinu týchto mojich pred
stáv, niektoré však potvrdila. Najmä tú, týkajúcu sa rýchlosti komponovania, 
lebo tradícia bleskových termínov sa vo filme stále udržuje. Množstvo taktov, 
ktoré hy stačilo na menšiu symfóniu, treba spraviť za t)rždeň, niekedy za dva_ 

Prvou a klasickou poučkou pre komponovanie filmovej hudby je: Cím 
lepšia je hudba, tým menej pociťuje divák jej prítomnosť. Ideálny prípad je 
úplné organické splynutie hudby s filmom. Keby sme spravili malý experi
ment a pustili si hudbu (z filmu, o ktorom môžeme s kľudným svedomím 
povedať, že sa nám po každej stránke páčil) zo zvukového záznamu bez 
premietania filmu, boli hy sme určite v rozpakoch so svojimi V):.lučne hudob
n)rmi hodnotiacimi kritériami. Na prvý pohľad je zrejmé, že kritériá kvality 
filmovej hudby sú podstatne iné, i keď je to hudba komponovaná približn~ 
takými istými prostriedkami ako hudba iných žánrov. V čom teda spočíva 
táto zrejmá diferencia? 

Filmový skladateľ sa najprv musí zbaviť svojho (niekedy ťažko získaného) 
zmyslu pre logiku procesu hudobnej formy. Zvádza ho totiž k takým postu
pom ako trojdie~nosť, reprízovanie, variovanie, plynulosť a najmä zdlhavosť 
prechodov medzi konkrétnymi myšlienkami atď. , ktoré sú vlastné hudbe no 
už menej filmu. Úspech ozvučenia (hudobného) závisí tu od miery podna
denia sa stavebný m princípom filmu. Ak spomenieme iba niektoré z reper
toáru formotvorných výrazových prostriedkov filmu, ako napríklad prudké 
kontrasty v ostrých strihoch, prudký rytmus, bleskovo krátke exponovanie 
výrazných momentov, prestrihy niekoľkých dejových pásiem a pod., vidíme. 
že graf dramatického vývoja má celkom odlišný priebeh než u hudobnéhO' 
diela. 

Ako teda vyzerá koncepcia filmovej hudby? Je tu vjacej riešení podľa žán
rov filmu i podľa rôznych škôl, i v tejto oblasti za čas trvania filmu prebieha 
tvorivé hľadanie a vývoj. Od sprievodJ}ej a zvukomalebnej hudby z čias ne
mého filmu vystriedalo sa v ozvučovaní filmu viac smerov. Odlišujú sa väč
šinou štýlovým ladením hudby (dá sa tu hovoriť o celom spektre žánrov od 
naturalistického hrania na ústnej harmonike až po symfo.nický orchester so
sborom), pomerom rozsahu hudby k trvaniu filmu od filmov bez hudby_ 
ozvučených iba ruchmi, až po filmy hudobné. ' 

Nefilm?vému skladateľovi hy po prečítaní scenára hlbokej psychologickej 
drán:y asi .sotva prišlo na um, že n a jej zhudobnenie možno použiť jednu har
momku~ gitaru, prípadne šansóny,, džez a pod. Dalšou zvláštnosťou filmovej 
hudby Je napr. takýto úkaz (a to by nefilmový skladateľ označil ako neštý-
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lovosť): Pri zvukoch Beethovenovej V. symfónie prebieha na plátne taký 
prozaický dej ako nosenie raňajok na stôl a potom raňajkovanie, alebo pri 
dojímavej scéne, keď matka hľadá syna, aby sa s ním rozlúčila pred odcho
dom na vojnu, znie drásavo optimistický pochod. Iný prípad je výskyt rôz
nych žánrov tesne vedľa seba. Na symfonickú hudbu sa ostro nastrihne de
·dinská kapela a o chvíľu - v mestskom prostredí - zaznieva zasa rytmus 
tanečnej hudby. 

Na otázku, čo je podkladom formy filmovej hudby, odpoveď znie: sám 
film. Dramaturgia filmu je súčasne i dramaturgiou jej ozvučenia. Skladanie 
filmovej hudby vyžaduje preto viac ako inde úplné podrobenie .sa koncepcii 
scenára a réžie (tento pre hudobníka možno povedať ·,feudalizmus' je pekne 
symbolizovaný tzv. minutážou, kde jednotlivým záberom je vymedzen)· čas 
s presnosťou na desatinu sekundy). Praktická otázka by znela: V čom sa 
môže filmový skladateľ hudobne vyžiť, keď sa naňho kladú spomínané po
žiadavky. Sú o tom, myslím, dve mienky: prvá - v honorári, druhá -
v mecom inom. Na prvú snáď netreba odpovedať. To ,niečo iné' myslím 
v zmysle odlišnosti od umeleckého vyžitia sa pri komponovaní napr. symfo
nickej hudby. V tej sa totiž skladateľ teší z nápadu, jeho zvukového vyjadre
nia, z osobitosti tohto vyjadrenia (hľadania zaujímavých harmónií, rytmov) 
a·najmä z· budovania stavby. Vo filmovej hudbe, zdá sa, nejde natoľko o har~ 

·. inonické zvláštnosti, tie si divak nevšíma a ani nemá všímať. Ba často treba 
"koncipovať jednotlivé úseky vo filmovej hudbe naturalisticky (dychovka, 

harmonika, prosté melódie, falošný spev a pod.). 
Podľa môjho názoru najväčší zážitok poskytuje dramaturgická odvaha, 

opierajúca sa o suverénnu predstavivosť. V medziach disciplíny a podrobenia 
·sa"zámeru poskytuje film bohatstvo rôznych riešení. Vo filme je oveľa väčší 
a' vyššie ohodnotiteľný nápad použiť na niektorom mieste istý typ hudby, ako 

.ho· potom realizovať. V praxi ·sa na dramaturgii hudby podieľa spolovice re
žisér a spolovice skiadateľ. Po ich viacerých pracovn)rch schôdzkach, na kto
rých ·sa určia typy pre jednotlivé úseky filmu, je vlastne hudba hotová. 
Treba ju už iba napísať. 
· Možno namietať, že pre filmových skladateľov existuje väčšie nebezpečen

:stvo ustrnutia na šablóne. Narábanie s typmi bez hlavného dôrazu na osobi
tosť vypracovania je pre to dobrým predpokladom. Pri takomto namietaní by 

-sine si však pomýlili kritériá. U filmového skladateľa nie je ustrnutím, keď 
viackrát použije ten istý detail, je však schémou, ak ho používa stereotypne 
v rovnakých alebo podobných situáciách. Napokon ustrnúť možno i v sym
fonickej hudbe (následky sú, pravda, horšie, lebo rutinér-filmový s)dadateľ 
neskazí dobrý film, rutinéra-symfonika nemá však čo zachrániť). 
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ZO ZIVOTA 
SVÄZU SLOVENSKYCH SKLADATEĽOV 

V uplynulom mesiaci sa život Sväzu slo
venských skladatef,ov rozbehol na plné ob
rátky. Jednotlivé sekcie vypracovali po
drobný plán činnosti na zvyšok roku a za
mýšľali sa nad perspektívou činnosti v roku 
budúcom. 

Skladateľská sekcia venuje najviac pozor
nosti poznávaniu a hodnoteniu hudobnej 
tvmby českých skladateľ.ov. Vyhodnotí aj 
niektoré nové hudobnodramatické diela a 
kantáty slovenských autorov a Mesiac čes
koslovensko-sovietskelw priateľ stv a využije 
na oboznámenie sa s najúspešnejšou tvorbou 
sovietskych skladateľov za posledné obdo
bie. V popredi stáleho záujmu tejto sekcie 
je aj príprava konferencie o tvorbe malých, 
ako aj veľkých foriem, ktorá sa uskutoční 
v budúcom roku v Banskej Bystrici a Prahe. 

Hudobnovedecká sekcia vyvíja úsilie o 
zainteresovanie širokého okruhu hudobných 
vedcov o otázky umeleckej kritiky v sú
vislosti s blížiacou sa celo š tátnou konferen
ciou o te}to problematike. V stálej starost
livosti sekcie je činnosť vhodnej popularizá
cie hudobného umenia v záujme výchovno
osvetovom, 

Sekcia koncertných umelcov snaží sa rie
šenim konkrétnych čiastkových otázok a 
spoluprácou s inštitúciami napomáhať roz
voj koncertného umenia. Kolektívnym hod
notením repertoáru a študijných plánov jed
notlivých členov} čakateľov vplýva na ide
ový a odborný ' rast. Hľadá rôzne formy 
uplatnenia najmä mladých adeptov kon
certného umenia, ktoré by mali za následok 
poskytnutie príležitosti 11a umelecký rast. 

V starostlivósti sväzových orgánov je na 
prvom mieste otázka zabezpečenia hudob
nej . tvorby z príležitosti · cbl!žiaceho sa ·40. 
výročia založenia K$e. Jé otázkou. prtlstiže· 
a. cti každého skladateľa prispieť svo]ím 
talentom a úsilím k oslave tohto VÝznamné
hQ jubilea. Sväz slovenských · sklad-;. teľ ov za 
:p.Q:inoci iných štátnych inštitúcií pripravil · 
k tomuto výročiu veľkú súťaž na podnie- · 
tenie tvorby v oblasti malých . hudobných 
foriem, ktoré majú svojím maSÔvým dosa
bpm najväčší spolooenský účinok. 

30. septembra t. r. sa úšiel 'Výbor Sväzu 
slovenských skladateľov, )aby založil Zá
padoslovenskú odbočku sväzu. so sídlom v 
Bratislave. Tým vznikla v :sväze nová orga
nizačná platforma na rieš~:qie ' kultúrno-po
litických otázok Západosloyen,s.kt}h!J kraja, 
ktorý je na Slovensku v najvýhodnejšom po
SU!vení, pokiaľ ide o počet v ňom . pôso-

biacich sväzových príslušnikov. Sú tu teda 
všetky predpoklady, aby sa odbočka stala 
závažným strediskom pomoci dobudovania 
socialistickej kultúrnej revolúcie v kraji. 
Sväz slovenských skladatef.ov bude ma-ť zase 
možnosť prenášať dobré výsledky činnosti 
aj na ostatné kraje. Pre riadenie odbočky 
hol ustanovený 11-člennÝ._. výbor na čele 
s predsedom s. Simonom Jurovským a pod
predsedom s. Jánom Strelcom. Tajomníkom 
odbočky bol menovaný s. Zdenko Mikula. 

Napokon Sväz slovenských skladateľov 
pripravil (od 30. X. do 6. XI. t. r.) akciu 
vo Východoslovenskom kraji, kde bude pod 
názvom "Ceskoslo•>enskí hudobní umelci vý
chodnému Slovensku" prehliadka českoslo
venskej socialistickej hudobnej tvorby a kon
certného umenia. Touto akciou hodlá náš 
sväz vzdať hold východoslovenskému ľudu 
a Východoslovenskému kraju, kde plece pri 
pleci Cech, Slovák, Ukrajinec i Maďar bu
dujú základy komunizmu v našej vlasti. 
Hlavné podujatia tejto akcie budú v Ko
šiciach a Prešove, kde odznejú koncerty zo 
symfonickej, komornej, zábavnej, tanečnej 
i inštruktívnej hudobnej tvorby, predvedú 
sa predstavenia z hudobnodramatických žán
rov. Okrem toho sa účastnici prehliadky, 
predovšetkým členovia úV ses, zúčastnia 
na mnohých besedách s pracujúcimi priamo 
v závodoch a družstvách Východoslovenské
ho kraja. Koncertná a .divadelná kancelária 
v spolupráci s Krajským podnikom pre film, 
koncerty a estrády ' v Košiciach v týždni 
akcie zorganizuje v kraji viacero koncertov 
za účasti našich koncertných UIÍlelcov. Pro~ 
gram je zostavený z českej a slovénskej hu
dobnej tvorby, a to tak, aby bol do akcie 
zapojený celý Východoslovenský kraj. 

Dš 

. . ...,, .. 
"'K:· 

' Dňa 29. septembra t. r, zasad!J'l v Plzni 
celoštátny Vý.bor Sväzu ČE)skoslovenských 
skladateľov, na ktorom hlavný· reft:rát pred
n:esol vedúci tajomník ses dr. Antonín 
Hoi'ejš. Na druhý deň, t. j. 30. septE)mhra 
členovia Výboru SCS sa.zúčastnili na záložC: 
ní Odbočky Sväzu československých sklada
teľov Západočeského . kraja. Na slávnostnom 
akte Prehovoril univ . prof. dr. Antonín 
Sychŕa. Novozaloženú odbočku ďalej po

·zdravili 2;ástupoa KV KSe, zastupcovia Svä
.. ;~:u slovenských. skladateľov, brnenskej a ·ko-

š!.ckej ,odbo§lj:y. 7AJ. predsedu Odbo§ky Sväzu 
československých skladateľov Západočeského 
kraja bol zvolený Bofivoj Mikoda. 
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Západoslovenská odbočka SSS v Bratislave 
Dňa 30. septembra t. r. založila sa v Bratislave odbočka Sväzu slovenských sklada

teľov pre Západoslovenský kraj. O poslaní odbočky v zmysle uznesení Ustredného 
výboru KSC o novej územnej reorganizácii a decentralizácii prehovoril predseda SSS 
De;:;ider Kardoš; /wnkrétne formy a sp6soby riešenia úloh naznačil predseda odboč/;.y 
Simon Jurovský. Pozdravné prívety predniesli ss. I.adisla·v Soltýs, pracovník OV KSS 
a národný umelec Eugen Suchoň a i. 

Za predsedu odbočky zv olili jednomyselne šéfa opery SND Simona Jurovského, za 
podpredsedu riaditeľa Slov enskej filharmón'e prof. Jána Strelca. Tajomníkom odbočky 
je Zdenho Mikula. Clenovia výboru odbočky: T . Andrašovan, T . Frešo, B. Hanák, J. Ha
lttzický, M. Jelíneh, S. Jurovský, A i\1oyzes, Zd. Mikula, R. Rychlo, E. Smidžárová, 
J. Strelec; náhradníci: R. Hrebenár, J. Ro :inský, P. Tonkovič. 

O POSLANI ODBOCKY 

(Z prejavu predsedtL SSS Dezidera Kardoša, 
laureáta štátnej ceny) 

Výrazom toho, že náš sväz sa snaží 
v plnej šírke nielen zachytiť jednotlivé pro· 
hlémy, ale aj domyslieť organizáciu riešenia 
celého komplexu kultúrnopolitických otázok, 
je skutočnosť , že dnes výbor Sväzu sloven
ských skladateľov zakladá odbočku Západo
slovenského kraja Sväzu slovenských skla
dateľov. J ej úlohou bude mobilizácia široké
ho frontu tvorivých pracovníkov v oblasti 
hudobného umenia Západoslovenského kraja 
pre socialistickí1 prevýchovu pracujúceho ľu-

du a jeho kultúl'lly rozvoj na úroveľl ľudí, 
hodn),ch etapy socializmu a komunizmu. 
Odbočka bude viesť skladateľov, hudobných 
vedcov a koncertných wnelcov k systema
úckému spájaniu s prácou ľudu, ktorý je 
U.:elen objektom našej kultúrnej starostli
vosti, ale predovšetkým hybnou silou nášho 
lústorického vý voja ku komunizmu. 

Naša odbočka bude sa iniciatívne starať 
metódami ideovopolitických foriem práce o 
rozvoj organizácie hudobného života jednot
livých inštitúcií a podnikov v Západoslo
venskom kraji, aby organizačné usporiada
nie hudobného života plne využívalo všetky 
vymoženosti ~tášho socialistického zriadenia 

i'redseda SSS D. Kardoš blahoželá š. Jurovskému k tluuccu predsedu odbočky Západos lovenského kraja 
Foto; Herec 
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pre konečné víťazstvo našej kultúry v mie
rovom súťaže:íli s kapitalistickým svetom. 
Napokon od odbočky sa očakáva rozvinutie 
kultúrnopolitických foriem činnosti a akti
vizácia členstva pre verejnú činnosť. 

Skúsenosti z kultúrnopolitickej činnosti od
bočky Západoslovenského kra ja nášho sväzu, 
ktorá sa bude uplatňovať v bezprostrednej 
blizkosti a za pomoci Sväzu slovenských 
skladateľov, budeme uplatňovať .aj v ostat
ných dvoch slovenských krajoch. 

NOVA ODBOCKA - NOVE FORMY 
RIESENIA 

KULTúRNOPOLITICKÝCH (LOH 

Simon Jurovshý, pred seda odbočky SSS 
pre Západoslovenský kraj 

Skutočnosť dnešného založenia krajskej 
odbočky v sídle Sväzu slovenských sklada
teľov dokwnentuje pochopenie a uznanie 
potreby novými organizačnými formami za
bezpečovať základné otázky a požiadavky 
socialisúckej kultúrnej revolúcie. V podstate 
ide o konformnosť riešenia z hľadiska novej 
územnej reorganizácie v našom štáte s or
gánmi politickými a štátnymi. Pokiaľ ústred
ný výbor našej strany usme'rňuje prácu náš
ho sväzu, príde k · analógii medzi Krajským 
výborom KSS a našou odbočkou. 
Odbočka bude s plnou vážnosťou a za 

aktívneho pôsobenia všetkých sv<Jjich členov 
pomáhať plniť kultúrno politické úlohy Zá
padoslovenského kraja nielen v odbornom, 
umeleckom, ale každom ,spoločenskom od- , 
vetví nášho života. Uvedomujeme si pritom 
špecifičnosť poslania odbočky a nášho ú
stredia. Kým Sväz slovenských skladateľov 
bude naďalej bdieť nad ideovou čistotou a , 
od.bornou úrovňou našej .hudobnej tvorby, 
hudobnej vedy a koncertnékó umenia, bude 
sa podieľať na riešení vecíf.celonárodného a 
celoštátneho dosahu v otázkach tvorivých t, 
i kUltúrnopolitických - ťažiskom činnosti 
odbočky bude po1noc pri riešení kultúrno
politických otázok kraja, pričom sa budeme 
opierať o smernice KV KSS. 

Bude iste správne, ak sa v svojej práci 
budeme opierať .o dobrú, súdružskú radu 
sesterských odbočiek Sväzu českosloven
ských skladateľov, napr. susedného Juho
mora"-ského kraja v Brne. Dobré pracovné 
a organizačné formy sa rýchl~jšie uplatnia, 
ak si budeme navzájom ponilthať. Navrhu
jem preto uzavrieť s touto odbočkou družbu. 
Blízkosť sídla tejto odbočky vylučuje for
málne chápanie tejto družby. Predpokladám,! 
že táto družba sa bude vyžívať predovšet-

Z:áber zo zasadnutia výboru odbočky. Na obrázku 
zrava: L . šohýs, S. Jvl'Ovský a Zd. M Kui~ 

Foto: Herec 

.kým v rozbore pracovných úspechov i ne
úspechov oboch krajov. 

Aké kultúrnopolitické úlohy bude mat" Zá
_padoslovensM odbočka SSS? 

Nezabúdajme, že Západoslovenský kraj 
má 1 800 000 obyvateľov. Svojou rozlohou 
je jeden z najväčších kra jov v CSSR, pričom 
má významné a veľmi početné priemyselné· 
podniky, závody, jednotné roľnícke druž• 
stvá, sú tu vyspelé a početné súbory a 

, krúžky ľudo~ej wneleckej tvorivosti, o čom 
sme sa aj sami .presvedčili na besedách 
s pracujúcimi pred Sjazdom socialistickej 
kultúry a pred voľbami. 
· Hlavné úlohy odba~y teda'·vidíme: 

a) v pomoci krúžkom a súborom ĽUT" 
v závodoch, 

b ) v pomoci profesi,onálnym telesám, 
c) v pomoci školám, urúverzitám umenia 

(kultúry) 
f) v patronátnej činnosti, 
g) v rozv íjaní .koncertnej činnosti 
h) v spolupráci s Juhomoravskou odboč

kou ses. 
Cím užšie hudú umelci spätí so životom 

nášho ľudu, tým bude naša tvorba bohatšia 
v rozmanitosti a zaujímavosti, a predsa bude· 
v najlepšom zmysle slova jedn<Jtná, tak ako 
sme jednotní, pokiaľ. ·ide o cieľ nášho ži
vota -o komunistickú spoločnosť~ (r) 
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LETNr FESTIVAL KOMORNEJ HUDBY 
- .V BRATISLAVE - AKY NEMÁ BYl' 
l 

. V prázdninovom období, keď v Bratisla:: 
-ve niet takmer nijakých hudobných pod
ujat!, vypfňajú t oto vákuum tradičné let 
-né koncerty. Aj t ohto roku us poriadala 
Mestská agentúra pre koncerty a estrá
dy v Brat islave od 8. júla do 5. augusta 
.cyklus piatich koncertov. Je to iste správ
ne sprístupňovať hudo':mé umenie v let
nych večeroch na voľnom vzduc'"lu, na ar
·Chitektonicky štýlovom i ak usticky vhod
_nom nádvorí Starej radnice. Uspor iada
telia by však mali venovať väčšiu pozor
nosť príprave, náplni, organizácii a propa
·gácii, tak by sa vyhli niektorým nedo
'Statkom, narúšajúcim priebeh koncertov. 

Už samotný nadpis cyklu - Letný fes
't ival komornej hudby - nebol veľmi vý
stižný. Jednak bolo heslo fest ival azda 
trochu neskromné - na festival to pred
'sa len bolo málo, toto slovo by malo byť 
·vyhradené pr e mimoriadne, slávnostnejšie 
"Podujatia. Okrem toho tu ani nešlo o ko
mornú hudbu, veď komorná hudba vo 
vlastnom zmysle prišla ozaj k slovu iba 
jednou- dvoma skladbami na pos lednom 
večere, ináč t o boli recitaly sólistov a or

·-chestrálne koncerty. Pravda, v širšom 
zmysle slova možno aj só!istickú hudbu 
aj skladby pre komorný orchester zara
diť (kvôli žánrovej pestrosti) do cyklu 
koncertov komor.nej hudby, lenže iba 

·-vtedy, keď komorná hudba v užšom zmys
le slova tvorí dramaturgické ťažisko cyk
lu. Bolo by hádam prillehavejšie označiť 
tieto koncerty ako Letné koncerty na ná

·dvorí. Odhliadnuc od toho, bola drama
turgia cyklu v podstate dobre postavená. 
Počuli sme diela známych i neznámych 
majstrov českej i svetovej hudby rôznych 

·s lohových období (no slovenská tvorba 
úplne chýbala!) v podaní českých, sloven
skýc·l, ako aj zahraničných umelcov. Ško
-da, že sa propagácii koncertov nevenova
la väčšia pozornosť - obmedzila sa iba 

·-na vylepenie plagátpv, ktoré boli síce 
·vkusné, ale málo výrazné. Toto sa pre
javilo i na návštevnosti. Aj tlačeným 
programom sa m ala venovať väčšia sta

·:rostlivost, bolo v nich viac r ušivých chýb 
a nedopatreni. Napr. u Mozartovej ser e
nády boli udané iba .tri namiesto štyroch 
-časti, a aj tie neúplne, u Schubertovej 
symfónie sa napr oti t omu nesprávnou 
tlačou zdalo, akoby mala päť častí na
miesto štyroch ; priekopník vo vývoji kla
vírnej sonáty Domenico Scarlatti bol za-
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menený so zakladateľom neapolskej opery 
Alessandrom Scarlattim. Boli tam aj ďal
šie nepresnosti, napríklad: Micchelangello 
namiesto Michelangelo, Archangello Co
relli namiesto Arcangelo Corelli, Saeve
r und namiesto Saeverud, con spiritto na
miesto con s pirit o, Allegro vivo namiesto 
Allegro vivace, Glgne namiesto Gigue; ob
čas chýbali opusové údaje diel a i. Na jed
nom koncerte vôbec chýbali tlačené alebo 
aspoň cyklostylované programy. Občasné 
prenikanie pouličného hluku tu sotva 
možno celkom eliminovať, usporiadatelia 
by sa však mali postarať o odstránenie 
r ušivých momentov v priestranstve sa
motného nádvoria, ktoré neraz trieštili 
pozornosť obecenstva i umelcov (napr. 
nežiadúce zvuky z poschodia radnice, púš
ťanie oneskorencov počas hry, hlasný ho
vor pri pokladnici, neohľaduplnosť foto
grafistov atď.). Aj účinkujúcim by sa ma
la venovať väčšia pozornosť, aby si napr. 
nemuseli sami počas koncertu otvárať 
krídlo klavíra, ako sa to dvakrát stalo. 
Ak by sa konečne v budúcnosti vhodným 
spôsobom vyriešilo osvetlenie pódia i pod 
arkádami (napr. svietidlá v podobe later
ny), podstatne · by to zvýšilo estetický 
vzhľad nádvoria. 

Najhodnotnejší z koncertov bol bezpo
chyby úvodný večer, na ktorom vystúpilo 
brnenské Collegium musicum, 15-členný 
sláčikový komorný súbor bez dirigenta, 
so starostlivo vybraným programom z diel 
Purcella, Händla, Mozarta a Dvoráka. Or
chester sa predstavil ako vyrovnaný, 
technicky a umelecky vyspelý súbor, kto
rý v príkladnej, priam komornej s(lhre -
jednotiaca osobnosť dirigenta vôbec ne
chýbala - dal dielam temer všetko, čo 
im patri. Zvlášť upútala krása, lahodnosť 
a transparencia t ónu s dômyselne od
stupňovanými dynamickými odtieňmi od 
jemného pianissima až po sýte, pritom 
mäkké forte, plastické vypracovanie fráz 
i v podradných hlasoch a zmysel pre cel
kovú výstavbu diel. Najviac však treba 
vyzdvihnúť výrazovú intenzitu a vzácny 
cit pre slohovú čistotu prednesených diel, 
štýlove takých rôznorodých, a t o i na
priek sťaženým poveternostným pod
mienkam. 

Menej pochvalne sa možno zmieniť o 
dr uhom koncerte, na ktorom vystúpilo 
Komorné združenie pod vedenlm Vlasti 
mila Horáka. Aby z inak solídnej repro
dukcie súboru vyžarovalo to bezprostred
pé napätie, ktoré robi z koncertu trvalý 
zážitok, bola by . potrebná sústavnejšia a 

intenzívnejšia príprava a ozaj hlboký _a 
·zanietený vzťah k veci. Treba všai: pn~ 
znať že združenie nemá také moznosti 
súst~edenej práce ako brnen~ké YColle~ 
gi~m. Svojou reprodukčnou urovnou l 
hodnotami najviac upútala nezn~ma M?'s
livečkova Sinfonia D dur so sv·OJO';l pnam 
mozartovsky kantabilnou melodikou -: 
najmä v prvých dvoch častiach - a ;ue 
div, že s i M-ozart tohto staršie~o českeho 
majstra veľmi väži. DI'amaturgtcky vhod
né bolo aj programovanie oboch. Beeth~
venových husľových romanci ~sóhsta VoJ
tec'l Gabriel) jednak preto, ze sa dobre 
hodili do rámca nádvoria, a jednak preto, 
že málokedy počuť obe romance ynara~. 
Ich reprodukovanie však niektoré zelama 
nesplnilo. · . _ . 

'Na ďalšom koncerte . sme prtvttal~ t r?ch 
bulharských sólistov. lc~ ne~vázeny a 
aesú:rodý program mal však skor estrád
ny charakter _ od inštruk~ívn?'ch a vir 
t uóznych skladieb po operne áne bolo za~ 
·stúpené temer všetko, čo do komorneJ 
h udby nepatrí. Kladným ~rinosom bol~ 
interpretácia pozoruhodnych, nám n~ 
.známych bulharských skladteb _(P. Vladt
·gerov, F. Kutev a i.). Klavi~tstk~ Sn~
žanka Barová upútala predovset~m mi
moriadnou technickou vyspelosťou a 
prudkým t emperamentom, jej pr~dne_s 
však nemal výrazovú hlbku a poso_btl 
strojove. V klavlrnom spr ievode ostatnych 
sólistov bola však pohotová_ a pre~ná. Te
norista Jordan Zname~ev dtspon~Je krás
nym taliansky školenym hlasovym_ mate
riálo'm ktorý má najmä vo vysoky':_h po
lohách' a vo forte až oslnivý kovovy l;sk, 
je však priliš jednostranne zame:an~ na 
e mfatický. trocha preexponovany vyr~z. 
Jeho doménou sú vypät é t alianske_ áne, 
no bulharské národné piesne mu vyr_f1:2°~ 
ve nevyšli najlepšie. Okre~ t??o rustl~ l 
javisková gestikulácia. NaJlepste sa uvte
dol skvelý klarinetista Petko Ra?ev, kt?
r ý príjemne prekvapil čistotou n:ton_ácte, 
kultivovanosťou prednesu, ako aJ mtmy~
r iadnou rytmickou presnosťou v zlozl-
tých skladbách. y . 

Na štvrtom koncerte sme pocuh dän-
sku klaviristku Vibeke War lev, kt~ á z:me
chala vcelku priaznivý, i ke~ t;te mtmo
tiadny dojem. Jej nekonvencny prog;,af!l 
bol zaujímavý a j tým, že nás oboznamtl 
so skladbami severských skladateľov. 
Kým diela dánskych autorov~- V. Be?
tzona a v. Holmboeho eklekticky yy~zi
vajú pozdnoromantické a moderrusttcké 
postupy, o niečo starší Nór H. Saeverud 

zuzana Ril lčkovä a Václav Žilka vystúpili na Let
n om !e;tlvale komornej hudby v Bratislave 

vynikal osobitejším, seversky svojráznym 
koloritom. Prednes umelkyne sa vyzna
čoval žensky krehkou senzibilitou, . do~re 
vystihla najmä lyrizmus diel. V svoJej m
timnej, no t rochu sever~ky chlaydnej hre 
nezaprela svoju národnu prislus_nosť. 
Zäverečný večer z diel barokovyc~ ~aj

strov a priekopníkov ranéh? ~lasicizmu 
najvypuklejšie ukázal orgamzacné nedo
statky festivalu. Na_ koncerte vystupo= 
valí významní umel cl z P rahy. - čemba 
lístka zuzana Rô.žičkovä, flautista Vá:lav 
žilka. člen českého noneta ay recit ator 
zaslúžilý umelec Jifí Oo hna!· . cien pr~ž
ského ND, s ktorými spoluučmkoval ce
lis ts Albín Berky. sólista SF. Na pla_gá
toch a programoch nebolo oykre~ rect~á
tora uvedené, že ide o prazských sólis
tov, a keďže t íto umelci sú nášmu_ obe
censtvu ešte málo známi, odzrkadlilo sa 
to aj na návštevnosti, v tomto prípade 
to však snáď ani neprekážalo. Z nepoc?y~
piteľných a neospravedlnltefných ~t,:tcm 
totiž nebolo zaistené čembalo a RUžicko: 
vá, naša popr edná čembal~st~a. k~~rá uz 
má za sebou viacero úspesnych z_aJazdov 
do SSSR, NSR a iných státov (sam_ som 
bol svedkom jej priam trium~álneho uspe
chu na hudobných slávnostiach v Buda
pešti) v Bratislave musela hrať -: na 
klavíri!! Netreba hádam bli~šie .rozvadzať, 
že klavír a čembalo sú melen _zvukov_e, 
ale i technicky dva celkom rozdtelne na-
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stroje. Keďže sa len pred niekoľkými me
siacmi stala podobná nepríjemnosť s 
čembalom, a to už po druhý raz v sú~ 
vislosti s Ružičkovou, dalo sa predpokla
dať, že niečo podobného sa už nebude 
opakovať. Skutočnosť, že sa čembalo ne
dalo včas zaistiť, sa nedá ničím ospra
vedlniť, najmä ak berieme do úvahy, že 
v Bratislave majú bezchybné čembalá až 
tri hudobné inštitúcie, čo by nám mohlo 
závidieť i nejedno väčšie hudobné stre
disko. Je sympatické, že umelkyňa obeta
vo vystúpila i za takých okolností, kon
cert však tým stratil svoju pôvodne za
mýšľanú zvukovú autentičnosť. 

I keď j é ťažko hodnotiť umeni·e čem
balistky podľa hry .na klavíri, aj t~k bolo 
na prvý pohľad zrejmé úsilie o slohove 
čistú interpre táciu starej · hudby· v pô.; 
vodri.eL prosto te, ušľachtilosti ~ . pôvabe, 
zbav.enú všetkých romantických nánosov.~ 
Rú ~ičková . sa snažila prenášať spôso l} 
čembalovej interpretácie v . zmysle·.štý-to~ 
vom i zvukovom na klavír - štíhly, pri
tom jasne profilovaný tón, striedma .pe
dalizácia, t erasovitá dynamika ako u 
dvojmanuálového. čembala, dokonca i fa
rebná diferenciácia v zmysJe če;nbalo
vých registrov, svedčiaca ci dôvernej a 
dôkladnej znalosti ducha tejto hudby. V 
posledných rokoch sa takýto postoj k sta
rej hudbe stúpajúcou mierou stáva repro
dukčným ideálom v medzinárodnom me
radle. Aj flautista V. !ilka dokonale vy
stihol základnú náladu a charakter re
produkovaných skladieb, a to bez "osobi
tých" prídavkov. Striebristý, mäkký, nob
lesný, jemne vibrujúci tón jeho flauty, 
primerané tempá, jemné nuansovanie a 
prenikanie. k citovým hlbkam die l cha
rakterizovali jeho inteligentnú interpre
táciu. čelista A. Berky pristupoval k ba
rokovej hudbe romantizujúcim poňatím, 
s nadľahčenou eleganciou a virtuóznym 
elánom. Recitujúci J. Dohnal sa priho
váral srdciam poslucháčov najmä Ville 
novými veršami, prednesenými šarmant
ne a bezprost redne, kým v Michelange
lovej a Shakespearovej poézii nevybočil 
z obvyklého recitačného priemeru. Myš
lienka spájania komornej hudby s poé 
zipu je síce dobrá, len škoda, že výber 
básni sa dobou vzniku, š týlom ani ob
sahove k prednesenej hudbe nehodil prá
ve naj lepšie. 

J e iste nevďačná úloha zaujať kritický 
postoj k nedost atkom letnýeh koncertov, 
ale ľahostajnosť alebo neúprimné obchá
dzanie problémov by bolo ešte nemiest-
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nejšie. Letné koncerty by sa rozhodne 
mali konať za dôstojnejších podmienok, 
veď nám nejde len o dobré meno brati
slavského hudobného života, ale aj o kul
túrnopolitické poslanie koncer t ov. _ " 

Pavol Polák 

SLÄV:\TOSTNF.: DNI FR. CHOPINA 

(Mariánske Lázne) 

150. výročie narodenia Fryderyka Chopi
na, tvorcu poľskej národnej hudby, bolo 
Svetovou radou mieru zaradené medzi vý
znamné jubileá tohto roku a oslávené a j 
v Ceskosiovensku veľmi dôstojným spôso
bom. U7. oficiálnemu otvoreniu Chopinovho 
roku dodali veľkoleposť jednak slávnostné 
zasadanie čestného vÝboru di'ía 20. februá
ra 1960 vo veľk3j ~ule Kar<>lina v Prahe 
s prejavmi mimstra dr. Kahudu a veľvy
slanca PĽR Mazura, jednak celovečerný 
koncert ch)'1'neho sovietskeho pianistu Sv. 
Richtera zo skladieb Fr. Chopina dňa 22. 
februára 1960 v Prahe. Všetky jarné festi
valy našich väčších miest, ako aj všetky 
hudobné letá v našich štátnych kúpeľoch, 
zahrnovali viac chopinovských večerov za 
účasti popredných domácich a zahranič
ný ch umeléov. Vyvrcholením týchto pod- . 
ujati boli Slávnostné dni Fryderyka Cho
pina v Mariánskych Lázňach od 19. do 27 ... 
augusta 1960, teda práve v tom kúpeľnom 
meste, v . ktorom mladý Chopin v auguste 
1836 prežil niekoľko šťastných letných týž
dňov. Slovensko nadväzuje na spomenuté
celoštátne akcie usporiadaním týždňa cho
pinovskej hudby na Slovensku od 3. do· 
1'0. októbra 1960. 

Tieto dni Fr. Chopina sa začali odhale
ním pamätnej dosky na jeho pomníku pod 
kolonádou Maxima Gorkého v dome, v kto
rom býval poľský génius za svojho poby tu 
v lete 1836. Počas slávnostného t)·ždňa sa 
vystriedali významné koncerty chopinov
skej hudby, exkurzie do Karlových Varov 
a na zámok Kynžvart, literárno-hudobné 
nokturná na záhradných terasách domu 
"Chopin", ako a j besedy o interpretácii kla
vírneho diela nesmrteľného majstra a o 
výsledkoch bádama Chopinovho vzťahu k 
Cechám a k českej kultúre. Medzinárodný 
charakter dodala slávnostiam prítomnosť 
známych. osobností poľského hudobného ži
vota, ~ko Haliny Czerny Stefanskej, profe- . 
sora Ekiera, profesora Hofmanna, súdr. Ko
hylanskej za Chopinovo múzeum vo Val"
šave . a . reprezentantov poľského veľvysla
nectva v · Prahe. Z našich umelcov holi prí-. 

tomni Viktorie Svihlíková, profesor Franti
šek Rauch, zaslúžilý umelec profesor Ladi
slav Cerný, prof. Václav Cerný z Brna, zo 
Slovenska manželia Silvia a Rug_pU Macu
-dziňski a Július Kowalski, boli tu aj zástup
covia Ministerstva školstva a kultúry, Towa
rzystwa im. Fryderyka Chopina (Varšava). 
Cs. výboru obrancov mieru a za Sväz čes
koslovenských skladateľov dr. Eckstein a 
dr. Sen. 

Na koncertoch odzneli obidva Chopinove 
klavírne koncerty, prvý v podaní J ana 
Ekiera pod taktovkou J aroslava Soukupa, 
druhý spolu s veľkou Polonézou op. 22. 
v podani V. SYihlíkovej za dirigovania Mi
loslava Bervída, umeleckého šéfa Mestského 
symfonického orchestra. Celovečerný reci
tal H. Czerny Stefaúskej obsahoval štyri po
lonézy, Nok turno cis mol, dve mazúrk-y a 
celé dielo 28. (prelúdiá), ako prídavok dva 
valčíky. Pri otvorení Pamätníka predniesol 
profesor Ekier nokturno a 4 mazúrky, Vác
lav Zelený (účastník Chopinovej súťaže vo 
Varšave) mal samostatný večer zo svojich 
súťažných skladieb a profesor Ján Hof
rnann z Krakova nám pripomenul tohoroč
né jubileum Roberta Schum.anna predne· 
som jeho Klavirneho koncertu a mol. 
Reprezentačná úroveň všetkých výkonov 

bola samozrejmá. Radostne prekvapilo, 
:f.e mladý absolvent A.'l\fU · V. Zelený, 
ktor)' sa vo Varšave umiestnil v cel
kovom poradí ako dvadsiaty, získal z ta
mojšieho pobytu toľko skúseností, že jeho 
hra na tunajšom recitale b ola o triedu lep· 
šia, čo potvr dil prof. Rauch, k torý pozná 
jeho varšavský v),kon ako člen súťažnej po
roty. Znamenitý prednes V. Svihlfkovej bol 
podporovaný mimoriadne presnou súhrou 
medzi umelkyňou a sprevádzajúcim diri
gentom Bervídom. Halina Czerny Stefan
ska n ás očarovala poéziou u technickou do· 
konalosťou svojej hry, no vrchol dosiahol 
profesor Jan Ekier jedinečným a ozaj rea
listickým podanim Klavírneho koncertu 
e mol. Tento mimoriadne dokonalý vý-kon 
bol našťastie nahratý na pás plzenského r-oz
hlasového voza, takže ešte budeme môcť 
zažiť jeho majstrovskú in terpretáciu. Tem
peramen tn)'"I11 dirigentským výkonom sa nám 
na tom istom koncerte sympaticky pred
stavil J aroslav Soukup, k t0rého poznáme 
ešte z jeho bratislavskej činnosti v orchestri 
SND, neskoršie ako člena Slovenskej fil 
harmónie. 

K najzaujíma\·ejším zážitkom celého týž
dňa patria besedy o interpretácii Chopino
vých skladieb, pričom sme sa dostali do 
priameho styku s poľsk)'mi umelcami a 

Jan Ekier 

rhopinológmi, kde sme získali vzácne nové 
náhľady a skúsenosti. Prvú besedu viedol 
profesor Rauch, do diskusie zasiahli na jmä 
pianisti H ofmann a Ekier a naši hudobni 
vedci dr. Eckstein, dr. Stefl a J aroslav Pro
c·házka. Druhé stretnutie viedol prof. Ekier 
ako hlavn)' redaktor nového kritického vy
dania súborného diela Fryderyka Chopina 
( tak7.vané "Wydanie narodowe" ) a pred· 
niesol veľmi zaujímavé podrobnosti o štú
diu j ednotlivých prameňov pre text tohto 
vydania a o neuveriteľne dôkladnej prípra
\'e materiálu. V 22 zväzkoch b udú v sérii 
_.\ diela Yydané za Chopinovho života a 
'c sérii B skladby vydané po jeh o smrti. 
\Vydanie narodowe sa plánuje na 8 rokov. 
prvý zväzok (4 balady ) Yy jde ešte tohto 
I'Oku. Veľká časť skladieb sa prebáda na 
podklade až 75 textov)'ch prameňov : ruko
pisy alebo ich fotokópie, prvé opisy, ne
mecké, francúzske a anglické vydania za 
zivota skladateľa a potom obrovské množ
stvo ďalšieh vydaní za nasleduj úci.ch 110 
wkov. Tá to nová edicia bude dôstojným 
ilOrmJíkom lásky dnešnej generácie poľských 
hudobníkov k národnému géniu · a os.vieti 
mnohé ešte dodnes sporné otázky v Cho
pinovej tvorbe. Na záver druhej besedy sme 
s profesorom Ekierom a Hofmannom pre
diskutoYali rôzne interpretačné problémY v 
odbore chopinovskej ornamentiky, pedali-
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zácie; ' frazeolÓgie. či a'gogiky a odniesli sip.e 
si cenné poznatky z úst povolaných repre
zentantov veľkej tradicie. 

V posledný večer usporiadali legač~~ rad
ca Pietrowski a kultúrny atašé IGlian .. z 
poľského veľvyslanectva v P rahe recep~;m 
v hoteli Esplnnade, kde medzi prípitka_mi 
podali návrh na odvetnú návštevu naš1ch 
účastrukov v budúcom roku do Poľska, kde 
by si prehliadli pamätné . miesta Cho
pinovho života: Zelazowa Wola; Varšava, 
Krakov a D uszniki Zdrój. Pri rozlúčke na
sledujúceho rána odovzdal riaditeľ Kultúr
neho a spoločenského strediska Miroslav 
Chroust ako tajomník Spoločnosti Frydery~<a 
Chopina v Mariánskych Lázňach zahra~nč
ným i niektorým• našim delegátom sponuen
kové dary a legitimácie čestného členstva 
Spoločnosti Fryde1·yka Chopina. 

R udolf Macudzinski 

BEETHOVEN A NASE KRAJllTI 

Tohto roku s celým kultúrnym svetom 
spomíname 190. výročie narodenia nesmr
teľného Ludwiga van Beethovena (1770 až 
1827). Pri tejto príležitosti bola v dňoch 
27.- 28. augusta 1960 v kaštieli v H radci pri 
Opave konferencia československých hudob
ných vedcov. Konferenciu pod názvom 

Beethoven a naše krajiny" usporiadalo 
Krajské osvetové stredisko v Hradci pri 
Opave spolu so Sliezskym ústavom CSA V 
v Opave. 

Pr-of. dr. J án Racek v svojej úvodnej 
prednáške podal podrobnú analýzu ž~vota 
a diela Ludwiga van Beethovena, prtčom 
uviedol že to bola jedna z najväčších po
stáv v ~vorivom a duchovnom ľudskom vý
voji. Pri rozbore skladateľovho diela sa pro
fesor J . Racek sústredil najmä na jeho naj
plodnejšie obdobie (1801- 1812), keď vznikli 
vrcholné diela Ludwiga van Beethovena. 
Prednáška bola doplnená svetelnými dia
pozitívmi, obecenstvo sa teda mo~o obo
známiť s rukopisnými pamiatkanu a os~
bami, ktoré mali vzťahy k BeethovenoVJ. 

Konferencia, ktorá sa uskutočnila v hra
deckom kaštieli, pokračovala v nedeľu bez 
účasti verejnosti. Prof. dr. Ján Racek v 
prednáške Beethoven a české krajiny" dô
kladne obj~snil vzťah feudálnej spoločnosti 
k dielu L. v. Beethovena. Prednášateľ spo
menul skladateľove návštevy v Prahe a 
v severočeských kúpeľoch, stretnutie Beet
hovena s J . W. Goethem a ich priateľstvo. 
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l'la záver svojej prednášky objasnil Beet
hovenov vzťah k rodine Lichnovských a
jeho návštevy v kaštieli v Hradci pri Opave 
roku 1806 a 1811. Nadhodil tiež nepodlo
žené legendy o Beethovenovej návšteve 
moravských Jniest. V diskusii vystúpilo via
cero pracovníkov, ktorí hov-Orili o Beetho
venových cestách do severočeských kúpe
ľov o návštevách na Morave a v Sliezsku. 
Dr. ' Alexander Buchner hovoril o problema
tike Beethovenových návštev v Prahe. Dr. 
Theodora Straková prednášala o Beethove
nových palniatkach v Brne, o pátraní po 
Beethovenovom liste Schuppanzighovi, kto
rý bol pred druhou svetovou vojnou v Brne. 
Anton Klodner pripomenul Beethovenove 
návštevy na Slovensku! poukázal n~ d~
klady, podľa ktorých list nesmrteľneJ. nu
lenke vznikol na Slovensku, a upozorrul na 
dezolátny stav kaštieľa v Dolnej Krupej. 

Napokon bolo celkové zhodnotenie konfe
rencie a odoslali sa pozdravné telegramy 
politickým a kultúrnym predstaviteľom. 
Ustanovila sa kolnisia pre štúdium Beetho
venových vzťahov k česk~ krajÍ?_ám _ a 
k Slovensku. Na čelo koiDlSle zvolili paf
členný výbor s predsedom profesorom dr. 
Jánom Rackom. Účastníci konferencie sa 
uzniesli že konferencia sa uskutoční každo
ročne ~ z Hradca pri Opave sa vybuduje 
pamätník Ludwiga van Beethovena, k torý 
sa stane centrom beethovenovského báda
nia v Ceskoslovensku. 

Na výstave " Beethoven u nás" boli vy
stavené listy a diela Ludwiga van Beetho
vena z Národného múzea v Prahe a z Mo
ravského múzea v Brne. Okrem fotografic
kých palnÍatok na Beethovenove návštevy 
v Cechách a v Sliezsku hola tu i fotografia 
kaštieľa v Dolnej Krupej so zprávou o 
iných návštevách na Slovensku. 

Konferencia československých hudobných 
vedcov sa ukončila koncertom Ostravského 
symfonického orchestra, ktorý viedol J . 
Waldhans. Na programe bola V. a VL Beet
hovenova symfónia. 

Pri tejto príležitosti treba oceniť ~eľkú 
iniciatívu pracovníkov Krajského osvetové
ho strediska v Hradci pri Opave, kt.orú pre
ukázali pri organizovaní konferencie. Beet
hovenov pamätník bude vyjadrovať ~beli': 

1 a lásku nášho ľudu k veľkému Ludw1goV1 
van Beethovenovi. Je načase a bolo by na
ozaj vítané, aby sme si aj my vzali pri: 
klad z tohto šľachetného úsilia a zachovali 
i zachraňovali Beethovenov kult na Slo
vensku. Anton Klodner 

Z KONCERTNf:HO ZIVOTA 
V OSTRAVSKOM KRAJI 

V posledných rokoch dostával koncertný 
život v bývalom Ostravskom kraji určitej
šie obrysy a čoraz hodnotnejšiu náplň. _ Bolo 
to predovšetkým zásluhou viacerých akcií, 
ktoré si získali obľubu a veľmi rýchlo sa 
vžili: Ostravská jar, koncer ty Ostravského 
symfonického orchestra, bohatá koncertná 
činnosť orchestrálneho združenia závodného 
klubu VZKG a najnovšie tiež veľlni živá 
činnosť Parku ·kultúry a oddychu v Ostra
ve na úseku komornej hudby. V r. 1959 
sa v bývalom Ostravskom kraji uskutoč
nilo celkove 116 koncertov Ostravského 
symfonického orchestra, ktorý hosťoval v 
Prahe, Náchode, v Košiciach, vo Svite, Zi
line, v bratskom Poľsku a mal viacero vý
menných koncertov s Moravskou filharmó
niou z Olomouca, ktorý teraz patrí do Se
veromoravského kraja. V rámci tohto kraja 
sa táto spolupráca ešte _prehlbi. C~nnosť 
amatérskeho telesa ZK VZKG sa op1era o 
dlhoročné skúsenosti a intenzívnu prácu 
riaditeľa J. Pešata a nadväzuje na tridsať
ročnú tradiciu bývalej Moravskej filharmó
nie. Existuje ešte viac ďalších veľmi dob
rých amatérskych telies v bývalom Ostrav
skom kra ji, ktoré sa venujú výlučne kon
certnej činnosti alebo sú na hranici tejto 
činnosti a ĽUT, ako napr. súbor L. Sev
číka ZK Novej huty K. G. Tento súbor do
siahol niekoľko celoštátnych úspechov a bol 
tiež v cudzine. Početné spevácke súbory, 
orchestre a súbory ĽUT v Pi'íbore, Novom 
Jičíne, Koprivnici, Tfinci, Opave, Ceskom 
Tešíne, vo Frýdlante nad Ostravou, vo Fxi:d
ku-Místku, v Karvinej, početné Kluby pna
teľ ov umenia v niekoľkých mestách tohto 
kraja sa starajú o kultúrnu činnosť. 

Je to však čierna Ostrava, ktorá je stále 
centrom celej koncertnej činnosti kraja, pre
dovšetkým zásluhou profesionálneho telesa 
- Ostravského symfonického orchestra a 
teraz aj zásluhou Parku kultúry a oddychu. 
Profesionálne teleso OSO malo v r. 1957 
sto koncertov, r. 1958 dvesto dvadsaťdva 
a v r. 1959 ich bolo už tristo sedemdesiat
päť. Na mnohý ch koncertoch, najmä Ostrav
skej ·j ar i, účinkovali viacerí vynikajúci do
máci aj zahraniční sólisti. 

Park kultúry a oddychu v Ostrave pri
pravil na obdobie od októbra 1960 do mája 
1961 cyklus koncertov komornej hudby, kto
ré sa uskutočnia v novom kultúrnom stre
disku v Hale polyekranu, postavenej na vý
stavi-šti v susedstve Divadla Zd. Nejedlého. 
Táto hala má kapacitu 400- 500 miest, je 

moderne vybavená a má rovnako milé, ako· 
aj moderné a primerané prostredie práve 
pre koncerty komornej hudby, pre ktoré 
dosiaľ nebolo v strede Ostravy vhodného 
lniesta. V cykle koncertov komornej hudby 
ostravského PKO sa vystriedajú domáci aj 
zahraniční umelci svetového mena. · 

K čulému hud-Obnému životu Ostravy a 
jej dobrému menu prispeje v novej sezóne 
tiež Ostravské kvarteto, ktoré sa po svojom 
vlaňajšom medzinárodnom úspechu v Bu
dapešti na H aydnovom festivale zaradilo 
medzi naše popredné komorné telesá. Ostrav
ské kvarteto má pred sebou viacero kon
certov v luaji, čaká ho opäť zájazd do za
hraničia . 

J e isté, že Ostrava svojou kul túrnou čin
nosťou rastie a zásluhou spomenutých či
niteľ ov a kultúrnych "ložiel,, profesionál
nych telies a súborov ĽUT rastie aj úroveň 
našich pracujúcich. A všetci títo činitelia 
si uvedomujú veľké, závažné poslanie svo
jej činnosti práve tu, na rozhraní českých 
krajín, Slovenska a Poľska : stále prispie
vať k družbe, priateľstvu a úzkej spolu~ 
práci troch dobrých susedov. Preto hosťujú 
početní umelci z Poľska a zo Slovenska v 
Severomoravskom kraji, ostravskí umelci na 
Slovensku alebo v Poľsku. 

J. Stépánel~ 

V ÄCLA VKOV OLOMOUC 

Filozofická fakulta Univerzity Palackého 
bude v roku 1961 pokračovať v usporia
daní umelecko-vedeckých konferencií "Vác
lavkovho Olomouca". Pri príležitosti vý
ročia smrti Bedi'icha Václavka. t. j. 5. marca 
1961, usporiada dvoj- až trojdiíovú lwn{e
renciu, venovanú českej },ramárskej piesni. 
Konferencia bude celoštátna a nie je vy
lúčené, že sa na nej zúčastnia aj zahraniční 
hostia. Materiály konferencie budú vydané 
v sborníku, k torý sa stane základnou pra
covnou pomôckou pre otázky českého kra
márskeho spevu. 

* 
V novembri t. r. oslavuje svetoznámy or-

chester Drážďanskej filharmónie, ktorý spo
lu so svojím dirigentom prof. Heinzom Bon
gartzom hosťoval aj v Bratislave, 90. výro
čie svojho založenia. Na jubilejných kon
cer toch bude mať premiéru viacero orches
trálnych noviniek, venovaných orchestru a 
jeho dirigentovi: Symfonický valčík Johan
na Nepomuka Davida, Symfonický prológ 
Johannesa Paula Thilmana, 7. Suita Fidelia 
Finkeho a Sinfonietta 1960 Giinthera Ko
chana. 
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I. .FESTIVAL 
J:UDOVEJ mSTRUMENTALNEJ HUDBY 

A I:UDOVEHO SPEVU V ZILINE 
6.-7. AUGUSTA 1960 

V porovnaní s festivalmi ľudovej hudby, 
ktoré sa hždoročne konajú v Strážnici, Vý
-chodnej, Starom Smokovci, Veľkej, Strako
niciach a inde, mal žilinský festival dve 
zvláštnosti: 

1) sústredil sa hlavne na inštrumentálne 
pt·ejavy, spev a tanec boli len funkčným 
-doplnkom, 

2) dominantou programu bola Klenot
nica, v ktorej vystupovali ľudoví umelci 
s autentickými formami ľudovej hudby. 

Festival ukázal hlavné typy našich ná
strojov: pastiersku trúbu (J. Mičkalík, Vy
drná), bezdierkovú rífovú píšťalu (J. For
twtík, Brvnište), fujaru (J. Nosáľ; Hriňová), 
flautičku (J. Vý.boch, Zvolenská Slatina) a 
gajdy (J. Králik, Cierna Lehota). Z muzík 
:sa na festivale zúčastnili združenia z Hro
-chote, Klenovca, Suchej H ory, Terchovej, 
Kežmarku, Vyšných Raslavíc, Kendíc, Stre
kova a Cierneho Balogu, a to v takom zlo
:žení, aby sa ukázali všetky typy nástrojo
vého obsadenia od sláčikového tria (Ter
·chová) cez kvarteto, kvinteto po menšie ko
morné združenia s cimbalom (Klenovec, 
Strekov) a aby boli zastúpené muziky zo 
všetkých našich hudobnoštýlových oblastí. 
Cel)• program Klenotnice, naplnený invenč
nou sviežosťou, vyváženou a presvedčivou 
reprodukciou, ako aj iskrou momentálnej 
improvizovanosti, sa skončil veľmi úspešne. 
Keď sa pred 10 rokmi začal cieľavedomejší 
výskum naš·ej ľudovej inštrumentálnej hud
·by, skeptici tvrdili, že ľudové nástroje a 
nástrojvá hudba už nežijú, ba že aj pies
ľiová tvorivosť je už v štádiu vymierania. 
Yýskum však ukázal opak, odkryl bohatú 
a živú inštrumentálnu tradíciu, ktorá wnož
nila pripraviť aj žilinský festival. T)•ch 50 
.až 60 ľudov)•ch inštrumentalistov, ktorí sa 
podieľali na programe, reprezentovalo stov

"l<:y ľudových umelcov, takže o rok, dva, 
ak sa pripraví ďalši podobný festival, bude 
možné zostaviť program z iných wnelcov. 
V žilinskej Klenotnici sa ukázala najmä 
,osobitosť našich muzík, hlavne veľká roz
manitosť ich cifrovacej techniky, ktorá má 
v každej . oblasti iný charakter. Viazaná, 
ľahká, glizandová technika oravských a 
tatranských muzík s drsným a jednodu
chým harmonickým pôdorysom (Terchová, 
Suchá Hora) stojí voči hravej, perlivej 
technike primášov v detvianskej a gemer
skej oblasti (Klenovec) s h;~rmonicky mäk-
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k~·m, premenlivým sprievodom, pretkaným 
svietivým zvukom cimalu. V tej istej ob
lasti máme zase dravý, tvrdý prejav Hro
chote, naplnený strhujúcim vnútorným dy
namizmom melodickým i harmonickým. 
Niekoľko desiatok kilometrov západne cha
rakterizuje horehronské muziky vyhranenosť 
hudobných foriem, ustálenosť variačnej 
techniky s vyrovnan)•m, pritom hutným 
zvukom sláčikovej štvorky s V)'Váženou 
dynamikou a neobyčajne tvárnym tempom. 

Režijná koncepcia programu Klenotnice 
"Hudba nášho ľudu" (M. Gábriš) bola po
stavená na polyeluánovej technike s použi
tím širokouhlého filmu a diapozitívov. Do
minovalo v nej intímne komorné ladenie. 
Hoci bola "i:ipná a vynachádzavá, chýbalo 
jej dopracovanie a sklbenie celého pásma. 
Neraz sme videli, že účinkujúci zanikli v 
záplave ilustratívnosti. 

V druhom programe " Za radostný život", 
ktorý bol postavený ako bežná estráda, vy
stupovali mnohé súbory ľudovej umeleckej 
tvorivosti zo Záriečia, Skalice, Safáriko·va, 
DTU - Martin, B. Bystrice a profesionál
ne, ako aj poloprofesionálne súbory Lúčni
ce a E. Farkaša. Na záver odzneli v podaní 
100-členného sláčikového súboru a mieša
ného sboru, zloženého z členov súborov 
ĽUT, úpravy skladieb z Hrochote, Streko
va, z východného Slovenska a goralskej 
oblasti. e-o 

FESffi'AL DYCH OYYCH HUDIEB 

21. augusta t. r. sa v Leviciach uskutoč
nU I. celoslovenský festival dychových hu
dieb. Túto akciu treba rozhodne privítať a 
oceniť, pretože tejto oblasti sa doteraz ne
venovala patričná pozornosť. Ze si dychová 
hudba takúto akciu zaslúži, svedčí aj úro
veň festivalu; neslobodno totiž . zabúdať, že 
tu ide o hudobnú oblasť, ktorá je v živote 
nášho ľudu veľmi rozširená a obľúbená, a 
],eď sa bude usmerňovať, kontrolovať a pod
porovať, môže zohrať pozitívnu úlohu. 
Usporiadanie festivalu v Leviciach malo tiež 
svoj význam, pretože i týmto spôsobom 
sa môže ovplyvniť kultúrny a hudobný ži
vot v menších mestách. 

Skôr než prejdeme k čiastkovým otáz
kam a problémom festivalu, treba povedať, 
že prvý celoslovenský festival dychových 
hudieb bol celkove úspešný a priniesol aj 
niekoľko milých prekvapení. V tomto člán
ku nemôžeme objektívne posúdiť všeobecnú 
úroveií. dychovej hudby, Netože festival· 
mal jednu veľk1í ncv)•hodu : temer celý pro-

Svekul?tívne ~~dobné teórie nachádzame ai u nás. . 
homskeho arc1blskupa Ladislava Zalku An t . · V poznámkach neskoršieho ostn-
Scholae sarospatakiensis" z roku 1498 " d-~-at!ones a_.stron~'!lÍco, philologico et musico 

m e ~unym mozno narsť tento obrazec, z ktorého 
sa vysvetluiú i základy hudby 
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gram h rali sucasne všetky súbory spoločne 
(okrem niektorých skupín, podľ a inštrumen
tácie). Z tohto dôvodu to vlastne nehol fes
tival, ale veľký koncert spojených dycho
vých hudieb. Od festivalu sa žiada, aby 
nám umožnil plnší pohľad na program, tvor
hu najrôznejších for iem, aby bol prehliad
kou interpretačnej úrovne jednotlivých dy
chových súborov. Tým, že sa usporiadate
lia rozhodli p re spoločné vystúpenie súbo
rov; bola ovplyvnená aj voľba programu, 
ktorý obsahoval skladby p revažne s veľkou 
a špeciálnou inštrumentáciou. V takomto 
obsadení vyzneli síce niektoré skladby veľ
mi efek tne a pôsobivo, no festival tým zá
roveň upozornil aj na mnoho problémov 
a otázok, týkajúcich sa tvorby, inštrumen
tácie, úprav .a interpretácie v oblasti dy
chových hudieb. 

Všimnime si najp rv prvú časf programu, 
v ktorej odzneli tie to diela: Pieseň pracu
júcich od Alexandra Moyzesa (v úprave p or. 
Pribelu), predohra Karola P ádivého Rušaj, 
junač, Zbojnícl..--y tanec J anka Matušku, šty
ri časti z hudby k filmu Mladá garda od 
Dimitrija Sostakoviča (v inštrumentácii Ka
rola Pádivého) a Mierová kantáta Dezidera 
Kardoša (v inštrumentácii m jr. Belaja). O 
interpretácii týchto diel možno jednoznačne 
povedať, že za daných okolností, keď okrem 
vojenskej posádkovej hudby tvorili vyše 
400-členný orchester amatéri, robotníci a 
roľníci, pre ktorých je hra v súboroch po
tešením, holi tieto diela zahrané veľmi 
dobre. No nemožno nepoznamenať, že dielo 
vyznie najpôsobivejšie a na jsilne jšie v pô
vodnom znení. Pri dnešnom rozvoji roz
hlasu a telev ízie, pri vznikaní krajových 
symfonických orchestrov a operných scén 
hudú mať poslucháči dosť možností hudoh· 
ne sa vzdelávať a oboznamovať so symfo
nickou tvorbou. Preto si najviac cením pô
vodné dielo Pádivého Rušaj, junač, ktoré 
vychádza zo zvukovej p redstavy a výrazo
vých m ožností dychového orchestra. J e sa
mozrejmé, že v tomto smere treba zastávať 
iné s tanovisko p ri menších formách a p ri 
skladbách estrádneho charakteru alebo úžit
kového poslania. Tak napríklad inštrumen
tácia Smetanovej polky Našim devám vy
znela veľmi slabo a nevýrazne, zatiaľ čo 
skladby estrádneho charak teru, , -~o napr. 
Dunajevského J arný pochod ale~~ Móžiho 
charakteristická skladba Tra ja figliari, mali 
švih i efektnosť a j vo zvuku dychového or
chestra. Dohre vyzn eli a j Brigádnická p olka 
Viléma Kyrála a -pochod Jindi'icha Pravečka 
Víťazným krokom, ktoré vY-chádzajú pria
mo z p rjldstavy zvukových možností, nos-

nosti hudobných myšlienok a, funkčnosti 
jednotliv),ch nástrojov a nástrojových sku
pín. Treba uváž~ť význam a prinos úprav 
p re tú-k torú skladbu. Tento problém má, 
samozrejme, hlbšie korene, a to je práve 
nedostatok pôvodnej literatúry, p retože to· 
mu žánru hudby sa venu je pomerne málo 
profesionálnych skladateľov. Z toho, čo som 
na festivale počul, usudzu jem, že sklada
telia príliš a neprávom podceňujú dychové 
hudby, p retože ich popularita a pôsobenie 
na najširšie masy poslucháčstva bude mať 
pri ďalšom zanedbávaní negatívny vplyv 
na rozvoj hudobnosti. S týmto problémom 
sme sa stretli aj na levickom festivale,. keď 
pred začiatkom festivalu hrala detská d y
chová hudba. Bolo až zarážajúce, čo všetko 
sa dostalo do ich repertoáru. 

V skupine malých inštrumentálnych sú
borov zahrala vojenská "sedmička" veľmi 
v tipnú a výborne inštrumentovanú charak· 
teristickú 'skladbu Adamovského : Koniec fa
šiangom. Takýchto foriem a skladieb malo 
byť na festivale viac. 

Dobré tradície dychových hudieb nevy
mreli, no v dnešnom búrlivom spoločenskom 
i kultúrnom vývoji, keď sa tak úspešne roz
víja symfonická, operná i tanečná hudba, 
treba podať pomocnú ruku aj d ychovej 
hudbe, aby v dôsledku neodborného alebo 
komerčného záujmu nestagnovala. Aj dy
chová hudba má svoje kúzlo. Bez nej by 
sme si asi ťažko vedeli predstaviť manifes
tácie, ľudové veselice alebo dožinkové sláv
nosti. Treba si uvedomiť, že je to jedna 
z mnohých možných foriem zvyšovania hu-· 
dobnosti a ovplyvňovania vkusu našich p ra
cujúcich. 

Veríme, že Ievickým festivalom sa položil 
základ p re uskutočňovanie ďalších podob
ných akcií, ktoré prinesú kladné výsledky 
pre r ozvoj dychových hudieb. Na budúcom 
festivale dychových súbor ov by sme radi 
počuli čo najviac pôvodnej tvorby. Iste by 
poslúžilo veci, keby sa z príležitosti festival u 
uskutočnila beseda alebo konferencia o prob
lémoch t ohto žánru, kde by si dirigenti i 
skladatelia mohli vymeniť názory a skús~
nosti. 

Prvý celoslovenský festival dychových 
hudieb, ktorý sa uskutočnil v Leviciach v 
rámci osláv 16. výročia Slovenského ná
rodného povstania a okresných mierových 
dožiniek, obohatil aj hudobný život tohto 
mesta. Bolo by dobré, keby sa festival dy
chov)·ch hudieb uskutočnil vždy v niekto
rom inom meste. 

Marián Jurík 
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IV. CELOSLoVENSKÉ SLÁVNOSTI 
SBOROVÉHO SPEVU V BANSKEJ · 

BYSTRICI 

Banská Bystrica sa stáva už tradičným 
'strediskom každoročného stretnutia sloven
·ských amatérskych speváckych sborov. I 
·tohto roku v predposlednom augustovom 
·týždni sa obyvatelia · centra Stredosloven

. ského kraja a jeho blízkeho okolia mohli 
-oboznámiť s výsledkami práce spevokolov 
od III. celoslovenských slávností ( uskutoč
nili sa začiatkom júla 1959 ). Kým minulo
ročná prehliadka bola viac-menej autonóm
nym podujatím, len voľne zapadajúcim do 

· rámca podujatí z príležitosti 15. výrÓčia Slo
-venského národného povstania, tohoročné 
slávnosti tvorili vlastné vyvrcholenie osláv 
16. výročia SNP a 15. výročia oslobodenia 
-našej vlasti v Banskej Bystrici. Priebeh 
·slávností neporušil tradičný úzus: v pred
večer vlastného spoločného vystúpenia (27. 
:augusta) účinkovali jednotlivé,. resp. spoje
né sbory na niekoľkých miestach. V Ban
.skej Bystrici to ·boli spojené detské sbory 
OSS Boleráz a ODD Trenčín ( dirig. J. Ben
,de a L. Weiser), Spevácky sbor bratislav
.ských učiteliek (dirig. B. Valašťan), Brnen
·ské sdružení pri PKO ,,Foerster", hosť· .sláv
ností (dirig. K. Hradil), a spojené miešané 

.sboŕy " Ozvena" Lučenec (dirig. L. Bence) 
a "Technik" Bratislava ( dirig. V. Slujka). 
V záverečnom spoločnom vystúpení spolu
účinkoval orchester spevohry Divadla J. G. 
Tajovského pod taktovkou J. Kendeho. Vo 
Zv olene vystúpili Zenský sbor Pedagogic
Kej školy z Turčianskych Teplic ( dirig. F. 
'Supín), spojené detské sbory Cs. rozhlasu 
v Bratislave ( dirig. F. Zborovjan), Spevác
Ky sbor slovenských učiteľov (dirig. dr. J. 
Haluzický a J. Valach) a spojené miešané 
sbory "Zvon" Sereď a Učiteľský sbor Ko
-šice-mesto ( dirig. S. Gajdoš, V. Karmažín a 
J. Vakoš). V závere sprevádzal spoločné 
vystúpenie Krajský symfonický orchester 
·z Banskej Bystrice pod vedením D. Nágla. 
Na Sliači sa predstavili spojené detské sbo

·ry OSS Makov a JSS Turzovka (dirig. V. 
Cernota a L. Maršalko ), robotnícky spevác

·'ky sbor "Bradlan" pri UK CSD ·Trnava (di
rigent Vojtech Brós); Ľudový spevokol uči
teľov Slovenska (dirig. Vojtech Adamec) -
tieto spevokoly úč~nkovali i spoločne - spo
jené miešané sbory učiteľov Spišská Nová 
Ves a Košice-okres; o orchestrálny sprievod 
·sa postarali členovia Košického rozhlasové
ho orchestra zu dirigovania V. Adamca a J. 
Sandríka. V Dúbravici účinkovali spojené 
·detskéVsbory OSS Jenkovce a:. JSS Sečovce 
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(dirig. P. Chvála a I. ' Vavrek), · spevácky 
sbor "Grafocelpap" Ružomberok (dirig. A. 
Pavčo), spevácke učiteľské sbory Piešťany 
a Prešov-okres -(dirig. D. Vaľko), spevácky 
sbor učiteľ ov z Levoče ( dirig. K. Cillík). 
Spojené miešané sbory v závere viedli ·p. 
Brezovský, K Cillík, J. Potočár a D. Vaľko. 

Centrom IV. celoslovenských slávno-stí 
sborového spevu sa stal Festival spe·váchych 
sborov, ktorý bol 28. augusta popoludní v 
banskobystrickom amfiteátri. Tu vystúpili 
spojené telesá jednotlivých kategórií za 
striedavého dirigovania väčšiny menova

·ných dirigentov, ku ktorým sa pridali i J. 
M. Dobrodinský, Z. Mikula a J. Halaj. Z 
repertoáru detských sborov najviac zaujala 
úvodná skladba O. Ferenczyho . Máj; no 
i ostatné dielka zapôsobili sviežosťou ' mla
dých hlasov a bezprostrednosťou detského 
prejavu. Popri nich dosť matne vyznelo 
vystúpenie ženshých sborov pre relatívne 
malý počet účinkujúcich i dosť j ednotvárny 
repertoár, pochvalu si však zaslúži sólist
. ka M. Durindová za prednes ľudovej pies
ne Tancovala a neznala v úprave S. J urov
ského. Z programu muž.~kých sborov upú
tala najmä Mikulova Počúvaj, počúvaj (só
lo A. Juríček), Tollerova-Mikulova Robot
nícka pieseň a hlavne výborný Verbunk O. 
Ferenczyho. Dominantami miešaných sbo
rov boli V pred, priatelia! z Desiatich poém 
D. Sostakoviča a hymnická pieseň národ
ného umelca E. Suchoňa Aká si mi krásna. 
Záverečné vystúpenie spo;ených · sborov 
(okrem detských) za sprievodu spoiených 
orchestrov vyvrcholilo Drejslovou kantátou 
Pieseň o Fučíkovi. Rámec programu tvorili 
básne slovenských a českých poetov v po
daní členov činohry SND Z. Grúberovej a 
A. Mrvečlut. 

Pri porovnaní tohoročných Slávností s 
vlaňajšími sa ukazuje, že mali o niečo men
ší spoločenský dosah: kým vlani mohli prvú 
časť programu sledovať občania siedmich 
miest, toho roku bola sústredená iba na 
šty ri miesta ; tiež ohlas Festivalu ( amfiteat
rálneho vystúpenia) hol neporovnateľne men
ší - keďže simultánne prebieha júce .špor
tové podujatia sa tešili väčšej pozornosii 
publika. Je to škoda, veď bohatý program 
Slávností by si zaslúžil väčší záujem - už 
aj vzhľa'~om na funkciu tohto podujaiia, 
naznače:ilú v úvode. To, pravda nezname
ná, že ~ práci sborov i v org~nizácii ich 
spoločného podujatia by 'sa nedalo ešte vše
ličo zlepšiť. Predovšetkým sa žiada zvyšo
vať počet naštudovaných skladieb a p rehl
bovať úroveň ich zvládnutia (pajmä ·. po 
stránke formovej ucelenosti). Tie'ží ·sa treba 
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starať o rast nových sborov a o rozs1renie 
už existujúcich, veď nikdy v minulosti ne
mali také dobré podmienky p re svoje účin
kovanie (mali však asi viac entuziazmu): 
platí to najmä o mužských a ženských sbo
roch. Otvorenou ostáva i otázka termínu 
Slávností. Zdá sa, že je výhodne jšie usku
točniť ich začiatkom leta, ešte pred odcho
dom členov sbor)l na dovolenky a prázdni
ny, pretože vted y . ešte nie je prerušená 
kontinuita práce sborov. Tiež čas venovaný 
prípravám spoločných vystúpení by mohol 
byť dlhší; dva-tri dni sú na to ozaj málo 
(to, samozrejme, platí i pre sprevádzajúce 
orchestre). Treba zároveň pouvažovať o ori
ginálnejšom rámci vystúpenia ; z doterajšie
·ho rámcovania občasnými básňami sa mô
že stať ošúchané klišé, najmä ak výber 
básní nie je vždy najšťastnejší (ako to holo 
práve na tohoročnom festivale v protiklade 
s predvečerom v banskobystrickom Národ
nom dome). Aj spojujúci komentár (roz
hodne nemôže byť na škodu) by mal byť 
premy slenejší a zasvätenejší. I propagácia 
Slávností hy mohla byť účinnejšia, aby sa 
tí, ktorým sú určené, mohli na nich zúčast
niť v dostatočnom množstve. 

Záverom treba apelovať na našich skla
·dat efov, aby vytvárali viac nových skla
d 1Ch p re sborové telesá, a na všetkých mi
lovníkov hudby, aby sa sami zapájali do 
činnosti amatérskych spevokolov , resp. 
k ých hudobných súborov,, a tak propago
vali ich dôležité poslanie v kultúrnej re
volúcii. (ra) 

Y fCHODNE SLOVENSKO NA FE STIVALE 
ĽUT 

V júli R v auguste t. r . usporiadal Osve
tový ústav v Bratislave niekoľko vydarených 
festivalov ĽUT. Keďže si tieto podujatia 
vy žiadali rozsiahle prípravy (komisionálny 
výber súborov, príprava povinných spoloč
ných programov, previerka ich priprave
nosti a pod.), chceme v súvislosti s účasťou 
súborov na celoslovenských festivaloch I :UT 
poukázať na situáciu v oblasti ľudovej ume
leckej tvorivosti (hudobný úsek ) vo Vý
chodoslovenskom kraji. 
Účasť súborov na prvom festiva,k ľudovej 

inštrumentálnej hudby a ľudovťJ:l.o spevu 
(Zilina, 6.- 7. aug. 1960) dáva dostatočný 
obraz na úseku hudobného folklóru (z in
terpretačnej stránky) v našom kraji. V ka
tegórii pôvodných súborov sme mali po
merne dobré zastúpenie (tri ľudové hudby , 
dve spe":{lfke folkloristické skupiny , jeden 

gajd6š), čo svedčí o peknej úrovni pôvod
ných ťudových hudieb (s p r ihliadnutím, že 
niektoré ľudové hudby sa festivalu z rôznych 
príčin nezúčastnili) . No treba priznať, že 
čoraz ·viacej badať nepriaznivé vplyvy tzv. 
mestského (l,avíarenského) štýlu. Úpravou 
smerníc o príležitostnom odmeňovaní ľudo
v)·ch hudobníkov mnohé ľudové hudby 
vidia v svojej činnosti zdroj vedľajšieho zá
robku a tie to smernice často uplatňujú i p ri 
účinkovaní v súboroch I:UT. Stav sa zhor
šuje aj tým, že folkloristické skupiny (mys
líme tým všetky súbory ĽUT, ktoré využí
vajú hudobný i tanečný folklór) dostávajú 
málo metodickej p omoci (pokiaľ sa usku
točňujú inštruktáže, nie zriedkavo ich robia 
,,p raktici", ktorým chýba odborná p ripra
venosť) a dorast p re tento úsek ponechá
vame náhode. I keď je hudobný (i tanečný) 
folklór východného Slovenska príťažlivý, 
jednako sa ok rem súborov ľudového tanca 
(ktoré si poväčšine zadovažuj ú nekvalitné 
ľudové hudby za uvedených podmienok) 
stretávame iba kde-tu s orchestrami ľudo
vých nástrojov. Na spomínanom festivale 
sme mali len' j ednu ľudovú hudbu v spo
ločnom programe ! Na t omto úseku už dlhší 
čas nedosahuje náš k raj pozoruhodne jšie 
výsled ky. 

Ak máme byť v našom príspevku dôsled
ní, treba bez · skrašľova.nia priznať stav , aký 
tu v skutočnosti je : na celoslovensk 'Jm fes
tivale dychových hud ieb v Leviciach sme 
mali jedinú d ychovú h udbu (ZK VSS Koši
ce). Bývalá kra jská poradňa ĽUT zorg?
nizovala festival dychových hudieb Košic
kého kraja (Kežmarok, jún 1959), druh)· nol 
už takmer p ripravený (Rožňava, máj 19ou) 
- no dosiaľ sa neuskutočnil_ Nad situáciou 
na tomto úseku by už konečne bolo potrebl).é 
vážnej šie sa pozastaviť (stačí porovnať počet 
a úroveň dychových hudieb v období sú
ťaže R Oll 1956- 57 a dnes). Nemožno sa 
nečinne dívať na rozpadávanie dychových 
s~o_ro:v a 1\a ~les~~ie ~~eleckej úrovne tých 
suborov, k tore " z1v0r1a . 

P roblematika tanečnej hudby (ako sledu
jeme už roky) je podobná ako v ostatných 
krajoc.h, nebudeme sa teda o nej širšie zmie
ňovať. Veď samotný I . celoslovenský festival 
tanečnej hudby potvrdil, že takéto podujatia 
treba uskutocúovať a dôkladne pripravovať 
po stránke umeleckej a organizačnej . 

Nakoniec sme si nechali úsek sborového 
·.spevu. Hoci s umeleckou úrovňou v porov
narú . .<;· in)·mi k ra jmi v niektor)rch kategóriách 
zaostávame (mužské a ženské sbory ), po
tešiteľný. je rast detských a miešaných sbo
rov (čo . d.q . počtu i kvality,), Na I V;,, sláv:-
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nos,tiach sborového spevu v Banskej Bystrici 
sme mali tri detské a sedem miešaných 
sbprov (výhodou tohoročných slávností bolo 
z'adelenie miešaných sborQv dQ dvoch stup 
rlQy. Tak dostali príležitosť i stredne vyspelé 

. sbory ). Dobrú, ba záslužnú činnosť vykoná
vajú okresné učiteľské spevácke sbory. Popri 
koncertnej činnosti vychovávajú sbormaj
st~ov detských shorov, najmä ak majú od
horné vedenie. Významný podiel na priaz
nivej situácii mali aj početné pQdujatja v 
rámci kraja: uskutočnil sa krajský festival 
shorového spevu, dva tematické koncerty, 
kt~ždoročne sa usporiadalo odborné škQlenie 
sbormajst11ov, bývalý Krajský osvetový dom 
.v Košiciach vydával inštruktívne skladby 
-pre začínajúce spevácke sbory a pod. 

Hoci pQ.Čet a rozsah festivalov ĽUT nie 
je rozhodujúcim činiteľom kvantitatívneho 
ani umeleckého rastu súborov, tieto podu
jatia predsa dávajú dobrú príl~žitosť na 
uplatnenie ich progTamu, príprava festivalov 
si saina vynúti intenzívnejšiu starosilivosť 
-a porrioc zainteresova~ým súborom - ich 
umelecká úroveň sa môže stať " školou" pre 
dirigentov i členov uh1eleckých kolektívov. 
A napokon správnym usmerňovaním pre
hliadok ĽUT možno umocniť ich vychovný 
dosah (napr. 15. v)·ročie oslohoderua Košíc 
oslávilo okolo tisic spevákov· slávnostným 
koncertom revolučných piesní). Skoda, že 
len málo okresov v našom kraji venuje 
pozornosť organizovaniu vlastn~·ch prehlia· 
dok súborov ĽUT (okrem STM). Zlepšenie 
právom očakávame od Okresných osveto· 
vých domov. Ľudo Beleš 

ZA UMELCA SúCASNOSTI 

V dňoch 19. a 20. septembra toht~ roku 
zišli sa v Prahe na celoštátnej konferencii 
pracovníci umelecký ch škôl, aby za účasti 
ministra školstva a kultúrv dr. Františka 
Kahudu rokovali o zásadných otázkach, 
ktoré pred nich stavia uzákonenie socialis
tického zriadenia našej republiky a hľadali 
ďalšie možnosti spájania umeleckej práce 
na školách so životom, a tak prispeli k u
rýchlenému dovŕšeniu socialistickej kultúr· 
nej revolúcie. 

Stredobodom pozornosti tejto konferencie 
bolo najmä spresnenie podstatných čŕt pro
filu absolventa umeleckej škQly ako budú
ceho umelca a umeleckého pracovníka v 
etape rozvíjania prvkov komunistickej spo
ločnosti. Preto má a bude mať ideová strán
ka výchovy mladých umelcov na našich 
školách zvlášť dôležité miesto. Zdôraznenie 
ideovgsp však, nesmie znamenať pokles od-
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hornej úrovne. Neuspokojíme sa s p rostred
nosťou. Pravda, čo sa žiada od absolventa, 
to sa vo zvýšenej miere predpokladá u pe-· 
dagóga. Ten musí byť nielen autoritou ume
leckou, ale aj politickou. 

Umelecké školy budú hľadať nové formy, 
ktorými by sa ich absolventi oboznamovali 
s problémami života a nadobúdali skúse· 
nosti. ktoré im poskytnú bohaté inšpiračné· 
zdroje k tvorivej práci. Jedným zo zdro
jov týchto poznatkov bude na umeleck)'ch 
školách ľudová umelecká tvorivosť, ako jed
na z foriem, ktorá napomáha prekonávať' 
rozdielnosť duševnej a telesnej práre a ich . 
doterajšiu vzájomnú odtrhnutosť. To bude 
dôležitý činiteľ, mýchľujúci zrod umenia 
komunistickej spoločnosti, keď sa bude na 
rozvíjaní umeleckej kultúry podieľať vše
tok náš ľud. Umelecká výchova ľudu - v 
zhode s politickými smernicami KSC - je 
a musí byť preto v pop redi záujmov ume
leckých škôl, ktoré musia počítať aj s ras
tom nových kultúrnych inštitúcií, ktoré sa 
budú podieľať na ideovej a odbornej vý
chove ľudu. Aj pre tieto ustanovizne treba 
vychovávať pracovníkov-umelcov, pre kto
rých je aktívna verejná politická práca ne
oddeliteľnou súčasťou ich tvQrivej činnosti. 

Sírka úloh umeleckých šM l si vynucuje 
spoluprácu všetkých zainteresovaných, te
da okrem straníckych organizácií, organi
zácií CSM a ROH na jmä spoluprácu ume
leckých sväzov, k toré sa dosiaľ na budoovaní 
a rozvíjaní umeleckého školstva nezúčast
I'íovali mierou, ktorá by zodpovedala ich 
poslaniu a významu. 

Konferencia rokovala v podstate o tých
to bodoch, uvedených vo veľmi konl•rétne 
koncipovanom základnom referáte súdruha 
ministra, a svoje uzávery zhrnula do rezo
lúcie, ktorá bude pre umelecl<é školy vý
chodiskom do ďalšej práce. i· h. 

* * * 
HUDOBNOHlSTORICKY ARCH1V 

V MARTINE 

Dňa 5. augusta bola v Martine ustavu
júca schôdza, na ktorej sa založil Ústredný 
hudobnohistorick)r archlv. TentQ archív sa 
buduje ako zložka Literárneho archívu Ma
tice slovenskej, čo je celkom prirodzené, 
pretože l\.fatica slovenská už doteraz mala 
najväčšie zbierky slovenský ch hudobných 
pamiatok, k toré hudú základom pre budúci 
Hudobný archlv (rukopisné zbierky ľudo
vých piesní Bartóka, Plicku, Halašu, Bar
tókove fonografické valce atď.). Pri archíve 
sa vybudu je a j centrálna slovensl•á disko· 
téka a m úzeum hudobných nást.rqjov. 

·'SALZBURSRE SLÁVNOSTNE HRY 1960 

Ako člen delegácie Sväzu českosloven
:Ských skladateľov mal som v diíoch 17.--
26. augusta možnosť navštíviť Salzburg, 
slävne rodisko Wolfganga A. Mozarta. V 
tomto prekrásnQm rakúskom meste, dýcha· 
júcom slávnou muzikantskou históriou, ko· 
·nali sa už po štyridsiaty raz tzv. Salzbur ské 
slávnostné hry (Salzburger Festspiele) .
'festival dramatického hudobného umen1a. 
Nič sa nestalo že som videl iba program 
posledných d~sať dní festivalu, pretože 
všetko, čo wm počul a videl, predčilo moje 
'Očakávanie a potvrdilo vysokú úrovel'í fes· 
t ivalu. Nesporne má na tom najväčšiu zá
-sluhu umeleck)' vi'edúci festivalu Herbert 
von Karajan, salzburský rodák, inteligentný 
!Umelec s jedinečným hudobným vkusom, 
·dnes jeden z najslávnejších svetových diri
.gentov. (Mimochodom, pre nezhody s no"ľm 
festivalovým výborom odchádza KaraJan 
·z umeleckého vedenia.) Teda slávna tradicia 
-salzburských festivalov, ktorú budovali osob· 
nosti, ako Arturo Toscanini, Bruno Walter, 
Wilhelm Furtwängler, Richard Strauss, Cle
mens Krauss, Hans Pfitzner, Franz Schalk, 
:ako aj mnohi slávni speváci a inštrumenta
listi sa i tentoraz potvrdila. Styridsiata fes
tiv;lová sezóna bola o to slávnostnejšia, že 
-sa po prvý raz otvorili brány tzv. nového 
Festspielhausu. nového domu hudby, ktorý 
má kapacitu 2400 miest t.r je vybavený. naj· 
modernejšou technikou a skvelou akustikou. 
Veľké operné predstavenia, ako aj symfo· 
nické koncerty, znejú tu čistotou priam ste· 
reofónneho zvuku. Okrem tohto domu hudby 
sa menšie opery a koncerty predvádzajú 
i v starom Festspielhause alebo v krytom 
prírodnom amfiteátri, tzv. Felsenreitschule, 
kde som počul napríklad Verdiho Dona 
-<:ar losa. 

Už hneď prvé predstavenie (Straussova 
'Opera Gavalier s ružou), ktorú som počul, 
ma priam ohromilo. Operu naštudoval a so 
zmyslom pre všetky bravúry a vtipnosť par
:titúry perfektne viedol (spamäti) H erbert 
v, Karajan. Znovu treba zdôrazniť verkú 
:muzikalitu a inteligenciu, ako a j obrovské 
technické schopnosti tohto dirigenta, ktorý 
-zložitú partitúru s viacerými úskaliami (me
nej pozorný dirigent by ľahko mohol sklz
nuť do banálnej interpretácie niektorých 
miest) zvládQl s obdivuhodnou ľahkosťou a 
:5 patričným rozhľadom ·vo f?rme a ~tavbe 
opery. V hlavných úlohách tr1umfovah Sena 
Jurinac (Octavian), Lisa della Casa (kňažná 
Werdenberg) a Otto Edelmann (barón Ochs). 
Orchester' 'viedenských filharmonikov a s bor 

Herbert von Karajan 

viedenskej Státnej opery im bol r ovnocen
ným a bezpečným partnerom. V ďalšieh 
éh'íoch som mal možnosť počuť a Yidiet dve 
Mozartove opery : Carovnú flautu s dirigen· 
tom Josephom Keilberthom (bývalý dirigent 
pražského nemeckého divadla) a Dona Juana 
opäť s Herbertom von Karajanom. Obe ope· 
ry boli p redvedené na javisku starého Fest· 
spielhausu a svojou interpretačnou úrovňou 
vyvolali nadšený ohlas. Kým Keilherthovo 
podan ie Carovnej flauty sa vyznačovalo 
prísnym rešpektovaním ·partitúry a bolo 
akési odmerané, no rozhodne nie chladné, 
zatiaľ Karajan "rozkoncertoval" svojich spe
vákov a filharmonikov a umožnil nám vi
dieť predstave11ie, na ktoré nie je možné 
zabudnúť. Muzikálna rozšafnosť, vtipnosť a 
hravosť tejto geniálnej Mozartovej partiťúry 
a Karajanove dirigentské umenie tu slávili 
svoj triumf. V Caroviiej flaute upútali spe
váci Walter Berry (Papageno), Gottlob Frick 
(Sarastro) i mladá, talentovaná bulharská 
speváčka Elena Rajna (kráľovná noci). Don 
Juan mal medzinárodné obsadenie a i . tu 
treba opäť vyzdvihnúť herecké umenie a 
zvučný barytón Waltera Berryho (Leporel
lo), skvelé hlasy Elisabeth Sc_hwarz~opfovej 
·c donna Elvíra), Leontýny Pr1ceove1. ( don~a 
Anna) i Eberharda Wächtera (don G10vanm). 
Sklamala nás zastaralá, tradicionalistická in· 
scenácia Carovnej flauty (Gii.nther R'enner), 
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Sctna z opery Don Carlos. Na sn!mke verký in
kvlzltor (Rafaele Arié) a v pozad! španielsky krAr 
Filip II. (Boris Christov) Foto: P. S. F. 

zatiaľ čo v odvážnejšej inscenácii Dona 
Juana holo možné cítiť i režijné zásahy sa
mého Karajana. 

Našu pozornosť vzbudili i ďalšie dve 
predstavenia. Predovšetkým inscenácia Ver
diho Dona Carlosa v krytom amfiteátri, kde 
slávil svoje veľké víťazstvo Bulhar Boris 
Christov (Filip II.), dôjstojný nástupca sláv
neho Fedora Saľapina, a Christa Ludwig, 
mladú speváčka viedenskej · Státnej opery 
v úlohe princezny Eholi. Predstavenie spo
ľahlivo a muzikálne viedol dirigent milán
skej Scaly Nello Santi. Zo súčasnej tvorby 
bolo na programe scénické oratórium "Na
rodenie Pána" od švajčiarskeho skladateľa 
Franl>a Martina. Už vopred treba povedať, 
že z tohoto predstavenia, ktorému sa veno
vala veľká príprava i hlučn.á reklama (me
dzinárodné spevácke hviezdy, skvelá Berlín
ska í.lharmóllia, mladý, talentovaný diri
gent Fritz Wallberg), sme odchádzali ne
uspokojení. Biblickému námetu (naše hetle
hemské hry) chýbala dramatičnosť, statič
nosť jednotlivých obrazov podporovala dosť 
často i nevýrazná hudba. No cellwve možno 
povedať, že Frank Martin je talentovaný · 
skladateľ, ktorého hudba, vychádzajúca z 
tradícii !rancúzsltej šestky, je zdravá, vyna
chádzavá a výsostne realistická. Páčila sa· 
mi na~mä skladateľova pozorňá a jemná · 
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práca s ľudským hlasom. Réžia si so sta
tickou predlohou zrejme nedala veľa práce 
a sústredila sa na hru svetiel a farebné 
kostýmy. 

Okrem operných predstaveiú som mal 
možnosť počuť i dva symfonické koncerty. 
Viedenská filharmónia pod taktovkou mla
dého dirigenta H einza Wallberga predviedla 
Hindemithovu známu symfóniu "Mali~ 
Mathis", k torá svojimi výrazovými prostried
kami patrí dnes do klasickej hudobnej tvor.:. 
by XX. storočia, ďalej šedý a bezvýrazny 
II. klavirny koncert z r. 1937 Ernsta IGenká','· 
ktorého lmsé a dýchavičné témy i cele 
rozpracovanie zanechali na tvárach väčšiny 
poslucháčov rozpačité úsmevy. Po prestáv
ke odznela suita z baletu Vták ohnivák 
Igora Stravinského, ktorá vlastne celý kon
cert zachránila. Obecenstvo nadšene tlies
kalo tejto zdravej hudbe napriek tomu, že 
výkon viedenskej filharmónie bol tentora:.; 
matný, nepresvedčivý a nedosahoval festi· 
valovú úroveň. Naopak, druhý koncert, kto~ 
rý predviedla Berlinska filharmónia pod 
taktovkou v Amerike pôsobiaceho dirigenta 
Dimitri Mitropoulosa, bol priam senzáciou 
festivalu po všetkých stránkach. Mladá Ber
línska filharmónia sa tu predstavila ako 
symfonické teleso vysokej umeleckej úrov
ne, najmä jej dychové a sláčikové nástroje 
vynikajú ušľachtilým tónom a bravúrnou 
technickou pohotovosťou. V programe okrem 
III. symfónie (Skótskej) Felixa Mendelssohna 
-Bartholdyho odzneli Variácie pre orchester 
op. 31 (1928) od Arnolda Schônberga. I keď 
s touto skladbou, ktorá je komponovaná 
v prísne dodekafonickom systéme, nie je 
možné súhlasiť, nemožno ju prijať ako hud· 
bu, predsa neuprieme Schônbergovi jeho 
vysoké technické majstrovstvo a zmysel pre 
zvukovosť orchestra, žiaľ, v službách ne
zdravej dodekafonickej reguly. Na záver 
koncertu odznelo Debussyho More, kde sa 
orchester Berlín!-kej filharmónie doslovne 
prekonáva!. Vysoko treba ohodnotiť veľký 
dirigentský zjav Dimitri Mitropoulosa. J e to 
dirigent vzácnych umelecký ch kvalít, ktorý 
výrazným a vášnivým gestom priam vnu
cuje orchestru svoju vôľu a hudobnú pred
stavu. Tento koncert patril medzi najsil
nejšie zážitky celého festivalu. 

Nerád som odchádzal z tohto Mozartovho 
mesta. níe'sta veľkých hudobných zážitkov, 
vzácn~j ·architektúry i prekrásnej p rírody. 
Srdečne si spomínam i na pracovníkov fes
tivalového centra, ktorí boli k nám veľmi 
pozorní a zdvorilí a želali si nadviazať s na
mi čo najužšie styky. 

Dezidef.· Kardoš 

~ J 

ZÁPISKY Z HOLANDSK'F;HO FESTIVALU 

V dňoch 15. júna až 15. júla 1960 konal 
sa v Holands:l-u dnes už po celom svete 
známy Holandský festival. Od 29. júna 
do 7. júla som mal šťastie byť hosťom 
na tomto festivale. 
Hneď v prvý deň doobeda som sa poná

hľal na skúšku Concertgebauorchestra, ktorý 
dirigoval mladý, veľmi talentovaný holand
ský dirigent Bernard Heiting. J e to skvelý 
orchester , umiestnený v nádhernej koncert
nej sieni, a to tak , že za orchestrom je 
veľký organ a sedadlá pre publikum. Hneď 
30. júna, teda na druhý deň, sme mali azda 
najradostnejší zážitok, keď sme počuli Ja
náčkovu "Jej pastorkyňu", ktorú tu uviedli 
pod menom "Jenufa". Bol to veľký úspech 
dirigenta Krombholca, nášho režiséra Thei
na, spevákov Zideka a Kachela, Zídek spie
val úlohu Steva a Kachel Laca·. Krombholc 
má najväčší podiel na veľkom úspechu tejto 
opery; treba vyzdvihnúť aj Gré Brouwen
stijn v úlohe Jenufy, jej dramatický prednes 
bol priam fascinujúci. Veľmi dobrá bola 
i Kostolníčka v podaní Anny Delorie. Okrem 
sboru, ktorý nebol na patričnej výške,, bolo 
toto predstavenie hádam jedno· z najlepšieh 
na festivale vôbec. Po tomto nádhernom 
predstavení sme . spolu so Stepánom Lud
ským blahoželali našim umelcom. Stretnutie 
bolo veľmi milé a srdečné. 

Večer sme holi na Little ballet troupe from 
Bomhay. Na programe bol Panchatan tra. J e 
to rozkošný a svieži _balet zo života zvierat, 
výborne sú vystihnuté charaktery jednotli
vých zvierat a vtákov, hudba je prostá, no 
plná rytmu, výborne· režijne zladená s po
hybom jednotlivých figúr. Bol to večer sku
točne indickej poézie, ry tmu a hudby. 

Dňa 2. júla sme boli na predstavení mní
chovskej Státnej opery, ktorá v Amsterdame 
hosťovala s operou Richarda Straussa "Ca
priccio" a s operou AJhana Berga "Vozzeck". 
Straussovo Capriccio dirigoval dr. Carl 
Bôlun, grófku spievala Lisa della Casa, grófa 
H orst Giinther, réžiu mal Rudolf Hartmann, 
šéf tejto opery. · Sujetom, ako aj hudbou 
tejto opery, sme boli sklamaní. Okrem zna
menitých výkonov dirige~ta Bohma a spo
menutých sólistov, ako a j výborn~ho or
chestra, nás opera ničím neupúlala, je 
celkom prázdna, bezideová, v porovnaní s 
Elektron je to cesta späť, miestami pôsobi 
priam trápne. Je síce p ravda, že Strauss 
písal túto operu na slová Clemensa Kraussa 
v r. 1942 už ako starý pán, no aj Verdi 
písal svoj~q, Falstaffa v pokročilom veku, 

{~J ., . 

Panchatantra 

a predsa je v ňom dosť vitálnosti, v Cap
ricciu však niet žiadnej invencie, je to len 
technická hračka bez akéhokoľvek obsahu. 
Najsmutnej šie je však to, že v r . 1942, keď 
na frontoch zomieralo fsíce ľudí, mal Strauss 
jedinú starosť : skomponovať banálne Cap
riccio. - Zato V oz ze ck u robil na mňa silný 
dojem obžalobou meštiackej spoločnosti, ako
a j skvelou hudbou Albana Be!ga na text 
lel,ára Georga Biichnera, l<torý zomrel . v 
mladých . rokoch. Operu dirigoval Ferenc· 
Fricsay, Vozzecka spieval Peter Albrecht, 
Mariu Helga Pillarczyk. K aždý obraz bol 
nabitý dynamizmom, gradáciou, muzikálni!· 
riešenie situácií bolo skvelé, záver opery 
vyznieva však ako úplná beznádejnosť, v 
ktorej sa najlapidárnejšie ukázala bezvý-· 
chodiskovosf tejto .situácie, čo je negatívna 
stránka libreta. Inak to bolo jedno z naj
lepších predstavení. 

S Holandským komorným orchestrom, 
ktorý dirigoval . Carlo Maria Giulini. spievala 
Elisabeth Schwarzkopf. Dean Dixon, ktorý 
hosťoval aj v Bratislave, dir:goval v Scheve
ningen Orchester rezidencie v Hágn. Trpkým 
sklamaníq:t pre n,ás holo vystúpenie americ
kého baletu, nebolo tu vynikajúcich sólistov, 
je to nekvalitný orchester so slabým diri-· 
gentom, Na festival rozhodne nepatril. 

Nádherným zážitkom bol koncert Concert·· 
gebauorchestra pod taktovkou Ericha Le:ns
dorfa, .k torý "~P.ólu s Máriou .• S~ader ":p;J,"ed-· 
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viedol piesne Gustava Mahlera a jeho IV. 
symfóniu. 

Medzi skúškami a koncertmi sme holi aj 
na Sväze holandských skladateľov, veľmi 
príjemné bolo zoznámenie s umeleckým 
vedúcim Concertgebauorchestra, komponis· 
tom Mariusom Flothuisom, ktorý má milé 
spomienky na Pražskú jar. 

Ladislav Slovák 

VYBOI\U ODBOCK'Y ZAPADOSLOVEN
SKEHO KRAJA, BRATISLA VA 

Drazť soudruzi, OV S.CS pozdrqvuje Vás 
i všechny členy Va.ši odbočky pŕi jejím 
vstupu do života. Jeji us.ta.vení je události 
celostátního výziUlmu a. duležitou součásti 
uskutečňováni v~:likého a n.ádhemého kul
túrního programu naši strany a vlády, vy
týčeného v souvislosti s prestavbou územní 
reorganisace našeho státu. Krásne a veliké 
jsou a budou úkoly na rozvoji naši hudební 
kultu ry. 

Prejeme ze srdce Vaši práci a plnéní všech 
úkolu mnoho úspéchú. 

Ústrédni výbor Svazu českoslovtffiských 
sklada telu 

vYBORU ODBOCKY ZAPADOCESKEHO 
KRAJA,PLZE~ . 

Drah€ súdruhovia! 

K dnešnému slávnostnému ustanoveniu 
Západočeskej odbočky Sväzu českosloven
ských skladateľov prijmite srdečné blaho
želanie. Veríme, že naše spoločné úsilie vy
ústi v mohutný rozvoj a rozkvet socialistic
kej kultúry v našej vlasti. S prianím mno
hých úspechov ,_, práci 

Výbor Západoslovenskej odbočky Sväzu 
slovenských skladateľov 

Drahí súdruhovia! 

Pri príležitosti založenia Západoslovenskej 
o.dbočlty Sv äzu slovenských skladateľov v 
Bratislave Vás srdečne pozdravujeme a bla· 
hoželáme k založeniu Západočeskej odbočky 
Sväzu československých skladateľov v Plzni. 
Vyjadrujeme presvedčenie, že naše odbočky 
budú vzornými a oddanými pomocníkmi 
nášho ľudu pri riešení kultúrnopolitických 
otázolt krajov. 

Výbor Sväzu slovenských skladateľov 
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SLOVENSKA FILHARMONIA OPÄT 
V BELGICKU 

Po prvom zahraničnom vystúpení v Linzi 
r. 1957 dostáva sa Slovenská filharmónia 
čoraz častejšie na koncertné pódiá v cudzi
ne. Táto vzostupná tendencia úzko súvisí 
so stúpajúcou úrovňou orchestra a 'kvality 
výkonov, ktorými si Slovenská filharmónia 
získava meno medzinárodného významu. 
Iha na základe tejto skutočnosti bola toho 
roku opäť pozvaná - za tri roky už po 
tretíkrát - do Belgicka, tentoraz na me
dzinárodné letné festivaly kúpeľných miest 
Ostende a Spa, na ktorých sa zúčastňuj.ú s.ó
listi a súbor:9' západnej i v)'chodnej Euró
py. Pred dvoma rokmi reprezentovala na 
týchto festivaloch východnú Európu Ceská 
filharmónia a vlani Státny symfonický or
chester Poľského rozhlasu. Tentoraz pri· 
padla táto významná, ale i zodpovedná úlo
ha Slovenskej filharmónii. 

Vedomie · zodpovedného poslania Získať 
nášmu hudobnému umeniu ďalšie úspechy 
na medzinárodnom fóre holo zrejme popu
dom pre celý kolektív orchestra Slovenskej 
filharmónie k vrcholným výkonom. Je zná
me, že toto teleso podáva v zahraničí veľ· 
mi dobré výkony • no koncerty Slovenskej 
filharmónie v Ostende a Spa svojou mimo
riadnou úrovňou prevýšili všetky doterajšie. 

Koncert, ktorý dirigoval Ľudovít Rajter, 
začal sa symfonickou básňou "Pomník nad 
Seldou" od súčasného belgického skladateľa 
René Berniera. Na sledoval Beethovenov 
Husľový koncert s naším sólistom Tiborom 
Gašparkom a v druhej časti koncertu Caj
kovského V. symfónia. Ako prídavok · or
chester predviedol Dvorákov Slovanský ta
nec č. 8. Tento prídavok kvitovalo obe
censtvo s ešte väčším aplauzom a vynútilo 
si ďalší pddavok (Slovanský tanec č. 10). 

Úspech u obecenstva bol veľký, no všetky 
očakávania predstihla kritika. O festivalo
vých koncertoch v Spa a Ostende referujú 
v belgických časopisoch poprední západo
európski kritici. Aj o koncerte Slovenskej 
filharmónie priniesli podrobné referáty tri 
najvýznamnejšie belgické denníky Le Soir, 
La libre Belgique a La derniere Heure. Mu· 
zikológ V andermaesbrugge v časopise La 
derniere Heure (z 5. 8. 1960) už v nadpise 
článku "Prekrásny koncert Slovenskej fil
harmónie v Spa" prezrádza svoj .obdiv a 
spokojnosť s výkonom orchestra. A to, čo 
nasledovalo pod týmto titulom, zaiste zo
stane navždy zapísané v análoch nášho 
mladého telesa, ale i na stránkach slávnej 
h istórie československého hudobného ume-

nia. Citujeme: "Povedzme si najprv, aký 
hlboký dojem zanechal v nás tento skvelý 
súbor: je to orchester. najvyššej triedy, k to
rý sa vyrovná najslávnejším telesám, čo 
sme mali možnosť u nás počuť ... " 

" ... aký to pružný a disciplinovaný ná
stroj, aký scibor, v ktorom by sme márne 
hľadali slabinu." 

" •.. Orchester, zložený z prvotriednych 
inštrumentalistov, udivuje nás svojou ho
mogenitou a najmä lwalitou a dokonalos
ťou zvttku ... Iba niekoľko hudobníkov mô
žeme na tomto mieste vyzdvihnúť, hoci by 
si to zaslúžili všetci. V tejto súvislosti sa 
zm;ienime o skupine horien, v laorej všetci 
hrajú pozoruhodne čisto, o všetkých dre
vách, najmä všal. o prvom fagotistovi (V. 
Matušík - naša pozn. ) a nakoniec o púta
vej hre skupiny viol v skvelom sláčiltovom 
súbore. No správne narábanie so zvukom, 
elegancia frázovania a emócia interpretácie 
sú bezpochyby ovocím práce pána Ľudo
víta Rajtra, inteligentného a citlivého diri
genta ..• " 

Najrozšírenejší belgick)r časopis Le Soi1· 
(5. 8. 1960) tiež priniesol veľký článok o 
koncerte Slovenskej filharmónie v Spa. Je
ho autorom je západoeurópsky muzikológ 
Paul Tinel, ktorý pozná orchester SF z vla
iíajších vystúpení v Belgicka. V článku o. 
í. píše: ,; ... V Belgichu sme v iackrát mali 
príležitosť presvedčiť sa o pozoruhodných 
k valitách ~·eľkého symfonichého orchestra 
Slovens•kej filharmónie. Toto teleso vyniká 
disciplinovanosťou, vyrovnanosťou, dômy
selným narábaním a stmel'ovanťm zvuku, 
plastickým modelovaním dominantných par
tií diel, jemným nuansovaním. Všetk y tieto 
kvality uplat1íuje bez vyhľadávania zbytoč
ných efektov, l>.toré by mohli šhodiť jedno
liatosti ... " A bola \o p ráve Cajkovského 
V. symfónia, pri predvádzaní ktorej mo
hol Paul Tinel hodnotiť " bezchybnú ~'ir
tuozitu hudobní/wv, lesk, ľahkosť, elegan
ciu a pôvab melodickej línie interpretácie, 
ktorú nenarušila vášnivosť a veľkosť kon
trastcw" . . . Oceňuje aj výkon dirigenta 
Rajtra, keď píše, že " ... všetky tieto 
vlastnosti orches-tra vynikajú za triezveho, 
distingvovaného a elegantného dirigovania 

·Ľudovíta Rajtra" ... 
V denníku La libre B elgique (7. 8. 1960) 

nepodpísaný autor tiež vysoko hodnoti kva
lity orchestra Slovenskej filharmónie, ako 
aj dirigenta Rajtra, ktoré si overil najmä 
pri predvedení Cajkovskébo V. symfónie: 
" .... V tomto ·diele ukázala Slovenská fil· 
harmónia všetky svoje kv al:ty a dirigent 
svoje majstrovstvo. V Allegro con anima 

alebo vo Valčíku obdivovali sme čistotu les--
ného rohu, čela a fagotu. Búrlivým, dlho
trvajúcim potleskom odmenilo obecenstvo 
hudobníkov a dirigenta, ktorí pridali dva 
tance od A.. Dvoŕáka, predvedené so všet
kou jemnosťou, dokonalosťou a originalitou." 
Hneď na druhý deň po koncerte v Spa 

vystúpila Slovenská filharmónia na opač
nej strane Belgicka, v prímorskom kúpeľ
nom meste Ostende. Impozantná moderná 
hud.ova " Cursaal d'Ostende" vyčnieva z mno·· 
hých prepychových hotelov ostendského· 
pobrežiu. V jej dokonale vybavenej kon·· 
certnej sieni s bezchybnou akustikou sa 
uskutočňujú podujatia Medzinárodného fes-· 
tivalu hudby a tanca, v rámci ktorého vy
stúpila Slovenská filharmónia na dvoch 
koncertoch 3. a 4. augusta 1960. Na prvom 
koncerte pred viedla tento program: Kardoš : 
Hrdinská balada, Chačaturian: Koncert pre 
klavh: a orchester, Bernier: Pomník naď 
Seldou a Cajkovskij: V. symfónia. Dirigo
val E. Rajter, sólistom Chačaturianovho
Klavír'neho koncertu hol belgický klavirista 
Alex de Vries. Na druhom koncerte, k torý 
dirigoval u nás známy Edgar Doneux, diri
gent Belgického rozhlasu, uviedla Slovenská· 
filharmónia Cikkerove Spomienky, Beetho
venov Husľový koncert so sólistom Tiborom 
Gašparkom a Berliozovu Fantasúckú sym
fóniu. 

Ako v Spa, i v Ostende obecenstvo spon-· 
túnnym potleskom prejavovalo svoju spo
kojrtosť a vďačnosť za výkony umelcov i 
za predvedené skladby, medzi ktorými boli 
aj d ve diela našich autorov, Kardošova Hr-· 
dinská balada a Cikkerove Spomienky, pred-· 
vedené s príznačným oduševnením a lás
kou. O každom z oboch koncertov Sloven
skej filharmónie na festivale v Ostende pri
niesol časopis La libre Belgique referáty, 
obšírne hodnotiace výkony účinkujúcich, 
ktoré sa však zmieňujú o predvádzan)•ch 
dielach veľmi skromne. V článku o prvom 
koncerte o. i. čítame: " ... V IIrdins/;.cj 
balade, op. 32 pre sláčikový orchester od: 
Dezidera Kardoša plnila každá skupina svo
ju úlohu svedomite bez toho, že by pre
ltrývala paralelne sa objavujúce témy, J;to
ré poltračovali v melodickej a harmonickej 
línii v predpísanej intenz ite. Rôznosť timb
rov sa stmeľovala vo vynikajúcej jednolia
tosti zvuku ... " A tak ako Tinela v Spa, 
i autora tohto článku (značka S. v. E.) 
v Ostende očarilo najmä predvedenie Caj-

. kovského V. symfónie, pd ktorom orch"ester 
SF "vtláčal každej téme, každému akcentu 
patričnú plas.tičnosť a charahter . . . Toto 
známe dielo bolo tlmočené úplne výrazn~, 

513 



prinášajúc nám novú zvukovú krásu, dis
tingvovanosť, pestrost farieb. Tieto vzácne 
vlastnosti ešte vyzdvihli nádherné inštru
mentácie diela .. . " 

V druhom článku toho istého denníka 
v spojitosti s predvedením Cikkerových 
'Spomienok sa o. i. píše: " ... Koncert ot<•á
rali Spomienky, dielo Jána Cikkera, sklad
•ba melancholického a vzrušujúceho charak
teru, vystriedaného miestami živým tem
pom prameniacim - ako sa domnievame 
- ~ oblasti folhlóru. Hudba vyvrcholuje 
v živelné, strhujúce tempo, bohato ~farbe
né. Doneux vedel mimoriadne úspešne oži
viť toto dielo najmä intenzitou cit.u, s kto
rou ho tlmočil . .. " 

Aj tento druhý Koncert v Ostende, s kto
rým sa Slovenská filharmónia lúčila s bel
·gickým publikom, bol v znamení - veľkého 
úspechu nášho orchestra. Tento koncert di
rigoval Edgard Doneux. V La libre Belgi
.que o. i. čítame : " ... A j pod vedením toh
to dirigenta sa potvrdili vynikajúce kvality 
telesa; htoré sme vyzdvihli už 'PČera. Po
tvrdzuje to slmtočnos(, i e ide o samozrej
mé kvality tohto orchestra, a $•ÚČasne je to 

.ďalší dôkaz vysol>ej úrovne hudobníkov . . . 
Dirigent i jeho výborné t eleso zožali veľký 
. a zaslúžený úspech." 

Slovenská filharmónia dôstojne reprezen
tovala našu vlasť v cudzine po každej strán
ke. Je preto žiadúce umožňovať jej viac za
braničných vystúpeni. Poslúži to dobrému 
.menu československej hudby i ďalšiemu 
:rastu orchestra. 

Vlado Horváth 

SPEV ÁI.KE ZDRUZENIE PRAZSK!CH 
UCITELIEK V ZAHRANICI 

Spevácke združenie pražských učiteliek sa 
vrátilo z trojtýždňového koncertného zájaz
-du po Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. 
Na zájazde pod vedením sbormajstra Ru
dolfa Zemana spievalo celkove na jedenás
tich vystúpeniach (Budapešť, Oradeu, Pre
·deal, Ruse, Sofia, Rila, Burgas, Slnečné po
brež;e a Bors). 

V Budapešti účinkovalo na Večere ma
·ďarsko-československého priateľstva, ktorý 
usporiadal budapeštiansky mestský výbor 
·spoločne s telefónnymi závodmi a Cesko
:slovenskou kultúrou. Večera sa zúčastnili 
:politickí funkcionári, zástupcovia Odboro- . 
vého sväzu strojárstva a zástupcovia mesta 
Budapešti. Koncert sa skončil srdečnou ma
nifestáciou československo-maďarského pria
·teľstva. 

.5.14 

V Sofň sa usporiadal koncert v Dome. 
sovietsko-bulharského priateľstva pod pat
ronátom Kultúrneho domu V. Zajmova. za 
účasti zastupiteľských úradov, sofijských 
speváckych súborov a hudobných kruhov. 
Tento koncert mal mimoriadne veľký ús
pech a našiel srdečný ohlas u b ulharského 
obecenstva, ktoré zahrnulo súbor prejavmi 
obdivu, uznania a priateľstva. Súbor veno
val pietnú spomienku pamiatke Juraja Di
mitrova a k jeho mauzóleu položil kvety 
a zaspieval československé a bulharské pies
ne. V B.urgase spievalo združenie v mest
skej koncertnej sieni, celkom zaplnenej 
vďačnými a pozornými poslucháčmi z bur
gaských tovární, prístavu, zástupcami mes
ta a odborových sväzov. 

Ďalšie vystúpenia boli určené pre pracu
júcich a rekreantov a mali priateľský cha
rakter. V Oradeu bola pietná spomienka 
pri pomníku padlých sovietskych hrdinov, 

. v Rile pri pamätníku bulharských partizá
nov. K obom pamätníkom položili kvety. 

Pobyt v Burgase bol spojený s prázdni
novým sústredením súboru. 

P opri skladbách Smetanu, Dvoi'áka, Fi
bicha, Suka a Nováka boli v repertoári 
predovšetkým diela súčasných českých a 
slovenských skladateľov (V. B. Aima, J. Zd . 
Bartoša, S. Hipmana, ."1". Jindiicha, J. Ka
laša, V. Kaprála, V. Kálika, J. Kŕičku, B. 
Martinu, F. Píchu, F. Skvora, V. Stepána 
a E. Suchoňa). Na koncertoch účinkovala 
sólistka Ružena Urbášková, sborové sklad
by s klavírnym sprievodom viedla Libuša 
Krejčová, na klavíri sprevádzal Rudolf Ze
man. Úspešný zájazd mal veľký ohlas v za
hraničnej tlači a v hudobných. kruhoch a 
prispel k propagácň československého sho
rového umenia a k upevneniu priateľstva 
medzi ľudovodemokratickými štátmi. 

* * * 
Novákovo kvarteto vystúpi na svojom 

turné v NSR na festivale v Donaueschin
gen, kde predvedie dve svetové premiéry 
českých diel, a to Kvarteto č. 12 A. Hábu 
a Kvarteto č. 4 z r. 1937 od B. Martinu . . 
V Stuttgarte predvedie premiérove Kvarteto 
č. 3 od Bernharda Rovenstruncka. Na tom
to koncerte uvedie aj Kvarteto Víta N ejed
lého a neznáme Kvarteto a mol op. 16 od 
Antonína Dvoi'áka. Z cudzej hudby majú 
Novákovci na programe Bartóka (č. 4), We
berna a i. 

35 ROKOV TVORIVEJ CINNOSTI 

V jubilejnom roku oslobodenia našej 
vlasti slávnou Cervenou armádou dožíva sa 
jeden z popredných speváckych súborov -
Spevqkol "Zvon" ROH Sväzu zamestnancov 
školstva v Seredi - 35 rokov svojej tvori
vej činnosti. 

Súbor vznikol v roku 1925 pod názvom 
'Spevokol "Zvon" Sereď. Jeho zakladateľom 
hol terajší hudobný skladateľ dr. Ján F;šer
K vetoň. Spevokol podchytil robotníkov, kto
rych viedol ku kolektívnej práci. Zo strany 
vládnúcich kruhov vtedajšej republiky sa 
mu však dostalo málo pochopenia, prebíjal 
sa úskalím ťažkostí organizačného, ako a j 
'finančného charakteru. No plodná práca 
všetkých členov priniesla zaslúžené ovocie. 
Prvý úspech dosiahol súbor v roku 1931, 
keď obsadil druhé miesto na oblastných 
speváckych pretekoch v Pezinku. V tom ro
KU sa súbor, ktorý dovtedy existoval ako 
mužský, premieiía na miešaný sbor. Súbor · 
pokračoval v úspechoch i v nasledujúcom 
rolm, keď obhájil druhé miesto na podob
ných akciách v Trnave. 
Skutočné úspechy dosiahol však súbor 

až po oslobodení, keď sa ľudové umenie 
-začalo rozvíjať do hlbky i do šírky. V re
volučnom roku 1948 dosiahol spevokol naj
krajšie výsledky. Obsadil l miesto v kate
górii menej pokročilých súborov na Celo
slovenskej súťaži v Košiciach. O rok ne
skôr na podobnej súťaži titul obhájil a v 
roku 1950 v Prešove obsadil II. miesto. 

V tomto období vedie súbor mladý, ta
lentovaný dirigent Viliam Karmažín. 

Z posledných úspechov súboru treba za
znamenať účasť na celoštátnej súťaži ROH 
v Prahe v roku 1958. Kvalita súboru bola 
ocenená i účasťou na Koncerte revolučných 
piesní, ktorý usporiadal Oú. a ÚV KSS 25. 
IV. 1959 v Bratislave. Tohto roku sa sú
bor zúčastnil na úspešnom zájazde v Ma
ďarskej ľudovej republike, kde dostatočne 
reprezentoval vyspelosť speváckych súbo-
rov. 

Svoju plodnú činnosť za posledných 35 
rokov súbor bilancoval 18. VI. 1960. Pred 
slávnostným koncertom zhodnotil činnosť 
a odovzdal diplomy dirigentovi, ako i sú
boru, zástupca Oú v Bratislave. Slávnostný 
koncert mal tri časti. V prvej polovici vy
stflpil jubilujúci súbor so svojím bohatým 
programom, v druhej hosťujúci súbor On
dráš z Nového Jičína. V tretej časti spojené 
súbory . Ondráš a Zvon zaspievali spoločne 
štyri skladby. Pred vystúpením spojených 

sborov pozdravil jubilujúci spevokol pio
niersky súbor pri OSS v Seredi, ktorý za
spieval niekoľko milých skladieb 

Tak sa skončilo jedno obdobie vytrvalej 
práce členov súboru, predstavujúce temer 
celú generáciu. Súbor je v období rozsiah
leho rozmachu a jeho 60-členný kolektív 
má ďalekosiahle perspektívy. Svetlým vzo
rom mu bude doterajšia práca. F. M. 

ZA VASOM PR.IHODOM 

Ako oznámila Akademie fiir Musik uad 
darstellende Kunst vo Viedni zomrel tam 
26. júla 1960 český husľový' ·virtuóz Váša 
Príhoda. V Bratislave vystúpil naposledy 
v :oku_ 19~6: Vtedy sa opäť zaskvelo v pl
neJ krase Jeho veľké umenie. S Pi'íhodom 
stráca české umenie posledného veľkého 
českého huslistu,, lttorého sláva vrcholila 
v časoch prvej republiky. Popri J anovi Ku
belikovi a J aroslavovi Kocianovi zo Sev
číkovej školy reprezentoval Váša Príhoda 
školu Jana Maráka. 

Dá tum jeho narodenia sa chybne uvádza 
24. augusta 1900 - na matričnom úrade vo 
Vodľíanoch je však záznam o narodení 22. 
~ugusta 1900. Bol syn.om maj:teľa hudobnej 
skoly a kapelníka Al01sa Pŕihodu ktorý mal 
neskoršie hudobnú školu v Prahe-Nusliach. 
Už v ú tlom veku prejavoval výnimočné na
danie. Prvým učiteľom hry na husle mu bol 
otec. Od piatich rokov získaval povesť zá
zračného dieťaťa, v ôsmich rokoch hral 
Beethovenov a Brahmsov koncert, tiež po
máhal otcovi pri vyučovaní. Ako desaťročný 
stal sa žialtom J. Mai'áka a o tri rokv mal 
samostatné vystúpenie v pražskom IVfozar
teu. Siršej verejnosti sa pätnásťročný Prí
hoda predstavil koncertom v Smetanovej 
sieni. Okrem iného hral Paganiniho koncert 
J? dur. V rokoch prvej svetovej vojny získal 

SI zvučné meno mnohými koncertmi v našich 
krajinách. Po prevra te koncertoval vo Sva~
čiarsku (Ziirich 1919, pri klavíri Ot. Pai'ík) 
v Ľubľani, v Záhrebe a Terste. V Taliansku: 
l~oci mal veľké umelecké úspechy, st:coskotal 
fmančne, a pretože bol celkom bez pro
striedkov, prijal miesto primáša v poprednej 
milánskej kaviarni Tam svojou hrou upútal 
pozornosť novinárov, ktorí mu umožnili vy
stúpenie pri spoločensky význačnej verni
sáži. Osemdesiatštyri vypredaných koncer
tov v Taliansku (1920) znamenalo Pi'lhodovo 
umeJecké i spoločenské víťazstvo. V Janove 
sa mu dostalo dokonca cti hrať na husliach 
Paganiniho. Nové úspechy mal v J užnej 
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Amerike, USA, Kanade (1921) i v Afrike. 
Od toho času pravidelne konal zájazdy do 
zahraničia, občas koncertoval vo vlasti, kde 
chodil aj letovať do sv~jho kaštielika v Zá· 
ryboch u Brandýsa nad Labem. Do roku 
1933 koncertoval v Argentíne, Egypte, Bel
gicku, Bulharsku, Brazilii, Nemecku, Ta
liansku, Juhoslávii, Nórsku, Hakúsku, Pa
lestíne, Poľsku, Portugalsku, SSSR, Rumun
sku, Svédsku, Svajčiarsku, Spaniclsku. Uru
guaji, Maďarsku a USA. Okrem toho sa 
dobre uplatňoval ako pedagóg. najmii v salz
burskom Mozarteu (1936-1952). Za oku
pácie žil väčšinou v Salzburgu. Vtedy často 
koncertoval vo vlasti s Alfrédom Holečkom 
pri klavíri. 

Po oslobodení pôsobil jednak v Salzburgu, 
jednak vo Viedni, kde bol spočiatku uči
teľom na Al;.ademie fUr Musik und dar
stellende Kunst (od 1. X. 1950 do 5. II. 
1951) a potom až do smr ti riadnym profeso
rom husľovej hry. V Ceskoslovenskej ľudo· 
vodemokratickej republike koncer toval na 
Pražskej jari 1956, vtedy sa opätovne oce
nilo jeho majstrovstvo, hoci uviedol starší 
program (Dvorákov koncei·t, Sona tínu, H.o
mantické kusy, Brahmsovu sonátu A dur, 
Tartiniho trilok , Bachovu Ciaconn a Pa
gani~ho úpravu ;;el cor pili non mi se~to]. 
Cudny postoJ k našmu ľudovodemokrat.tcke
mu zriadeniu prejavil sólov)•m vystúpením 
v enúgrantskej Philharmonia Ungarica vo 
Viedni. 

Váša Pi'ihoda bol huslistom romantického 
typu. J eho prejav bol v podsta te komorný, 
výraz ušľachtilý, tón teplý, sprevádzaný 
jemným v ibrátom. Technicky zvládol najob
ťažnejšie úseky a jeho podanie v lastnej úpra
vy P aganinibo Nel cor piu non mi sen to sa 
pokladá za nedostižné. Nestaval na obdiv 
techniku, kládol dôraz na komornosť svojho 
prejavu, a lo už pri zostavovaní programu, 
do ktorého obyčajne zaradil niektorú sonátu 
(Tartini, Mozart, Beethoven, ilrahms, 
Franck) i zdanlivo menej náročné skla dby 
(Smeta na : Z domoviny, Dv.orák: Sonatína). 
Príhoda bol tiež vynika júci interpret Ba
chových diel, zo svetových husľových kon
certov s obľubou uvád zal Dvoi'ákov kon
cert. Z jeho roman tického založenia vyplý
va aj malý záujem o súčasnú českú a slo
venskú hudbu. P.i'íhodovo jedinečné umenie 
zachovalo sa čiastočne na gramofónových 
p latniach (Händel: Largo, Tar tini: Diablov 
trilok , Paganiru: Tanec čarodejníc ,Smetana: 
Z domoviny). 

Bohumír Scedroň 
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Zdenko Nováček: 
ROBOTNÍCKE SPEVOKOLY 

NA SLOVENSKU 
Bratislava, Vyd. Slovenskej akadémie vied 

1960, 125 strán, 32 fotogr. 

Stežejní práce V. Karbusického a V. Plet
ky Delnické písne (Praha 1958) jakož i je
jich dílčí studie o dčlnických písnich na 
Kladensku, na Slovensku a jindc otev:i'ely 
skutečnč dokorán dvere dosud nevyzkouma
ným problémU:m v oboru zpívaného del
nického folkloru a v neposlední rade i v 
diHnických peveckých odborech a spolcích. 
Všechny jmenované otázky by ly donedáv
na naprosto neznámou kapitolou dejin české 
a slovenské hudby. Je p roto o to zásluž
nejší jejich postupné vyzkoumáván(, i když 
by lo a ješte bude poti'ebť další heuristické 
prá~e a k tomu navic dúk ladného úvodního 
studia dejín delnického hnuti (často i kra
jového charakteru). Zatím co je ve všeobec
né historii dčlnického hnutí mnoho publi
kovaného (hemží se jí četné krajové i v lasti
vedné publikace), pak v oboru delnických 
peveckých spolku je h istorická práce na 
Slovensku a v českých zemích ve svém po
čátku. První ucelenejší publil•ace na toto 
téma vyšla na Slovensku z pera dr. Zd. 
X ováčka, druhá o delnických peveckých 
spolcích v česl..;ých zenúch z pera pisatele 
techto i'ádkú je pi'ipravena do tisku. 

K nih a Robotnícke spevokoly na Sloven
sku (1872-1942) Z(l. Nováčka je p rací ob
jevnou, hlavne meHme-li ji tím, kolík ju
bile jních pamätníku, kronik, zpráv bylo do
posud vytišlkno z historie mčšťanských zpe
váckých spolku za dobu jejich skoro stoleté 
existence. Vime, že všechny ty to historické 
pohledy památníkového a krajove lokálni
ho rázu musily nakonec upadnout do po
pisnosti nebo memoárnosti, utápející se v 
datech a soupisech výkonú zpívajícího meš
ťanstva. zatím co základní ideová, zrejme 
upadajľcí línie spolkú musila bý t zakrývá
na, aby se nestala svedectvím všeobecného 
úpadku mešťanstva. o to cennejší je proto 
práce na h i s t o r i i d e l n i c k ý c h s p o l· 
k u, protože lze z ní osvetlit . neznámé do· 
posud kolbište zápasú di!lnictva za vlastní 
socialistickou kulturu nové doby. 

P ráve dnes vítáme jakákoliv historická 
pátrání na téma vzniku snah proletariátu 
po vytvárení vlastní kultury, k niž nepo. 
chybne náleží i delnick-ý sborový zpev. V tt· 
to souvislosti je nutné konsta tovat, že i v 
závažných současných hudebnevedecký ch 
pracích (Z h istorie boju o novou socialis
ticlcou kulturu) chybí práve j edna závažná. 

kapitola o delnických peveck)•ch spolc:ích za 
první republiky, aby obraz byl úplný. 

N ováčkova kniha o d iílnický ch peveckých 
spolcích na Slovensku je rozdelena do 
š e s t i k a p i t o l, z nichž čtvrtá o socia
listick)•ch recitačne-hudebních skupinách 
nepojednává p rímo o delnických peveckých 
spolcich, ale o agitačních skupinách, propa
g ujícich osobitý druh proletáiské k ultury 
a zábavy z doby první republiky, majících 
v Cechách svuj pendant v El Caroví, Ara
gonovi, Modrých bluzácb. Tím zasahuje 
Nováčkova kniha i do oblasti jednohlasé 
delnické p ísne na Slovensku. 

Autor se vyhnul historické popisnosti, 
památníkovému zpracovávání i suchému 
popisu repertoáru spolku. }llavním merit
kern činnosti delnický ch peveckých spolku 
je mu správne ideová línie politická, neboť 
delnictvo probojovávalo na pudé svých pe
veckých odboru a spolku z tHdních posic 
hájené myšlenky v boji p roti kapitálu a 
méšťanské morálce. Na základe znalosti po
litického ovzduší revoluční sociální demo· 
kracie dávno pred první svetovou válkou, 
jejího postupujícího oportunismu a nacio
nalisujícího rozvracení delnických rad a pak 
na základe znalosti politiky KSC na Slo
vensku se autor kriticky probírá historií 
nejd.i'ive velké vetšiny nfuneckých delnic
kých peveck)·ch spolku (u nichž by b)'Valo 
spr ávnejsí dusledné citovám p uvodního ne
meckého názvu) a pak i vlastních spolku 
slovenských. 

Odrazem takto podaných ruzných typu 
delnických spolku je N ováčkovi správne 
r ep e r t o á r pred výroky činovníku, zá
pisy v kronikách a svedcctvím korespon
dence. Bylo možno v nem vysledovat nej
di'íve navázání na nemecl•ý dčlnický reper
toár (Scheu, Uthmann, Kolbe, Baumgart
ner a j.), na slovenskou revolučne demokra
tickou píseň obrozenskou (Kto za pravdu 
horí) a dále i na repertoár prvních dčlnic
kých skladeb z p relomu století v Cechách 
(Leichner, Kafka, Pospíšil aj.). V českých 
zenúch nemohl repertoár zústat bez v livú 
skladeb z koncertních programu mešťan
ský ch zpčváckých spolku, na Slovensku 
zrejme nebyla repertoárová základna mčš
ťanských spolku tak silná, aby podstatneji 
ovlivnila delnické p evecké spolky. Teprve 
po válce se zpíval Kolískuv sbor Drevoru
bač Slovák. Stejne jako v Cechách, tak i na 
Slovensku bylo snahou delnických pevcu 
vytvái'et si v l a s t n í r e p e r t o á r , na 
Slovensku však až od tíicátý ch let (A. Der
šák, M. Stepánek aj .) se splňují tyto cíle 
(v Cechách již na p relomu století). 

Z. Nováček správne sleduje ohlasy demô
kratické ruské revoluce let 1905- 7 a Velké 
i'íj'nové socialistické revoluce v názorovém 
utvái'ení delnických pevecký ch spolku, což 
je jednou z cenných a neznámý ch kapitol 
peveckého hnutí slovenského vúhec.. Archiv
IÚ pátrání o činnosti peveckých odboru P ro
letkultu, FDTJ bylo u Nováčka úspešnejší, 
než napi'. o činnosti odború DTJ, jejichž 
rozkve t byl naproti tomu zvlášte velký v 
českých zenúch. Proto mohl autor v treli 
kapitole práce obohatit his torii slovenské 
hudby · o nezná:má fakta a nove osvetlit vý
znam sborového zpevu v živote slovenské
ho pracujícího lidu. Pozdeji zase, kdy -
jak se zdá - by lo rolm 1931 založené Zdru
ženie robotmckych speváckych spolkov čes
koslovenských se sídlem v Bratislave po
krokoveji orientováno než sociálne demo
kratický Svaz delnických peveck),ch spolku 
v Praze, osvetluje Nováček pronikání ko
munistických idejí a vlivu KSC do soustavy 
tohoto Združení, ukazuje na jednostran
nost klasiky v nekterý ch spolcích a tím na 
živorení revoluční písne, a naproti tomu 
koriguje názory na proletkultismus na Slo
vensku. Vidí organisační a umelecký vr
chol delnických peveckých spolku tésnč 
pred druhou svetovou válkou ve ti'ech pi
lliich delnického zp ev u na Slovensku: v bra
tislavském Tatranu a Typografii a v trnav
ském Bradlanu. Repertoár, který se tehdy 
ukazoval, byl odrazem ideove a umelecky 
pokrokov)·ch snah delnických pevcu z čes
kých zemí (sbory Prýglovy, Polívkovy, Tol
lerovy), zvlášte pak v osobité činnosti praž
ské Typografie. Kapitola o zákazu robot
nických zpevokolú a politickém vzdoru zpe
váku je puvodni, osobite slovenskou partii 
s mnoha dokla dy o neohroženém pro timeš
ťanském postoji pčvcu (v Cecbách by la lik
vidace SDPS již od r . 1939). V pruhehu 
práce je mnoho cit ací pramenu (kronilt, pa
metí, osobnich sdelení, dopisu) a také no
tových príklad u u skladeb, jejichž. hudebne
estetick)' rozbor osvetluje (bohužel jen n01 
malých úryvcích) novou intonaci či harrno
nisaci pfi zhudebňování veršu p roletáí-skýclt 
básníku. Také 32 fotografií je dokumentem 
rozvinuté existence délnick)·ch peveckých 
spolku na Slovensku. 

Výhodou všech dosavadních p ublikací o 
delnickém jednohlasém zpevu bylo dHvejší 
poznání aspoň základních sbírek písní z me
zinárodniho dčlnického zpevu. Bohužel v 
mezinárodmm delnickém sborovém zpevu 
neexistuje p ráce, jež by osvetlovala púvod
nost sborových skladeb napr. z Nemecka, 
Rakouska či Svýcarska, abychom m ohli '" 
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našich vedeckých pracích dokazovat o v l i v
ňo vá ní mez in á_rodním delni c
k ý m s b o r o v ý m zp eve m stej ne jako 
vlivy mezinárodního di§lnického hnutí vu
bec. Bylo by to jiste pomohlo práci Nováč
kove a zároveň odkrylo vzájemné vztahy 
prvnich vetších organisací diHnického pe
vectva nemeckého, rakouského i českého 
(Svaz delnických pevec1.-ých spolku v Ra
kousku se sídlem v Praze). Nováček ne
príLš silne tyto vlivy zdúrazňuje, jakož i 
ovlivnení mešťanskými peveckými spolky 
(nemeckými i slovenskými). Doložili! by se 
jinak mnohá repertoárová dedeni. Podobne 
i výrazná organisace IDAS (za!. 1926) mu
sila mít nepochybné vlivy i na delnické pe
vecké spolky slovenské. Ukázalo by se též, 
jak dUležitým činitelem v živote delnických 
peveckých spolku by la je jich o r g a ni
s a c e, jež by na Slovensku pri d:ľívejším 
ustavení než roku 1931 byla zabrala i ty 
živoi'íd a málo známé spolky mimobrati~ 
slavské (český SDPSC mel již roku 1910 
dvanáct kraj ú). Také mnohá názorová vol
nost by se tím byla ujednotila d:ľíve, než 
roku 1931. Nováček správne v tech mistech 
ukazuje na blížící se pozdní styky českých 
a slovenských delnických pevcu, vrcholící 
pak v pražské (bohužel sociálnedemokra
tické) produkci 4. VI. 1938. Snad necitova
ný časopis SDPS Akordeon (1937, 1938) 
a korespondence J. Klima s J. Zaloudikem 
by byly v tom leccos doplnily. Z malých 
nedopatrení sluší opravit datum vzniku Del
nické písne J. Bartovského na rok 1926 (ni
koliv 1933) a nekde poti'ebu bližšího sezná
mení v poznámce s autory sboru (A. Leich
ner, E. To ller, . boskovický K. Prýgl, K. · 
Nejtek aj.). Také sled fotografii mel být 
spíše chronologický a vážici se tak k textu. 
Zato cennými jsou prehled nejdtlležitejšich 
události z dejin delnického sborového zpevu 
na Slovensku (str. 116) a literatura s pra
meny (str. 120). 

P rii.kopnická práce Nováčkova predstihla 
podobnou v českých zemich, kde se zatím 
k tomuto námetu obraceli kritikové skep
ticky, aníž si ovšem byli vedomi dtlležitosti 
osvetlení jedné neznámé kapitoly z dejin 
socialistické kultury . . Na Slovensku se do
stává na verejnost taková kapitola, ujasňu
jící ušlechtJé kulturní snahy delnictva a pi'e
devším politicko-agitační moc sborového 
zpevu, účinné to zbrane v proti.kapitalistic
kých a protioportunistických bojích delnic
tva v intencích marxistických myšlenek o 
proletá:ľském internacionalismu. 

Vladimír Gregor 
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Jif í Pilka: 
TAJEMSTV1 FILJ.\10VE HUDBY 

Orbis, Praha 1960, 76 strán, 12 Kčs 

Filmová hudba je veľmi aktuálny prob
lém, ktorý zaujíma všetkých milovníkov 
hudby i filmu. Bohužiaľ, doteraz sme ne
mali možnosti veľa sa o nej dozvedieť. Hud
bu vo filme síce vnímame veľmi intenzívne 
- či si to už uvedomujeme alebo nie - ale 
iha z jej analy zovania si nemôžeme domys
lieť celý praoovný proces okolo jej vzniku. 
Pilkova kniha nás oboznamuje s celou pro
blematikou filmovej hudby, s jej dnešnými 
pracovnými postupmi, perspektívami, ako a j 
s jej doterajšou históriou. 

Úvodná kapitola (Mluvící obraz) načrtá
va vzťah medzi filmovým divákom a hud
bou vo filme a na niekoľkých príkladoch 
ilustruje jej význam. V kapitole "Jak se 
k filmu hrálo" autor podáva stručný dejin
ný prehľad o tom, ako a aká hudba sa ke
dy k filmu používala. Cez hudbu vylndzo
vanú orchestrionom, klavírom, organom a 
rozličnými druhmi orchestrov sa dostaneme 
až k zvukovému filmu a jeho problémom. 
Kapitola "Jak vzniká hudba k filmu" je 
snáď najzaujímavejšia, podáva prehľad prá
ce na hudbe k filmu od odovzdania objed
návky skladateľovi až po premiéru. Citatef 
sa tu v skratke dozvie, ako prebieha celý 
proces štúdia scenára skladateľ om, proces 
kompozície a realizovania hudby spolu s 
inými zaujímavými špecifikami. Početnými 
príkladmi si čitateľ utvorí dosť presný 
obraz. Veľmi cenný je aj prehľad o tech
nickej časti zvuku vo filme. Pritom sa tu 
venuje náležitá pozornosť nielen vlastnej 
hudbe, ale i všetkým zvukovým momen
tom ktoré sú vo filme dôležité. Autor rozo
berá tiež jednotlivé zvláštne kategórie filmov, 
ku ktorým treba po hudobnej stránke pri
stupovať zvláštnymi, rozdielnymi spôsobmi 
(okrem hraného filmu film dokumentárny, 
bábkový, kreslený, film s arc'?Jvnou hud
bou, filmová opera, hudobný film a pod.). 
V kapitole "Naše filmová hudba dnes" po
dáva našu dnešnú situáciu vo 'fiitnovej hud
be. Po krátkom priereze tvárou našej fil
movej hudby autor necháva hovoriť nie
ktorých našich úspešných skladateľ ov v 
tomto odbore. Vystriedajú sa tu mená ako 
Jeremiáš, Skvor, Kalaš, Simon Jurovský, 
Srnka, Trojan, Kapr, Rychlik a Havelka 
(posledný nie príliš informovane uvažuje o 
možnostiach elektronickej hudby vo filme). 
Kapitola "Perspektívy" má skôr technický 
ráz a informuje čitateľa o tom, čo ho dnes 
asi najviac zaujíma: o použití hudby vo 

Íllmoch systémov Cinerama, Cinemas.kop, 
rôzne obmeny týchto, Vista Vision, Todd
AO (týmto novinkám a ich hudobnej strán
ke- hy sa malo v našich hudobných časopi
soch venova·ť viac miesta, sú to problémy 
dneška a iste zaujímajú každého). V tejto 
kapitole mohli byť trochu lepšie rozvedené 
najnovšie zvukové experimenty. Autor sa 
vhodne zmieňuje a j o problémoch hudby 
v televízii. 
Záverečná kapitola "Poslední tajemství" 

sa · veľmi vtipným spôsobom zameriava na 
problém. ktorý bol načrtnutý hneď v úvo
de: vzťah medzi filmovou hudbou a filmo

·vým divákom. Autor tu rekonštruuje získa
né vedomosti čitateľa z knihy na vytváraní 
scenára krátkeho výchovného filmu, kde 
ozreimí problematilcu tohto vzťahu zo sta
noviska získaných poznatkov. 

Klad knihy je tiež v tom, že si ju tak 
isto môže prečítať odborník, ako aj laik. 

Text obohacujú fotografické rep:wdukcie 
(8 strán), ilustrujúce patričné miesta z kni
hy (rôzne zábery z filmov, scenár bábko
vého filmu, schéma Cineramy a ukážky o 
zázname zvuku na film, tiež Filmový sym
fonický orchester, dobre známy z počutia, 
pri práci). 

Knižka je i graficky celkom vkusne vy
bavená a iste prinesie či tateľovi mnoho cen
ných informácií. 

Ladisla'P K.upko'~>ič 

K SLOVNfKU CS. I-IUDOBN"'YCH 
m.IELCOV 

V 5. čísle Slovenskej hudby na str. 271 
sme uverejnili zprávu o vyjdení Slovníka 
čs. hudobných umelcov pravdepodobne v 
roku 1961. Ako sme boli informovaní z 
kompetentného miesta (SNKLHU), tento 
termín sa nedodrží, nakoľko redaktori čes
kej časti neodovzdali vydavateľstvu ruko
pis v definitívnom znení, chcú ho ešte do
plniť a upraviť. 

K tejto zpráve poznamenávame, že slo
venská redakcia odovzdala svoju časť v jú
ni 1956 (!). Medzičasom urobila v svojich 
heslách niekoľko najnevyhnutnej.~ťch do
plnkov, no inak v záujme skorého vyjdenia 
diela prácu všemožne urýchlila. J e poľuto
vaniahodné, že tak neurobila a j redakcia 
v Brne. 

Nijaké dielo, a tým menej slovník, ne
môže byť dokonalé, keďže m<.teriál sa ne
ustále doplňa, a to najmä u žijúcich skla
dateľov a hudobných umelcov. To, čo bolo 
napr. v roku j 956 relatívne úplné, môže 

byť dnes už podstatne prekonané. Okrem 
toho monografické spracovanie jednotlivého
hudobného umelca robí mnohé slovníkové· 
heslo bezpredmetným, ako to ukázalo už 
veľa špeciálnych prlspevkov. Vynára sa 
otázka, či sa má materiál publikovať v tejto· 
zastaralosti, či doplniť a korigovať k . dneš
nému stavu ? (J. P.) 

ZPRAYY 

Operetu Nie ie ·všedný deň od Milana No
váka na libreto Petra Sevčoviča uvedú naše 
operetné scény, a to v Olomouci v hudobnom 
naštudovaní J osefa SedJái'a a v réžii šéfa 
operety Stanislava Reg.ala 16. októbra t. r. 
a v Košiciach v naštudovaní Radovana Spi
šiaka a Kornela H ájka 22. októbra t. r. In
scenáciu operety ešte v sezóne 1960/61 pri-· 
pravujú aj v Drážďanoch. 

Sportovú hudobnú veselohru Carovné ru
ka•.,ice od Zdenka Cóna na libreto nedávno 
zosnulého Jaroslava · :Záka chy~tajú operetné· 
scény Teplice a Prešov. 

Náš violončelista Albín B erlty v uplynulej 
koncertnej sezóne vystupoval s veľk)•m 
úspechom v Poľsku, " .Bulharsku a v NDR. 
Na tom to umeleckom turné predviedol až· 
dvanásťkrát Dvorákov Koncert h mol a 
niektoré jeho koncerty vysielali priamo roz
hlasové ·s tanice. Nemecká kritika o~obitne 
vyzdvihuje znamenitý prednes Schuman-· 
novho Koncertu a mol. Berky sa p ripravuje 
na celoštátnu prehliadku koncertného ume· 
nia, ktorá bude na jar 1961 v Pl'ahe, kde 
predvedie P rokofievov Symfonický čelový 
koncert. 

Alois Hába a poľský skladateľ Kazimierz 
Serocki sú členmi jury, ktorá má pripraviť 
program 35. svetových hudobných slávností,. 
p~ánovaných na prvú polovicu júna 1961 do 
V1e~e. Okrem Hábu a Serockého sú v ju
ry P1erre Boulez (Francúzsko), Hans Erich 
Apostel (Rakúsko) a Goffredo Petrassi (Ta
liansko). 

NAš ORGAN DO EGYPTA 

Krnovskä Továreň na organy, n. p., 
do<;tala objednävku koncertného organa 
pre egyptské hlavné mesto Káhiru. Ná
stroj bude u miestnený v s ieni konzer
vatória. Dispozícia prof. J. Reinbergera 
z Prahy počíta s 58 registrami na šty
roch manuáloch. 
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Simon Jurovský dokončil spevohru "Ahe-
1ovské dievky". Libreto podla Timravy spra
-coval Fero Novohradčan. Spevohra čerpá 
·z melodickej i .ry tmickej ľudovej tematiky 
:a je komponovaná so zvláštnym zam era
nim pre účely spevohernej scény v Banskej 
·Bystrici, ktorá bude tento žáner neustále 
pestovať a rozvíjať. V hudobnom naštudo
vaní J. Kendeho a v réžii Fr. Rella bude 
mať spevohra premiéru vo februári 1961 
v Banskej Bystrici. 

* * * 
Teodor Hirner dokončil Suitu pre sláči-

'kový orchester, dychové kvinteto, celcstu 
;a harfu. Dielo vzniklo so zameraním na 
potreby širokých vrstiev poslucháčov, s mož
nosťou pouHtia pre vyspelejšie súbory ĽUT 
nielen v našich mestách, ale i na hudob
ných školách a v závodných kluboch ROH 
na vidieku. 

* * * 
Tibor Andrašovan dokončil klavírny vý-

ťah operety Stvorylka na motív Jesenského 
poviedok. Libreto spracovali J. Rozsíval a 
Ľ. Feldek. Premiéra bude v Novej scéne 
v Bratislave ešte do konca t. r. 

* * * 
V bratislavskom rozhlase sa na október 

t. r. pripravuje nahrávka symfonickej básne 
.,,Tatranská poéma" od Ivana Hrušovského 
v naštudovaní dirigenta J . Svobodu. 

* * * 
Medzinárodná hudobná súťaž v Mnícho-

v e priniesla cenný úspech československým 
výkonným umelcom. V hre na lesný roh 
súťažilo 24 interpretov. Prvú cenu neude
lili, druhú získal Jozef Brázda a tretiu Ja

. TOslav Kotulán. 

CESKOSLOVENSKY ROZHLAS 
V OSTRAVE 

vypisuje '!Jeŕeiný konkurs do nového zábav
ního orchestru na tato mís ta: housle, kon
trabas, flétna, klarinet, trubka, trombon, bicí 
nástroje, hlavir. 

Pfihlášky posilejte ury chlene s pripojeným 
i ivotopisem, overeným opisem vysved
·Čeni o ukončení vzdčlání na vvsoké hudební 
škole (nebo konservatori) a d~klady o dosa
va dní ~raksi na adresu : Severomoravské 
studio Cs. rozhlasu, Ostrava J., Dr. Sme
rala 2. Plat bude stanoven podle platné 
vyhlášky. Náldady na cestovné budou uhra
·zeny pouze v pi'ípade prijeti. Doba kon

. kursu bude všem uchazečúm včas písemne 
{)Znám ena. 
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Se'l'eromorav.~ké studio Cs. rozhlasu, 
Ostrava. 
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Sim on Jurovský/Pavol Iloro••: Sumí hora. 
~antáta z cyklu " Povstanie", psaná na poe
tický podklad Horovv básne je ly rickým 
intermezzem celého cÝklu. 

Andrei Očenáš/Marie Kratochvílová: Môi
mu pokoleniu. Skladebne pozoruhodné dílo 
rozhodného, dl•verivého charakteru z r oku 
1959. Gustav Papp, sólo (2), sbor Slovenskej 
filharmónie, sbormistr J. M. Dobrodinský. 
Detský sbor bratislavského rozhlasu, sbor
rnistr O. Francisci (2). Orchester bratisla,·
ského rozhlasu dixigují I:udovit Rajter (1) 
a Zdenko ľviikula (2). 

Jozef Kresánek: Pochod 1944 pre sym[o
nický orchester. Patetická, hluhoce pllsobivá 
skladba, komponováná pod dojmem Sloven
ského národního povstánL 

Oto Ferenczy: Finale pre symfonický or
chester. J e to emocionálné neobyčejné bohaté 
a instrumentačné zajímavé dílo z roku 1958. 
o~chester bratisla vského ro;,hntsu_ (1), Slo
venská filharmónia (2), diriguj! Ladislav 
Slovák (1) a Ľudovil'l'l.ajter (2). 
(J edna malá dlouhohrající deska DM 5676). 

Tibor Andrašovan/Milari Rufus: Pod Ba
bou horou. Radostný, uprimný zpev o bu
dování Oravské pŤehrady z r. 1956. Sbor 
Slovenskej filharmónie, sbormistr. J. M. 
Dob,·odinský. Orchester bratislavského roz
hlasu ľidí Zdenko Mikula. 

Teodor Hirner/Andrei Plá'l'ka: Pozdrav 
z Moskvy. l'vfalá kantáta z roku 1959, jedno 
z poslednich dčl skladatele, ly ricky p rosí
tčné. uprimné a vrelé. Andrej Kucharský a 
Juraj Oniščenko - sólo, sbor Slovenskej 
filharmónie diriguje J. M. Dobrodinský. Or
chester bratislavského rozhlasu diriguje 
Zdenko :\fikula. 
(J edna malá dlouhohrajíd deska 04162.) 

Dezider Kardoš/Ernest Petri/>: Pomôžeme 
slávikovi. Púvabné písni~ky pro deti. Jed
noduchá melodická -linie zpevního partu je 
velmi vdččná pro dčtské interprety. Mo
derní harmonie a vynalézavé využiti ná
stroju dechového kvinteta činí skladbičkv 
blízké malým i velkým posluchačúm. É. 
§chleiferová, :VL S ulimanec, J . Durech, D. 
Setváková, G. Tothová - sóla, Detský sbor 
bratislavského .rozhlasu diriguje O. Fran
cisci. Hraje Rejchovo dychové kvinteto. 
(J edna malá dlouhohrající deska 04165.) 

E. F. Burian op. 76(Vitezsla'IJ Nezval : 

/Jetshé písné. Hop hop, hop - V jednom 
m.a.lérn dvore - Pred oltál'em - Cerný hro
zen - Ztratil rozum - Cerná hora - Jak)' 
to palec - :\fa vysoké jedli - Krásné pel'i 
- Dup, dupy, dup. Vtipné instrumentačne 
vy nalézavé, avšak myšlenkove hluhoké a 
velmi pusobivé písné rozmanitých citových 
odstíniL ZJ?.ívá Jan Soumar, lwaje Ceské no
neto (V. Zilka, V. Vodička, O. Pergl A. 
rha•·vát. J . Re;.::tč. E. Leichner, Y. Kost~čka, 
R. Lojda. O. Cher). 

J)uli!JUr C. Vačl>áľfJaroslav Sei{ert: Pís
niéhy k ·'ití. Zasnené, rozjímavé ženské sbory 
s pr,.Jvodem klavíru. pHmo navozujicí atmo
sféru klidné domácí pohody. J ednotlivé pís
ne : Písnička o r ôži - Kdvbvch umél líbat 
- Píseň ': dubnu - · Pros.tá 'píseň - Ľko· 
lébavka. Zenský sbor Ceského peveckého 
sboru i'ídi Jan Kuhn. Na klavir doprovází 
Alfréd Holeček. 
(J edna malá dlouhohrajicí deska D:.\1 5642.) 

Václav Troian/Marie1 Charousová-Gardav
ská: Kolotoč, "opera pro malé i velké deti", 
jak ji skladatel nazval. J e to vtipné, zpévné, 
detsky líbezné a upčimné dílo z roku 1936 
až 1939. Na naši desce je nahrán 1., 3. a 4. 
obraz: U kolotoče - V AusLráHi. - V 
džungli. Zpívá ~farie Tauherová - Kolotoč, 
Bohumír Vích - Pan J osef, Olga Jiráková 
- Hoch na aulu, Dagmar Zižková - IIoch 
na l<oni, Vera Cupalová - Hoch na aero
p lánu, Jana Klimovičová - Devčátko na 
kachničce, Jana Pásková - Klokanička, J a
roslav Horáček - Mésíc. Josef P!'Ctdek -
Chlapec z auta, Rudolf Vonásek - Vúdce 
indické výpravy. Kťihnúv detský sbor a 
snúšený sbor Hdi Markéta Kiihnová. Ceskou 
filharmonii rídi Robert Broek. 
(J ednu velká dlouhohrajíci deska DY 5573.) 

Josef Bohuslav Foerster: Eva. Opera, op. 
!)0 , podle dramatu Gabriely Prei.~sové "Gaz
dina roba". Jednotlivé scény : Piedehra, Ty 
utrápiš mne, Evo, Jako stín se kolem plou
žim, (Eva, ~fánek, Samko, 1. déjství). Pi'e
dehra k 3. dejstvi, Tušení mé p ravdou bylo, 
Sama jsem, opuštena, Eva, Mánek, 3. 
dčjství). Zpívá ~1ilada Subr tová - - Eva, 
Beno Blachut - Mánek, Václav Bednár - · 
Samko. Orchestr Náordniho divadla v Praze 
i'idi Zdenek Chalabala . 
(J edna velká dlouhohrajicí deska, expedová
ná nyní J?ľO členy Gramofonového klubu č. 
DV 5532. ) 



.. 

H ll DOB NINY 
Slovenského vydavatefstva krásnej literatúry 

(Vyjdú v 4. štvrťroku 1960) 

Ladislav Laclmer: Edícia pedagogichej 
SPIEVAJTE S NAM I a inštruktLvnej hudby 

Cvičebnica pre prípravnú hudobnú výchovu na základn),ch hudobných ško
lách. Schválené výnosom býv. Povereníctva školstva a kultúry zo dňa 7. júln 
1959. 2. vydanie. Nák!ad 5000. Cena 7,80 Kčs . 

Oto Ferenczy: Edícia pedagogichej 
S P I EVAN A ABECEDA a initruktívnej hudby 

Zbierka 32 pesničiek pre detí na veľmi obľúbené vt>ršíky "Abecedy" básnika 
Jána Smreka. Spev a klavír. 1. vydanie. Náklad 1000. Cena 10,40 Kčs. 

MichCJI Vilec: Edícia pedagogickej 
ZAHRAJME S I a initrukti<'nej hudby 

14 skladbičiek pre dvoje huslí a klavír, určených pre žiakov 2.-4. ročníka 
hudobn)rch škôl. Zbierku zostavil a revidoval známy husľový pedagóg prof. 
Viliam Korínek. Vydaním tejto zbierky sa aspoň čiastočne odstráni veľký 
nedostatok vhodnej, detskému cíteniu prístupnej literatúry pre súborovú hru 
v najnižších ročníkoch hudobných škôl. 1. vydanie. Náklad 1000. Cena 8 Kčs. 

Vojtech B. Knypl: Edícia Hudba dobrej pohody 
L úC IM SA S úS MEVOM 

Nový šansón a pomalý. fox na slo\·á Vlada Pospíšila. Skladba mala nedávno 
úspešnú premiéru v rozhlase i televízii. Spev a klavír. 1. vydanit>. Náklad 3000. 
Cena 4,- Kčs. 

Tomáš Seidmann: Edícia Hudba dobrej pohody 
ZABUDLIV'ý' KOMI NÁ H. 

Foxtrot T. Seidmanna (slová l'.. Stassela), ktorý s veľkým úspechom uviedla 
Offermannova skupina i v zahraničí a obľúbili si poslucháči nášho rozhlasu 
a televízie. Spev· a klavír. Náklad 3000. 1. vydanie. Cena 4,- Kčs. 

Gej::.a Dusík: MLAD 0 ST-R AD O ST 

Vladimír W olfl: S M E M L A D l - N A M 
PATRI SVET 

Dve optimistické mládežnícke piesne, vhodné pre súbory ĽUT a pre kolek
tívny spev v organizáciách CSM. 1. vydanie. Náklad 3000. Cena 0,60 Kčs. 

Cena Kčs 3,-. 



Hudobný archív 

Slovenské.ho hudobného fondu 
pripravil pre spevácke súbory tieto materiály slovenskej shorovej tvorby: 

Oto Ferenczy: Ako vonia hora. Miešaný slÍor na slová Jána Kostru. 

Tibor Frešo:. Detským srdciam. Sesť .detských piesní na slová Kristy Bendo
vej· so sprievodom klavíra. 

Teodor Hirner: Hore grúňom, dole grúňom. Cyklus detsk)·ch piesní na slová 
M. Martákovej-Rázusovej so sprievodom ldavíra. 

Frico Kafenda: Tri mužské shory. 

Július Kowalski: Zverinček. Cyklus detských piesní na slová M. Martákovej
Rázusovej so sprievodom klavíra. 

Zdenko Mikula: Dnes. Zenský sbor na slová Ivana Krasku. so sprievodom 

klavíra. 

Zdenko Mikula: Domovina moja. Styri mužské sbory na slová Andreja Plávku. 

Zdenko Mikula: Počúvaj, počúvaj . Päť slovenských ľudových piesní pre mie

šaný shor. 

Alexander Moyzes: Ty, krásna zem. Mužský sbor na slová J ána Poničana. 

Milan Novák: Ľúbostná sonatína pre ženský sbor na slová E. Králikovej. 

Eugen Suchoň: Terchovské spevy pre miešaný sbor a kll;lvír. 

Eugen Suchoň: Spievanky. Fantázia ~a slovenské ľudové piesne pre miešaný 

sbor, sólo soprán a klavír. 

< - • 
Materiály požičiava (i na trvalé používanie): 

S L O VE N S K Ý H U D O BN Ý FO N D, 
Bratislava, Gorkého 19, telefón 531-50. 

Slovenská hudba - šéfredaktor Eugen Simímek, redaktor J ozef Samko 
Redakčná rada: Ladislav Burlas, Teodor Himer, Ivan Hrušovský, Simon Jurovský, Jozef 

Kresánek. Ladislav Mokrý, Zdenko Nováček, Andrej Očenáš, Roman Rychlo 
Obálku navrhol Stefan Winkler 
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NOVEMBER 1960 

ROČNIK lV čfSLO 11 

Pred Celoštátnou konferenciou o umeleckej kritike 
DEZIDER K AR DO S, predseda Sväzu s]o,·enských skladateľov : 

Systematická hudobná kritika ako špecializácia neexistuje u nás v takej 
miere, v ak ej by to bolo žia<1;úce. Nemáme potrebný front kritikov, ktorý by 
presadzoval všeobecne známe kritériá tak konkrétne, ako si to vyžaduje vývoj 
našej tvorby. V tomto čaká našu kritiku veľká úloha: kritici by sa mali zorga
nizovať pod egidou sväzu a spoločne sa vydať na cestu, jednoznačne zaujímať 
postoj k jednotlivým dielam a k celkovému vývoju našej hudobnej tvorby. 
Pravda, čaká tu na nich i ďalšia úloha: spojiť sa s českými súdruhmi, a tak 
uplatňovať celoštátne kritériá. 

Nazdávam sa, že viac mladých absolventov vysokých škôl by sa malo špe
cializo'l'ať na kritickú činnosť. Kritika, ktorú čítam na stlpcoch dennej tlače 
a v Slovenskej hudbe je celkove na výške, píšu ju vzdelaní autori. Nedá sa 
to však zovšeobecňovať . Bolo by dobré, keby bol celý káder kritikov na 
približne rovnakej úrovni. 

V rámci decentralizácie by bolo potrebné, aby sa všetci kritici vedeli pozrieť 
na vec perspektívne aj z hľadiska kultúrnych p otrieb krajov. Úlohou sväzu 
je posilniť kraje kritikmi, ktorí by boli schopní pozdvihnúť hudobný život 
krajov. 

L A DI SLAV BU RL AS : 

Byť hudobným kritikom je veľmi náročná a zodpovedná úloha. Dnes nie 
je už však problém v tom, že by neboli vyjasnené základné a všeobecné po
znatky z oblasti marx istickej estetiky. Ak sa dnes niel;.to sťažuje v tomto smere, 
dokazuje, že sa v tom asi sám dobre nevyzná. Zvládnutie spomínaných po
znatkov v konkrétnych jednotlivostiach vyžaduje nielen všestranné vzdelanie 
a rozhľad, ale aj zvláštne nadanie. Kritika má byť (na rozdiel od estetiky ) 
umeleckot'l'orivým činom, v ktorom sa odzrkadľuje celá osobnosť jej autora. 

V tomto smere treba ešte veľa urobiť , aby sa hudobná kritika stala hybnou 
silou celého nášho hudobného života. Na prácu kritika treba klásť maximálne 
požiadavky v každom smere, od umelca treba zase vyžadovať, aby kritiku 
chápal ako pozitívnu pomoc a nevidel v o všetkom zlomyseľnosť alebo kritikovu 
neschopnosť . 
Pokiaľ ide o kritické ovzdušie v Sväze skladateľov - tam by sa dalo tiež 

veľa zlepšiť . Podľa mojej mienky tam najviac chýba odvaha povedať o sla-
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bých a nevydarených skladbách pravdu aj vtedy, keď to nie je zvlášť príjem
né alebo keď je to trochu riskantné. Slovenská hudobná tvorba dosiahla v sú
časnosti toľko skvelých úspechov, že si takýto postoj môže, ba musí dovoliť. 
P ardonovaním slab)rch skladieb sa vlastne v celkovom hodnotení a nazeraní 
na našu tvorbu nepriamo škodí aj veciam skutočne vynikajúcim. Takýto stav 
vplýva potom aj na verejne publikovanú kritiku. Chýba smelé cúdenie zrna 
od pliev a kritik i skladateľ tak strácajú dôveru verejnosti! 

K profesionálnej kritickej činnosti - ktorá nie je ľahká - je dnes akási 
nechuť. U mnohých cítiť aj obavu, že by ju popri iných svojich úlohách 
nemohli robiť systematicky a dôsledne. Bolo by potrebné umožniť schopným 
mladým adeptom, aby sa mohli venovať kritike profesionálne. ~1ožnosti publi
kovania tu sú a možno ich ešte zlepšiť. 

JÁN CIKKER: 

Vítam Celoštátnu konferenciu o hudobnej kritike, lebo verím, že pomôže 
V)rriešiť veľa problémov, týkajúcich sa vývoja a rozletu hudobného umenia, 
a tak isto rozčerí aj stojace vody, ktoré h atia tento samozrejm)r vývoj. Bol by 
som však rád, keby hudobná kritika bola bojovn á, a pritom v zmysle F. X. 
Saldu naozaj rytierska a nekompromisná. 

TEODO R HIR N E R: 

Hudobná kritika je podľa mňa významná vedecká spoločensko-kultúrna 
činnosť, od ktorej očakávajú pravdivé slovo o umeleckom diele a jeho inter
pretácii hudobní skladatelia a hudobní umelci, ako i čitatelia. Pod pravdivým 
slovom rozumiem zhodnotenie spoločenského v)•znamu diela vo vzťahu v čase, 
keď vzniklo, ďalej to, ako pôsobí svojimi progresívnymi i retardačnými strán
kami v tom-ktorom prostredí. Je teda v svojej podstate činnosťou nielen ve
deckou, ale i výchovnou, a to v smere k čitatef ovi aj umelcovi. Ak prihliad
nemc na hudobnú kritiku a jej význam v nasich podmienkach, ozrejmia sa 
nám jej veľké úlohy, ktoré má zodpovedne plniť . Podiel na uskutočnení socia
listickej kultúrnej r evolúcie nemá iba t\·orba samotná, ale i hudobná kritika, 
a to tým, že v časti svojej výchovnej činnosti pomáha poslucháčoVi vo vnímaní 
umeleckéh o diela a tvorcovi zas pomáha nadobudnúť objektívny pohľad na 
jeho vlastné dielo. Domnievam sa, že tak ako má byť v našich podmienkach 
socialistickej spoločnosti adresné každé umelecké di elo, tak isto má byť adresná 
i hudobná kritika. Bude teda bojovná v každom prípade, keď objaví v ume
leckom diele emócie, ktoré budú pomáhať socialistickej a komunistickej spo
ločnosti. a pranierovať diela, ktoré by tento vývoj brzdili. Ylá bojovať o to, 
aby sa dobré diela dostávali do vedomia ľudí pri vrcholnej reprodukčnej 
kvalite, a odhaľ.ovať a pranierovať všetko, čo stojí na opačnom póle. V takomto 
zmysle skladatelia vždy očakávali pomoc hudobnej kritiky ako spolubojovníka 
za socialistickú hudobnú kultúru. 

Tie je ľahkou vecou vypracovať sa na dobrého hudobného kritika. I keď 
je kritická oblasť hudobnovednej činnosti svojím spôsobom špecifická, má 
spoločné korene v triednom vedomí. V prvom kole sa vylučuje ten, kto nie je 
zápalistým bojovníkom za socializmus, koho n epoháií.a triedne povedomie. 
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V drul10m kole sa vylučuje ten, komu nie je pri výstavbe socializmu a ko
munizmu jasný smer kultúrnej p olitiky KSC, v treťom kole ten , kto nie je 
svojím hudobn)rm vzdelaním špecializovaný na túto činnosť. A tak by som 
mohol pokračovať ďalej. Dnes sa takmer volá po profesionalizácii hudobných 
kritikov - a dnešný stupeň vývoja našej hudobnej kultúry by si to vyžadoval, 
domnievam sa však, že v našej mladej hudobnej generácii niet · dosť zápa
litosti. Hoci by tu a tam zápalitosť aj bola, niet sily statočne prekonať všetky 
etapy dlhého dozrievania a intenzívneho štúdia, počínajú c problematikou ši~ 
rokej hudobnej tvorby cez ľudovú umeleckú tvorivosť až po najvyššie formy. 
Od poznania kultúrnych potrieb závodov, škôl, dedín, okresov, krajov a p. až 
po profesionálne inštitúcie atď. Potrebujeme realizátorov nášho výchovného 
programu a dúfame, že nám ich raz naše hudobné školst,·o vychová. 

S L\I O N J U H O V S K "? : 

Kritika má viesť skladateľov. lVIala by hrať vedúcu úlohu. Aby nekomen
tovala len dodatočne, ale h ovorila i o tom, čo sa má stať , ako sa má tvoriť. 
Toto našej kritike ešte chýba. Ako výdatne by m ohla v tomto zmysle pomôcť 
napr. piesňovej tvorbe ... Skladateľ má dnes veľa úloh. Kritika by tu mala 
byť nielen umeleckým, ale i politickým vodcom. Tým nechcem povedať , že 
nasi skladatelia nie sú na dostatočnej politickej výške. Skôr mám na mysli to, 
že skladatelia pri zahrúženosti do svojej práce občas nevidia politický dosah 
svojej tvorby. 

Analýza dnešných výsle<lkov našej hudobnej tv orby je neraz formálna 
a estétska. Bolo by žiadúce viac poukazovať na spoločenský a novátorský 
dosah diela. 

Zdá sa mi, že nám chýba hlboká znalosť celej tvorby iedného skladateľa. 
Na to je, pravda, potJ:ebný veľký zápal a láska k súčasnej tvorbe. Analýzy by 
nemali byť len "recenziami" a povrchn)·m skúmaním kvalít hudobného diela. 

JO Z EF KR ESANEK: 

Je potrebné uvedomiť si, že na r ozdiel od minulosti sa zmenili aj pomery 
v oblasti hudobnej kritiky. V predchádzajúcom spoločenskom zriadení boli 
akousi poslednou inštanciou v kritickom usmerňovaní hudobného života n oviny 
(podľa svojho ideového zam.erania) a kritik. Z t)rchto pomerov možno vy
svetliť i akúsi absolútnu suverenitu kritika ako "osobnosti", vyplývajúcu 
z možnosti jeho výlučného postavenia, čo sa občas ešte i dnes mylne a ilu
zórne očakáva práve v dôsledku nepochopenia novéh o spoločenského posta
v enia kritiky. Kým predtým kritik podľa ideového zamerania tých-ktorých 
novín usmerňoval, dnes má poslanie skôr presadzovať do života to, čo vyplýva 
pre oblasť hudobného života z celkového centrálneho riadenia celého života 
naším najvyšším orgánom. Predt}·m každé noviny robili svoju kultúrnu poli
tiku na vlastnú päsť. Dnes máme jednotnú kultúrnu politiku a úloha kritika 
je uplatňovať ju, a nie byť individualistickou "osobnosťou" v starom zmysle. 
Kritik sa má obracať k ľudu a hovoriť v jeho mene. Kým napr. v predchá
dzajúcich pomeroch taký Ballo musel biť do rôznych inštitúcií, aby vymohol 
pre hudobný život a jeho záujmy to najpotrebnejšie, dnes sú pre všetky inšti-
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túcie rna.'X:irnálne zabezpečené priaznivé podmienky rozvoja hudobného života. 
Dnešná kritická činnosť musí byť zameraná na publikum a hovoriť v záujme 
využitia všetkých možností, ktoré dnešné spoločenské podmienky posky tujú 
rozvoju hudobného života. 

A LEXA~ DER ~IO YZES: 

}Kriticky hodnotiť umeleckú tvorbu alebo umelecký výkon je podľa môjho 
·názoru tak isto zodpovedná a závažná činnosť ako samotná umelecká tvorba 
alebo umelecký v)•kon. J e zodpovedná a závažná preto, lebo naša socialistická 
spoločnosť prijíma umenie i umeleckú kritiku v hlbokej súvislosti so 'životom. 
Z tohto základného a jedine správneho hľadiska vychádza i marxistická este
tika, kritériá ktorej práve preto rovnomerne zvyšujú požiadavky a nároky 
na umenie a j na umeleckú kritiku. 

Ako logicky vyplýva z toho všetkého pravdivá téza, vyslovená s. Hendry-
chom, že priemernosť v umení nemôže a nesmie byť cieľom umelca! To sa 
však rovnako dôsledne vzťahuj e aj na umeleckú kritiku. 
Závažnosť umeleckej kritiky v našej spoločnosti a zrelosť s ňou súvisiacich 

problémov, ktoré si žiadajú riešenie, viedli Sekretariát Sjazdu socialistickej 
kultúry k šťastnej myšlienke zvolať Celoštátnu konferenciu o kritike. 

Z DE N KO N OVACEK: 

U nás pozorujeme častý zjav, že ľudia, ktorí by mali zaujímať postoj k vzni
kajúcej tvorbe, nemajú v sebe toľko pocitu záväznosti, aby ich to viedlo 
k činu. Toto možno len čiastočne ospravedlniť nedosta tkom času. Zdá sa mi 
skôr, že tu ide o vnútorný zápas dať do súladu svoje individuálne kritériá 
s kritériami, ktoré vyžaduje spoločenský život. Z toho hľadiska sa mi zdá 
hlavným problémom svetonázorove dospieť k tým objektívnym spoločenským 
kritériám, ktoré naša estetika už dlhší čas presadzuje do života. Vyrovnanie sa 
s týmito kritériami by zvýšilo i životnosť a ideovú priebojnosť našej kritiky. 
Toto vnútorné vyrovnanie by rozšírilo aj počet kádrov na hudobnokritickom 
fronte. Ide v podstate o osvojenie si kritérií, ktoré by zaručili ozaj úprimný, 
kladný vzťah k tvorbe, čo sleduje bojové ideové spoločenské poslanie. Tým 
by sa prakticky vyriešila i tá funk cia hudobnej kritiky , ktorú svojím poslaním 
v socialistickej spoločnosti zastáva. 

A :\l T ON I ~ SY CHRA: 
Hlavnú úlohu súčasnej hudobnej kritiky vidím v tom, aby sa správne 

chápalo to, čo povedal na Sjazde socialistickej kultúry s. H endrych. V urči
t)·ch zásadných názoroch sme síce jednotní, napr. v sociálnej funkcii umenia, 
to však nestačí, kritik by mal byť osobnosťou s vlastn)rm tvorivým názorom. 
Aby nebol len komentátorom, popularizátorom, vykladačom atď., ale aby za
znamenal tvorivý prínos, aby prinášal koncepciu . .. 

Na adresu slovenskej hudobnej kritiky by som povedal: V slovenskej 
hudobnej kritike sa dostávajú do popredia určité dobré postrehy, ktoré pole
mizujú so vžitými stanoviskami. To mi je sympatické. Tieto sú však dosť 
zahalené a nehovoria s dostatočnou odvahou, aby sa vyjasnili pozície . .. 
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J. KREMLEV 

Estetické a etické 

Organické spojenie estetiky a etiky je mnohotvárne a mnohostranné. Začína 
sa sú~ržnosťou estetických a etických požiadaviek u konzumentov i u tvorcov 
umema a končí sa splynutím týchto požiadaviek v umeleckom diele. 

'vV. Sh~espear~ v piatolll: dejstve Benátskeho kupca. veľmi výstižne pouká
za~ na v "?''z~am J~dnoty et1cké~10 a este~ického. Lorenzo, hrdina tejto hry, 
zdoraznuJe, ze nelaska k hudbe JC neoddeliteľná od pochmúrnych a nedobr\rch 
vlastností ľudskej psychy . " 
. , Spoje~ie es,tetického ,s etic!~ý~ (krás~eho s dobr~rm, spravodlivým , pravdi

vym a spatneho so zlym , lztvym a vierolomným) v zásade n eznamená nič 
nezvyklého_ a. násil~ého. !e to spojitosť harmonických a neharmonick)rch prv
kov. Harmo~ua na }e~neJ ~tran.e v~žaduje ~armóniu aj na druhej strane, ob
dobne, ako dish.ari"?oma vyzad~Je disharmómu. Krásno vnáša do živ ota radosť, 
h~boke, uspokoJenie, a teda, aJ možno~ť ':zbud~ovať "ušľachtilej šie city". Ale 
aJ obrate~e - ~obro,ta, . ':ľ~dnosť, pnvetlvosť 1 navonok nezaujímavého člo
veka zavse urobia pr1ťazhvym a dokonca aj p eknvm. 

Clovek, ktort . ~onzum~je ~rásno, stáva sa lepší~, čistejším, mravnejsím bez 
ohľadu ~a to, _ct Je to k~asa mého človeka, krása prírody alebo konečne krása 
um~l,eckeho di_:la. Tak 1~t~, zas ~avné vlastnosti človeka, ktoré v ňom vzhu
~ZUJU ha~mo~cnosť, emocu, d~sevných.p~hnútok a skutkov, odrážajú sa na 
J.e?o sp~avam, .• gestách, . n~ "Y!,aze obh.caJa, dodávajú človeku ladnosť , jas, 
ucelno.st, plas!Icnosť, pnspleVaJU teda aJ ku kráse. · 

N.~ moro mrest.e sme s~. odvolá':ali na ~~á~u- definíciu N. G. Cerny ševského 
o ktasne. ako vyJad:ení z1vota .. Tato def1mC1a Je hlboká i preto, že n epriamo 
~_oukazu~e na ~rgamc~osť ~ pnrodzenosť spojenia estetického a etického. Veď 
zr;ot v, ludskeJ spolo?nost1 sa môže najúspešnejšie rozvíjať len na harmonic
kych zakla~och, ~a tych, ktoré sú nevyhnutné pre pravdu, dobro spravodli
vo.~ť, a tal~ 1s~o :=tJ pre. krásno. Estetický princíp je koniec koncov ' nerozlučne 
spaty s et1cky~1 a sociálnymi základmi ľudského by tia. 

Iba . v podmienkach harmonickéh o spoločenského zriadenia zriad0nia bez 
vy~onsť_ov~teľov~ k~o:~ za~ezpeč~je ľuďoi_U čo do úrovne vys~ké p odmienky 
ex1s:enc1~, Je ~ozny s.rroky. ro~VOJ ľudskeJ krásy. V podmienkach spoločnosti 
z~loz~neJ, na utl.aku JedneJ, tr1edy druhou stáva sa krásno výsadou dobre 
~lt'-:ov~nych vTS~tev, u ktorych, podobne ako umelecký génius, sa rozvíja do 
Jedi?ecne s~velych .vz.orov, pravda, na úkor možnosti rozvoja krásna v ši
rokych, masach. 9-ernal1~a, ako.a j krása, nie je jednoduch)rm darom prírody, ale 
sa utvara podmienkami a výchovou. Nestačí sa narodiť krásnou aleho krás
nym, ~le, Je. p~trebné r~~íj~ť a zdokon.aľovať pr~odné predpoklady krásy. 
J ~ z:eJm.e, ze. Je to moz~e iba v. podmtenkach prnnerane zaistenej a nezá
VIsle~ e~stenc1e .. Hl~d, nudza, neistota, nekultúrnosť, otroctvo a útlak nena
pomahaJ'; ro~VOJ kras?-a, a~e ho P?tláčajú. Keď sa h ovorí o aristokratickom 
postavem_ kr~sna ': , trtedneJ vykorisťovateľskej spoločnosti, je potrebné mať 
na zrete~I me socmlny pôvod nositeľov krásy, ale ich reálne spoločenské 
postaveme. 

Vyhradzujeme si, že aj v triednej spoločnosti je skutočné k1·ásno organicky 
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spojené s vysok)rmi mravn)rmi vlastnosťami. Okrem toho, i keď je krás~o 
obmedzené triednou nerovnosťou, predsa len zohráva kladnú úlohu, lebo Je 
vzorom prekrásneho v živote a umení. 

V socializme sa triedne výsady krásna a súčasne s nimi aj predpoklady pre 
r ozvoj jednotlivých v)rnimočne skvelých vzorov luási?-a•. ~rá~na ta~reče~~\0 
aristokratického, strácajú. A p ostupne s víťazstvom soc1ahstickeho znadema, 
úmerne so vzrastom úrovne hmotn)rch podmienok a zlep šením podmienok 
socialistickej spoločnosti, rozvíjajúcej sa smerom ku komunizmu, je potrebné 
očakáYať široký rozmach krásna v človeku , pritom krásna na výlučne dem?
kratických základoch (a nie rozkvetu krásna jednotlivcov na úkor potlačema 
možnosti a potreby krásna v masách). . . 

Napriek tomu, že hlboká organická súvislosť , skutočná jednota estet1~y 
a etikv je evidentná nemožno ich stotožňovať. Crty takého stotoŽI'íovama 
možno" nezriedka vybadať v ľudovom umení. Nie darmo sú dobrí, pozitívni 
hrdinovia ľudových rozprávok najčastej šie krásni a zlé osoby škaredé a ohyzd
né. Ale to je naivná totožnosť, v p odstate vzdialená od vedomého zjednodu
šovania, nakofko rozprávky so silnými prvkami didaktiky a alegórie (čo je pri 
rozprávkach typické) , s vyššími zoYšeobecneniami (analógie ktorých možno 
nájsť v ľudových m elódiách) nekladú si za úlohu všestranné realistické .zob,ra
zovanie života. Pritom je však v ľudovom umení veľa kontrastov, estettckych 
protirečení a etick)·ch zásad. Napríklad dobrí mrzáci alebo zlé, ľstivé krá
savice folklóru. 

Zjednodušenie možno však postihnú ť aj Y P.rofesioná~nom umení pri poku
soch stotožniť alebo naopak - odtrhnúť estetiku od etiky . 

Také sú napríklad obrazy romantického u menia, ktoré často bývajú kraj
nými koncentrátmi pozitívnych alebo záporn)rch este tických a etick)'c? ~ŕt. 
Pre romantické umenie je však charakteristická aj snaha po ohromuJÚCich 
antitézach morálnych a etick)rch kvalít. Taký je napríklad Quasim od.o v Zvo
nárov i u Matky Božej od V. Huga, spájajúci vyššie duševné kvahty s od
porným zovi'iajškom. Taká je v obrátenom poradí okúzľujúca zlodejka lady 
Winterová v Dumasových Troch mušketieroch. 

J e nesporné, že takéto antitézy sú m ožné aj v skutočnosti . Lenže, p_o prv~ -
sú v)rnimkami a sú prostriedkom úmyse!ného k ontrastu. Po druhe - tieto 
predsa len do určitej miery falšu jú skutočnosť, nakoľko nenechávajú otázku 
formy, zodpovedajúcej obsahu. Veď nedobrá krása, schopná oklamať povrch
ného pozorovateľa, sa predsa a j navonok líši od krásy, dobra, takže dokonca 
aj protiklad krásneho a mravnéh o p otvrdzuje princíp ich syntetického zmyslu. 

Preto sa socialistické umenie najčastejšie vyhýbalo základným antitézam, 
veľmi všestranne a rozmanitými prechodmi poukazovalo na vzáj omné životné 
vzfahy morálneho a krásneho, a keď aj používalo antitézy, snažilo sa ic~ 
zdôvodniť. Krása macochy-strigy v Gogoľovej Májovej noci sa od prveJ 
chvíle zdá strašidelnou , skvúca krása ničotnej El en v o Voj ne a mieri L. Tolsté
ho je od samého začiatku opísaná ironicky. 

Hudba, p odobne ako ostatné umenia, je schopná vyjadriť takto jednotu, 
ako aj protiklad estetického a etického. Z tohto hľadiska možno ukázať aspoň 
tri druhy hudby. Po prvé takú hudbu, v ktorej veľká pravdivosť splýva s vý
Iúmočnou ladnosťou a harmoničnosťou, kde teda máme zriedkavú syntézu 
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es~eti;kého a ~tického .(Mozart, Glinka, Chopin). Po druh é hudbu, v ktorej 
eticky prvok Vlac-meneJ prevláda nad estetickým (Beeth oven, Schumann Mu
so.rgskij) , a . nakoniec takú, v ktor ej sa estetický prvok uprednostňuje' pred 
etickým (Samt-Saens, Debussy, Skriabin). 

O neja~ej pozor~ho?nej melódii často ho~·01·íme, že je dokonalou aj po 
em~čneJ aJ po plast1ckeJ stránke; môžeme však hocijakú melódiu, ktorá sa nám 
páČI, charakterizo,·ať protirečivo - napríklad : " táto melódia je veľmi srdečná , 
a le trpí nevyváženosťou formy, hranatosťou", alebo "táto m elódia je Yeľmi 
pe!má, ale chladná" . V prYom, , . druhom aj v treťom prípade sa budeme 
pndržiavať jedného z t~·chto druhov nami vytvorenej prostej klasifikácie. 

J e zrejmé, že takáto klasifikácia ešte nepostačuje na triedenie hudby podľa 
stupňov jej hodnoty, zyJáš ť v prvých dvoch kategóriách. Tak napríkiad Mo
zartova hudba _je ~~~_rmonickejšia ako Beethovenova, podobne je aj Glinkova 
hudba harmomckeJSla ako Musorgského. No BeethoYenova hudba obsahuje 
Yeľa etick~ch zásad, ktoré Mozar tovi vôbec nie sú vlastné; hlbka sociálnej 
p~oblematiky hudbY: .. Musorgského ~ôbec nie je charakteristická pre Glinlm. 
f1eto "nedol~onal?sti ~eethovenov1 a Musorgskému nielenže .,odpúšťame", 
ale vysoko SI v mch vážime črty neharmoničnosti ako vyjadrenie hlboko pro
testujúcich ideí, revolučnosti alebo buričstva. 

Nem ožno však zabúdať, že u veľkých "neharmonických" klasikov táto 
"neharmoničnosť" nikdy nenadobúdala neharmonick}' zmysel. 

Tak v BeethoYenovej tvorbe nenájdeme popieranie krásy, ale naopak, na
chádzame stále vrelé a vášnivé úsilie po nej (spolu s veľkou silou etického 
imperatívu, popierajúceho každú krásu "pre seba" mimo boja za spravodli-
vos ť). . 

T~kto si ~ veľkých klasiko~ aj v prípade čŕt "neharmoničnosti" syntéza 
estetiky a etiky zachovala SVOJ zmysel. Naopak, v umení, k toré zvlášť silno 
začne . kultivoYať estetic~(ý princíp (t. j. predovšetkým krásno s presunutím 
pravdivého na druhé miesto) , syntéza estetiky a etiky slabne a p ostupne sa 
r~zpadáva .. To nezbavuje . ta~ éto umenie určitej hodnoty (nakoľko krása je 
vzdy cenna), ale obm edzuJe Jeho v)'znam . 

J e zaujímavé a charakteristické, že kultivácia krásneho v historickom roz
voji viedla k zničeniu krásy. Hranicou hol impresionizmus. Za hranicami im
presionizmu (v konštruktivizm e a expresionizme) sa začína kult zmrzačeného 
nepristojného - umenie smeruje k etickému, ako aj estetickému rozkladu: 
Te~lo ro~klad je z_vlášť p ou?ný, nakoľko podtrhuje potrebu súčasného boja 
sovietskeJ hudby m elen za etlcky obsažné, ale aj za pekné umenie. Ncvyhnut
nos.ť J?lnohodnotnej s7ntézy etiky a estetiky je vnucovaná samotnou podstatou 
soc1ahzmu a komumzmu ako spoločenského zriadenia ktoré má za základ 
,-yššiu harmoničnosť. ' 

Zvlášť harmonické umenie v minulosti nebolo nevyhnutne bez čŕt odťaži
t~sti: soci~.llistické zriadenie sa snaží vytvárať a ospevovať úplne reálnu h armo
mčnosť. Uloha, s~mozrejme, nie je v tom, aby sa vyhlásila úplná nadvláda 
moz~rtovstva (s Jeho nádhernou ilúziou "zlatéh o veku" ). R elatívna n ehar
momčnosť beethovenovstva je pre nás ako tradícia veľmi cenná a pomáha 
tvoriť revolučné umenie boja. 

Ide o to : v b oji nikdy nestrácať ideály vyššej syntézy estetiky a etiky, krásy 
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a pravdy, pamätať, že tejto syntéze patr í nádherná budúcnosť. A zas : každé 
zabudnutie úloh budúcnosti v podmienkach socializmu, rozvíjajúceho sa ku 
komunizmu, rodí neplnocenný odraz a neplnocenné tvorivé obsluhovanie prí
tomnosti. 

Dlhé desaťročia rozličných druhov dekadentného umenia (ktoré sa za 
hranicami v najkrajnejších extrémoch vyskytujú aj dnes) napomohli oslabenie 
a dokonca aj zničenie viery v pravdu a krásu. Zničenie viery v pravdu viedlo 
k amoralizmu a k obnov eniu starej formuly v nových podmienkach "po nás 
potopa". Rozrušenie viery v krásno vyvolalo utvrdenie šerednosti, ktorá v pod
state bola zrodená zúfalstvom, nedostatkom perspektív do budúcnosti. 

Etické zásady socializmu sa začali upevi'íovať v sovietskej hudbe od prvých 
rokov revolúcie. Prirodzene, bolo by krátkozrakosťou pokladať boj o jeho 
úplné a plnocenné víťazstvo za ukončený. Boj pokračuje, ťažkosti vznikajú 
a ešte aj budú vznikať. No nehľadiac na to, o prevahe etiky socializmu nad 
huržoáznou etikou v popredných kruhoch našej spoločnosti sa nepochybovalo 
a nebude sa pochybovať. Trošku inak sa majú veci s estetickými princípmi 
prekrásneho s úlohami krásneho. 

V prv}·ch rokoch re\·olúcie bol veľmi silný živelný, morálne ľahko pochopi
teľný protest proti "krásnemu" životu predtým vládnúcich a privilegovaných 
tried v našej krajine. Hmotný základ našiel tento protest v nízkej životnej 
úrovni zničenej krajiny. Opovrhovanie (často principiálne) krásou sa prejavilo 
v spôsobe života aj v umení. Utvrdiť princíp krásna ako vládnúci vtedy nebolo 
možné; pokus o jeho utvrdenie by sa bol vtedy javil ako prázdne agitačné 
heslo, hoci popredné stranícke myslenie, prirodzene, si aj vtedy plne uvedo
movalo prvoradý význam krásna v umení a bránilo ho. Budovaním socializmu 
a postupným zvyšovaním hmotnej a kultúrnej úrovne más sa princíp krásna 
stával čoraz reálnejším. Napriek tomu mnohí znalci umenia bojovali s ním, 
a tak pomáhali pozíciám dekadentného umenia. Pojmy o rozdiele krásneho 
a nepekného sa stratili. Krásneho sa začali báť ako niečoho hanebného, chyb
ného. Hovoriť napríklad, že tá alebo oná hudba je pekná, považovalo sa za 
známku ideovej zaostalosti, za špatný tón. V prípadoch západoeurópskeho 
formalistického umenia a podobných domácich experimentoch kult nepekného 
a škaredého paradoxne začal priťahovať. 

Táto obava z krásy nie je v podstate ani teraz celkom prekonaná. Y soviet
skej hudbe je mnoho diel (medzi nimi i veľa známych, ktoré majú početných 
prívržencov), v ktorých sa vážny estetický princíp krásna odsúva do pozadia 
alebo sa úplne popiera. Subjektívne zámery autorov takýchto diel môžu byť 
zavše slušné a chcú stelesniť pokrokové idey sovietskej etiky. Co má však 
robiť poslucháč, keď táto etika (aspoň dané zámery etiky ) nie je sprevádzaná 
zodpovedajúcou estetikou? Co robiť , keď autor dokonca s najlepšími zámermi 
tvorí nepeknú hudbu, hudbu neplastickú, nie nadchýnajúcu svojimi kontú
rami a formami, schopnú svojou estetickou stránkou nadchnúť len skladateľov
sektantov alebo ich vkusu sa prispôsobujúcich znalcov hudby? Nič sa nedá 
robiť. Obchádzajúc každému zrozumiteľnú a dostupnú estetiku, skladateľ ničí 
aj etilm (ak ju, pravda, má). 

Len plné a úprimné ponímanie prvoradcj dôležitosti krásna umožní našim 
hudobníkom obnoviť a rozvinúť syntézu estetického a etického. 
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Záber zo stretnutia sovietskych a slovenských skladateľov a hudobných vedcov v BratisC·laT~~ 
roku 1958 Foto: L. Roller · 

L EV GI NZ B U RG 

David Fiodorovič Oistrach 
(Písané pre Slorenskú lwdbu) 

Sovietska hudobná verejnosť i pokrokoví ľudia na celom svete s veľkou 
radosťou prijali zprávu o udelení Leninovej ceny národnému umelcovi SSSR, 
profesorovi Davidovi Fiodorovičovi Oistrachovi. l\feno tohto vynikajúceho 
sovietskeho huslistu sa všade stretáva so zaslúženou úctou. V posledných tri
dsiatich rokoch prináša jeho '-ýnimočné umenie poslucháčom veľkú radosť ; 
vzdeláva i vzrušuje, nadch)·na a nikdy ich nenecháva T ahostajnými. 

"Umenie,'' povedal V. I. Lenin, "patrí ľudu." Musí byť zrozumiteľné širokým 
vrstvám pracujúcich a nimi milované ; umenie musí v nich prebúdzať umel
cov a rozvíjať ich. T ýmto vysokým nárokom veľkého Lenina môže predovšet
kým zodpovedať umenie najlep š_ích predstaviteľo'" pokrokovej socialistickej 
kultúry, kultúry skutočne demokratickej a najhumanistickejšej na svete. 

Medzi vynikajúcich nositeľov tejto kultúry nesporne patrí D. F . Oistrachl. 

Toto číslo Slovenskej hudby je venqvané 

Mesiacu československo-sovietskeho priateľ stv a 

J eho veľké hudobn é nadanie i obdivuhodné maj strovstvo sa oceňovalo už 
v tridsiatych rokoch - umelec hol vyznam enaný prvou cenou na Všesvä
zovom konkurze interpretov v roku 1935 a na Medzinárodnom konkurze E uge
na Yssaya (Brusel v roku 1937). Týmito úspechmi však nehol zavŕšený jeho 
rozvoj. Nepretržitá tvorivá práca priniesla prehlbenie umeleckých názorov ; 
veľká náročnosť voči sebe a ci eľavedomá práca spôsobili, že nástroj sa stal 
poslušnou zbral'í.ou v rukách interpreta, splňal jeho hudobné predstavy a zod
povedal jeho tvorivým zámerom. Dosiahnuc v )7šiny vir tuozity, vedel talento
vaný umelec úplne podriadiť svoju zvrchovanú techniku požiadavkám hudob-
ného obsahu. . 

D. F. Oistrachovi sa výnimočne darí jednoducho, srdečne a presvedčivo 
Vniesť obsah predv.ádzanej skladby do koncertnej sály. Sila vplyvu umenia 
tohto hudobníka na poslucháčov je mimoriadne veľká preto, že jeh o umenie 

' David Fiodorovič Oistrach narodil sa 30. septembra 1908 v Odese. Studoval na odeskom 
konzervatóriu. Stúdiwn ukončil v roku 1926 v triede prof. P. S. Sw liarskeho. Rozvoj 
mladého huslistu veľmi ovplyvnil ProkofievoY Prvý husľový koncertn Glazllllovov Husľový 
koncert, ktorý v !'oku 1927 predviedol pod vedením autora. V nasledujúcom roku sa 
Oistrach usadil v Moskve a v roku 1934 začal vyučovať · na konz~rvatóriu. 
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D. F . Oistrach s klaviristom 
Jampolským po koncerte v Bra
tislave roku 1957 

Foto: K. Kállay 

· di · ·t. · t' ke' hlboko obsahové a umelecky dokonalé. Rečou svojho Je prav ve op rmts lC . , · h ľ h ·dz · · 
nástrO. a Oistrach hovorÍ od srdca k srdcu; V tÓnOC~ ~e~lO ~S l. ?ac a . aJ U 

posluc1áči ohlas svojich n;tYš~i.enok i citov a ~oncertnu slen opusťaJu s pocitom 
uspokojenia a vďaky vynikaJucemu umelcovi. v . . h ľ dí bdobí 

Husle veľkého majstra rozveseľ o~ ali. a povzn~sah so~etsk_y~ v u _v :níkom 
ťažkých skúšok Veľkej vlasteneckeJ voJny. SvoJe ?IDeme p~mas~ bo]~ h d' _ 
za-vlasť na fron~e i v. tyle. Nikto n:~abkudne k na 1~k3 IZ:~u~e:::Or~o r:k:v 
skými obrancami Lenmgradu na zactat u ro u · . , h • 
neskoršie D. F. Oistrach vystupoval v Maďarsku, jedny; ~a~arsk?'c _nov~ 
S b d N · 14 3 19~9) spomínali ako v rokoch fas1st1ckeho utlaku "tí, 

( za a ep, · · 'i. ' • • li ·di .. ·-
ktorí v očakávaní počuť slo~á p~avdy: pomoct ~ po7or~ ~apo7~ra~~ ~~;j~c 
mače nielen vtedy keď vyslelah zpravy, ale aJ vte y, e . . .' . d . 

h l ., '1· v'kom hlásal tÚ istÚ pravdu a zapaľoval t1e ISte na CJe na us e, svOJim s act " 
ako informačná kancelária Moskovského rozhlasu. · • . r 

v tvorivej činnosti D. F. Oistracha ~u~zuje v súčasnosť. _yšerr m~š _1e:
kami, všetkými umeleckými snaženian;u Je vzd?'" so SVOJliD u om.. J.C o 

. . zko spätý rozkvet sovietskeJ husľoveJ tvorby. "lnterprv~t, },.tory vs~ 
~:o~~í~:e zúčastňovať v búrlivo sa rozvíjajúcom _hudobnom ztvo_te naseJ 
vlasti, musí podporovať nástup. nových sovietskych diel, propagovať Ich pred 
širokou verejnosťou," hovorí 01strach. nik 

v· znamn • interpret a propagátor sovietskej h~dby podneco;al vz . mno-
hýc~ skvelfch diel sovietskych skladateľov. ~emu sú venovane. h~sľre _kon: 
certy Miaskovského, Chačaturi~a, . Sostakov1ča, R akova, Prva us ova so 

náta Prokofievova a mnohé ďals~e ~ela.. · kl d ľ · _ S S Proko-
V tvorivom styku s poprednymi sovietskymi s a ate m~ . · , · 

f. N J M1·askovskvm D. D. Sostakovičom, A. L Chacatur1anom, . D. ~· 
tevom, . · J ' b al' 1 k' · maJ-Kabalevským a inými - sa rozvíjali. a prehl ov l ume .e~ e ~azory I • 

l S Vt' t y' " písal nedávno že tvonve pnateľstvo s t;y-
strovstvo ume ca. " om s as n • ' " . k 
roito vynikajúcimi majstrami mi umožnilo zúča;<>tniť_ .sa prtamo. na ?ncegn~ 

ódiu ri prvom predvedení takých vynikajúc1ch d1el, ako ~~ Prva v a ~ 
;onáta )>rokofieva, husľové koncerty Miaskovského, SostakoVIca, Chacaturtana. 
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Som veľmi šťastný, že mnohé diela týchto skladateľov, ktorých zrod . ·som 
sledoval z bezprostrednej blízkosti, stali sa medzníkmi v mojom umeleckom 
živote a dnes sú už svetovými klasickými dielami." 

Veľký kus práce urobil Oistrach i na poli interpretácie klasickej hudby. 
Oistrach má hlboko vyvinutý zmysel pre štýlovosť; je schopný priam vdých
nuť život slávnym výtvorom Mozarta a Beethov~ua, l\-fendelssohna a Brahmsa, 
Smetanu a Dvoráka, Cajkovského a Glazunova, Tanejeva a Szymanowského, 
Prokofieva i Sostakoviča. D. F. Oistrach pravdivo odhaľuje umelecký zámer 
toho alebo onoho skladateľa, pričom ustavične chráni základnú ideu diela. 
Pritom je mu cudzí bezcitný "objektiviznms"; umelcova interpretácia je vždy 
odrazom vlastného poňatia die!a, je odrazom jeho živej zainteresovanosti na 
diele. V tom tkvie životnosť interpretácie, ktorá zahŕľí.a široký okruh emócií 
od nežnej lyriky až po strhujúcu dramatičnosť. 

Oistrachova interpretácia sa vyznačuje bezprostrednosťou, · j ednoduchosťou 
a intímnosťou, no jeho poňatie toho-ktorého diela je veľmi hlbok é. Počúvajúc 
tohto hudobníka, žasneme nad jednotou subjektívnych momentov tvorivej 
individuality a umeleckej objektívnosti jeho myslenia, jednotou, založenou 
na metóde socialistického realizmu. 
Veľkú úlohu v umeleckom vývine Oistracha-interpreta zohrala jeh o bohatá 

činnosť v komorných súboroch,. najmä jeho účasť v sonátovom ensembli s L. 
N. Oborinom (od roku 1935) a v triu s L. N. Oborinom a s N. Knuševickým 
(od roku 1941). 

Skvelý hudobník, disponujúci výslovnou tvorivou individualitou, vedel 
podriadiť svoju hru záujmom ensemblu, záujmu umeleckého celku. Nemožno 
obísť ani vystúpenia s Moskovským komorným orchestrom a jeho spoluúčasť 
pri interpretácii dvojkoncertov (Vivaldiho s I. Sternom, Bacha s Y. Menuhi
nom, Brahmsa s S. Knuševickým a s P. Fournierom) a sláčikové .duo s L 
Oistrachom. • 

Oistrachov všestranný talent sa prejavil i v pedagogickej činnosti, ktorej 
sa úspešne, venuje už vyše 25 rokov ako profesor moskovského konzervatória. 
Umelec sa snaží svoje bohaté umelecké skúsenosti odovzdať mladým, talento
vaným sovietskym žiakom; medzi j eho žiakmi môžeme nájsť mená už zná
mych huslistov, laureátov medzinárodných konkurzov: V. Klimova, I. Oistra
cha, O. Parchomenkovú, V. Pikajzena, S. Svitnikovského, R. Fajna a iných. 
U D. F. Oistracha študujú mnohí huslisti zo zahraničia - z. Ceskoslovenska, 
Bulharska, Poľska, Rumunska, NDR, Kórejskej ľudovej republiky, Francúz
ska, z Kuby a Turecka. 

D. F. Oistrach je populárny a uznávaný na celom svete. S veľkým úspechom 
vystupoval už takmer vo všetkých európskych .štátoch, v nmohých krajinách 
Ameriky, Azie a Austrálie. Bol to prvý sovietsky interpret, ktorý účinkoval 
v Ceskoslovensku2, Bulharsku, Rumunsku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku, 
NSR, Turecku, Spanielsku, USA, Argentíne, Uruguaji, Austrálii a na Novom 
Zélande. J e tiež prvým sovietskym huslistom, ktorý sa zúčastní na Festivale 
Pabla Casalsa v Prade. 

: V Ceskoslovensku koncertoval D. F . Qjstrach v rolwch 1946, 1947, 1949, 1950, 195'4 
a 1957 (z toho dvakrát v Bratislave- v r. 1946 a 1957). Na prvej Pražskej . jari roku 1946 
predniesol Cajkovského Koncert p1·e husle a orchester s dirigentom Evgenijom Mravinsk.ým. 



Svetová tlač uverejnila nadšené kritiky o hre sovietskeho umelca, ktorého 
nazývajú "legendárnym so.vietskym huslistom", "najväčším huslistom sveta", 
"veľkým majstrom nástroja", "kráľom huslistov", atď. Americká tlač zara
ďuje Oistracha medzi najlepších huslistov nášho storočia, ako sú F. Kreisler, 
B. Hubermann, J. Heifetz, I. Stern, N. Milstein. Pritom často zdôrazňujú 
prevahu sovietskeho huslistu vo vzťahu k hlbokému ponoru do obsahu pred
vádzanej skladby, vyzdvihujú vrúcnosť prejavu, "zvrchovanú rovnováhu ro
zumu a srdca". 

V tomto článku sa obmedzíme na výroky o Oistrachovom umení, vyslovené 
popredn)'llli zahraničn)rmi huslistami. 

Vojna s fašistami sa ešte neskončila, a sovietsky huslista hneď po os.lobo
dení navštívil slobodnú Bukurešť (v januári roku 1945) . Tu sa zoznámil 
s vynikajúcim rumunsk)'m huslistom a skladateľ om George Enescom a s or
chestrom pod jeho taktovkou predviedol Cajkovského Koncert pre husle a 
orchester. V interview roku 1945 G. Enescu povedal : "Oistrach je po každej 
stránke dokonal)' huslista. J e jeden z najväčších huslistov minulosti i prítom
nosti . . . Oistrach vládne neobyčajnou t echnikou, od iných huslistov sa líši 
vrúcnym tónom, jeho frázovanie je noblesné, konkrétne a n esmierne muzi
kálne." 

Nemenej významné sú slová známej francúzskej huslistky a teoretičky 
E. Jourdan-Morhange, ktorá po Oistrachovom koncerte v Paríži roku 1953 
napísala v Lettres franlťaises (2. septembra 1953): "tazko nájsť slová, ktoré 
by zodpovedali jeho štýlu! ... Oistrach je najväčší súčasný huslista, akého som 
kedy počula, a to ani nie tak svojou technikou, ktorá sa vyrovná technike 
Heifetza, ale skôr tým, že jeho technika úplne slúži hudbe. Aká vernosť, 
aká noblesa v interpretácii!" 

A ·ešte záverom. - Veľký ohlas vzbudil úsudok významného huslistu Kreis
lera, ktorý vyslovif nedávno pri príležitosti svojich 85 . narodenín v interview 
s korešpondentom novín City News. Zo súčasn)rch huslistov vyzdvihol Fran
cescatiho,· Heifetza. Milsteina a Sterna, no tento znamenit)r hudobník dáva 
zvláštnu prednosť D. F. Oistrachovi. "Oistrach," povedal Kreisler , "má jednu 
zriedkavú vlastnosť: nehrá priveľmi r)' chle, čo je v našich časoch veľmi 
zvláštne." T)rmito slovami chcel veľký umelec podtrhnúť zrozumiteľnosť a hu
manizmus, v službách ktorých je Oistrachova virtuozita. 

Vo svete sú veľmi obľúbené gramofónové platne s nahrávkami D. F. Oistra
cha. Tieto boli neraz ocenené. Najnovšie dostal Oistrach Grand prix francúz
skej Akadémie. Odmenené boli tri nahrávky diel Beethovena (dve ceny za 
koncerty a jednu za nahráYku Kreutzerovej sonáty). 
Ťažko oceniť významn)' prínos, ktorý umelec venoval boju za upevnenie 

mieru a priateľstva medzi národmi. Tento podiel bol nedávno ocenený ude
lením čestného členstva v Svetovej rade mieru. 

D. F. Oistrach, slávny reprezentant sovietskeho interpretačného umenia, 
vrúcne milujúci svoju vlasť , zostane náročn)' predovšetkým k sebe a svojmu 
umeniu, zostane jednoduch)' a skromný v prístupe k človeku. Teraz je v roz
kvete svojich tvorivých síl a iste nesklame lásku a vážnosť ,. ktorou ho obklo

, puje veľká sovietska vlasť, bojujúca za mier na celom svete a kráčajúca k jas
. nejším zajtrajškom - ku komunizmu. 
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PETER FAL TI N 

K niektorým tektonickým princípom v klavírnych sonátach 
Sergeja Prokofieva 

1\.fedzi 136 dielami Prokoficvovej tvorby 
zaberá deväť klavírnych sonát nepatrné 
miesto, takže otázka ich podrobnejšieho skú
mania sa môže zdať málo opodstatnenou. 
Zdalo by sa, že ak nám ide o skúmanie 
niektorých principiálnych olázok, h olo by 
adresnejšie obrátiť sa na niektoré rozsa
hom väčšie a obsahom závažnejšie diela 
(opery, kantáty, symfónie). Prv než by sme 
sa rozhodli p redsa len dať prednosť sklad
bám komorného charakteru a chceli by sme 
naše uzávery aplikovať a dokonca redukovať 
na princípy skladateľovej hudobnej dikcie, 
treba posúdiť, či sme Yôbec oprávnení po
važovať klavírne sonáty za diela takejto 
závažnosti. 

Za predpoklad hovorí nielen veľa sku
točností vonkajšieho rázu (napr. z prvých 
60 diel veno val Prokofiev klavíru 24, skla
dateľ sám prikladal klavÍI'nej tvorbe veľký 
význam'), k toré však nemusia mať pod
statnú platnosť, ale aj jedna z najdôleži
tejších vlastností prokofievovského spôsobu 
vyjadrovania, snaha po maximálnej kon
centrovanosti výrazu, ktorému optimáln e vy
hovuje klavírna sadzba. V tomto prípade 
treba vziať do úvahy mimoriadne Prokofie
vove klaviristické dispozície a lásku, ktorú 
k tomuto nástr.oju od malička prechovával. 
Tak sa Prokofiev vždy snaží overiť si po
tenciu novej myšlienky a postupu najprv 
na klavíri ("Sarkazmy", "II. klavírny kon
cert"), a ak tam dokonale pozná všetky 
možnosti svojho nápadu a dokonale sa vy
cvičí v narábaní s ním, p renesie ho do väč
šej formy (" Láska k trom pomarančom"). 
Tak stoji potom klavirna skladba a p redo
všetkým sonáta ako najzávažnejšiu forma jej 
prejavu vždy na začiatku novej etapy ; je 
bránou novej štýlovej n uansy ("Sarkazmy". 
"V. klavírna sonáta") alebo naopak, _ je už 
syntézou, reprezentujúcou v na jvykryštali
zovanejšej podobe určité vymoženosti po
kusov uplynuléh o obdobia (III. a VII. kla
vírna sonáta). 

V predpoklade typičnosti klavírnych sonát 
nás uisťuje i doba ich vzniku. Táto sku
točnosť nie je nijako náhodného rázu. 

Už to, že skladateľovo prvé dielo sa 
viaže k I . sonáte z roku 1909, hoci má už 
za sebou väčšie orchestrálne skladby a n ie
koľko klavírnych sonát, svedčí o veľkej 
vážnos!~ k torú prikladal tomuto dielu. 

~a prahu dru.hého tvo•·ivého obdobia, pred 
vznikom ,,II. klavírneho koncertu" a "Sar
kazmov", stojí " II. klavírna sonáta" op. 14 
(1912). V období p rvého vrcholu a sloho
vej stahilizovanosti Prokofievovho slohu 
vzniká r. 1917 v blizkosti "Klasickej · sym
fónie" a pred "Rozprávkami starej mamy" 
III. a IV. sonáta op. 28 a 29. Obdobie krízy 
v exile sa prejaví v celej svojej závažnosti 
v roku 1923 práve V . . klavirnou sonátou 
op. 38, po ktorej nasledujú diela najsmdšie
ho chromatizmu"', .,Kvinteto" op. 39 a " II. 
symfónia" op. 40. Po návrate do vlasti a 
po období počiatočného hľadania V>:nikajú 
v rokoch vojny tri sonáty op. 82, 83 a 84 
(VI., VII., VIII. sonáta) ako prejavy druhej 
tvorivej a š týlovej Prokofievovej kulminácie. 
103 . dielo sldadateľa - IX. sonáta pre kla
vír vznil<:á po prechodnej luíze povojnových 
rokov (1947). Prokofiev píše svoj opus ul
timum pre klavír , hoci v roku 1953 prepra
cuje ešte V. sonátu a chystá sa priam sym-

- bolicky dokončiť svoju tvorbu tým, čím 
začal - klavírnou sonátou. Z X. sonáty op. 
137 ostáva v;nk iba 44-taktový fragment. 

Uveden)' príbeh vzniku sonát nás po 
prihliadnu tí na úvodom vyslovené predpo
klady oprávňuje. aby sme na ne nazerali 
n ielen ako na umelecké kvality, ale tiež ako 
na kľúčové diela skladateľovej genézy. 

Hoci si treba uvedomiť, že pod tekto
nikou rozumieme súhrn všetkých elemen
tárnych sil a ich usporiadanie v pries tore,' 
predsa je možné, ba nevyhnutné zaviesť 
i medzi dialektické vzťahy elementov aspekt 
hierarchie dôležitosti. Práve pomocou tohto 
kritéria možn.o vymedziť i štýlové oblasti, 
keď pod štýlom v najširšom zmysle slova 
budeme rozumieť pr<lvc spôsol> uloženia a 
vzájomných vzťahov tektonických síl. Chce
me tým povedať, že i keď nemožno poprieť 
určitý význam harmonického elementu na 
tvarové riešenie hudobného priebehu (for
mové členenie), v Prokofievovej t vorbe sa 
mu tento predsa nepodriaďuje celkom bez
výhradne. Prokofiev, skladateľ úplne patriaci 
do X,"'{. storočia, vyberá z bohatého tekto
nického arzenálu skôr elementy iné, pres
nejšie povedané, iha ich uprednostňuje. Zá
kladným nositeľom elemen tárnych sil je mu 
horizontálny tvar hudobnej myšlienky, naj
častejšie vo forme témy. Táto je pre svoju 
funkciu náležite prispôsobená. Chýba jej 
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kantabilita, pravidelnosť vnútornej stavby; 
nemá vzbudiť emócie, ale je kostrou a nosi
teľmrt hlavných sil formy. Kým v I. sonáte 
(pr. 1) badáme rozpor medzi novým zá
merom a jeho tradičným uskutočňovaním, 
zatiaľ v III. sonáte už Sanl()tná hlavná 
téma je nositeľom mimoriadneho vnútorného 
napätia, dosiahnutého maximálnym poruše
ním (nie však zrušením) vnútornej symetrie, 
tento rozpor vyvoláva dojem nepravidelnosti 
a otvorenosti (pr. 2.). 

(príklad 1.) 

Otvorenosť stavby témy núti skladateľa k 
práci s ľíou v podobe variačných postupov • 
už v samotnej expozícii. Ide o vyšší typ 
variácie, keď sa nové prvky rodia v priebehu 
procesu rozvíjania tak, že sa variácia stane 
podkladom pre ďalšiu variáciu, až posledná 
variácia má veľmi málo vonkajších spoloč
ných znakov s pôvodným výzorom do va
riačného procesu vstupujúceho p rvku. Vzá
jomná spätosť takto postavenej formy nie 
je dosiahnutá vonlmjšou podobou tvarov, 
ale ich vnútorný mi vlastnosťami. Tak)rto 
spôsob tematickej práce je pre Prokofieva 
príznačný, v ľíom treba hľadať odôvodnenie 
veľkej 'koncentrovanosti jeho štýlu. Je zdro
jom maximálneho napätia preto, lebo odstre
divá sila, ktorá sa snaží o úplnú premenu 
tvaru témy, je ešte viazaná na štruktúru jej 
pôvodného tvaru. Tak vzniká protipôsobiaca 
sila centripetálneho charakteru, ktorá sa 
zvyšuje rastom sily odstredivej ( expanzív
nej). Rozdielom týchto d voch síl vzniká vo 
forme napätie. Mie1.1ou maxima tohto napätia 
je práve vnútorný súvis tvarov témy. Keď 
tieto súvislosti už nestačíme vnímať, forma 
sa začína drobiť, prevládne expanzívna sila, 
výsledkom ktorej je priraďovanie úsekov, 
smerujúcich k mozaikovitosti bez vnútorných 

_ súvislostí, bez možnosti vnútorného dyna
mizmu formy. S tak}=to prípadom sa stret
neme v .,V. &<máte", keď sa Prokofiev v 
období styku s úpadkovými tendenciami 
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západnej hudby nevyhol nebezpečiu vyhro
tenia konfiik"'u medzi subjektívnymi ten
denciami výrazu a objektívnymi zákonitos
ťami hudobnej formy. V tomto rozpore spo
číva tragika celého tohto Prokofievovho 
obdobia, reprezentovaného práve spomína
nou ·klavírnou sonátou. 

Uvedený princíp variácie i napriek znač
nej vnútornej rozmanitosti nepôsobí na nás 
dojmom roztrieštenosti, ale naopak, dojmom 
mimoriadnej kon~entrovanosti Využitie toh
to princípu už v samotnej expozícii na úkor 
rozvedenia (53 taktov hlavnej myšlienkovej 
skupiny v exp. oproti 56 tah.-tom celého 
rozvedenia v III. sonáte) j e azda najväčším 
Prokofievov)·m prínosom pre špecifikUIU 
jeho štýlu. Dramatická akcia, ktorá je v 
tradičnej sonátovej forme príznačná pre roz
vedenie, sa takýmto spôsobom rozohráva 
už od samotného začiatku expozície. 

Takýmto rozmiestnením síl dostáv;a roz
vedenie zvláštnu funkciu. Stáva sa pokra
čovaním tendencie rozvíjania a variácie 
z expozície. Konfrontácia myšlienok nevy
úsťuje do otvoreného konfliktu. Obsahom 
rozvedenia sa stáva nivelizácia antitetických 
myšlienok a ich vnútorná konfrontácia. Ne
snažia sa o boj, ale naopak, o zmierenie. 
Dôkazom konfrontácie nie je skrátenie roz· 
vedenia, lebo treba rozlišovať medzi oby· 
čajný= skrátením a koncentráciou. Koncen
trácia je logickým zdôvodnením a vyvrcho
lením vzťahu tém z expozície. Tento proces 
koncentrácie je umožnený veľkou vnútornou 
príbuznosťou jednotlivých, hoci aj proti sebe 
stojacich myšlienkových skupin. Ideál jed
noty v rozmanitosti, toľkokrát v dejinách 
hudby aplikovaný, našiel tak v hudbe XX. 
storočia v Prokofievovi svojho nositeľa. Naj
lepšie to uvidíme z pohľadu na vzájomné 
súvislosti tém v expozícii už uvedenej III. 
sonáty: 
Svojím charaktel'Om zodpovedajú témy III. 
soná ty na prvé počutie všetkým požiadav
kám kontrastu, kladeným na témy sonátovej 
expozície. Pozrime sa však, čo tieto "odlišné" 
témy k sebe viaže, aké sú črty ich vnú
tornej jednoty. 

Obe témy sú asymetrické a otvorené. 
Uvedené predpoklady vnútornej príbuznosti 
sú spočiatku v prípade vedľajšej myšlienky 
sporné a zdá sa, že nie sú dostatočne silné, 
aby kompenzovali znaky · ich diferencova
nosti. No tým, že pri zaznení p revládne 
dojem odlišnosti, ak nie dokonca kontrastu, 
oproti ktorému stojí vnútorná tek tonická 
spätosť ich tvarov, je daný moment vnú
torného protirečenia v téme samotnej ešte 
pred jej ďalším rozvinutím, ktoré jej do· 

janie vedľajšej myšlienky a v tomto procese 
vystupujú na povrch jej vnútorné príbuz
nosti so štr uktúrou hlavnej myšlienky. Kon· 
flikt sa nevyhrocuje v tematickej práci. 
:\faopalc, témy sa v rozvedení čoraz viac 
p.ripodobňujú, ich spoločným menovateľom 
sa stáva fragment bodkovaného rytmu hlav-

!~ ~' :=~ nej i vedľajšej témy. Na asimilačný charak-
ter rozvedenia poukazujú i tieto tvary myš-eJ ~E r Jr~~ lienok v jeho ~: 

lb!vb;f GJJ !b~l}-~~~~.iij~l 

.c::S:: ~:l če*·S ::wua; 
. (priklad 2) hlavná myšlienka =; :!j~-

=-n•'~' ~. . pt~:š! ~==~--=iJID ~·S~ -- · 
(príklad 3) vedľajšia myšlienka 

dáva veľké množstvo potenciálnej energie. 
Pozrime sa, v čom spočíva protirečivá po
vaha vedľajšej myšlienky vo vzťahu k sebe 
samej a vo vzťahu k hlavnej myšlienke. 
Roz.širenie témy, ktoré je v prvom prípade 
evidentné a má zásadný podiel na otvore
nosti myšlienky, je v prípade vedľajšej 
myšlienky kompenzované formálnym ukon
čením myšlienky. Ukončenie (v našom prí
pade v zmysle tonálnom) neznamená však 
formovú uzavretosf. Presunutie záveru na 
ľahkú dobu spôsobuje jeho nedokonalosť a 
budí dojem nedokonalého záveru a v ďal
šom priebehu si nevyhnutne vyžaduje záver 
dokonalý. Prenesenie záveru na ľahkú dobu 
dodáva tak forme značný kinetizmus a 
ponecháva ju stavebne otvorenú, vyžaduje 
nu tne jej rozvinutie. Ký m totiž variačný 
princíp a jeho uplatnenie v už uvedenej 
expozícii tejto sonáty bol sám osebe zdro
jom dynamizmu formy,, pritom v šak sily vo 
voľnom priebehu iba obmieňal bez toho, 
aby menil niečo na ich podstate, rozvíjanie 
ako výraz expanzívnych síl meni ich pod
statu. Tak v rozvedení nachádzame rozvi-

E • ~t:~ 

ll 
(príklad ad 4. a, b ... ) 

No rozvedenie predsa pôsobí silne dra
maticky. V čom spočíva jeho dramatizmus, 
keď sme vylúčili tradičný prípad my šlien
kového konflih.-tu? Sila rozvedení Prokofie· 
vových sonátov)·ch foriem najmä v ranom 
období je zakotvená v protipostavení sa
motných dvoch rozdielnych formotvorných 
princípoch (princípu variačného a princípu 
rozvíjania) v úžasnej jednote v rámci hoja 
silne proti sebe stojacich síl. Podobné pri· 
pady vnútornej spätosti dvoch základných 
tém son átovej formy, ako aj obdobný spô
sob práce s nimi, ná jdeme i v p rípade VII. 
(pr. 5.), ako a j IX. sonáty: 
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(priklad č. 5 ) hlavná myšlienka 

J1 tspnss. t d()/fntt 

vedľajšia myšlienka 

Popri koncentrovanosti klavírnych sonát 
je nápadný ich vnútorný dynamizmus, na
pätie a dramatizmus. Odpovedať na otázku 
príčin týchto javov znamená nájsť dôsledne 
a na tých najmenších možn)•ch plochách 
uplatnený základný princíp hudobnej formy. 
Ak forma vzniká z prirodzenej tendencie 
síl preraziť do p~·iestoru, alebo ako hovorí 
ll. Mersmann, že je " . .. projekciou sily do 
priestoru"; pokúsme sa ukázať na túto 
dialektickú protirečivosť samotného spôsobu 
existencie hudobnej formy aj v n ašom ma
teriáli. 

Tak v VIII. sonáte oproti p ravidelnému 
členeniu priestoru v štvorštvrťových jed
notkách stojí motivický materiál ako prejav 
sily ("motív nie je formou, ale iba silou"') 
s tendt-nciou členenia trojdobového: 

(príklad č. 6) 

Za podobný prípad možno považovať po-
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rušen ie pravidelnosti periodickej stavby 
hlavnej myšlienky. v V. sonáte: 

tf=r •r rEJ1~ 
(príklad č. 7) 

Z genetického hľadiska je zaujímavé, že 
uvedené črty prokofievovského spôsobu vy
jadrovania a ich príčiny, na ktoré sme sa 
snažili (i keď nie vyčerpávajúcim spôsobom) 
poukázať, sa v p lnej miere uplatňujú v so
nátach číslo 3, 4, 5, 6, 7 a čiastočne i v 
ôsmej. Ký m prvé dve znamenajú vyrastanie 
z t radície a prípravu štýlu , tretia a štvrtá 
sú už jeho kodifikovanfm a uplatnen ím. Piata 
sonáta nie je postavená na iných princípocl1, 
ale naopak, ak{) už bolo povedanér je iba 
dovederúm niektorých už predtým uplat
ňovaných princípov ad absurdum, !icď sa 
vymkli z rúk skladateľa a postavili sa proti 
nemu. I tak je však nová úprava tejto 
sonáty (op. 135) p rejavom zdravej, typ icky 
prokofievovskej muzikality. Sonáty číslo 6, 
7, a 8 sú návratom z íormalistického blu
dišťa n a platformu reálneho života. Je prí
značné, že už v 8., ale najmä v 9. sonáte 
okliesňuje Prokofiev svoj štýl, niekedy azda 
až na škodu veci. Pritom však ani na túto 
sonátu nemožno pozerať ako na návrat 
k štýlu svojej prvej sonáty a odklon od 
štýlu svojich vrcholných sonát čislo 3 a 7. 
Deviata sonáta je výra:r.om poznania po pre
konanej zložitej vývojovej ceste. Nie je re
petíciou tézy, ale syntézou tézy a antitézy. 

Tento letmý pohľad na úzky okruh jeho 
tvm-by chce ukázať, ako dosiahol starými · 
princípmi nové výsledky, ktoré plne zod
povedajú požiadavkám jeho súčasnosti. 

Poznámky. 
' S. S. Prokofiev - Materialy, dokumenty 

i vospo1ninanija GMI Moskva 1956. 
' "Zizň iskusstva" No 21 za r. 1926. Cito

vané· z monografie I . Nesteva : Prokofiev, 
str. 227, GMI Moskva 1957. 

• Antoni Prosnak: Forma ewolucyjna w 
etiudach Chopina. Muzyka kwartalnik 1958, 
č. 4. 

• Hans ľvfersmann: Angewandte I\'Iusik
ästhetik, Berlin 1926, str. 99. 

' Tamže na str. 82. 

Naše vzťahy k Sovietskemu svä:zu 
AKO POZNAM SOVIEfSKY SV.AZ 

V Sovietskom sväze som sa vždy cítil 
ako doma. Najmä v sovietskvch orchestroch 
je mimoriadne dobré prost;edie. Ich vnú
torná disciplína je dnes už všade známa. 
Práve v t)'ch to dňoch je Leningradská fil
harmónia na festivale v Edinburgu a Stát
na filharmónia sa nedávno vrátj}a zo zä
j azdu po L'SA. Pracovať s týmito orches
trami je skutočne pôžitok Rád by som uvie
dol dve krásne spornienky, ktoré mali pre 
mľía hlboký význam. 

Bol som na oslavác.h v Leningradskej fil
llarmónii pri príležitosti 20. výročia spolu
pr4ce Leningradskej filharmónie s jej ume
leckým ,šéfom J . A. Mravinským. Jasne som 
tu cítil úprimný vzťah a lásku, ktorú tento 
orchester svojmu veľkému šéfovi preuka
zuje. Mravinskij je prísny - no je cieľa
vedomý, a za týmto cieľom ide stoj čo stoj. 
Neobíde sa to vždy bez ťažkostí, je to nie
kedy cesta tŕnistá, no výsledky sú d nes 
známe. Práve táto tvrdá a neúprosnil práca 

sa dnés odráža na svetovej úro"-ni orches
tra. Od tohto orchestra som sa veľa naučil 
a rozhovory nad partitúrou s Jevgenijom 
Alexandrovičom boli pre mňa univerzitou. 
Pokiaľ som vedel a pokiaľ mi sily stačili, 
snažil som sa preniesť tiet{) pozna tky na 
svoju p rácu doma. Hudba je ako zlato, 
ktoré sa musí dolovať z hlbín zeme. Ze je 
to prácn ťažká, je dnes každému zrejmé. 
Skúška, to bolo vždy pracovné a duševné 
napätie, to bol veľký tvorivý p roces, veľká 
služba, ktorá sa kladie na oltár umenia. 
Mrnvin sl<ij je -veľký "mág" práve v p rís
nosti k sebe a, samozrejme, prísne vyža
d uje všetko aj od svojich " drahých druhov", 
ako im v orchestri hovorí. P ritom bol vždy 
veľký v tom, že vedel krásne ľudsky stvár
líovať myšlienky obsahu partitúry. Rozho
,·ory s ním boli čerpaním sil a ozajstnou 
inšpiráciou. 

Iná skutočnosť, ktorá na mňa silne zapô
sobila, bola pomoc a vzťah orchestra k mla
dému dirigentovi. Dobre sa pamätám, ako 
orchester pred piatimi rokmi s radosťou pri-

Zo stretnutia československých umelcov a s·Ovietskych kultúrnych pracovnikov po koncerte čs umenia v 
s äte Leningrad~kej filharm6n}e 27. 12. 1954. Na snlmke zľava: l. Ž!dek , L. Slovák A. KUma, š: Jurovský. 
p racovn!c> Mmtst erstva kultur! SSSR a R. Asm Js, v spodnom rade zrava : B. Hanák, E . Fišerová. M. Ki-

saňová a pracovnlčka Min isterstva kultúry SSSR 
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jal mladého dirigen ta Roždestvenského, usi
lujúc sa čo najviac mu pomôcť. Bol to po
cit h rdosti pomôcť svojmu mladému kandi
dátovi dirigentského umenia. Tešili sa, že 
majú . taký nádejný talent, pomáhali mu 
dostať sa cez ťažké úskalia. Tým prejavili 
absolútnu dôveru, po ktorej sa mohol ne
spútane rozbehnúť. A výsledok - t ClltO 
mladý dirigent Hoždestvenskij, syn u nás 
známeho dirigenta Anosova, je dnes ako 
druhý dirigent na zájazde Leningradskej 
filharmónie na Edinburskom festivale. J e 
to krásna vec vedieť takto pomôcť mladému 
talentu. To bol tiež jeden z najkrajších mo
mentov, kto1•ý sa mi na celý život hlboko 
vryl do pamäti. 

Pravda, podobných momentov bolo veľo. 
No vybral som iba tie, z ktorých som sa 
najviac poučil a najviac získal pt·e svoj 
umelecký rast. Budem vždy hlboko vďačný 
sovietsky m filharmonikom, že som sa mo
hol u nich učiť. 

Ladislav Slovák 

SOVIETSKE UMENIE 'VYCHÁDZA 
Z POZNANIA 2.1VOTNEJ SKUTOCNOSTI 

Veľkolepú cestu revolučnej premeny So
vietskeho sväzu som sledoval .už dávno. 
Éšte pred dr uhou svetovou vojnou ma za
-i,xjali úspechy sovietskych ľudí pri budovaní 
svojej krajiny. Počas vojny a ;na jmä v ob
dobí bratskej pomoci sovietskych partizá
nov Slovenskému národnému povstaniu sa 
moje sympatie k sovietskemu človeku ešte 
prehlbili a premenili nielen v pocit vďač
nosti, ale aj v perspektivu budúceho života 
v f>Slobodene j v lasti. Spoločný boj na fron
te sa po víťazstve rozvíjal na poli budova
nia nového Ceskoslovensk a. Sovietsky človek 
sa nám stal nielen priateľom, ale a j vzác
nym a spoľahlivým učiteľom. 

Sám vďačím sovietskemu umeniu a od
bornej iiteratúre za svoj skladateľský vývoj. 
Pri štúdiu sovietske j literatúry sa tni otvá
rali celkom nové pohľady na mnohé, i keď 
veľtni špeciálne problémy. Mal som mož
nosť konfrontovať metódy sovietskeho kon
zervatívneho štúdia s naším. P orovnanie 
vyznelo vo väčšine prípadov v prospech 
sovietskej kompozičnej školy. Tá po strán
ke umeleckej i vedeckej dávala najvyčer
pávajúcejšie odpovede a j tam, kde boli 
problémy nadtnieru zložité. Sovietske ma
teriály pomáhajú orientovať sa nielen mne, 
ale aj mnohý m iným, v zložitých estetic
kých otázkach súčasnosti. Sovietska esteti-
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ka, ktorá vychádza z dôkladného poznania 
životnej skutočnosti a tej i jednoznačne 
slúži, je nám nenahraditeľnou oporou 
v práci. 

Po niekoľkých rokoch takéhoto poznáva
nia Sovietskeho sväzu "na diaľku" prišlo 
dlho očakáYané osobné stretnutie so soviet
skymi súdruhmi. Tu ma zaujala predovšet
kým ľudskosť, úprimnosť a bezprostrednosť 
v ich vzťahu k nám. Stretávali sme sa so 
stai)' tni známymi i neznámytni súdruhtni 
zo spoločných bojov. Spoločne sme sa ra
dovali z našej krásnej prítomnosti. Dojala 
ma láska a nadšenie, s akým hovoria so
vietski ľudia o našej vlasti a o našom 
umení. 

Pl'Írodzene, zaujímala ma predovšetkým 
hudba a hudobný život tejto krajiny . Na
miesto nekonečného množstva zážitkov sa 
z1nienim iba o výslednom dojme, ktorý má 
každý, kto sa o tieto otázky zaujímal. Pre
dovšetk5'm je tam .obrovský záujem o ume
nie, a to u všetkých vrstiev obyvateľstva. 
Vysoká úroveň predstavení opery a baletu 
je zárukou plnej návštevnosti divadla. So
vietsky poslucháč je silne zakotvený v do
mácom 1·epertoári. Má rád tvorbu svojich 
klasikov (najmä opery), ale rád prijíma 
i novšie diela súčasných skladateľov. So
vietska hudobná tvorba tvorivo nadväzuje 
na klasicizmus, ale skladatelia sa snažia na
plniť svoje diela novýtni, socialistickýtni 
myšlienkalni. Sovietsky človek nájde v tých
to dielach vyjadrenie svojich najvlastnejšich 
túžob, problémov a želaní. A tu sme sa 
zhodli i s predstaviteľtni Sväzu sovietskych 
skladateľov: umenie treba tvoriť pre všet
Ttých občanov a pri tvorbe vždy prihliada( 
na w; homtt bude slúžiť. A tak sovietski 
skladatelia, uved<1mujúc si svoj ušľachtilý 
cieľ, veľtni ľahko čelia všetkému, čo by ich 
zvádzalo na scestie umeleckého úpadku. 

Služba novému človeku je najvyšším cie
ľom každého sovietskeho skladateľa. 

Odchádzajúc z návštev v Sovietskom svä
ze, hol som vždy naplnený nielen obdivom 
a vďačnosťou, ale i celkom novými pocit
mi, k toré sú jedinečné a inde nezískateľné. 
Preto som sa i v niek torých svojich d ie
lach : v suite "Tra( družby" (kde som po
užil motiv znelky sovietskeho rozhlasu), v 
piesni "Tam za riek ou" a nakoniec v kan
táte " Pozdrav do Moskv yu snažil vyjadriť 
svoju lásku ku krajine sovietov, usiloval 
som sa vyjadriť to, o čom som i na tomto 
tnieste chcel hovoriť , na to však slová ne
postačujú ... 

T eodor Hírner 

Dirigent Leningradskej filhar· 
mónie Arvid Jansons v priateľ
skom rozhovore s närodným u
melcom Eugenom Suchoňom a 
Deziderom Kardošom. laur eätom 
š t. ceny · 

Foto: ČTK 

O SOVIETSKEJ HUDBE V NASOM 
ROZH LASE 

Prešlo odvtedy ib;, pätnásť roko v ba 
m?~no ~nenej, ako sa z našich ro::.hlasdvých 
pnfrmaco_v začala systematú·ky ozývať Twd
ba, ktora bola pre nás do tých čias tabu, 
keď sme začali poznávať známe diela sve
tovej hudobnej tvorby v interpretácii, kto
rá bola pre nás nezvyčajná, keď mnohí 
z tých, čo dnes intímne poznajú sovietske 
hudobné umenie, počuli o ňom prvý ra;:;. 
Rozhodujúci podiel na týchto v tjsledhoch 
má ná.~ rozhlas, Tttorý je zo všetkých kul
túrnych inštitúcii s naším človekom v naj
užšom kontakte. H oci sú i v rozhlase v pl
nom prúde prípravy na tohoročný 1viesiac 
družby, obrátili sme sa . na sťtdrttha dr. 
Zden~a ,Nováčka, vedúceho_ symfonickej re
d~kcw Cs. rozhlam v Bratrslave, predovšet
kym ~ prosbou, aby nám vysvetlil, ako sa 
podan/o pracovníkom rozhlasu prebudiť ta
ký záujem o sovietsku hudobnú tvorbu 
medzi našimi poslucháčmi a ako sa rozhlas 
v súčasnosti pričiňuje o propagovanie so
v ietskej hudby u nás. 

Netrvalo dlho, a pracovníci nášho roz
hlasu si uvedotnili vedúce postavenie so
viets~~j ~udby v jej súčasnom vývoji. Po
choplh,1 ze oblas·ť umeleckej hudby sa do
týka najživotnejších záujmov prostého člo
veka tak ako nikdy predtým. Vysoká ume
lecká Úl'oveň a zároveň prístupnosť soviet
skej hudby hola impulzom pre pracovníkov 
;.ozhlasu sprístupniť ju n ašim poslucháčom. 
Z celkového počtu percentuálneho zastú
penia umeleckej hudby v našom vysielani 
venujeme sovietskej hu!)he 20 % vysiela-

cicho času, teda toľko ako českej i ostatnej 
svetovej hudbe. Dalších 40 % venujeme 
tvorbe slovenskej. 

Sú v uvedenom množstve zastúpené iba 
reprezentatívne diela najlepších skladateľov, 
alebo uvádzate aj diela u nás menej zná
mych skladateľov? 

J e pravda, že asi do roku 1957 sme k ládli 
dôraz na vynikajúce skladateľské osobností 
(Sostakovič, Prokofiev a Chačaturian). Po 
oboznámení nášho poslucháča s dielalni po
predných skladateľov venovali , sme v po
slednych rokoch zvýšenú pozornosť aj širo
kému kádru sovietskych skladateľov, z čo
ho veľká časf pripadá na skladateľov svä
~.ový_?h republík. T'?-k sa · ozvali z našich pri
Jlmacov skladby Cmca dzeho, lVIševelidzeho, 
Muchatova, Sviridova a iných. V našom pá
sovom fonde máme dnes všetky významné 
Sostakovičove diela. Do roku 1962 mienime 
skompletizovať naše fondy tak, ~by sme 
mali k dispozicii kompletného Sostakoviča 
ako i Prokofieva. Tu lnienime vvužiť cenné 
skúsenosti šéfdirigenta nášho o;,chestra L. 
Slováka, ktorého doterajšie nahrávky Sos
tnkovičových diel majú reprezentačnú úro
vet'i . Naše styky s pracovníkmi sovietskeho 
rozhlasu sa neustále prehlbujú a sú zárukou 
ešte lepšieho využitia sovietskych m ateriá
lov v našom vysielaní. 

Narazili ste tu na nejaké ťažkosti? 

. . . ani nie tak ťažkosti, skôr nás mrzí 
čiastočná neaktuálnosť pri rea"'ovaní na no
vinky. Nedávne .uvedenie Svicidovovho P a
tetické~_? .orat?ria bude však začiatkom po
hotoVCJSeJ prace i na t omto poli. Tu nám 
veľtni výdatne pomôže moderné komuní-
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kačné spojenie, ktoré v b udúcnosti umožní 
viaéero priamych prenosov. 

Okrem prodt!kcie je Sovietsky sväz i in· 
terpretačnou mocnpsťou .. . 

Sovietske koncertné umenie je nám silnou 
programovou oporou. Práve poznaním so
vietskych nahrávok mohol si náš poslucháč 
vytýčiť tie najvyššie interpretačné požia
davky a my sme mali spoľahlivé kritérium 
pre vylúčenie slabších nahrávok. Snažíme 
sa podávať nášmu poslucháčovi najlepšie 
diela vo vynikajúcej interpretácii soviet
skych umelcov. Nemáme, žiaľ, kompletné 
nahrávky Gilelsa, Richtera, Oistracha, Le
ningradskej filharmÓnie a in)•ch, lebo spo
mínaní umelci nahrávajú svoj repertoár v 
štúdiách až teraz, a k svojim snímkam z 
prenosov sú veľmi kritickí. 

Hovorili sme o hudobnei tvorbe a inter
pretácii. Myslíte, že rozhlasoví pracovníci 
vyťažili tým maximum zo sovietskej hu
dobnej kultúry? 

Naším zámerom n ie je len ukazovať hod
J;loty sovietskej hudby a majstrovstvo inter
pretov, ale chceme ukázať aj to, ako so
vietske umenie vyrastá za iných spoločen
ských pod)D.ienok, ako ich odráža a akou 
prístupnou formou sa p rihovára prostému 
sovietskemu človeku, a na príklade Sosta
ko"-iča a Prokofieva poukázať na svetový 
význam týchto majstrov. V tom vidíme cieľ 
našej práce so sovietskou hudbou. 

Náš milovník vážnej hudby závidí soviet
skemu poslucháčovi okrem iného i to, že 
nie je odkázaný na nočné honcerty. Co do
voľuje podla vás vysielať umeleckú hudbu 
v lepších časoch ako u nás? 

Sovietsky rozhlas má nesporne vyhovu· 
júcejšiu štruktúru pre vysielanie vážnej 
hudby, to je však podmienené niekoľkými 
skutočnosťami. Predovšetkým viaookruho
vosťou vysielania, ktoré dovoľuje vysielať 
simultánne viac programov rôzneho zame
rania. Okrem toho je pra>·da, že v Soviet
skom sväze možno pozorovať priam celo
národnú obľubu opier, piesní a iných žán
rov umeleckej hudby. Sovietsk i rozhlasoví 
pracovníci venujú mim<>riadnu pozornosť 
i hudobnovzdelávacím reláciám, ktoré vy
sielajú tiež vo výhodnejšom čase ako my. 
Vyvinuli sa špecifické prierezy a montáže 
z opier, ktoré vzbudzujú taký ohlas, že sú 
vysielané v :najpočúvateľnejšom dopoludňaj
šom čase . . . R ozhodne si môžeme brať 
príklad a j z uváženejšieho pomeru medzi 
tanečnou a symfonickou hudbou. Zdá sa mi, 
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že v sovietskom rozhlase úspešne nahrádza
jú relácie tanečnej hudby virtuóznymi čas
ťami a úryvkami z väčších celkov. 

Vaše styhy so so~•ietskym rozhlasom sú 
zrejn;r.e obojstranné. Aký záujem prejavujú . 
sovietski poslucháči o našu tvorbu? 

V posledných troch rokoch . sme odoslali 
niekoľko desiatok pásov zo slovenskej hud
by. Najväčšiu obľubu si získali Suchoňova 
Krútňava, Moyzesova VII. symfónia, Kar
došova II. symfónia, Cikkerove Spomienky 
a niektoré ďalšie skladby. Popularizácii na
šej hudby iste pomôže aj chystaný článok 
o slovenskej hudbe v časopise Sovietskaja 
muzyka. 

Dakujem vám za rozhovor a teším sa 
spolu s našimi čitatermi na ďalšie stretnu
tia so sovietskou hudbou, ktoré pre nás pri
pravíte. Peter Faltin 

CEZ PRÁZDNINY 
V SOVIETSKOM SVÄZE 

Yfnožstvo dojmov, k toré sme si odnášali 
z SSSR, sa dá zhrnúť asi t akto : Krajina 
gigan tického budovarua na poli techniky 
i k ultúry, krajina rozličných skrytých re
zerv. V mestách všade rastú obrovské obyt
né domy, administratívne i obchodné paláce, 
továrne, a čo nás hlavne zaujalo, jedinečné 
kultúrne inštitúcie. Napr. v Rige sme sa 
pýtali, lío je v najkrajšej budove, výškoveJ 
stavbe, ktorá dominuje nad mestom. Odr.l
Yeď: Akadémia náuk. O univerzite v Mo"kve 
na Leninských horách rue je potrebné ho
,·oriť - len chodby v týchto budovách m ajú 
:1 10 km. V Kijeve na hlavnej triede Kreš
čatiku je nádherná budova s antickými 
stlpmi: Konzerva tórium. V najkrajšom paláci 
v Leningrade, v Zimnom paláci cárov, je 
umiestnená jedinečná obrazáreň Ermitáž. 
Yšetky historické a kultúrne pamiatky sú 
udržiavané s najväčšou piet<>u; ak sa už 
nepoužívajú, sú tak inštalované, že dávajú 
možnosť rekonštruovať si obraz nielen o 
nich , ale aj o ich niekdajšej funkcii v spo
ločnosti. 

Neplatí to však len o mŕtvych budovách, 
ale aj o ľuďoch. Naopak, i funkcie budov 
možno správne pochopiť, až keď ich vidíme 
funkčne s ľuďmi v nich. Skoda, že sme 
holi v SSSR v období diva delných a kon
certných prázdnin, nemohli sme si teda 
utvoriť ucelenejší obraz v tomto zmysle, no 
to, čo sme videli, celkom stačí. Múzeá a 
obrazárne sú tak masovo navštevované, ako 

sa u nás nikomu ani nesníva. V Tretiakov
skej galérii v Moskve bola taká návšteva 
'že pre nával ľudí temer nebolo vidieť obra~ 
zy. Podobne to bolo v Puškinovom múzeu, 
o Ermitáži ani nehovoriac. Jedinečná je 
výstava h ospodárskych úspechov SSSR v 
M<;>skve - tu má osobitné pavilóny aj Akll
démia a knižné vydavateľstvá! V parku 
medzi pavilónmi a p ri fontánach sa rinie 
reprodukovaná hudba z ampliónov. U nás 
by sa iste hrali najhoršie o~hovačky, tam 
sme počuli náročnú hudbu (f . Dvoráka) 
ktorú ľudia počúvajú so záujmom. v ru .. ~ 
sú každé štyri roky Slávnosti piesní Slá~
nos~ sborové~o spevu, asi ako u ná_~ spar
ta~ady. V Rige sme boli, žiaľ, tri dni p red 
začmtkom tých to slávností, no dostáli sme 
sa na skúšku mužského sboru. Dojem zo 
spevu SOO-členného mužského sboru (mie
šaný sb~r má 10 !J?O členov) bol jedinečný, 
a _keď s_r ľ':edsta~me, že toho je schopný 
a:r dv_OJ~Ónovy , lotyšský nár.od, pocho
prme silu teJto kultury. V Taline v Estónsku 
sme v sobotu večerali v reštaurácii Pirita 
ktorá je na pobreží. Po večeri sme si troch~ 
.posedeli. Neďaleko pri stole sa usadila istá 
spoločnosť. Keď sa dozvedeli, že sme z Ces
koslovenska, zaspievali v skvelom podaní 
v štvorhlasnej miešanej úprave s podlože
ným tex tom n ajprv jeden Dvoi'ákov Slo
vanský tanec a potom aj s klavírnym sprie
vodo~ ,~Pr~č bych om se netešili". Myslel 
som sr, ze Je to operný sbor z talinského 
divadla, aké však bolo moje prekvap enie, 
keď som sa dozvedel, že je to jeden z mno
hý~h. a~atérskyc~_krúžkov. Tam je to vraj 
bezny ZJav. V KrJCVe sme zastihli koncert 
Kijevskej filharmónie, ktorý odznel večer 
v p arku nad Dneprom. Dirigoval Kondrašin. 
V Taline majú aj Múzeum (a nie malé) 
divadla a opery. 

P<>spomínal som tu možno a j maličkosti, 
ale veď práve z tých sa skladá život. Hovori 
sa, že ľudia sú všade rovnakí no v SSSR 
som ~a presvedčil, že to nie je' pravda. Aký 
zástoJ má v sovietskom živote kultúra ako 
sa jej žičí, _a ko už jej rôzne formy pr~nikli 
do myslem a ľudí, stojí za uváženie. To 
všetko by maló byť pre nás podnetom . 

Jozef Kresánek 

. . 
Balet viedenskej Státnej opery s veľkým 

úspechom uvádza balet S. Prokofieva " Ro
meo a Júlia". 

Pohľad na Kremer 
Foto: !lebo-Mart inský 

STRETNUTIA SO SOVIETSKYMI 
SKLADATEĽMI 

V júli toho roku sa 11 členov Sväzu slo
yenských skladateľov zúčastnilo na štu
dijnej ceste po niektorých mestách Soviet
skeho sväzu. Táto skupina slovenských hu
dobných skladateľov a vedcov navštívila 
I~jev, Leningrad, Moskvu a po prvý raz 
trež hlavné mestá pobaltských sovietskych 
republík - Vilno, Rigu a Talin. Počas 
tejto študijnej cesty sa uskutočnilo niekoľko 
priateľ~kých stretnutí so sovietskymi skla
dateľmi a hudobnými vedcami. 

Prvé takéto s tretnutie b olo v . Moskve. 
Ho~ťov z CSSR privítal tajomník Sväzu 
sovretsk~ch skladateľov Sergej A ksiuk a 
predstavil p rítomných sovietskych sklada
~eľov - J~ova Soloduchova, Andreja Ešpa
Ja, MatveJa Blantera, Borisa Terenteva a 
h~dobn~ch ~edcov Ninu Brodjansku a Da
mela Zrtomrrského. Za srdečné privítanie 
sa po_ďakoval Ladislav Holoubek. Potom sa 
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rozprúdila priateľská beseda. Sovietski sú
druhovia hovorili o svojej najnovšej tvorbe 
i o tvorbe svojich kolegov, ako aj o pri
pravovanej jesennej prehliadke najnovších 
diel sovietskych skladateľov. L. Holoubek 
rozprával o svojej novej opere "Rodina" 
s tematikou zo súčasného života, ktorú 
práve pripravuje Slovenské národné divadlo, 
z čoho vznikol zaujímavý rozhovor o prob
lémoch operného stvárňovania súčasných 
námetov. Miloš Kol'ínek besedoval o oper
nej tvorbe pre deti a R. F. Spišiak s An
drejom Ešpajon1, skladateľom marijskej ná
rodnosti k tor{c napísal okrem iného tiež , .. ~' h skladbu "Maďarské nápevy pre usle a 
orchester o niektot·'\·ch spoločných znakoch 
hudby ~arijskej ; maďarskej. Nezostala 
nepovšimnutá ani opereta, piest'íová tvorba 
a tanečná hudba. Veď to boli ná:rory tých, 
ktorí patria medzi na jpovolanejších, Ylat
Yeja Blantera a Borisa Terenteva. Niektorí 
zo skladateľov zahrali časti zo sYojich skla
dieb na klavíri. Viera lloloubková zaspie
vala pieseň z Holoubkovho cyklu Dcérenka 
moja za klavírneho sprievodu autora a J án 
Zimmer predniesol časť zo svojej suity 
Tatry. Besedu ukončil ta jomník Sviizu so
vietskych skladateľov Sergej Aksjuk, ktorý 
kladne _ hodnotil jej b ezprostredný a srdeč
ný priebeh a tlmočil pozdravy všetkým 
svojim priateľom na Slovensku. 

Po krátkom pobyte v Leningrade a Vil
ne uskutočnilo sa ďalšie stretnutie v Rige 
s lotyšskými hudobn)'mi skladateľmi. V ú-
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Záber z návš tevy slovenských 
skladatetov v Sväze sovietskych 
skladateľov v Moskve roku 1960 

vode tejto besedy informoval predseda Svä
zu sldadateľov Lotyšskej SSR Marger Za
riň o situácii v Sväze, k torý má 46 členov, 
medzi ninú šesť hudobných vedco,-. Po
baltské republiky slávili práve v ti'ch dňoch 
20. v)'I'očie víťazstva so,·ielskeho zriadenia. 
.Je pochopiteľné, že v súvislosti so spome
nutým Yýročím prebiehali v Rige viaceré 
k ultttrne podujatia. Beseda sa začala roz
hovormi o hudobných podujatiach z príle
žitosti tohto '')Točia, najmä o vystúpeni 
Státneho súboru piesní a tancov Lotyšskej 
SSR, program ktorého videli slovenskf skla
datelia v predchádzajúci deň, a o slávnos
tiach sborového spevu, ktoré majú v po
baltských republikách masový charakter a 
bohatú tradíciu. Podstatnú časť besedy za
brala prehrávka najnovších diel lotyšských 
hudobných skladateľov z magnetofónových 
záznam o,-. Najprv to bola prvá časť Kon
<'ertu pre klavír a orchester Janisa Ivanova 
s klaviristom Konstantinom Blumentalom a 
dirigentom Edgarom Tonsom, potom sym
fonická báseii "Poéma o súčasnom člove· 
kovi" od mladého komponistu Waltera Ka
núllského pod taktovkou Leonida Vignera 
n konečne suita "Grécke vázy" pre klavír 
a orchester od ľviargera Zariňa, opäť s di
rigentom Leonidom Vígnerom. Na klavíri 
hral jeho syn Ivar Yígner. Všct~y tri diela 
boli Ycľmi zaujímavé. Symforucká báseň 
mladého Kamiňského zaujala osobitým, 
priebojným stvárnením - a to tak invenč
ne, ako aj harmonicky a s ta,'ebne. Okrem 

toho za;pievalu sólistka opery A. Simsono
vá H.omance lotyšskej skladateľky Lucie 
Garuty, ktorá sama sprevádzala speváčku 
na klavíri, a sólista opery P . Gravelin za
spieval niektoré ukážky z úspešnej lotyš
skej hudobnej komédie Arvida Ziliňského 
"Pár rukavíc'. Na záver tohto srdečného 
stretnutia darovali lotvšskf súdruhovia SYO

jim slovenským kol~om niektoré notové 
materiály a prisľúbili poslať magnetofóno
vé záznamy najnovších diel Sväzu sloven
ských skladateľov a Ceskoslovenskému roz
hlasu. V mene skupiny slovensk--ých sklada
teľov sa poďakoval docent dr. Jozef Kre
sánek. 

Ani na tretie stretnutie s estónskvmi hu
dobnými s-kladateľmi v Taline nem~žno :>;fl

budnúť. Hosťov zo Slovenska pri"ital pred
sed-a Sväzu hudobn)' ch skladateľov Estón
skej SSR Eugen Kapp, ktorý j e zároveľí 
členom UV KSE a poslancom Najvyššieho 
sovietu SSSR. V nasledujúcej besede sa h o
vorilo o najnovšich tvorivých úspechoch es
tónskej a slovenskej hudby. O sloYenskú 
hudbu sa živo zaujímali a j dvaja fínski 
skladatelia, hod boli na tomto stretnuti a 
v Estónskej SSR sa zúčastnili na oslavách 
20. výročia víťazstva sovietskeho zriade1úa. 
So záujmom diskutovali slovenskí hudobní 
skladatelia o umeleckej úrovni a repertoári 
m;tžského sboru filharmónie, ktorý počuli 
spievať krátko pred touto besedou. Tento 
sbor pozná aj československá hudobná ve
rej.nosť zo zájazdu po našej republike. V sú
vislosti s tým sa veľa hovorilo o veľkej tra
dícii sborového spevu. Na tohoročnom fes ti
vale sborového spevu sa zúčastnilo 50 000 
účinkujúcich. Ak uvážime, že Estónska SSP. 
má iba málo viac než milión obyvateľ ov, 
možno povedať, že v Estónsku spieva v sbo
re každý dvadsiaty človek. In teresantné sú 
aj záverečné spoločné vystúpenia, na kto
rých spieva spoločne až desaťtisícovÝ mie
šaný sbor. V druhej časti tohto str~tnutia 
zaltrali estónski súdruhovia z magnetofóno
v)·ch záznamov niekoľko diel súčasných 
skladateľov. Najviičšiu pozornosť vzbudilo 
Concerto grosso pre sláčikový orchester a 
šesť dycho,')reh nástrojov Heino Tamberga. 
Toto dielo bolo predvedené pred dvoma rok
mi a j na Pražskej hudobnej jari. Vysokú 
úrovCJ'í má i estrádna hudba, interpreloYaná 
výborným es.trádnvm orchestrom estónske
ho rozhlasu. Na zAver zhodnotil toto stret
nutie E. Kapp, ktorý vyzdvihol najmä tú 
skutočnosť, že estón_ski hudobní skladatelia 
sa po prvý raz mohli stretnúť s takou po
četnou skupinou slovensl,ých hudobných 

skladateľov a vyme1úť si ná:l:ory o proble~ 
matike s účasnej hudobnej tvorby. . 

Tieto tri stretnutia so sovietskymi hudob~ 
u)'Ini skladateľmi v Moskve, Hige a Taline 
holi veľmi prospešné. Umožnili slovenským 
skladateľom a vedcom aspoň čiastočne na· 
zrieť do veľtni zaujímavej súčasnej hudob
nej tvorby lotyšskej a estónskej, ktorú tak 
slabo poznáme. Tieto stretnutia pomohli 
nadviazať a j osobné priateľstvo so soviet
skymi hudobnými skladateľmi, ktoré iste 
umožni oveľa širšie vzájomné poznanie. ' 

Ľt,bomír Cížek 

SOVIETSKY SVÄZ 
OCA.MI OPERNEHO SPEVAKA 

Pri pl'iležitosti blížiaceho sa Mesiaca čes
koslovensko-sovietskeho priateľstva si -rád 
spmrúnam na tri krásne zájazdy do SSSRi 
Každý z nich potvrdil vrelé bratské vzťahy 
sovietskeho ľudu k československým umel
com. Už na našej prvej návšteve sa stala 
sympatia vzájomnou, na prvý raz som si 
obľúbil našich sovietskych priateľov. Ne
vnímal som vzdialenosť od domova, prestal 
som si uvedomovať tie tisícky kilometrov 
- cítil som sa v Sovietskom sväze doma. 
\Ioja ruština sa, pravda, trocha líšila od 
tej, k torú som tam počul, mohol som však 
pokojne rozprávať po slovensky, rozumeli 
mi a ja im tiež. 

Na prvom zájazde do Tbilisi, hlavného 
mesta slnečnej Grúzie, vystupoval som so 
sólistkami pražského ND . Slávkou Procház
kovou a Vierou Krilovou. Spieval som dva 
razy v úlohe Dona Josého v opere "Car
men", raz v operách "Tosca", "Eugen One
gin" a "Faust". Záujem ,o na~e vystúpenia 
bol veľký a hľadisko vždy vypredané. Gru
zínske obecenstvo je známe ako kritické 
a veľmi temperamentné. Už pred prvým 
vystúpením sme počuli hlasy " .. . kto prejde 
úspešne , na našom javisku, má otvorenú 
f'estu do celého sveta" .. . Nešlo teda o ľah
kú úlohu a moje prvé kroky na scéne ne
holi veru najpokojnejšie. Mal som nielen 
úspešne prejs(, ale aj "obstáť " vedľa vý
borného speváckeho kolektívu tbiliskej ope
ry. Hneď ako som vystúpil na javisko, 
privítal ma taký aplauz, že som v tom 
okamihu, ako sa hovorí, .bol "na koni" n 
vypäl som sa naozaj k maximálnemu vý
konu. Dôvera a láska obecenstva mi priná
šala úspech a j na ďalších predstaveniach. 
Tak som sa hneď stal známym v celom 
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Angela Artjunjan (Desdemona) a dr. Gustáv Papp 
(Jago) 

meste a často sa mi stalo, že mi ľudia 
tlieskali na ulici. Srdečnosť, akú som zažil 
v Tbilisi, nemožno opísať, to musí človek 
zažiť. Na každom predstavení žiadalo obe
censtvo opakQvať obľúbené árie, ako kve
tinovú z "Carmen", listovú z opery "Tosca", 
ba dokonca aj dlliú áriu Lenského pred 
súbojom z "Eugena Onegina". Už v Tbilisi 
som dostal niekoľko pozvaní do viacerých 
opier. Povinnosti ma však volali domov. Na 
spiatočnej ceste som sa zastavil v Kijeve, 
kde som vystúpil v operách "Carmen" a 
"Eugen Onegin". I tam som bol dojatý 
mil)·m prijatím a ú spechmi. 

Počas t ohto prvéhQ pobytu v SSSR som 
získal veľa úprimných priateľov, s ktorými 
aj dnes udržiavam priateľské styky. Poznal 
som, čo je "široké ruské srdce", príslovečná 
ruská pohostiuskosť a veľká láska k Cesko
slovensku. Preto ma tak potešilo, keď som 
sa Q krátky čas po návrate domov dozvedel, 
že v rámci kultúrnej dohody som navrhnutý 
na ďalší zájazd do SSSR, a keď som sú
časne dostal osobitné pozvanie na hosťovanie 
v Arménsku .. Koncom roku 1959 a začiatkom 
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r,oku 1960 sa uskutočnili moje ďalšie dva 
.zájazdy do SSSR. Absolvoval som spolu 
19 vystúpení v opere a 1 v televízii. Spieval 
som v Ľvove (,,Bohéma", "Tosca", "Car
men"), Odese ("Carmen", "Faust", ,,Travia
ta") :Minsku ("f.armen", "Traviata") a v 

' ( T. " F " C " Erevane " osca , " aust , " armen , 
"Aida", dvakrát "Othello" a "Traviata"). 

Na každé vystúpenie mám milú spomien
ku. Vážim si najmä zhodnotenie národnej 
umelkyne Alexandrovskej, ktoré povedala 
o mne v Minsku pred obecenstvom. Bolo 
to pre mňa také krásne a dojímavé, že 
som sa nezdržal slz, hoci ma nazvala "ge
rojom". To sa mi na javisku stalo súkromne 
len druhý raz. Poznal som vynikajúcich 
spevákov jednotlivých opier, výborné spe
vácke školy, nadviazal som styky so štu
dentmi .z konzervatórií, najmä v Tbilisi a 
Erevane, kde som si vypočul žiakQV via
cerých pedagógov. V družnej besede sme 
si úprimne porozprávali o spievaní. Sku
točne milé posedenia a veľmi vzácne po
znatky a prínosy ,pre moju ďalšiu prácu! 

Okrem spomínaného srdečného sovietske
ho obecenstva a milého prijatia vo všetkých 
mestách chcem sa zmieniť aj o prírodných 
krásach, ktoré som mal možnosť poznať. 
Let nad rozprávkovým Kaukazom (raz vo 
výške 3000 m, raz iO 000 ro v Tu-104) -
to bol zážitok, na•ktorý sa nezabúda. Nebo
tyčné končiare, celkom krištáľovobiele, a 
hneď vedľa čarovné modré .more. Počasie 
mi žičilo, vždy bolo krásne. O to nádher
nejší bo~ pohľad. Pozrel som si historické 
pamiatky v Gruzínsku a Arménsku, ktoré 
mi tťamojší priatelia s veľkou ochotou po· 
uk~ovali. ~ 
Keď som po ·J'i-ichode prezeral s deťmi 

mapu, prestal som akosi vnímať hranice 
a vzdialenosť . Všetko bolo blízko - veď 
tam žijú priatelia. 

Mám veľa umeleckých, ľudských, cesto
vateľských a iných dojmov z týchto troch 
zájazdov, nemožno ich však opísať v .krát
kom článku, hoci sú ozaj jedny z najkraj
ších. 

Gustáv Papp 

V m oskovskom Veľkom divadle, ako aj 
v. Leningradskej opere, vystúpil v titulnej 
úlohe Musorgského opery "Boris Godunov" 
vynikajúci americký spevák George London. 
Umelec spieval po rusky. 
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V KRAJINE KULTúRNEHO BLAHOBYTU 

Každý návštevník veľkej spriatelenej kra
jiny poznal,. že toto konštatovanie nie je ni
jaká fráza, ale sovietska skutočnosť. Obá
vam sa, že nepoviem nič nového, i keď 
z množstva dojmov a zážitkov vyberiem 
tie, ktoré vynikajú svojou jedinečnosťou. 
Napriklad len spontánny, úprimný a živý 
záujem ľudí o kultúrne hodnoty všetkých 
.druhov, čo vie vytvoriť okolo pouličných 
knižných stánkov a predpredajov vstupe
niek hlúčky ľudí aj v najsilnejších ruských 
mrazoch, čo privádza do Tretiakovského 
galérie vojakov, žiakov, kolchozníkov, ľudí 
najrozličnejších povolaxú, ľudí z ďalekých 
končín Sväzu. Tento živý záujem o kul
t úrne hodnoty vytvorí umelcovi v preplne
ných koncertn)•ch sieňach atmosféru srdeč
nosti a spoločného umeleckého zanietenia ... 

Dalo by sa veľa hovoriť i o veľkorysom 
operatívnom a ozaj perspektívnom postoji 
r iadiacich orgánov kultúry, ktoré vedia za
bezpečiť optimálny rozvoj a plnú umeleckú 
existenciu každého talentu od útleho det
stva až po dosiahnutie svetovej zrelosti, 
a tak isto vedia zaistiť, že aj obyvatelia 
sovietskeho vidieka, ktorí bývajú tisícky ki
lometrov od Moskvy, sú os.obne účastiú na 
ta kýchto zážitkoch. 

Co možno pridať k charakteristike posto
ja sovietskeho umelca, ked' dirigent formátu 
Anosova sa podujme na cyklus výchovných 
koncertov, keď iní prominentní umelci celé 
mesiace koncertujú v závodoch, ~hozoch 
a školách? "'\. 

I keď som o SovietskOJ; sväze nepo~dal 
vlastne nič nového, ne .. edal som ani· nič 
starého. Totiž v tom zmysle "starého", že 
by toto všetko bolo pre · nás . už známe, 
bežné, povedal som to preto, aby sa to 
i u nás stalo známym a bežným. Treba to 
vždy pripominať, aby · heslo "SQvietsky 
sväz - náš vzor" nebolo len rečníckym vý
konom, ale aby sa stalo živou skutočnosťou 
aj v našom kultúrnom žití. 

Ferdinand K.linda 

Vynikajúci sólisti popredných svetových 
baletných scén prichádzajú do Moskvy do
plniť si vzdelanie. Tak v tejto sezóne pra
cujú ako praktikanti v balete Veľkého di
vadla tanečxúci zo Svédska, Fínska, Talian
ska a Macedónie. 

.Jeden z mnohých pavilónov na Výstave hospodár
skych úspechov v Moskve. Foto: P. Polák 

ZIVOT SOVIETSKEHO CLOYEKA 

Kecl ide človek do cudziny, robí si r6zne 
plány, týkaiúce sa cieľa, na htorý sa za
meria pri pozorovaní života v neznáme; kra
iine. Ako skladateľ ste si zreime zaumienili 
·sledova( hudobný život v Sovietskom sväze. 

Sledovať iba problémy sovietskeho hudob
ného života by znamenalo ochudobnenie o 
množstvo dojmov z tejto zaujímavej kra
jiny . Ba práve ako skladateľovi mi nešlo 
natoľko o špeciálne pl'oblémy a vôbec nie 
iba o hudobné. Snažil som sa spoznať život 
sovietskych ľudí v celej šírke. Usiloval som 
sa vycítiť atmosféru tohto života, no nie 
cez určitý okruh svojich odborných záuj
mov. O sovietskej hudbe je koniec koncov 
každý z nás veľmi dobre informovaný. Po
známe veľa diel, poznáme mnohé problé
my, b a i tal•ého Richtera počujeme hrať 
skôr u nás - vlastne v Prahe - ako v Mos
kve. Ale chodiť po leningradských uliciach, 
pozorovať ľudí, ako nakupujú v obchodných 
domoch, desiatovať medzi nimi v menze, 
sadnúť si do parku a sledovať, ako sa za
báva sovietska mládež, obdivovať šírku roz-
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ľahlcj ruskej stepi alebo trebárs konver
zovať so sprievodcom v metre . . . to holo 
pre mňa sledovanie života v Sovietskom 
sväze. Pomocou takýchto celkom nenápad
n)·ch maličkostí som po niekoľkých dňoch 
začal celkom mimovoľne cítiť , že som v cel
kom inom svete, prenikal som k podstate 
mentality sovietskeho človeka. To by sa 
mi bolo asi ťažko · podarilo, keby som sa 
bol sústredil napríklad iha na pozorovanie 
činnosti mladých _skladateľov. 

Hovorili ste o sov ietskom élo~•eku. :Mohli 
b y ste byť konkrémeiší? 

Konkrétnejší potiaľ, pokiaľ to dovoľuje 
vyjadrovacia schopnosť ľudskej reči. Mys· 
lim však, že slová, ako · srdečnosť, úprim
nosť, bezprostrednosť a veľkorysosť vôbec 
nemôžu vyjadriť ten úžasn)· dojem, akým 
na mňa sovietsky človek zapôsobil. Chcel 
by som zdôrazniť hlavne hudobnosť so
"ietskych ľ udi a najmä mládeže. 

Zrejme máte na mysli vypredané kon
certy a operné predstavenia. 

Aj to, ale . . . Pozrite sa, uvediem taký to 
obraz. Mládež sedí v parku a spieva . Ale
bo iný. K orzujúca skupinka bez harmoni
kára alebo gitaristu je na kijevskom k orze 
vzácna. A musím dodať, že tito ľudia ne
spievajú zle. 
Konečne sm e sa dostali k hudbe. V.§imli 

ste si niečo i napriek vašim širokým .:.áui
m om aj na tomto poli? 

Nechcem spomínať už veľakrát opakované 
veci. Zau jala ma šírka repertoáru soviet
skych orchestrov (práve v čase nášho po
by tu v Moskve bol na programe Stravin
skij), ako aj čulý koncertný život a vzá
jomná výmena kultúrnych hodnôt so za
hraničím. Mal som možnosť sledovať v pre
plnenej sále koncert Filadelfského symfonic
kého orchestra a hol som dojatý srdečnos
ťou a spontánnosťou, s akou ho obecenstvo 
prijalo. 

Okrem toho, že ste spoznali ku s nového 
sveta, dala vám táto návštev a niečo ako 
skladatel ovi? 

Tu hy som sa musel vrátiť k začiatku 
nášho rozhovoru, aby ste ho pochopili v 
plnej šírke. Nedávno som pracoval na hud
be k film u " Interhelpo" . Pri stvárnení. rus
kej krajiny, pri charakterizovani sovietsky ch 
ľudi v ich bežnom živote mi nesmierne po
mohlo práve to, že som ho dobre poznal 
a že už za mojej návštevy vzbudil Y O mne 
celkom jedinečné pocity, pocity hlbokej 
umeleckej hodnoty, na ktoré nie je možné 
nikdy zabudnúť. 

(S I. Zeljenk om rozprával P. Faltin) 
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O ESTONSKEJ ESTRÁDNEJ HUDBE 

Úvodom treba povedať, že estónska es
trádna hudba je v SSSR pojem. To sa 
t)·ka nielen tvorby, ale aj reprodukcie. 
U nás je tát o hudba pomerne málo zn áma, 
aj to iba zásluhou rohlasu. Keby sme sa 
s touto hudbou bližšie oboznámili,, m ohla 
by nám dať veľa podnetných prvkov pre 
našu prácu. 

:Zá nrove obsahuje estónska estrádna hud
ba širokú oblasf tanečnej tvorby .a všetky 
l!lalé i väčšie formy hudby na počúvanie 
(predohry, fantázie, rapsódie atď. ) Všetky 
tieto tradičné formy sú naplnené súčasným 

obsahom a uplatňujú sa tu zásadné tvorivé 
postupy, známe z tanečnej hudby, najmä 
v inštrumentácii a reprodukcii. Estónski 
skladatelia pretavili všetky tieto prvky tvo
rivým spôsobom a podriadili ich estetickým 
a tvorivým princípom estónskej národnej 
hudby. 

Ak sa započúvame do jednotlivých skla
dieb, jasne vynikne jedna základná vec : 
Tvorcovia zásadne vkladajú ťažisko svojej 
práce do melódie. Každá jednotlivá skladba, 
nech má akékoľvek rytmické členenie, má 
vždy výraznú, svojskú melódiu, ktorej sú 
všetky ostatné zložky podriadené. I keď 
všetci skladatelia tvoria podľa tejto vše
obecnej schémy, nájdeme. tu veľa individu
alít, kloré sa od seba výrazne líšia. V pod
state možno povedať, že sa v estónskej 
estrádnej hudbe vykryštalizovali tri smery: 

Prv)r, ktorý sa snaží o ,vytvorenie a 
upevnenie národného štýlu estrádnej hudby 
využívaním prvkov estónskej ľudovej hud
by nie citáciou, ale uplatnením charakte
ristických melodických intervalov a harm o
nických obratov. J e to v princípe najľahší 
spôsob;, lebo aj estónska ľudová hudba, ako 
aj umelá tvorba, sa opiera o klasický a 
melodický princíp. Vyznavači tohto smeru 
zatiaľ vytvorili na jvýraznejšie diela v ob
lasti estrádne j hudby. 

Druhý smer sa prikláňa skôr k svetovým 
pcúdom v tanečnej hudbe, pričom sa však 
dôsledne vyhýba nevkusu a . komerčnému 
charakteru, ktorými je poznačená veľká časť 
svetovej tanečnej hudby. Táto hudba má 
tiež veľký ohlas a úspechy, i keď len pre
chodného rázu. Tu nájdeme na jviac "šlá
g•·ov" so všetkými typickými znakmi, na jmä 
pokiaľ ide o živoLnosť týchto skladieb. 

Azda najvýraznejší je tretí smer, ktorý 
takmer v)•lučne pracuje experimentálne. Tu 
sa uplatľtujú kladné prvky džezovej hudby, 
zvláštne - a na jmä odvážne .- h armonické 

postupy, ry tmicl'é zvláštnosti a rôzne ná
strojové obsadenia. Yeľmi často sa tu po
užíva polyfónia a jej fonny. Diela kompo
nované v tomto duchu takmer strácajú chn
rakter "estrádnosti" a inklinujú skôr ku 
komornej hudbe. No aj tu je základnou tvo
rivou črtou melódia. 

Estónski skladatelia .tvoria vo v šetk)•ch 
spomínaných smeroch. Hlavnými predsta-\-i
teľmi estrádnej hudby sú : Uno Najssoo 
(k torý azda najviac experimentuje), Boris 
K.yrver, Valter Oiak;ar, Genadij Podelskií 
a Edgar Arro, aby sme spomenuli aspo•i 
niektorých. Všetci títo skladatelia sú absol
venti konzervatória a okrem estrádnej hud
by píšu aj hudbu komornú, symfonickú a 
vokálnu. 

Zaujímavú skupinu tvoria skladatelia, k to
ri začínali ako amatéri. Zistilo sa totiž, že 
medzi amatérmi sú nadaní skladatelia, k tori 
však neboli na svoju prácu teoreticky dobre 
pripravení. Sväz estónskych skladateľov ich 
podchytil a vyškolil. Yy tvo•-il p re nich pri 
sväze r iadne konzervatóriwn, kde ich skú
serú skladatelia po každej stránke dôkladne 
vvškolili v harmónii, kontrapunkte, formách 
a· inštrumentácii. Do tejto skupiny skladate
ľov patrí Evald Vain, ktorý vytvoril nielen 
viacero úspešný ch piesní a skladieb taneč
ného charakteru, ale i veľmi závažnú fúgu 
pre klarinet, altový a tenorový sax ofón, 
trúbku a malé bicie nástroje. 

No samotná tvorba by nebola nič platná, 
ak by nebolo k dispozícii orch estrálne tele
so, ktoré by túto hudbu hralo. P odmienky 
pre zdarn)· rozvoj estrádnej hudby vytvoril 
estónsky rozhlas, k torý ,má vlastný estrádny 
orchester . Má 26 členov : 5 saxofónov, 4 
trúbky, 3 trombóny, bicie nástroje, harfu, 
klavír, 6 huslí, violončelo, kontrabas, gitaru, 
flautu a hoboj. Tento orchester reprodukuje 
celú tYorbu tohto žánru a mnohí sklada
telia sú v tomto telese výkonnými hudob
níkmi. Stýlovo na jvýram ejšie a technicky 
najlepšie sú plechy, ktorým skupina sa
x<>fónov nie je ešte celkom rovnocenným 
partnerom - pokiaľ ide o štýlovosť hry. 
Skupina sláčikov vyniká výbornou súhrou 
a na svoj malý počet leskl}= a sýtym zyu
kom. Na čele telesa stojí výborný dirigent 
Rostislav Merlmlov. 

A ešte poznámka o spevákoch. Sú to 
z veľkej časti sólisti opery, ktorí sa podu jali 
spievať estrádne piesne estónskych sklada
teľov. Známy spevák Georg Ots, obľúbený 
a j u nás, spieva na estráde pesničku V. 
Oiakiara (alebo iného skladateľa) a večer 
svoju príslušnú pa1·tiu na javisku opery. Aj 

na estrádnom pódiu .aj na javisku opery 
je Y)'borný .. . 

Estrádna hudba estónskych skladateľov 
je známa po celom SSSR a preniká i do 
sveta. 2clali by sme si, ;iliy čoraz viac za
znicYala z našich prijímačov a aby si ju 
povšimli na jmä vydavateľstvá. Aj medzi 
piesľiami estónskych skladateľov sa nájdu 
také, k toré by sa vhodnou propagáciou 
mohli stať takými populárnymi ako "P od
m oskovské večery". 

Zdenéh Cón 

BLESKOVE': INTERVIEW 

o dovolenkových dojmoch z SSSR 
s tajomníkom SSS, skladateľom 

Zdenkom M i k u l o m 

Ináč v idí problémy člen oficiálne; dele
gácie, ináč účastník Študijne; skupiny a 
celkom ináč hosť, tráviaci svoju dovolenku. 
No ani ten nezaprie v sebe muzikanta (i 
heby to azda chcel} a mimovoľne si v ší
ma život, k torý ho obklopuje. Nie je ko
nečne jedno ani to, kde letuje, však, sú
druh Mikula? 

M yslím , -že nie, ale to si ozai iba mys
lím, lebo ja som bol len na jednom m ieste 
r Soči. 

Hovorí sa, že počas dovolenky robí člo
''ek 1•šetko, len nie to, čo celý rok doma. 
Snažili ste sa i vy ::.abudnúť na s·voju pro· 
fesiu? 

Možno, že aj áno, ale v el mi sa mi to 
nedarilo. H udba v ás v Sovietskom sviize 
obklopttie na každom kroku, na uliciach, 
na lodi, na k úpališti, skrátka, nem ôžete na 
1tu zabudnú{. 

Stretali ste sa teda väčšinou iba s ú ž.it
ko·vou hudbou. 

Nie tak celkom. Bolo iei síce dosť, ale 
mal som možnosť zúčastniť sa i na podujatí 
vážnejšieho charakteru, ku ktorému sa v ia
že i môj naj silnej ší .:.ážitoJ; z tohto po
bytu . .. 

. .. k torý by nás velm i zauiím al. 
Predstavte si veľký prírodný amfiteáter 

(lenže uprav ený špeciálne na /,oncerty, nie 
aha u nás), v h torom má 1'ystúpiť Moskov
s/;.á štátna fi lharmónia. Preplnené auditó
rium čaká dirigenta, a tu predstúpi pred 
obecenstvo nepatrné stvorenie . . . pozdraví 
obecenstvo skrom ným " dobrý večer" (bez 
gesta a v zpažených ram ien) a začne po
kojne, be.:. strojenosti a patetizmu hovoriť 
o skladbe, k torá zaznie. Jei 1·eč sa postup-
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Botanická zährada ,.Dendraria" v Soči 

Foto: Z. Mikula 

· ne stáva zanietenej šou a precítenej šou. Ho
varí krásne, jednoducho, a čo je hlavné, 
s úžasným citom. Krivka tohto výkonu 
obdivuhodne stúpa, takže vlastne neviete, 
či ide o umelecký prejav alebo len o "sprie
vodné slovo" (nezabúdajte, že som z Cesko
slovenska, kde sa tieto pojmy ešte dodnes 
·odlišujú). Entuziazmus prednesu a vedecká 
hodnota výkladu (miestami polemické na
rážky na názory takej osobnosti, ako je I. 
Belza), ale predo<~>šetkým neopísateľná pros
tota a presvedčivosť vystupovania tejto mla

·dej hudobnej vedkyne vyvolali dávky búr
li·vého potlesku. Obecenstvo nielenže bolo 
psychicky pripravené na počúvanie sklad
by, ale po odbornom výklade jej zrejme aj 
lepšie rozumelo ... 

Naši hudobní vedci by teda mali prejsť 
hereckým šlwleníml 

Nie. Ale najmä mladí by sa mali naučiť 
hovoriť zaujato, mali by sa dať strhnúť 
vecou, o ktorej ho<~>oria, nemali by sa vzná
šať vo "vedeckých sférach«, ale mali by 
.sa dať nadchnúť i takou Dvoŕákovou Novo-
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svetskou. To ostatné je menej podstatné a 
príde po precítenf samo. 

Spomenuli ste Dvoi'áka náhodne - alebo 
ste ma chceli vyprovokova( l 

Ani jedno ani druhé. Spomenul som ho 
len preto, lebo na U<~>edenom koncerte od
znela táto skladba, a viete si predstaviť, ie 
moje nadšenie bolo tým oprávnenejšie. Clo
vel<u je tak zvláštne, keď počuje v cudzine 
tah pekne ho-voriť o našom skladateľovi. 
Vedeli by sme to aj u nás??? 

. . . prepáčte, ale za kladenie otázok ho
nami tí nuía. 

Máte pra1'du. 
Zaujalo vás niečo - aho tajomníka pre 

malé formy čo by svedčilo o stave, 
v akom sa nachádza sovietsha tanečná 
hudba? 

Nemal som na to v Soči veľa príleži
tostí, ale uvediem zážitok, ktorý hovorí 
o tom, že i sovietsky poslucháč rád siahne 
po najkvalitnejších produktoch tanečnej 
hudby. V čase môjho pobytu účinkoval v už 
spomenutom prírodnom divadle náš orches
ter Karla Vlacha. Samozrejme, že ma zaují
malo, alw bude sovietske publikum. na túto 
hudbu reagovať. 

Mohli by ste nám teda poveda{ o tom 
niečo obšírnejšie? 

Musfm vás, žiaľ, sklamať, ale o tomto nič 
obšírnejšie poveda{ nemôžem, lebo pre mi
moriadhe velhý záujem som nedostal lís
tok ... 

. . . ďakujem, to stačí. Peter Faltin 

V novej koncertnej sezóne uvedie Mos
kovská štátna filharmónia okrem iných diel 
aj l. a III. symfóniu G. Mahlera, Symfóniu 
in A a suitu " Vták ohnivák" od l. Stravin
ského, VI. symfóniu B. Martinu, Klavírny 
koncert G. Gerschwina, Williamsovu VIII. 
symfóniu, Tarasa Buľbu a suitu z Líšky 
Bystroušky od L. Janáčka, Klavírny kon
cert A. Honeggera a iné. 

Novosibirské divadlo uviedlo nový balet 
V. Solovieva-Sedoja "Taras Bulba". 

Moskovský komorný orchester za dirigo
vania Rudolfa Raršaia uvedie v tomto roku 
dve vrcholné diela J. S. Bacha "Umenie 
fúgy" a "Hudobnú obetinu". 

JOZEF SAMKO 

OPERA SO SUčASNOU TEMATIKOU 
(K premiére Holoubkove; Rodiny 12. novembra v SND v Bratislave) 

Vytvoriť li terárne, výtvarné alebo hudob
nod-ramatické wrielecké dielo, ktoré by verne 
zobrazovalo dnešnú skutočnosť a umelecky 
čo najrealistickejšie vyjadrovalo city a ide
ály človeka bojujúceho za socializmus a 
mier vo svete, je najvyššou devízou a ma
ximom tvorivej potencie dnešného umelca. 
Ladislav Holoubek sa pokúsil zobraziť so
cialistickú dedinu už v svojej kantáte Me
sačná noc (1951) na text Ctibora Stítnické
ho. Hoci mal v tvorbe hudobnodramatických 
diel, ba i ako dlhoročný operný dirigent 
v tvorivých problémoch tohto žánru veľké 
skúsenosti (opery Stella 1938, Svitanie 
1940, Túžba 1943), k napísaniu svojej štvr
tej opery, ktorá by námetove čerpala zo sú
časného života, sa odhodlal až po prepraco
vaní opery Stella, po dlhoročnom odmlčaní 
a po získani nových tvorivých síl a nado
budnutí skúseností z tvorby_ súčasnej opery 
najmä v SSSR. O to viac sa však venoval 
tvorbe symfonickej, komornej a piesňovej. 
Z tohto žánru uveďme aspoň ideove vý
znamné dielo Dcérenka moja, v k torom 
akoby zámerne zjednodušenou rečou vy
jadril svoj úprimný postoj k nášmu životu, 
pričom sa vyhranil aj jeho kompozičný 
profil. 

Svoju túžbu napísať operu so súčasným 
námetom začal Holouhek realizovať kon
com roku 1956, keď ho zaujala dráma ilju 
Prachai'a, na námet ktorej si sám napísal 
libreto. Komponovať začal r. 1957. Pravda, 
mal veľa problémov už pri literárnom 
stvárnení diela, často konzultoval s diva
delnými režisérmi a ľuďmi, ktorí sledovali 
vznik diela so živým záujmom. Autor s 
vďačnosťou spomína meno Jellry Krčméry
ovej, ktorá mu pomohla vybrúsiť reč jed
notlivých postáv. Partitúru diela dokončil 
v decembri 1959. 

Premiéra Holouhkovej opery, ktorá bude 
na scéne hratisla·vského Národného divadla 
12. novembra t. r., odznie v hudobnom na
študovaní autora. Za šťastné riešenie pova
žujeme aj tú skutočnosť, že réžiu zverili 
K. J ernekovi, režisérovi ND v Prahe, ktorý 
bol aj tvorcom prvej inscenácie Suchoňovej 
Krútňavy a právom ho treba považovať za 
j edného z najpovolanejších odborníkov. Vý
pravu zveril autor Zbyňkovi Kolárovi. Hlav
né pos tavy vytvoria títo sólisti: G. Zelenay, 
J. Martvoň (Karol), St. Huhnanová a D. 

Suchánková (Helena), Ľ. Baricová a O. 
Hanáková (Božena), A. Kucharský a G. 
Papp (Tóno), Helena Bartošová a M. Meie
rová (babka Petráčka), A. Baránek a St. 
Gábriš (Cyril), A. Mart.voňová a A. Peňaš
ková (Terezka), E. Schiitz a J. Wiedermann 
(Fero)~ A. Malachovský a V. Nouzovský 
(Meliš;, M. Hubová a Z. H udcová (Zuza), 
J. Blaho a P. Gábor (Miško). 

Holoubkova opera Rodina vlastne po prvý 
raz načiera do problematiky súčasného ži
vota na našej dedine, realisticky nastoľuje 
problém zachovania rodiny, odhaľuje prí
činy rozháraného manželstva, rozpory troch 
generácií atď. Opera má tri dejstvá - účin
kuje v nej 12 sólistov, ženský sbor v l. 
dejstve za scénou a malá dychová hudba 
v III. dejstve tiež za scénou. 

Psychologicl;;á dráma, akou opera Rodi
na je" si vyžaduje veľký orchestrálny apa
rát. Holouhkov orchester účinne, miestami 
až C:l."Presívne stupňuje dramatické momen
ty, ako je napr. miesto, kde vzrušená He
lena dostáva srdcový záchvat: 

Takéto tutti orchestra, pravda, pouz1va 
skladateľ len zriedka, no jeho orchester ne
kryje hlasy spevákov, čo je u autora s mno
horočnou divadelnou skúsenosťou celkom 
samozrejmé, a treba dodať, že v lyrických 
pasážach vie byť zas H olouhkov orchester 
farbistý a jemný. Toto zisťujeme už v úvo
de, kde po prvých búrlivých taktoch nastu
puje nežná téma domova, k torá sa objavuje 
vždy, keď je reč o rodine, o deťoch. Kontra· 
punlrticky znie súčasne téma hrdinskej He
leny, hlavnej postavy: 
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Sotva sa zdvihne opona, počuť za scénou 
veselý chichot žien z neďalekého družstva, 
ktorý autor charakterizuje motívkom "vy
požičaným" w svojej kantáty Mesačná noc, 
kde tiež zobrazuje veselie, no jeho zakon
čenie je už drsné. Posledné dva tóny tohto 
motivku totiž charakterizujú nespratnú Bo
ženu: 

Veselým živlom opery j e zhovorčivá a druž
ná Meli.~ka, charakterizovaná rozmaxným, 
neustále ju sprevádzajúcim ostináLnym mo
tívkom: · 

Zivolom bitú, no stále nezlomnú babku Pet
ráčku v celom diele sprevádza psychologic
ky vážny motív, koncipovaný na širšie .vy
klenutej ploche : 

Mladučká Tónova žena Terezka je .pravým 
protikladom Boženy. Preto ju aj autor zá
merne charakterizuje sice tým istým mo
tíykom ako Boženu, no prudko kontrastuje 
po stt-ánke inštrumentačnej. U Boženy boli 
horny, trombóny a tympany (zlosť, hašte
rivosť) a u Terezky sú to vo vyššej polohe 
sláčiky a hoboj (nežnosť, prítulnosť): 
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Veselý Cyril (Boženin muž) predstiera 
opilosť. Tento j eho fígeľ je ilustratívne vtip
ne vylu-eslený glissandom trombónu a mo
tívom v sordínovanej trúbke, ktorý neustá
le podfarbuje Cyrilovo konanie: 

~ 

V librete pri koncipovaní postavy dedin
ského blázna :Wiška mal autor zrejme pred 
očami podobné figúrky z diel Dostojevské
ho, v hudobnom stvárnení Lu badať ·vplyv 
Muso!'gsltého (Borisa Godunova) a Janáčkov 
(n iektoré postavy z Mŕtveho domu). Miš
kovu pomätenosť autor charakterizuje po
divnými, akoby vyšinut)·nri harmóniaxni. za
bieha jócinri až do bitonality, a v priesvitnej 
inštrumentácii. P ri vstupe Miška na scénu 
?-aznieva do jeho obľúbenej nábožnej pes
ničky motív Boženy : 

U iJko: 

Pomá-!wj ,;," - boh, Bo - z~ • htl! 

Xerozhodný H elenin brat Fero v I. dejstve 
H elenu po dlhšom Yáhaní vzruší nedobrý
InÍ zves·ťami o Karolovi, čo autor vyjadril 
krátkym motívkorn: 

Dob · rý rt - étr! 

Dob- rf "e~ étr 

Helena spočiatku Ferov)'lll rečiam o sYojom 
mužovi neverí, ba naopak, v svojil'h pred
stavách si h o skrašľuje, a hoci je čoraz viac 
opustená, neprestáva ho očakávať s odda
nosťou a vernou láskou, ktorú hudJJa mo
tivicky vyjadruje taktQ: 

Tento motív lásky prechádza na rôznych 
miestach aj do sólových nástrojov orches
tra, a tak sa jej vzťah k milovanému, no 
nehodn ému mužovi ešte viac zvýrazní. Keď 
sa jej nevinne uväznený syn Tóno , vráti 
z väzenia, privíta ho, berie do náručia a vy
kríkne. Jej výkril' sa v ďalšom priebehu 
stáva motívom Tóna: 

Sy • ná- - • Čík ! 

Tento synkopovaný motivok výstižne vy
jadruje Tónovo chlapské správanie, no i 
jeho prchk()sť. Na tejto postave mladého 
človeka je sympatické, že vie potlačiť jedi
nú svoju slabosť - pitie, len aby nezarmu
coval svoju ťažko skúšanú matku, v čom 
mu pomáha i láska k manželke Terezke. 
Najmä tenoo ľúbostný cit k v lastnej žene 
je melodicky bohato a široko rozospievaný 
v dvojspeve, pripomínajúcom dvorákovské 
intO'llácie z Moravských dvojspevov a Ja
kobína. 
Nečakaný príchod Karola na scénu v II. 

dejstve exponuje autor do plechových ná
strojov v podivných tónových zhlukoch: 

J 

c::c: 
--r~-r 

Pri hlbšom sledovani nám neujde súvislosť 
so začiatkom citovaného motívu lásky (prí
klad č. 10). T}-mto zámerným variantom 
vyjadruje sa tu Karolova zrada, odcudzenie 
sa .r.odine a vyradenie z radov čestných 

ľudi. J e tu vystihnutá Karolova sebeckosť 
a brutalita, s akou sa správa k svojim de
ťom a najmä k svojej žene. 

Napokon sa t.reba zmieniť o jednej z naj
významnejších postáv v opere, rozsahom 
síce neveľkej, no tým závažnejšej p re do
kreslenie etického dosahu v účinnosti tejto 
súčasnej drámy . Je to úloha charakterove 
vyhra neného predsedu JRD komunistu Me
liša, ktorý v III. dejstve odsudzuje Ka· 
rola, pretože sklamal a zradil nielen svoju 
rodinu, ale aj stranu. Holoubkova voľba 
pochod.ového, hrdinsky znejúceho mo\ívku 
na zvýraznenie postavy tohto statočného 
komunistu je realisticky výstižná. Tento 
motív sa stáva aj symbolom vedenia stra
ny, vcclenia nášho zivota: 

UYcdené motívy hlavných postáv vonkon
com nevyčerpávajú. invenčné bohatstvo Ho
loubko,-ho nového diela. Výraznými mo
tivnri charakterizuje Holoubek nielen oso
by, ale aj rozličné ,dejové situácie, napr. 
búrku (v závere II. dejstva), spoxnienky na 
mesto s jeho nočným kaviarenským živo
tom atď. Po stránke vokálnej je pre Ho
loubka príznačn)r recita tiv, nadväzujúci y 
deklamácii najmä na Janáčka. Po harmo
nickej sLr{mke je dielo veľxni bohaté na 
r)'chle modulácie, čo je u Holoubka okrem 
diela Dcérenka moja typické. V opere Ro
dina podáva Holoubek bohaté výsledky 
svojho harmonického myslenia . .Jeho har
mónie pri všetkej komplikovanosti vyznie
vajú jednoducho. prístupne a logicky, a to 
dokonca aj tam, kde v bitonalite kombi
nuje tragické pasáže orchestra s veselýnri 
tanečnýnri číslaxni rozladenej dychoyky, 
ktorá zaznieva za scénou v III. dejstve. 
Holoubk.ova kompozičná technika a inštru
mentačná paleta pre2Jrádza príslušnosť ku 
kompozičnej škole A. :Moyzesa a V. Nová
ka. Treba však dodať, že autor má už svoj 
v lastný, vyhranený štý l, a čo je obzvlášť 
I'adostné, dáva pln)·m priehrštím svoje 
kompozičné majstrovstvo bezvýhradne do 
služieb celého nášho úsilia za vybudovanie 
komunizmu. 

Kt, kritickému z hodnotenÍtt opery sa este 
vrátime po iei premiére. Redakcia. 
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JOZEF KRE SÁNEK 

Chopinovské jubileum 
V koncertných sieňach, v rozhlase, pri rôznych príležitostiach, kde účinkujú 

len ozajstní milovníci hudby, v hudbymilovných domácnostiach, tu všade 
počujeme Chopinovu hudbu, ktorá zaujíma práve tak o~yčajných, ~lto aj 
náročnejších poslucháčov: Génius, ktorý túto hudbu vytvorzl, sa narodzl pred 
150 rokmi a viac ako pred 110 rokmi zomrel. Tento živý záujem prežil teda 
už viac než 100 rokov a dosiaľ ešte neochabol. Práve naopak. Chopinove 
skladby si radi vypočujeme aj viackrát, a vždy nás uchvátia ako práve na
trhané čerstvé kvety, plné vône. Co všetko sa medzitým shomponovalo, koľko 
prostriedkov a energie sa vynaložilo, aby sa nové skladby presadili do života, 
a predsa veľa z nich w padlo a ešte zapadne prachom, zatiaľ čo Chopinove 
diela stále žijú. 

Na to by bolo možno odpovedať jedným slovont: génius. Lenže to nás 
neuspokojuje, prá'Ve naopak, ešte v iac pobáda, aby sme sa hlbšie zaujímali, 
wečo je to tak? Je nesporné, že na tom má účasť aj doba, v ktorej Chopin žil. 
Bola to rlolJa veľmi rušná, ktorá vedela inšpirovať k 'Peľkým činom. Vtedy 
žil Pttškin, Lermontov, Balzac i Heine, veľkí poľskí básnici Mickiewicz, Slo
vacki z hudobníkov Berlioz, Schumann, Liszt. Lenže doba sama osebe by na 
to ne~tačila dôležité je i jej svojské prežitie. Keď Chopin prežíval vo Varša.,:e 
svoju mlad~sť, 'Pisel nad životom tohto mesta dusný mrah "Svätej aliancie", 
ktorý nemohol nezanechať stopy vo 'Pnímav01n dieťati. Aké to mohlo byť 
ovzdušie, keď on, sotva dvadsaťročný, sa obával (cenzúra) otvorene písať 
o niečo staršiemu priateľ ovi Tito vi. Veď tieto deti nemohli mať žiadne politické 
tajnosti. K akej uzavretosti vychovávalo toto ovzdušie? Ozaj nie di'P, keď sa 
už ako chlapec naučil dôverne rozprávať iba so svojím klavírom. . 

Ako dvadsaťročný definitívne opustil Varšavu, lebo toto mesto mu am 
ľudsky ani umelecky už nemohlo poskytnúť uplatnenie, htoré by bolo prime
rané jeho talentu. Pobyt 'P Paríži ho ešte väčšmi odtrhol od tých, htorým 
by sa bol mohol zdôveriť, ba čo viac, hrôzy novembrovej revolúcie 'P r. 1830 
a preru.~ený kontakt so svetom po nej vybičovali jeho zvedavosť o osudy 
tých, ktorým mohol dôvero'Pať, až clo fantaziem. Nieholko ari.stokratických 
rodín, ktoré emigrovali do Paríža, mu nemohlo nahradiť domov ani pravé 
a otvorené priateľstvo. Toto šľachtické ovzdušie bolo príliš strojené a ko~~o
politické, s tahou spoločnosťou si nemohol pohovoriť o tom, čo ho nafvUJc 
trápilo, o osudoch poľského národa. Francúzsko, predovšetkým Paríž, bolo 
v tom čase veľmi kozmopoliticky orientované, veď inak by tam nebolo našlo 
centrum hnutie "Mladej Európy" a nebolo by mohlo vládnuť umenie Meyer
beera. Chopin musel žiť 'P strojenom ovzduší salónov tohto mesta, ktoré mu 
bolo citove také cudzie. Teda nie div, že sa ešte intímnejšie naučil zhv l-•árať 
so svojím klavírom. 

V posledných rolwch, ktoré mladý Chopin prežil vo Varšave, preŽÍ'Palo toto 
mesto prvý rozmach kapitalizmu, zrodu malobllržoázneho myslenia a s tým 
spojeného rozmachu poľského národného uvedomenia. Poľský malomešťan, 
hľadajúc spojenca proti feudálom, obdivo1>al poľský vidiek a jeho kultúru, 
zbieral plody tejto lmltúry ako lúčne kvety. Polonézy lwmponoval už Oginski, 
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ľudové prvky spracovával huslista Lipinski, ľudové piesne a tance zbieral 
K olbergg. Chopin tiež rád navštevoval poľský 'Pidiek a s nadšením počúval 
ľudové spevy. Ako veľký umelec, nezostal :"šak len r:a powchu to~o ľudov~h?, 
naopak, on aj to ľudové obohacoval z~ sVOJho. Chopm hlbol~~ prezwal .tragedzu_ 
svojho národa a snažil sa ju vyslovzť tak, akoby sa ~ho~t;trll;l s cely~, hoct 
len iclealizovaným poľským národom. Chvíľu. 1uzd ntm ztahl, o chvtľu mu 
sľuboval slávnu budr.knosť v rytmoch slávnostne; polonézy, o chvíľu sa ho 
usiloval ob'Peseliť mazúrkou i valčílwm, v nolaumách mtt 'Pyspievať svoje 
osobné spomienlty z večerných snení o ňom. V eľhý básnický talent, inšpiro-
1'aný Mickiewiczovou romantickou poéziou? si vytváral o?;azy tak~j ~d~w~y, 
aké tvrdý život nemôže dať. O tom sa ozaJ nemohol pokusať zhovarat s tnym 
ako so svojím najintímnejším priateľom - k lavírom. 

Sám si prial aby to v jeho hudbe zostalo utajené. Vyslovil sa o tom takto: 
V duši strelu ' maj ale nech nik z ľudu neuvidí, čo nesieš !" No nezostalo to 

~tajené ani jeho s~časníkom. Robert S_chumann napísal .o Chopinových K~a
vírnych koncertoch a mol a e mol, dwlach z va.rsavskych roho·v, teda este 
mladíckych, toto: "K tomu však, a to v nafvhodn~jšom stretnutí d_ob1f a pome
rov urobil osud ešte niečo, aby 'Pyznačtl Chopzna pred osta.tnymt; dal mu 
totiÍ jeho silnú národnú poľskú osobitosť. A keďže tá dnes kráča v smútočnom 
rúchu dojíma nás na našom umelcovi ešte silnejšie. Dobre, že ho v prvých 
chvíľ~ch nepodporovala neutrálne Nemecko, že ho osud hneď odvial do 

· jedného zo svetových miest, kde mohol slobodne básniť a hnevať sa. Keby bol 
mocný samovládny panovník na severe vedel, al-.ý nebezpečný nepriateľ mu 
hrozí v Chopinových dielach, v jednoduchých nápe1-·och mazúrok, bol by 
jeho hudbu zaltázal. Chopinove diela sú kanóny, skryté v kvetoch." 

Oloha intímneho priateľa, ktorú wího zastával klavír, sa najvia~ zr~cí v tom, 
že tomuto nástrojtt zveroval a nechal vyspievať temer celé s·VoJe dr.elo. Keď 
si uvedomíme že Chopin žil v tom istom m,.este ako R ektor Berlioz, je to až 
na počudovar:.ie. Tam do veľkýc~ rozmerov vystupt~ovaný ?rc?es!er,. tr.t. iba 
klavír. U Berlioza veľké symfomché fm·my, u Choptna male ptesno1•e, casta 
tanečné maličkosti, a predsa je v nic~ toľko_ poézie, toľko sily. !~to dishr~tn:a 
utiahnutosť, ako podstatná črta Chopzna a 1eho hudby, sa z'Pyca1ne oznacu1e 
ako romantický subjektivizmus a takto sa dolwnca zavše dáva dohrornady 
s individualistickým subjektiv ízmom u dnešných skladateľov. Lenže dnešný 
indiv idualistický subjektivizmus vidí všade len svoje ja, nič iné ho _nezaujíma, 
kdežto 'P chopinovskej subjektívnej intimite sa, naopak, ako v ohmsku obro'l-·
skej lupy sústreďuje celý žitý aj 'Pysnívaný osud poľského národa, ba celého 
ľudstva. V tom väzí veľká časť tajomstva, prečo to naoko prosté, čo možno 
desiatimi prstami vylúdiť na jednej klávesnici, už vyše sto raftov tak okúzľuje. 

Chopin spieval na kla~'íri svojsky, ale spieval v mene všetkých a všetltým. 
Dnes vo Varšave symbolicky opatrujú Chopinovo srdce, no tento symbol vôbec 
nedosahuje hlb!tu tej lásky k ľudstvu, ktorú už v yše sto rokov prechováva 
v sebe srdce jeho hudby. Co sú proti tomu výtvory dnešných subjektívnych 
individualistov ktorí na vy jadrenie svojho ja, prípadne ani toho nie - lebo 
sa nechcú nechať ovplyvniť životom - potrebujú také rozmanité zvukové 
zdroje a efekty? Srdce Chopinovei hudby sa nám všetkým prihovára cellw m 
skromne, a predsa tak silne. Sto päťdesiate výročie Chopinovho narodenia je 
triumfujúcim jubileom veľkého génia a ľudomila. 
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ERKEL A BRATISLAVA 

7. novembra si pripomíname 150. vý
ročie narodenia tvorcu maďarskej národnej 
opery Ferenca Erkela. Jeho význam pre 
maďarské hudobné dejiny netreba zvlášť 
zdôrazňovať: Erkel nie je iba tvorcom 
opery, on položil základdy maďarskej ume
lej hudby vôbec. Tvoril pod silným vplyvom 
Liszta a Verdiho a vniesol do svojej hudby 
tzv. novouhorský štýl v domnení, že je to 
tá pravá maďarská národná hudba. Význa.J_O 
tohto činu bol ďalekosiahly - mal SVOJe 
klady, ale i zápory. 

Pre nás je však Erkel záujúnavý ešte 
niečím i.ným : svoj.ím veľmi blízkym vzťa
hom k Bratislave. Podľa výskumov Lajosa 
Keménya (Az Erkel család pozsonyi szár
mazása, Komárom, 1933), ktorý sa snažil 
zostaviť rodokmeil Erkelovcov, sa už v 15. 
stor. objavujú mešťania takéhoto mena, kro
ré však behom storočí malo rôzne formy 
(Erkhel, Eckel, Erkel). Počas protireformá
cie sa Erkelovci presťahovali do Sv. Jura, 
kde našli ochranu u tamojšieho veľkostatká
ra-luterána. V 17. stor. niet záznamov o 
Erkelovcoch; až v 18. stor. sú známe nie
ktoré údaje z matriky bratislavského dómu 
(uzavretie manželstva, krst). 

Priamu súvislosť bratislavských Erkelov
cov so skladateľom Ferencom Erkelom mož
no zistiť až od záznamu matriky 11. 2. 1757, 
keď sa "musicus" Viliam Erkel ženil s dcé
rou staviteľa Filipa Handla. Viliam hol 
organistom a učiteľ om hudby v kláštore 
Notre Dame. Z jeho troch synov Ján zomrel 
v mladosti, Matej hol obuvníkom a spô
sobom živ-ota sa nezaslúžil o dobré meno 
svojej rodiny. Jozef sa stal hudobníkom. 
Jeho manželka Zofia Englová mu porodila 
štyroch synov, z ktorých Jozef ml. navšte
voval benedil<Jínske gymnázium v Bratisla
ve a potom sa stal učiteľ.om na nemeckej 
škole v Békésgyula na majetku grófa W enck
heima. J edným z jeho deviatich d~tí bol aj 
syn Ferenc, ktorý sa narodil 7. novembra 
1810. Otec ho r. 1822 poslal do Bratislavy, 
aby tu navštevoval 4 triedy benediktínskeho 
gymnázia. Podľa záznamov v triednej knihe 
bol Erkel vždy výborným žiakom. Hlásil sa 
k maďarskej národnosti a zamestnanie otca 
uvádzal v každom roku iné - raz ako 
"docens scholae trivialis in Gyula", potom 
ako "musi.cus" a nakoniec ako "notarius 
ibidem". To znamená, že popri zamestnaní 
vyučoval Jozef Erkel i hudbu a zastával 
aj funkciu notára v obci Gyula. 

Ferenc Erkel sa i v Bratislave zaoberal 
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hudbou. Jeho prvým učiteľom bol Henrich 
Klein, ktorého si veľmi vážil aj neskôr. 

V čase, keď Erkel žil v Bratislave, bol 
tu čulý hudobný život. Okrem kapiel v rôz
nycb šľachtických palácoch bolo dôležitou 
súčasťou kultúrneho života divadlo s cel
k·om slušnou úrovňou a bohatým opern)'ID 
programom. Dojmy, ktoré tu Erkel získal, 
mali určite ďalekosiahly význam. Veď v 
Bratislave sa dostal do styku aj s prvými 
pokusmi o maďarskú umelú hudbu - bol 
to predovšetkým sám Klein, ktorý sa tým 
zaoberal ; okrem toho mal mladý Erkel 
príležitosť vidieť v podaní maďarského di
vadelného súboru maď ars kú operu Jozefa 
Ružičku "Béla futása". 

Po štyroch rokoch Erkel odišiel z Bra
tislavy a pôsobil na rôznych miestach (Kluž, 
Budapešť). Do mesta ,svojich štúdií sa vrátil 
ešte niekoľkokrát. Presné záznamy máme 
však iha z dvoch návštev: r. 1844, keď 
2. mája viedol predstavenie opery Báthory 
Mária a 26. mája operu H unyadi László. 
R. 1886 navštívil Bratislavu pri príležitosti 
otv orenia novej divadelnej budovy jeho ope
rou Bánk bán. Sám skladateľ dirigoval I. 
dejstvo a bratislavské obecenstvo, tak isto 
ako pri návšteve r. 1844, ho nadšene osla
vovalo. 

Ladislav, syn Ferenca Erkela, pôsobil 
v Bratislave alm známy ueiteľ klavírnej hry. 

Skoda, že v bratislavských archívoch niet 
viac materiálu, ktorý by bližšie os'.·etlil 
Erkelov pobyt v Bratislave. Toto obdobie 
umelcovho života totiž zrejme ovplyvnilo 
formovanie jeho osobnosti. 

Alžbeta Aíchová 

Katedra hudobnej vedy a výchovy na 
Filozofickej fakulte UK prevzala patronát 
nad cyklom Chopinovských koncertov, ktoré 
sa konajú v Bratislave a na vidieku. Úvod
né slová predniesli niektorí členovia katedry, 
pričom uviedli Chopinovo dielo do správ
neho spoločensko-historického svetla. Je to 
jeden z príspevkov katedry pri plnení úloh, 
vyplývajúcich z potrieb dovŕšenia kultúrnej 
revolúcie. 

V sezóne 1960/61 usporiadajú v Moskve 
346 koncertov symfonickej, komornej, só
listickej a vokálnej hudby. Koncerty sa 
uskutočnia v piatich moskovských koncert
ných sieňach. Z tohto množstva pripadne 
na orchester Moskovskej filharmónie 65 kon
certov. 

KAROL RUPPELDT 

V minulom roku uplynulo 50 rokov od 
úmrtia a v novembri toho roku bude 120 
rok~>V od narodenia Karola Ruppeldta. Tiéto 
výročia sú nám príležitosťou v krátkosti zre
kapitulovať prácu tohto priekopníka sbo
rového spevu na Slovensku a zhodnotiť jeho 
činnosť aj na iných úsekoch hudobného ži
vota. 

Karol Ruppeldt narodil sa 22. novembra 
1840 v Magurke (Lip rov) ako syn tesár
skeho majstra v baniach. • Elementárnu 
školu a I. triedu gymnázia navštevoval 
v Nemeckej Ľupči, II.-IV. triedu kvôli nem
čine v Levoči (1854- 56), VIL-VIII. triedu 
kvôli maďarčine v Rožňave (1856--58), učit. 
seminár absolvoval v Soproni ( 1859 ). Pô
sobil ako učiteľ v Hodruši (1859-65), chcel 
študovať právo v Pešt~ no keď mu to otec 
nedovolil, odišiel do Prahy, kde študoval 
(4 semestre) cirkevnú hudbu a pedag. vedy 
na organovej škole ako žiak Blažka a Sku
herského (1865-1868), pričom bol zároveň 
kratší čas vychovávateľom pri Prahe. V au
guste 1868 sa vrátil domov a v októbri 
1868 začal písať Na uk u o harmonii 
(skončil ju na jar 1869), krorá však 
ostala v rukopise. V lete 1869 odišiel do 
P ešti, kde sa uchádzal o profesúru na uči
teľskom seminári. Keďže tam miesto ne
dostal, pracoval ako diurnista v múzeu, 
neskôr v mestskej štatistickej kancelárii a 
súčasne bol organistom vojenskej posádky. 
Roku 1870 bol zvolený za učiteľa v cirkvi 
vrbicko-mikulášskej. Túto funkciu zastával 
od 2. X 1870 do 1900, keď odišiel pre 
chorobu do v)·služby. 

Pre slovenskú hudobnú kultúru má znač
ný význam spevokol Tatran v Lipt. Sv. 
Mikuláši, ktorý K. Ruppeldt založil r. 1871 
(prvý koncert 14. V. 1871). Už pred prí
chodom K. Ruppeldta spievala mládež v 
Mikuláši, združená v Slovenskej besede, 
pri rôzn ych príležitostiach, stanovy spevo
kolu Tatran boli však úradmi schválené až 
roku 1873. Spevokol bol miešaný, pri za
ložení mal 51 členov a bol registrovaný ako 
cirkevný spevokol, aby sa vyhol perzekúcii, 
hoci pod týmto rúškom sa pestovalo vlas
tenectvo a myšlienka slovanskej vzájom
nosti. Pod Ruppeldtovým vedením (1871 
až 1900) účinkoval Tatran pri národných 
i cirkevných slávnostiach a besedách, budil 

* Podľa vlastnej autobiografie K. Rup
peldta, uverejnenej v revue Naše Slovensko 
III. ( 1909/10 ), č. 1. 

záujem o sborovú tvorbu a v časoch naj
väčšieho útlaku živil nádej na národnú slo
bodu, ktorá svitla slovenskému ľudu roku 
1918. Charakter Tatrana bol meštiacky a 
v svojom repertoári mal zväčša úpravy 
národných a ľudových piesní, no napriek 
tomu zápasil spevokol s prekážkami a ne
porozumením. Už skutočnosť, že sa Tatran 
udržal až do r. 1918, ba aj potom, zname
nala kladný prínos, keďže veľa slovenských 
spevokolov po krátkom jestvovaní zaniklo. 
Treba spomenúť, že Tatran úspešne súperil 
so Slovenským spevokolom v Martine a so 
spevokolom v Tisovci. 
Počas tridsaťročného pôsobenia vykonal 

K. Ruppeldt mravčou usilovnosťou záslužný 
kus práce pre slovenský sborový spev ako 
organizátor, sbormajster i skladateľ. Ako 
sme už spomenuli, napísal v r. 1868/69 
Nauku o harmonii, ktorá ostala v rukopise. 
V práci hneď v úvode prístupnou metódou 
objasiíuje základné hudobné pojmy, ako: 
zvuk, tón, sústava nôt, hud. kľúče, notové 
písmo, p auzy, stupnice, tóniny atď. Ruko
pis má 171 strán s početnými hudobnými 
príkladmi,: autor v ňom používa slovenskú 
(českú) terminológiu, pre odborné výrazy 
nekonštruuje zvláštne termíny, ako napr. 
Michal Laciak v Nauke súhlasu (súhlas, 
tónstvo, medzina a pod.). Celkove je Rup
peldtova Naukn o harmonii lepšie spraco
vaná ako obdobná práca Laciakova. Je 
pravdepodobné, že Ruppeldt čerpal materiál 
z iných prác (české, nemecké diela), i keď 
ich neuvádza. Nakoľko u nás nebolo nakla
dateľa, ostala práca v rukopise. Vydať ju 
vlastným nákladom by bolo znamenalo pre
dávať vydanie možno až do smrti. O vy
davateľských ťažkostiach sa Ruppeldt pre
svedčil pri vydaní spevníčka V enéek slo
venských národných piesní (1874). Venček 
obsahoval 58 dvojhlasných piesni hlavne 
pre školské potreby, boli v ňom aj piesne 
iných skladateľov (Kadavý). Hoci vyšiel 
iba v náklade 500 kusov, trvalo celých 10 
rokov, kým sa vydanie minulo, 2. vydanie 
vyšlo 1884 a 3. vydanie · (vydal K. Salva 
1897) bolo zhabané pre pieseň: Spievajže 
si, spievaj. . . Ruppeldt očakával od vy
dania tohto spevníčka, že školské deti sa 
budú vzdelávať v speve, a tak budú dobrou 
op.orou pre spevokoly na Slovensku. 

Je len sam ozrejmé, že Ruppeldt ako sbor
majster upravil pre potreby Tatrana viaceré 
ľudové i národné piesne, ktoré so spevoko
lom viackrát predviedol. Z tohto hľadiska 
je pre poznanie skladateľského diela K. Rup
peldta dôležitým prameňom jeho rukopisná 
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Partitura, ktorú si ako sbormajster postupne 
sám napísal. Toto dielo má 310 strán v roz
meroch 15,5 cm X 11,5 cm, je v ňom 91 
sborov (vencov) prevažne od slovenských 
a českých, ojedinele aj nemeckých a chor
vátskych skladateľov. Zo slovenských skla
dateľov sú tu zastúpení Bella, Dušinský, 
Kadavý, Laciak, Lichard a K. Ruppeldt, 
7. českých Bendl, Blodek, Kŕížk,ovský, To
vačovský, Vašák a Vojáček, zo zahraničných 
J enko, Zaje a i. Partitúru napísal Ruppeldt 
pt•avdepoclobne v rokoch 1880-1900, je teda 
dôležitým prameňorn pre poznanie reper
toáru Tatrana v tomto období. Karol Rup
peldt má v nej 21 (+2) sborov a harmo
nizácií + 7 Quocllibetov, celkove 30 čísiel. 
Keďže niektoré sbory K. Ruppeldta nie sú 
známe, uvádzam všetky v abecednom po
radí: 1. Čože ten potôéik, 2. Dobre mi, 3. 
Dobrovoľní!> a dievčina, 4. H ei, pod Krivá
ňom, 5. H ej, Slováci, 6. H ojže Bože, 7. 
Hore Váhom, S. Hymna (Od Tatier k Al
pám), 9. Chorál Komenshého, 10. Kto za 
pravdu horí (núeš. i muž. sbor), 11. Na 
rováš, marničlw, 12. Nevinná láska, 13. Nitra 
milá, Nitra, 14. Od Oravy dážď ide, 15. 
Opu.~tená, 16. Pros.ba, nápev od M. Laciaka, 
17.Sen, 18. Tainú lásha, 19. Vrtf, vetierhu, 
20. Verná Slovenha, 21. Zahučaly hory + 7 
Quodlibetov. Sbory sú prevažne pre miešaný 
sbor, ilia niektoré sú pre mužský. Niektoré 
sbory (Hej, Slováci; Kto za pravdu horí; 
Nitra milá, Nitra) poznáme aj v úpravách 
iných skladateľov (Kadavý, Bella, Fajnor, 
Bulla). Okrem toho sa po Ruppeldtovi za
chovali ešte sbory : Dievča, dievča lastovié
ha; Ceská milenka; Trávnice a Oklamaný 
('ľažká novina, prišla do mlyna) na text 
Hviezdoslavov pre ženský dvojhlas so sprie
vodom klavíra. Všeobecne sa uvádza, že 
Ruppeldt zharmonizoval 7 Quodlilietov, z 
odpisov Miloša Ruppeldta p oznáme však aj 
8. Quodlibet pre miešaný sbor (Spod su
chého javora; Dakujem ti, milý môj holú
bok; Skoda Ca, šuhajko; Boleráz, boleráz; 
Hej háj, mladý pán). 

V druhom zošite Slovensh.é štvorspevy 
(redi~. dr. S. Daxner a BI. Bulla, vyšlo 
1886) sú uverejnené sbory K. Ruppeldta 
Cože ten potôčik a Nestískaj mi šuhaj rúčku 
pre miešaný sbor. V sborníku Od Sumavy 
k Tatrám (redig. K. Salva a K. Kálal, vyšlo 
1898) uverejnil štvrtý Quodlibet zo sloven
ských národných piesní pre miešaný sbor. 
V zbierke Slovenské štvorspevy (redig. BI. 
Bulla a J. Meličko, vyšlo 1895) uverejnil 
II. Veniec ( Quodlibet) zo slov. piesní pre 
miešaný sbor. Posmrtne vyšlo 6 Quodli-
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betov v zbierke Kytky slovenských piesní 
(Turč. Sv. Martin, KUS 1909, 2. vyd. 1922). 

V pozostalosti K. Ruppeldta sa nachádzajú 
početné odpisy a medzi nirni a j niektoré 
vlastné (?) harmonizácie evanjelických cho
rálov a piesni. Desať z nich uverejnil M. 
Ruppeldt v II. zošite zbierky Zvony (1.92~). 
Harmonizácie a úpravy K. Ruppeldta neboli 
bez chýb a v niektorých sa vyskytnú napr. 
kvinty a oktávy, no v tom čase, keď každá 
báseň, pieseň a každé slovenské slovo holo 
vzácne, plnili popri svojich nedostatki>ch 
svoje poslanie. Ak uvážin~e Ruppeldtove 
praco"~é úväzky (učiteľ, sbormajster, hud. 
referent a spisovateľ, pokladní!<, člen l'ÔZ

nych spolkov atď.), nemôžeme sa čudovať, 
že nemal vždycky dosť času všetko kriticky 
posúdiť, zrevidovať a preveriť. Bol odkázaný 
sám na seba, keďže hudobného centra na 
Slovensku nebolo a pomery v jeho pôso
bisku neposkytovali nádej na umelecl;ý rast. 
Porovnávajúc slovenskú hudobnú minulosť 
s dneškom, tým viac nám vyniknú úspechy 
súčasnej slovenskej hudby, 1-"torá vo všet
kých oblastiach úspešne doháňa to, čo nám 
nežičlivá minulosť nedopriala. 

Po smrti Jána Kadavého (1883) prevzal 
Ruppeldt redakciu Slovenských spevov; túto 
prácu vykonával s J. lHeličkom až do smrti. 
Za jeho redakcie vyšiel II. (5 zošitov so 
766 piesňami) a III. diel (4 zošity so 475 
piesňami). 

Treba spomenúť, že K. Ruppeldt pod
statne ovplyvnil hudobnú výchovu syna 
Miloša (1881-1943), ktorý kráčal v šľa
pajach svojho otca (krátky čas pôsobil aj 
v spevokole Tatran 1901-1905) a v tejto 
línň nadviazal na tradíciu sborového spevu 
na Slovensku založením SSSU (1921). M. 
Ruppeldt vydal v rokoch 1925-1933 des_ať 
zošitov, obsahujúcich mužské, ženské a nne
šané sbory, v ktorých uverejnil tiež niektoré 
sbory otcove. S mal)-mi zmenami vydal 
tiež otcov Venček slov. nár. piesní v 4. - 10. 
vydani (1927-1937). 

I tento krá tky výpočet činnosti Karola 
Ruppeldta svedčí o tom, že bol aktívnym 
pracovnlkom, ktorý myšlienke šírenia hu
dobného umenia na Slovensku venoval veľa 
energie, času i prostriedkov. Ochotne prilo
žil ruku k dielu, ak išlo o pozdvihnutie 
kultúrnej a umeleckej úrovne slovenského 
ľudu, a pracoval nezištne aj vtedy, keď 
pracovať znamenalo prinášať hmotné i du
chovné obete. 

Jura; Potúček 

KúRKOV "DOBRY VOJ AK šVEJK" 
V čSSR 

O nové opery je núdza v celosvetovom 
meradle. Teda nie div, ak každá novinka, 
každé, ešte len ohlasované dielo je oča
kávané s nesmiernym záujmom. Tento zá
ujem prýšti z viery, že sa objaví dielo, 
ktoré by opere pomohlo nájsť cestu vpred, 
ktoré by v plnom rozsahu hľadalo a pokú
šalo sa o noYé tvorivé výrazové prostriedky, 
pomáhajúce oživiť i oživotvoriť tento žá
ner. Tep času je pre vývoj všetkých hu
dobnodramatických žámov akýsi prirýchly, 
preto a j celkove pokrivkávajú za ostat
nými umeleckými žánrami. Dnes opera na 
celom svete všemožne bojuje o svojho di
váka, bojuje teda boj o svoju existenciu, 
o svoju budúcnosť a s ňou spojenú príťaž
livosť. Preto sympaticky pôsobi každ~- poku.s 
o nový tvorivý prístup k námetu, o nové, 
modernejšie pretlmočenie a pretavenie lite
rárnej predlohy do hudobnej partitúry. 

Takýto sympatický pocit musí ovládnuť 
· každého návštevníka opery ,,Dobrý vojak 
Švejk", diela predčasne zomretého mladého 
Cechoameričana Roberta Kúrku. Ako prvé 
v CSSR uviedlo 25. septembra t. r. jeho 
operu Divadlo J . K. Tyla v Plzni. 

Je prirodzené, že literárna predloha "švej
ka u je v jeho rodnej vlasti každému viac 
ako dobre známa. Na našich scénach sme 
mali možnosť vidieť toto svetoznáme dielo 
českej literatúry v niekoľkých podobách 
či verziách, o nič menej štedrý nebol k jeho 
pretlmočeniu ani film. Väčšina čitateľov, 
ctiteľov a vyznavačov tohto Haškovho ne
smrteľného diela sa dosť opodstatnene bráni 
každému prepisovaniu, dxamatizovaniu. Veď 
každá forma musí toto dielo v mnohých 
základných črtách ochudobniť, čím napokon 
vždy utrpí pôvodné dielo. Málokto si teda 
vedel a vie predstaviť Svejka v opernej 
podobe, Švejka, ktorý svoje bodré a životne 
pravdivé sentencie nerozpráva v pr6ze, ale 
spieva. Opera okrem toho disponuje napr. 
oproti dráme oveľa menšou časovou a de
jovou plochou, kde sa môže využiť iba 
veľ1ni malý výsek z prebohatých Svejkových 
zážitkov, ak má ostať dramaticky únosnou. 
Takéto myšlienky sa každému vyroja pri 
pomyslení na operné spracovanie "Dobrého 
vojaka Švejka u . 

O to viac a s nevšednou netrpezlivosťou 
sa očakávalo uvedenie tohoto diela u nás. 
Po dvojročnom odstupe od newyorskej pre
miéry (1958), po úspechoch v NDR a v 
Svédsku doputoval spievajúci Svejk konečne 

i do svojej vlasti, aby sa v hudobnom rú
ebu prihováral spolurodákom v svojej ma
terčine. 

Libretista, americký pokrokový spisovateľ 
a skladateľ Lewis Allan, odvážne siahol po 
Haškovom romá:ae a v-ybral z neho 14 ty
pických scén, ktoré v podstate tvoria os 
celého príbehu. I keď sa nevyhol zjedno· 
dušeniu, možno povedať, že libreto sa síce 
l{aleidoskopicky, ale v podstate veľm.i cit
livo zastavuje pri kľúčovýcl1 m iestach a 
udalostiach Švejkových osudov. Dielo roz
h odne nepociťujeme ako roztrieštené, skôr 
naopak (čo j e tiež zásluhou hudobného po
chopenia a spracovania), Sve:jka vidíme 
Yždy v centre udalosti. V kratučkých obra
zoch, veľmi citlivo dramaticky pripravených 
a javiskovo účinne vypointovaných, defi
luje pred nami bodrý bojovník proti mo
narchii, vojne a bezpráviu. Od prvých scén 
v byte s pani Miillerovou, cez hostinec 
"1: kalicha"", väzenie, blázinec, väzenskú 
kaplnku, byt nadporučíka Lukáša, Šopron
skú ulicu, cestovanie rýchlikom do Budé
jovic až po zákopy na :fronte - tak narastá 
príbeh vojaka Švejka postupne v mocnú 
a jasnú revoltu. Antimilitaristický akcent 
tohto diela, to je najväčšia ideová devíza 
jeho tvorcov. Radi zaregistrujeme, že dnes 
toto dielo v novej . podobe znova putuje po 
svete a všade burcuje a varuje ľudí pred 
nezmyselnosťou vojny, vraždenia a nási
lenstva. 
Kompozične dokazuje opera " Dobrý vojak 

Svejk" výrazný Kurkov talent, V partitúre 
nezaprie vplyvy svojho učiteľa D. Milhauda 
a v technil,e hudobnodramatickej v)'stavby 
korešponduje s opernou tvorbou B. Brittena. 
Príbuznosť s Brittenom nie je len v zložení 
samotného orchestra (14 hráčov na dychové 
nástroje, tympany a bubny), ale i vo vedení 
spevných dialógov a melodxamatických 
scén. Kúrka vie znamenite navodiť atmo
sféru každého obrazu, neupadá do harmonic
kej či inštrumentačnej stereotypnosti, ku 
};torej ho nebývalé zloženie orchestra mohlo 
zvádzať. Ťažisko jeho umenia spočíva v en
sembloch, pozoruhodné sú však i partie, 
v k torých zaujímavo využíva songy s har
monicky pestrou kulisou sboru. Vyváženosť 
jednotlivých hudobných plôch a vynachá
dzavé striedanie foriem dokazujú Kúrkov 
citlivý zmysel pre dramatickú vyváženosť 
a súčasne i jednoliatosť hudobnej výstavby . 
Iskrivý hudobný vtip a humor vari naj
úspešnejšie uplatnil v scénach blázinca, v 
byte nadporučíka Lukáša alebo v nemocnici. 
Scénu poľného kuráta Kat.za v orchestri 
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sprevádza náznakom staročeského chorálu, 
v tanečných, resp. pantomimických scénach 
sa ozvú rytmy polky či furianta. Sú . to 
však len vonkajšie prostriedky, a preto Jeh 
nemožno chápať ako prejav českosti tejto 
hudby. Ceskému cíteniu je Kurka svojou 
skladateľskou technikou, melódiou i celko
wm charakterom vzdialený. 

·Opera J. K. Tyla v Plzni venovala na
študovaniu diela mimoriadnu pozornosť. 
Dominuje bezpečné a precízne hudobné ve
denie orchestra i spevákov (zrozumiteľnosť 
ich spevu by mala slúžiť ronohým našim 
operným spevákom za vzor) Bohumírom 
liškom, ktorý sa iste v najväčšej Jniere po
dieľa na úspechu inscenácie. Réžia (B. Zoul) 
značne zaostala za hudobným vypracovaním, 
. trpela nedomysleným využitím hracieho 
priestoru. Scéna, vychádzajúca z výbor-
ného nápadu, technicky však nedomysle
ného, je dielom F. Triistra. Nesporným kla: 
dom réžie sú však prepracované herecke 
výkony, ktoré v opere naozaj zriedkavo 
vidať, sú precizne a charakterotvorne pre
svedčivé. Nedoriešenie scénicko-technických 
problémov prinútilo tvorcov inscenácie vy
plňať čas medzi jednotlivýlni prestavbami 
komentármi v próze (resp. v kostrbatých 
veršoch), čo násilne narúšalo hudobnú kon
tinuitu. Preto ani druhá časť opery, hudobne 
najhodnotnejšia a najvýraznejšia, nevyznela 
a gradácia k záverečnému sboru vojakov sa 
roztrieštila v rozpačitosť . Tak sa ideový 
vrchol diela a záver s celou údernosťou 
podstatne oslabili. 

Z hlavných predstaviteľov treba spomenúť 
predovšetkým Oldricha Cernocha v titulnej 
postave, ktorý túto náročnú úlohu spevácky 
i herecky znamenite zvládol. V celku boli 
herecko-spevácke výkony veľmi vyrovnané. 
Nadprieme.m.e vynikol J. Horický v úlohe 
Lukáša, B. V ecko1-•á ako pani Miillerová a 
J. Novotný ako poľný kurát Katz. Náročná 
a vtipná choreografia je dielom L. Ogouna. 

Uvedenie Rúrkovej opery u nás treba pri
vítať a Plzenčanom za ich zvyčajnú dra
maturgickú aktivitu vysloviť uznanie. Opera 
"Dobrý vojak Svejk" nastúpila i u nás svoju 
víťaznú cestu, viťaznít umeleckým stvár
nením, ako aj ideovou silou svojich myš
lienok. 

Dalibor Heger 

Moskovské Divadlo operety uviedlo no
vinku J. J.Iiljutina "V cirkuse sa zapaľuiú 
ohne". 
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RYTIERSKA BALADA 
SIMONA JUROVSKBHO V KOSICIACH 

V sobotu 17. septembra začal sa v Koši
ciach I. festival východoslovenských diva
diel z príležitosti osláv 15. výro&.t trvania 
Státneho divadla. Prvým predstavením fes
tivalu hola premiéra baletu Simona Jurov
ského "Rytierska balada", jednej z noviniek 
našej súčasnej hudobnej tvorby, ktorú pred 
krátkym časom uviedlo po prvý raz Sloven
ské národné divadlo v Bratislave. Aké dojmy 
zanechalo toto dielo v metropole východné
ho Slovenska? Ako sa podarHo Košičanom 
pretlmočiť a oživiť to, čo nesie v sebe 
autorov zápis? 

O úspechu Jurovského Rytierskej balady 
v Košiciach svedči už aj mimoriadne uzna
nie, ktorého sa dielu počas prelniérového 
predstavenia od publika dostalo. Divákovi 
sa prihovárala svieža, bohato invenčná hud
ba, dramaticky účinne vykresľujúca emočne 
pestrý dejový konflikt. Azda najpôsobivej
ším je motív ironizujúcej komičnosti, ktorý 
- spracovávaný majstrovským spôsobom -
sprevádza od prvého dejstva postavu rytiera 
J ána, nesk ôr šaša Becku. Je natoľko tvárny, 
že v priebehu dejových zvratov nadobúda 
rôznorodú emočnú náplň. Účinne kontras
tuje s ostatnýlni hudobnýlni plochami, cí
tenými rovnako dramaticky i tanečne. Sú 
miesta, kde badáme vzor v kompozičnom 
štýle Sergeja Prokofieva, no s celkom ori
ginálnou invenciou a svojským spôsobom 
stvárnenia. Celkove môžeme o hudbe baletu 
Rytierska balada povedať, že je význam
ným prínosom v oblasti slovenskej baletnej 
hudobnej tvorby a v ronohom ukazuje ces
tu. Dielu by azda prospeli niektoré škrty, 
ktoré by mu dodali ešt~ väčší dramatický 
spád. Spomeniem aspoň jeden najzávažnejší 
prípad: v treťom dejstve je celkom zbytoč
ný obraz v žalári po zatknutí kováčskeho 
majstra Matúša, lebo je každému jasné, že 
Matúša vedú do väzenia. Toto intermezzo 
zdržuje prúd deja, ktorý speje ku konfliktu 
rytiera Jána (v čele vzbúrených sedliakov) 
s vojvodom Ctiborom. Podobne by bolo po
trebné nájsť možnosť skrátenia miestami 
zbytočne zastretého prológu. 

Choreograf a režisér Stanislav Remar vy
tvoril v Rytierskej balade inscenáciu, ktorú 
možno zaradiť k jeho predchádzajúcim ume
leckým úspechom. Z pomerne zložitého deja 
vedel vystihnúť a vychytiť ústrednú myš
lienku, hoci sa na scéne súčasne rozvijajú 
viaceré dejové epizódy. No nikdy nenecháva 
diváka na pochybách, ktorý moment je 

v danej chvili prvoradým a rozhodujúcim 
činiteľ om. Ako príklad spomeniem druhé 
dejstvo: Po poľovačke sa na scéne rozvi
jajú súčasne až tri dejové konflikty. Pod 
prístreškom stanu je izolovaný svet hýrivej 
zábavy Ctiborovej družiny. V popredí sa 
vytvára vzťah rytiera Jána k zajatej Milo
slave a v úzadí ľúbostné dueto Matúša a 
Verony. Tieto tri dejové línie sa vzájomne 
nijako nerušia, ale vytvárajú jednotnú scénu, 
naplnenú dynamickýlni kontrastmi. Choreo
graficky cítiť hudobnú predlohu až do naj
menších n uansí. Tu môžeme spomenúť na
príklad do det.ail.ov domyslený tanec šaša 
v prvom dejstve alebo tanec Miloslavy a 
jej dueto s rytierom Jánom v druhom dej
stve, v tanci vyjadrené vzťahy markytánky 
Terezy k Matúšovi a podobne. Najpôsohi
vejší je však záver baletu, kde používa 
vhodnú. symboliku mohutných reťazi-okov, 
pri ktorých zomiera markytánka Tereza. 
Tie svojou ťarchou obopnú myšlienkový svet 
šialeného vojvodu Ctibora. 
Veľkú rolu mal v Rytierskej balade 

predstaviteľ rytiera Jána (neskôr šaša Bec
ka) Tomáš Ivan. Baletné umenie sa tu snú
bilo s hereckým prežitím mladého, talen
tovaného umelca. Sp<>lu s predstaviteľkou 
Miloslavy, rovnako mladou a talentovanou 
:Zelou Kúdelovou, vytvorili dve hlboko he
recky i tanečne precítené postavy baletu. 
Pekné výkony predviedli tiež Alica Hop
peová (Tereza), Juraj Colombo (Ctibor), Hil
da Hauptová (Verona) a Vlasta Potašová 
(Matilda). V ďalších úlohách sme videli 
J. Ziláka (Matúš), C. Szekeresa a J. Tháča 
(dvorania), P. Kováča a O. Kováča (šľach
tici). 

Slabším článkom prelniérového predsta
venia bol výkon orchestra, ktorý nezvládol 
náročnú partitúru. Najväčšie nedostat.l-y sa 
prejavovali vo viacerých prípadoch v sku
pine prvých huslí, plechov, v sólových hus
liach, v skupine violončiel a v celkove ne
dostatočnom ladení. Podobne rušivo pôsobili 
drobné technické nedopatrenia, ktoré hy sa 
nemali objavovať na prelniérovom predsta
vení. Ak je to v silách telesa, treba odstrá
niť nepresnosti v hudobnom interpretovaní 
baletu Rytierska balada, lebo toto dielo si 
to ozaj zaslúži. 

Lubomír Cížek 

V Tbilisi uviedli v novej úprave operu 
"Nana" od gruzínskeho skladateľa Z. Pa
liašviliho. 

) 

KONCERT ORCHESTRA NHK 

Japonskú hudobnú kultúru sme done
~ávna ta~er nepoznali. Pritom je to kra
JffiU s O~J vyspelým, všestranne rozvinu
~ hudobným životom. Zprávy o japon
skeJ hudbe sme však poväčšine získavali 
iba zo zahraničných časopisov. Z nich mož· 
no vybadať, že japonský hudobný život sa 
teší svetovej úcte a vážnosti. Viaceré japon
ské mestá sa postupne stávajú významnými 
hudobnými cenwalni. Festivaly súčasnej 
hudby v Karnizawa strhujú na seba veľkú 
pozornosť. Veľa domácich ml-adých sklada
teľ<:~v (Y oritsune Matsudaira) Schin-ichi 
Matsushit.a, Toru Takemitsu, Y asuo Sue
yoshi, Takeo Noro, Kiyohiro Yamada, Kazuo 
Fulmshima, Makoto Moroi, Minao Shibata 
Yoshiro Irino) dosť výrazne hovori o rých~ 
lo postupujúcom vývine japonskej hudobnej 
tv<1rby. J aponsko má však aj veľa vynika
j úcich výkonných umelcov (naše obecen
stvo sa ešte pamätá na vystúpenie klavi
ristu Takahiro Sonodu a dirigenta Takashi 
Asahina). Ich boj za čim vyššiu kultúrnu 
úroveň (čo sa týka literatúry, ako aj vý
tvarného umenia, i keď v tom už majú 
skvelú tradíciu) je rozhodne sympatický a 
obdivuhodný . 

To všetko sa dá vzťahovať i na NHK 
Symphony Orchestra s jeho dirigentom Hi
royuki lwakim, kde je každý hráč virtuó
:r.om na svojom nástroji (zvlášť markantné 
je to u dychov). Orchestrálna súhra a vý
kon z jednej strany disciplinovaný, z dru
hej oduševnený a vrelý, musí strhnúť kaž
dé publikum. Takto sme ich mohli spoznať 
na koncerte v Bratislave 15. septembra t. r. 
na pódiu SF, z ktorého sme už počuli in
terpretáciu ronohých zahraničných symfo
nických celkov. Japonci rozhodne neostali 
v hanbe a zanechali po sebe ten najlepší 
dojem. 
Neobyčajne sympaticky zapôsobil začiatok · 

koncertu, keď celý orchester vstal a (sto
jačky) na dôkaz priateľstva národov CSSR 
a Japonska zahral hymny obidvoch štátov. 

Ako prvé číslo večera odznela skladba 
"Mandala" Tishira Mayuzwniho. Tishiro 
Mayuzumŕ je jeden z vedúcich skladateľov 
japonskej generácie, známy tiež svojou 
prednáškovou činnosťou o modernej hudbe. 
Mandala je štúdiou nových hudobných vý
razových prostriedk<:~v, veľmi zaujímavá 
svojou zvukovou štruktúrou. Napriek tomu 
sa dielo celkove nevnucuje ako skutočne 
významné, pretože je zaujímavé viac von
kajšími efektlni než vnútornou hodnotou. 
Okrem toho sme sa na našom pódiu po 
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. prvýkrát mohli na vlastné uši presvedčiť 
o efekte priestorovej hudby. Skladateľ v 
Mandale použil 2 sláčikové orchestre (na
pravo a naľavo od dirigenta), zvlášť účin
ný zvukový efekt sa použil v závere sklad
by: spomalené vibráta sláčikov chodili zľa
va doprava a späť. 

Dalšie diela programu boli · čísla bežne 
. ~námeho koncertného repertoáru (D"orák: 
Celový koncert; Brahms: I. symfónia), na 

· ktor),ch sme si mohli ešte lepšie overiť ume
lecké kvality NHK orchestra a jeho špičiek. 

Celista Tsuyositi vzbudil opäť ten naj
lepší dojem. Jeho výkon bol bezchybný po 

· technickej i intonaiínej stránke a navyše 
veľmi precítený. Jeho koncepcia sa snáď 
trochu oqlišovala od tej, na ktorú sme si 

· zvykli pri interpretácii Dvorákovho Celové
ho koncertu našimi sólistami. Treba však 
dodať, že Tsutsumiho poňatie bolo vkusné 

· a namieste: neupadol do nebezpečných osí-
diel tohto diela. 

To isté možno povedať o Brahmsovej 
"Prvej". Orchester sa v nej znovu ukázal 
ako virtuózne zohratý celok, ktorý má silné 

· Ilráčske individuality. 
Dirigent Hiroyuki Iwaki je známy ako 

nadšený propagátor súčasnej japonskej i 
svetovej hudby (o. i napr. naštudoval na 
opernej scéne v Tokiu Honnegerovu "Jo
banku z Arcu na hranici" ). Technicky i hu-

. dobne je na výške, jeh o sugescia na hráčov 
i obecenstvo je vynikajúca. 

Po klaviristovi Takahiro Sonodovi a di-
rigentovi Takashi Asahinovi bol večer NHK 

· orchestra silným zážitkom a veľmi dobrým 
·oboznámením sa s japonskou hudobnou 
kultúrou. 
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Dirigent NHK Sym phony Or
chestra Hiroyukí Iwaki 

Foto: A. Smotlák 

. Za zmienku v zlom zmysle stojí, pravda, 
UJ nemožná propagácia, ktorá našim hu
dobným organizátorom ozaj nerobí česť. 
Keď už nič iné, mohli sa postarať aspoň 
o ponalepovanie plagátov. Inak naše kon
certné siene plné nebudú. Dúfajme, že po
učení skúsenosťami ... 

T"adislav Kupkovič 

SLOVENSKA FILHARMONIA 
V KATOVICIACH 

V dúoch 26. IX.- 3. X. koncertoval or
chester Slovenskej filharmónie v Katovi
ciach ako hosť Panstwowej Filharmonii 
Sl:'(skiej, ktorú hostila v Bratilave SF v ok
tóbri t. r. 

Slovenská filharmóuh'1. predviedla na svo
jich p iatich koncertoch dva programy : prvý 
z nich, zameraný výchovne, obsahoval z na
šej tvorby dielo národného umelca Eugena 

· Suchoňa "Symfonietta rustica", z českej 
Smetanovu Vltavu a zo sovietskej Sostako
vičovu Slávnostnú predohru. Program bol 
doplnený klasickým ruským symfonickým 
dielom - Čajkovského "Piatou" (dirigent 

· Zdenek Bílek). Pri tomto programe treba 
spomenúť sprievodné slovo Andrzeja 
Sduniedta, katovického hudobného vedca, 
kiorý sa svojej úlohy zhostil skvelým spôso
bom. Jeho reč, konkrétna a jasná (v proti
klade s niekedy prázdnym rečnením u nás), 
skutočne sprístupnila obsah predvádzaných 
diel obecenstvu z radov dospelých i škol
skej mládeže (ktorej bol venovaný jeden 

· z katovick)·ch koncertov). Druhý program, 
uvedený v rámci pravidelných programov 

NHK Symphony Orchestra $ dirigentom Hiroyulá Twakim účinkovali v Bratislave 
Foto: A; Smotlák 
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z premiéry Dobrého vojaka Svejka v Plzni. Na snímlw O. Cernoch, v y znamenaný " Za 
vynikajúcu prácu" v úlohe Svejka Foto: V. Caltová 

Sliezskej filharmónie, obsahoval H rdinskú 
baladu, 32. dielo Dezidera Kardoša, odme
nené II. cenou v umeleckej súťaži k 15. 
VÝl'očiu oslobodenia CSR v odbore hudby, 
Symfóniu " Ma this der MaJer" Paula Hin
demitha a Dvoi'ákovu Novosvetskú (dirigent 
dr. Ľudovít Rajter). Sťastne volené progra· 
my oboznámili katovické obecenstvo s die
lami našej slovenskej m oderny ; na ostat
ných, poľskému publiku dobre známych 
dielach si Katovičania mohli overiť vysokú 
interpretačnú úroveň nášho prvého sloven· 
ského symfonického celku. 

Potlesk a nadšené tváre poslucháčov kon
certných sál v Katoviciach, v Labedach a 
Bielsku, kde orchester Slovenskej filharmó
nie účinkoval, vyjadrovali nadšenie a silný 
zážitok z predvedených výkonov. Pritom 
sú Katovice významným poľslcým hudob
ným centrom, vlastniacim 2 symfonické or
chestre (Sl&sku filharmoniu a Orchester ka· 
tovického rozhlasu), viacero divadiel a 
iných kultúrnych inštitúcii (v Katoviciach 
žije a pôsobí tiež veľká časť popredných 
poľských skladateľov: Szabelski, Krenz, Gó
recki, 'Woitowicz a i.). Programy obidvoch 
katovický ch symfonických telies obsahujú 
mnoho hlavne súčasnej hudby, o ktorú je 
v Poľsku neobyčajný záujem. Práve preto 
je úspech orchestra Slovenskej filharmónie 
a jej dirigentov cennou devízou, k torá nás 
oprávňuje tvrdiť, že SF vkročila do obdo
bia vývinu, v ktorom je schopná i pred 
tým najnáročnejším obecenstvom skvele ob
stáť a dôstojne reprezentovať ľud, ktorý 
wnožnil jej vznik a v)rvoj. 
Poľskí hostitelia sa neobyčajne milo ujali 

svojich slovensk)·ch hosti a všemožne sa 
snažili čo najviac spríjemniť členom orches
tra SF ich pobyt. V mnohých rozhovnroch 
a posedeniach sa vymenili ná:zory a poznat
ky, čím sa tiež utužilo nadviazané priateľ
stvo. 

V závere treba zvlášť zdôrazniť, že zá
jazd SF v Poľsku bol i významným činom 
politickej .P,odnoty, manifestom za neustál~ 
sa prehlbujúce priateľstvo CeskoslovenskeJ 
socialistickej republiky a Poľska. 

Ladislav Kupkovič 

Kolektív novočerkaského divadla uvie
dol známu operu Tichona Chrennikova 
"V búrke". V dramaturgickej línii uvádzať 
pôvodné diela zotrvajú umelci a j naďalej. 
V najbližšom čase chystajú premiéru opery 
rostovského skladateľa T. Sotnikova "Ver
nosť", napísanej podľa novely A. Tolstého 
" Ruský človek". 

~OVÁ SEZONA 
OSTRAVSKEH O KVARTETA 

Od novej sezóny je Ostravské kvarteto, 
laureát festivalu J. Haydna v Budapešti, 
komorným súborom Ostravského symfonic
kého orchestra čim sa zaistili pre tento 
súbor podmien'ky, ktoré boli dosiaľ mál~ 
vyhovujúce - dvaja umelci boli členmi 
orchestra SDO a dvaja členmi OSO s plným 
úvä:dwm orchestrálnej hry v týchto tele
sách. Zastihli sme členov Ostravského kvar· 
teta pri usilovných skúškach a mali sme 
príležitosť porozprávať sa s nimi. H uslistami 
kvarteta sú B . . Malo cha a Oldiich Samlík, 
violistom je R. Srubaf a violončelistom dr. 
l. Merka. 

. Ako vyzerá vaša práca teraz v rámci 
o;:,·av,,/,ého symfonichého orchestra?" znie 
naša prvá otázka v chvili, keď skončili 
s nácvikom nového kvarteta Lubomíra Ze
lezného, k toré malo svetovú prenueru 
13. septembra v Dome umenia v rámci VII. 
Ostravsk)·ch výstavných trhov. 

,.Skúšame už konečne kľudne a neru
šeJ;c vďaka súdruhom z Cerveného kútika 
Krajského súdu v Ostrave a ako odplatu 
za túto láskavosť uskutočňujeme výchovné 
koncerty pre zamestnancov justície. Svojim 
úsilím a prípravou nadväzujeme na dote
rajšie úspechy, ktoré sme dosiahli za 7 ro· 
kov statočnej práce podľa vzoru všetkých 
našich popredných komorných súborov. Do 
tohto zodpovedného úsilia nás povzbudzuje 
úspech na medzinárodnom festivale J. H ayd
na v Budapešti a štvrté miesto. Tomuto 
úspechu a dobrej povesti nechceme zostať 
nič dlžni." 

"A vcíš repertoár?" pýtame sa ďalej. 
V svojich začiatkoch sme vychádzali zo 

st;~ej českej hudby XVIII. storočia, na 
ktorú sa u nás dosť zabúda. Osvedčený sve
tový klasický repertoár nás priviedol k sú
časnému . hudobnému prejavu, pričom na 
koncertoch veľmi často predvádzame ostrav
ských skladateľov. Verejnosti je dobre zná· 
me, že sme uskutočnili viac svetových a 

.československých premiér zahraničných a 
našich skladateľov, s ktorými sme v úzkom 
a priateľskom styku. K ďalším premiéram 
pribudne vu.· kvar teto D. Sostakoviča (Vl. 
kvarteto sme predviedli ako československú 
premiéru v apríli r. 1958), ďalej to budú 
dvaja holandskí skladatelia, nemecký skla
dateľ O. Gerster. Z jeho diela predvedieme 
po prvý raz v CSSR II. sláčikové kvarteto 
z r. 1954 a konečne Koncert pre sláčilwvé 
kvarteto a orchester od Bohuslava Martinu, 
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ktorý sa u nás ešte nehral. Do nášho re
pertoáru pribudnú v novej sezóne úež diela 
mladých československých skladateľov, kto
rí pre nás napísali alebo dokončujú svoje 
kvartetá. Naším programom zostávajú, t ak 
isto ako v predchádzajúcich rokoch, v)'chov
né koncerty pre študujúcu a pracujúcu mlá
dež s odborn)·m aj populárnym výkladom 
samotných členov kvarteta a podľa všet
ké?o pr!?udne aj ďalší zájazd do cu
dzmy ... 

Naša beseda s Ostravským kvartetom sa 
končí a ešte chvíľu so záujmom počúvame 
Brahmsovo Sláčikové kvarteto, patriace k 
dielam. základného repertoáru tohto k omor
ného súboru, ktorý sa v posledn),ch d voch 
rokoch zaradil medzi naše najlepšie kvar-
te tá. 

J . Stepánek 

WAGNER OVSK'Y F ESTIVAL 
Y BAYREUTHE 

Hádam každý operný labužník by mal 
aspoň raz za života navštíviť fesúval ·wag
nerových opier v Bayreuthe. Nejde tu len 
o dokonalú interpretáciu Wagnerových oper
ných diel. Veď takého P arsifala alebo_ l'vfaj
·strov spevákov norimberských, Blúdiaceho 
H()lanďana atď. som mal možnos-t počuť 
vo Viedni v 1\lníchove či Berlíne. Všetky 
tieto ope~é scény majú dostatok vynikajú
cich operných, typicky wagnerovských spe
vákov, dokonalý orchester a vynikajúcich 
dirigentov. Nakoniec mnohí z nich ako 
wagnerovskí špecialisti účinkovali v tých 
istých dielach aj v Bayreuthe. 

Co je v Bayreuthe najviac pôsobivé, je 
predovšetkým atmosféra festivalu , ktorú vy
žaruje už samotné mesto Bayreuth, kde je 
pochovaný Richard Wagner s manželkou 
Cosímou v záhrade pred svojou vilou v hro
be. na ktorom nie je níjaký pomník ani 
nápis - akoby bol chcel sám Wagner na
značiť, že najdôležitejšie, čo po il.om zostalo, 
je predovšetkým jeho tvorba. Bayreu th níe 
je veľké mesto, ale všetko, čo je v ňom, 
pripomína Wagnera. Najdôležitejšie sú pa
miatky po 1'íorn, uložené v jeho m úzeu. Na 
vŕšku nad mestom stojí " Festspielhaus", 
kde sa od roku 1876 každoročne konajú 
operné festivaly s jediným programom -
Wagnerove opery. Keď som túto t ehlovo
drevenú budovu prvý raz uvidel zvonku, 
nezapôsobila na mňa silným dojmom. Clo
vek je ňou viac sklamaný než nadšený jej 
architektonikou. Ani vnútro budovy nie je 
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výstavné a hociktoré divadlo na svete je 
proú tomuto sk()ro až nevkusnému Vvagne
rovmu divadlu úplným palácom. Pred veľ
kým portálom javiska je umiestnený or
chester, a to tak, že dirigenta a orchester 
vidia len účinkujúci na javisku. Keď sa 
v hľadisku zhasnú svetlá, diváka nič ne
ruší, aní pohľad na dirigenta ani svetlá 
vychádzajúce z orchestra. Všetko je vyrá
tané tak, aby sme v úplnom sústredení na 
javiskový obraz mohli vnímať len čisté 
formy tohto geniálneho čarodejníka hudby. 
Tóny, vychádzajúce z orchestra a javiska, 
zlievajú sa v dokonalé akustické zneníe, 
ktoré nemá páru. Akustika je p reto taká do
konalá, lebo celé vnú tro budovy je dre
vené. Chvile strávené vo 'Vagnerovom Fest
spielhause pri reprodukcii jeho diel sú ne
zabudnuteľným hudobným zážitkom., ktorý 
je ešte umocnený prostredím a dokonalými 
výkonmi umeleckého ensemblu. Tieto chvíle 
nemôžu narušiť ani mnohé snobistické tváre 
v publiku, k toré prichádza do Bayreuthu 
z celého sveta, i keď časť tohto publika je 
tu skôr preto, aby sa mohla ukázať v na j
fantastickejšej toalete alebo v najbizarnej
šom farebnom smokingu, a me vychutnávať 
rozsiahlu a monumentálnu tektonilm \Vagne
,·ovej hudobnej reči. Týmto sice ich bohaté 
vrecko umožňuje tento hudobný pôžitok , 
ale, ako sa mi zdalo, väčší p ôžitok mali 
z hodinových prestávok, keď bohato a 
draho konzumovali v priľahlej reštaurácii. 
Nemožno sa teda čudovať, keď pri \Vagne
rových rozsialllych hodinových áriách a 
d uetách klesali v sladkom spánku na plecia 
suseda. Swličky vo Wagnerovom F estspiel
hause nemajú toúž operadlá, aj to Wagner 
Yeľmi rafinovane rozriešil. 

Tohto roku sa festival začal 23. júla sláv
nostným predstavením Majstrov spevákov 
norimberských a skončil sa tým istým pred
stavením 25. augusta. Wieland a Wolfgang 
Wagner, vnuci Richarda Wagnera, každý 
1·ok novo inscenujú niektoré z W agnerových 
opier. Toho roku boli premiéry: Blúdiaci 
Holanďan, Lohengrin a celá tetralógia Prsteň 
Niebelungov. Prvé dve inscenoval Wieland, 
vedúci Wagnerovho festivalu v Bayreuthe 
od r. 1951, teda od obnovenia festivalu po 
druhej svetovej vojne. 

Ich réžie majú jedno spoločné. J e to pre
dovšetkým stránka scénická. Zmizli kulisy, 
ako aj všetky zbytočné rekvizity. Pracujú 
len so svetlom. Zdá sa, že svetelný park 
a premietačky sú v Bayreuthe veľmi dobre 
vybavené. Dosahujú sa ními priam čarovné, 
až fantastické efekty. Scéna sa premietaním 

uvádza do pohybu, čím sa dosahuje veľká 
dynamičnosť. Dej sa odohráva, ako napri
klad v celom Prstení Niebelungov, len na 
vysunutej točni, k torá sa podľa potreby 
nakloní, predelí na rôzne geometrické tvary. 
Pri prvom dojme úeto nápady uchvacujú, 
no pri ďalšieh inscenáciách už neprekva
pujú a stávajú sa temer fádne. Cesta, kto
rou kráčajú obaja bratia p ri inscenovaní 
diel svojho starého otca, vzníkla vlastne 
z nevyhnutnosti. Od roku 1943 do roku 
1950 zíval totiž Festspielhaus prázdnotou a 
Wagnerov fes tival sa z finančných nedo
statkov nekonal. Hrá.-ali v ňom síce Ame
ričania rôzne kabarety a revuálne divadlá. 
"Mystickú" náladu sály prerušil teda po
chabý ry tmus bubnov a škrek džezových 
trúbok. Nebolo totiž peňazí na obnovenie 
hier a Američania nemali zmysel pre pomoc 
v tomto zmysle. Dávali za náhradu svoje 
umenie a čudovali sa, že sa to Nemcom 
nepáči. Z nedostatku finančn)'ch prostried
kov pri obnovení W agnerových "Festspiele" 
vytvorili Wieland Wagner a po ňom mladší 
Wolfgang nový inscenačný sloh, k torý dnes 
už dostáva jasné kontúry tým, že sa usta
ľuje a že jeho prvoradým znakom je 
"svetlo". S týmto má súvis a j vonkajší pre
jav operného herca, sboru, baletu, ktorý je 
primerane štylizovaný, no veľmi účinný ako 
sbor v Súmraku bohov . Kostýmy sú stried
me, jednofarebné, štýlové, zladené so scénou 
a so svetelným prostredím. V Parsifalovi 
dosiahol Wieland Wagner priamo " mystic
kú" náladu, vytvorenú svetlom a kostý
mami. Nakoniec treba povedať, že tento 
inscenačný sloh nic je v rozpore s hudbou, 
umocňuje ju azda lepšie ako voľakedajšie 
romanticko-popisné výpravy Wagnerových 
opier. Zivotnosť toh to inscenačného štýlu 
vidno aj z toho, že nakoniec nachádza čoraz 
viac nasledovníkov aj u nás (v Prahe). 

Zdá sa mi temer zbytočné· hovoriť o hu
dobnej stránke týchto predstavení. H udobná 
úroveň je veľmi vysoká a môže slúžiť ako 
vzor pre interpretáciu Wagnerových opier. 
Veď v Bayreuthe sa schádzajú najlepší di
x·igen ti, najlepši speváci a hudobníci nielen 
z celého Západ ného a Východného Nemecka, 
ale takmer z celého sveta. Plati to najmä 
o spevákoch. Tento rok sme mali o to väčšiu 
radosť, že naša Soňa Cervená spievala v Zla
te Rýna a v Súmraku bohov, a tak robila 
dobré meno nášmu vokálnemu umeniu v 
cudzine. Ťažko zabudnúť na výkony drama
tickej sopranistky Brigity Nilsson v Brun
hilde alebo Marty Mädl ako K undry,_ Grein
dla ako Gurnemanza, Beiera ako Parsifala, 

'Vächtlera ako Amfortasa, Krausa ako Kling-
s<:Kta, Undeho ako ' Votana atď . Bolo tam 
viacero vynikajúcich spevákov, takrečeno 
špecialistov na veľké a namáhavé wagne
rovské úlohy, kde nerozhodu je len hlasový 
Li.mbre, ale predovšetký-m úžasná technika 
a dispozícia. 

O dirigentoch, ako je H ans Knapperts
busch, ktorý robil Parsifala, alebo Rudolf 
Kempe, ktorý po p rvý raz uvádzal celý 
P1steň, je azda zbytočné hovoriť, lebo dnes 
už patria m edzi svetovú triedu dirigentov 
a ich hudobné kreácie Wagnera sú najlep
ším kúskom ·na slávnostnom stole pre naj
väčších labužnikov týchto wagnerovských 
hodov. 
Keď sme dokonale nasýtení Wagnerovou 

hudbou odchád:zali domov, odnášali sme si 
hrsť zážitkov, k toré nevyprchajú , ale budú 
pohnútkou k v lastnej práci a k p ráci na 
rozvoji našej socialistickej kultúry . 

Simon Jurovský 

14. MEDZINÁRODN)'" FESTľi'AL 
V EDmBURGU 1960 

Mesto Edinburg žije každoročne, teraz 
už 14. raz, v mesiacoch august-september 
nezvyčajn)"IIl ruchóm. Schádzajú sa tu toúž 
umelci spolu s rnilovníkini hudobného ume
n ia z rôznych končín sveta na Medzinárodný 
festival, bez ktorého si už Edinburg po
maly ani nemožno predstaviť. Celé mesto 
žije v jeho znamení, kde okrem bombas
tickej reklamy kJaždého možného druhu, do
konca ešte a j niektoré módne doplnky a 
rôzne výrobky (cigarety, čokoláda a iné) 
nesú príl~tostné pomenovanie "Festival". 
Tento spôsob reklamy je u nás trocha 
nezvyklý, h oci - na druhej strane - nie
ktoré naše podujatia by sa rozhodne zišlo 
účinnejšie propagovať medzi našou verej
nosťou. 

Program festivalu je skutočne bohatý, 
vzhľadom na faktické časové možnosti ná
vštevníka až predimenzovaný. Je to festival: 
operný, koncertný,_ baletný, orchestrálny, 
festival drámy, filmu a dokonca i vojen
ských hudieb, takže denne si možno pozrieť 
až 8 rôznych prod ukcií. 

X ajprv treba konštatovať pre nás von
koncom nepochopiteľnú skutočnosť, že hlav
né mesto Skótska Edinburg, ktoré má okolo 
milióna obyvateľov, nemá stálu opernú 
scénu ani filharmonický orchester, pričom 
sú tam dve operné budovy a nejedna pre
krásna koncertná sieň . Všetci umelci, účin-
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kujúci na festivale, sa regrutujú z .iných 
miest v Anglii, ale hlavne z cudziny. 

Každé predpoludnie (okrem nedele) boli 
komorné koncerty, ako: 

J ul:iard, Amadeus a Koeckert kvarteta 
Adam Harasiewicz (klavír) 
Ursula Boesc a Gerald Moore (klavíl', 
husle) 
Halina Czerny-Stefruíska (klavír) 
Mstislav Rostropovič a Alexander Deduk
lin (čelo, klavír) a llliloho iných umelcov 
Z väčšieh komorných ensemblov treba 

spomenúť účasť Chamber orchestra z Zu
richu (dirigent Sacher) a "Ars musicae en
semble" so skvelou sopranistkou Victoriou 
de Los Angeles, ktorý mal na programe 
prekrásnu španielsku hudbu z rokov 1400 
až 1600. Všetky komorné koncerty i sólové 
recitaly boli viac-menej umeleckým pilierom 
celého festivalu. Filmový festival bol zastú
pený filmami z 12 štátov, medzi nimi a j 
z Poľska, SSSR a NDR 

Tak isto i repertoár dramatickej tvorby 
bol veľmi bohatý. Z baletných produkcii 
bolo pozoruhodné uvedenie "Petrušky" (Krá
ľovský balet Londýn), potom celovečerné 
vystúpenie baletnej dvojice: Súzana a J osé 
z Madridu, ktorí v prvej časti programu 
v priereze pred viedli známy osud Carmen 
za sprievodu gitary a jedného ľudového 
speváka na motívy starých španielskych 
piesni a balád. "Európsky balet" (titul 
ensemblu) mal na programe "Seherezádu" 
a zmes valčíkov "Na krásnom modrom Du
naji" a konečne tanečná skupina z Bombay 
pod titulom " Panchatantra" uv-iedla ilustrač
nú drámu z tanečných prvkov starej i novej 
Indie. J e zaujímavé, že ani jeden JJaletný 
ensemble nemal na programe celovečerný 
balet, ale každý večer pozostával z viace
rých malých celkov. Najväčší úspech do
siahli vždy krátke charakteristické alebo 
ko1nické výstupy jednotlivcov. Baletné ume
nie má v Anglii veľkú tradíciu, je na vy
sokej umeleckej úrovni, a preto je veľmi 
obľúbené. 

Na symfonických koncertoch sa zúčastnili 
tieto orchestre: 

Filharmonický orchester z Lond)'na, di
r igenti M. Giulini a W. Sawallisch (Verdi: 
Requiem, Rezníček: Dona Diana, Dvoi'ák: 
IV. symfónia) 
Skótsky národný orchester, dirigenti A. 
Gilison a V. Gui (Schumann, Chopin, 
Mahler. Bartók a iní) 
Kráľ o vs ký filharmonický orchester z Li
verpoolu, dirigent John Pritchard, ktorý 
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jediný mal na programe skladby moder
né (Berg, Ravel, Walton a Searle) 

a konečne 4 vystúpenia Leningradskej fU
harmónie, o ktoré je mimoriadny záujem 
a sú vyvrcholením tohoročného programu 
festivalu. Dirigenti E. Mravinskij a G. Rož
destvenskij so sólistom M. Rostropovičom. 
(Sostakovič: V. symfónia - koncert pre 
čelo a orchester, Cajkovskij IV., V., VI. 
symfónia, Beethoven : VII. symfónia a Brit
ten: Variácie a fúga na Purcellovu tému). 

Opernú časť festivalu reprezentovala tento 
r ok Glyndebourská opera spolu s Kráľov
ským filharmonickým orchestrom z Lon
d)•na. Program pozostával: 

Falstaff (G. Verdi) 
Puritáni (V. Bellini) 
Zuzankino tajomstvo (Wolf-Ferari) 
La voix humaine (F. P oulenc) 
Arlecchio (F. Busoni) 
Repertoár pomerne dosť malý, ktorý sa 

však počas festivalu niekoľkokrát opakoval. 
Muzikálne boli všetky opery skvele pripra
vené (dirigenti Y. Gui, B. Balkwill a J. Prit
chard) a na všetkých predstaveniach vynikal 
znamenitý orchester. Treba podotknúť, že 
r. tu je zaužívaný taliansky zvyk, tzv. po
mocný javiskový dirigent, ktorý sedí v šep
Rárskej búde a dáva všetky nástupy sólis
tom i sboru na scéne, takže hlavn)- dirigent 
má viac možnosti venovať sa muzicírovaniu 
s orchestrom. Tým sa vylučuje možnosť, že 
by spevák alebo sbor svojvoľne alebo mo
mentálnou nepozornosťou zapríčinil ryt
mické zakolisanie alebo zbytočnou " koru
nou" narušil celkovú rytmickú pulzáciu. 
(U nás sa speváci často spoliehajú na vý
rok: " Však dirigent pôjde podľa mňa.") 

Všetky opery sa spievajú v originálnom 
jazyku, pričom speváci jednotlivých opier 
sú rôznych národnosti. 

Po režijnej i výpravnej stránke ani jedna 
inscenácia nepriniesla nič nového ani prie
bojného. Všetko sa to nesie v starom štýle 
pod dojmom, že to sme už dávno videli. 
Najväčší úspech na tohol'očnom festivale 

nesporne dosiahla opera " La voix humaine" 
od F. P oulenca na text J. Cocteaua (britská 
premiéra). Je to jednoaktová opera, v kto
rej jediný herec s telefónom v ruke musí 
diváka upútať hrou, spevom a výrazom na 
celých 45 minút. Bol to jedinečný výkon 
Duvalovej, priam j aviskový koncert. Frene· 
tický potlesk, ktorý dosiahla, hol ozaj za
slúžený. Ako som sa neskoršie dopočul, 
majú túto operu v repertoári len dve spe
váčky na svete (jedna z nich Duvalová) a 
chodia s ňou všade hosťovať. Ostatní sólisti 

boli tiež vysokokvalitní i shory boli vzúcne 
hlasovo vyrovnané. -

Niektoré momenty počas prestávok čudne 
pôsobia (v Empire theatre). Na opone pre
mietajú svetelné reklamy, počnúc Coca-colou 
až po najnovšie cirkusové programy. Počas 
predstavenia váš sused celkom pokojne 
chrumká keksy alebo olizuje zmrzlinu a 
zvyšky jednoducho zahodí na zem. 

Všetky podujatia sú však obsadené do 
posledného miesta, z toho vidno, že je tu 
hlad po kultíue, k torej sa obyvateľ om 
Edinburgu dostáva ináč veľmi málo. 

Celkový zážitok z tohto festivalu bol pre 
mňa nad!nieru poučný a osožný. Mal som 
možnosť vidieť a počuť temer všetky druhy 
reprodukčného umenia pre mľía n eznámej 
krajiny a porovnávať ich s našimi. Kon
štatujem, že naše hudobné umenie je na 
takej umeleckej úrov1ú, že 1úclenže znesie 
každé medzinárodné kritérium, ale .zásluhou 
svojej ideovej usmernenosti a cieľavedomej 
sústredenosti na naše najaktuálnejšie spo
ločenské problémy má oveľa väčší a širší 
spoločenský dosah. Znovu som si uvedomil 
spoločenský v-ýznam hudobného umenia, 
najmä pri vytváraní socialistického vedomia 
ľudí, ktoré má rozhodujúci význam pri do
vršovaní kultúrnej revolúcie v našej vlasti. 

Tibor Frešo 

Doc. dr. J ozef Kresánek dokončil v tých
to dňoch monografiu o národnom umelcovi 
E ugenovi Suchoňovi. Práca nemá biogra
fické zameranie a nesnaží sa sledovaf Su
choňove diela v ich úspechoch na koncertoch 
a divadelných pódiách. Je viac zameraná 
na skúmanie Suchoňových diel v ich vý
vojovom raste technickom, ako aj ideovo
obsahovom. Pri tom sa autorov záujem ne
zameriava len na analýzy skladieb, ale viac 
na hľadanie tých momentov, ktorými 
tieto diela prispievajú k vzniku a formo
vaniu slovenskej národnej hudby . Dielo 
vy jde tlačou v SVKL. 

Plénum Sekcie spoločenských vied SA V 
udelilo k 30. júnu t. r. dr. Ladislavovi Bur
lasovi hodnosť kandidáta historick)'ch vied. 

Ceskoslovenský rozhlas zaviedol okrem 
iných a j novú reláciu o sovietskej h)ldbe 
pod názvom "Hudba pravdy a života". 

STASOV O RUSKE HUDEBNl KLASICE. 
SNK.LHU, Praha 1960 

Takmer po ročnej prestávke vyšiel ako 
štvrtý zväzok edície "Klas.ikové hudební 
vedy a kritiky " v)'ber z kritických článkov 
a štúdií Vladimira Vasilieviča Stasova. 

Prvý zväzok chystaného dv ojdielneho vý
beru je pre nášho čitateľa poučný z viace
rých hľadísk. Predovšetkým je nútený sle· 
dovať a vnímať náz{)ry san10tného Stasova, 
daf sa nimi viesť a informovať. Na druhej 
strane sa pomocou Stasovových názorov 
obo7..namuje s atmosférou určitej spoločen
skej vrstvy v búrlivých časoch druhej po
lovice 19. storočia , poznáva jej rozpory a 
pr-oblémy . Pritom mu šťastný, chro-nolo
gicky postupujúci výber dáva možn{)sť stať 
sa mimovoľne svedkom zložitého názoro
vého v)·,roja samotného Stasova. 

Tak hneď prvá práca "Hudební obzor 
1·oku 1847" rezumuje najdôležitejšie hudobné 
udalosti Pet:rohradu v uplynulom roku. Z nej 
možno usúdiť, že Petrohrad žil intenzívnym 
kultúrnym životom (sám Berlioz dirigoval 
tu svojho Fausta). Zároveň skytá pohľad 
na vyspelosf začínajúceho kritika. Už v svo· 
jej prvej kritike sa Stasov ukazuje ako 
technicky a teoreticky veľmi dohre pripra
' 'ený (postrehy o inštrumentačných zása
hoch pri upravovaní SchulJertových piesni). 
Stasov však ešte nemá platformu, na ktorú 
by svoje vedomosti p()stavil. H oV'orí pravdu, 
ešte skôr ju podvedome ilia cíti, no nevie 
zaujať stanovisko s určitou perspektívou. 
)i echá pe dostatočne zložitosť situácie. do 
ktorej sa v tých časoch európska h~dba 
dostala. Ozýva sa v ňom zdravá muzikalita 
a spontánny protest proti znehodnocovaniu 
umenia (1-Ienseltove klavírne úpravy), no 
práve pre prílišnú zaujatosť teoretickými 
otázkami nevie odhaliť ich podstatu, príčinu, 
nevidí spoločenskú podmienenosť vrcholia
echo romantizmu. Preto ešte nedoceňuje Ber
lioza, Liszta a Schum.anna. Popiera hodnotu 
ich di~! , nevi~ im však ešte nájsť protipóly , 
ale pn tom cíti, že " ... j sou nejgeniálnejšími 
hlasateli budoucnosti". Jeho zdravý umelec
ký inštinkt sa dostáva do rozporu s úzl-ym, 
školácky vymedzeným pohľadom na sku
točnosť. (Vyčíta Berliozovi nedostatok kon
trapunktickej práce.) Ale keď pochopí zlo
žitú dialektickú súvislosť pravidiel a doby, 
ktorá ich aplikuje (a Stasov ju v svojej dobe 
pochopil jediný), nielenže vysoko oceňuje 
význam tyo.rby Liszta a Berlioza, ktorých 
spolu s Glinkom a "kučkistami" kladie opro
ti !\fey erbeerovi, Verdimu, Flotowovi a Do-
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nizettimu (v štúdii "Brzdy nového ruského 
umení" z roku 1883), ale dochádza aj k teo
retickému domysleniu svojho poznania, keď 
cituje Glinku " ... pi'ísný nemecký kontra
punkt vždycky neprospivá vznetlivé fanta
zii . .. " (tamže), aby vyvrátil názor kritika 
Larocheho, ktorý pre nedostatok kontra
punktickej práce definitívne zatracuje všetky 
diela ruskej školy (podohne ako romantikov 
i Beethovena a Mozarta a pod.). 

Práve v tom, že Stasov vedel pochopiť 
zložité problémy doby, že došiel k pevnému 
presvedčeniu o svojej pravde, spočíva jeho 
veľkosť. Vedel sa vymaniť z rámca iba 
vedomosťami ohraniťeného obzoru, ktorý 
ubil talent Serova, a kritickú platformu teo
retických postulátov vymenil za životné 
záujmy ruského národa. Nekompromisne 
bojuje za ruskú národnú hudbu. Tento boj 
ho níekedy strhne k j ednostraim osli najmä 
pri posudzovaní diel ruskej školy (Dargo
mižskij a K jui). Uvedomujúc si neutešenú 
situáciu v ruskej hudbe (Dvacet pet let 
ruského umeni, Hudební nevzdelanost, O 
inscenaci Chovanštiny, Skrty v Musorgského 
Borisovi a i.), postavil sa v svojich kritikách 
jednoznačne na stranu tendencii smerujú
cich k vyivoreniu ruského národného štý lu. 
V boji proti záplave talianskych slaďákov 
a nemeckej nafúkanosti prvý oceňuje ume
nie "ruského diletantizmu". Prvý upozor
ňuje na Musorgského genialitu (M. P. Mu
sorgskij), na Dargomižského a prvý (a azda 
jediný) stojí tak bezvýhradne na strane 
celej "Balakirevovej skupiny". Tejto úlohy 
sa mohol zhostiť jedine Stasov, ktorý vyšiel 
z revolučnodemokratick)·ch t endencií Belin
ského a Cernyševského estetiky . 

Z tohto hľadiska sa stávajú ťažiskom jeho 
práce o problémoch r uskej školy , hlavne 
štúdia o l\fusorgskom a spomínanú štúdia 
o štvrťstoročnom vývoji ruskej hudby, ktorá 
zachytáva rozhodujúce boje o národnú !md
bu a podáva výstižnú charnkteristiku hlav
ných postáv tohto hoja na jednej i druhej 
strane (Serov, Famincyn a iní). 

Pre nás sú dôležité Stasovove štúdie o 
rusko-českých vztahoch (Zivot za cara v 
Praze, Glinkova opera '" Praze, Ccsi a ruská 
opera, ako aj Slávnost.n.í koncert p. Balaki
reva). Stasov oceiíuje uvedenie Glinl,ových 
opier v Prahe ako na p rvej zah\·aničnej 
scéne. Zivo kreslí vzťahy rozdvojenej českej 
buržoázie k Balakirevovi, ktor ý dosiahol 
v Prahe jeden zo svojich najväčších diri
gentských úspechov. 

Okrem už uvedených nájde čitateľ v kni
he zaujímavé a výstižné postrehy o hudbe 
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Cajkovského, Rubinštejna, Liadova a Gla
zunova. 

Pútavý, svieži a bojovný jazykový prejav 
Stasova zaujme každého čitateľa a priblíži 
mu neradostné pomery cárskeho Ruska, ako 
aj osobný vývin jedného z prvých mate
rialistických hudobných estetikov a kritikov, 
ktorý, žiaľ, nedošiel však k teoretickému 
zovšeobecneniu svojho životného postoja. 

Peter Faltin 

DVE CESKE PUBLIKACIE 

Autor knihy nemusi vždy sledovať cieľ 
výskumný, ale popularizačný, a recenzent 
sa namiesto vecných a metodologických pri
pomienok môže sústrediť na použiteľnosť 
publikácie v pedagogickej a ť>Svetovej práci, 
majúc na srdci problematiku estetického 
vzdelania mládeže a šir<>kých más, a n ie ob
.nedzený okruh profesionálnych hudobný ch 
záujmov. Preto Hudební čítanka pro mládež 
(vyd. Státní naklad. krásné literatury, hudby 
a umení. Praha 1960) z pera Vratislava 
Beránka a Mirka Očadlíka Vyprávení o 
Bedfichu Smetanovi (vyd. Panton, Praha 
1960) zaujme predovšetkým našich učiteľov 
a zároveň ich naplni ľútosťou, že na publi" 
kácie podobného zámeru sme sa na Slo
vensku ešte nezmohli. Bcránkova Hudební 
čítanlm vychádza z didal<tickej p ožiadavky 
tzv. koncentrácie učiva. Celkom vlastivedne 
vedie čitateľa na pamätné miesta českej hu
dobnej minulosti i súčasnosti a veľmi zro
zumiteľnou a zábavnou formou p ribližuje 
hlavné postavy českej hudby B. Smetanu, 
A Dvofáka, Zd. Fibicha, J . B. Foerstra, J. 
Suka, V. Nováka, L. Janáčka. Stredobodom 
je síce v)'klad Smetanovho cyklu Má vlast, 
ale au tor sa dotýka aj Mozartovej premiéry 
Dona Juana, postavy J. V. Tomáška, festi
valu Pražská jar a pod . a doplňuje kníhu 
výberom vhodnej poézie a p rózy s hudob· 
nou tematikou Raisa, J iráska, Nezvala, 
Nemcovej, Johna, Seiferta, Pilara, Nerudu. 

Cesh.-ý národ znamenite pozná tvorbu B. 
Smetanu. Hoci sa o tomto géniovi už veľa 
napísalo, niekoľkomesačný rozhlasov)r cyk
lus, vedený prof. dr. M. Očadlíkom, predsa 
šťastne vyústil v knižnú podobu. Sviežim, 
vecným a vkusným štý lom sa poslucháčom 
rozhlasu a čitateľom prihovára známy sme
tanovský bádateľ výkladom skladieb lcla
virnych, komorných, vokálnych, vynecha
júc opery a cyklus :Má vlast. Ak .vezmeme 
do úvahy, že temer na každom školení uči
teľov všeobecnovzdelávacích škôl niekto na-

stoH otázku, z čoho čerpať pre výklad skla
dieb,, určených deťom, treba kladne oceniť 
obidve publikácie a vysloviť hlavné závery 
recenzie : Uvedené knihy rozhodne patria 
do školskej knížnice, m ôžu totiž pomôcť 
pri zbližovaní Cechov a Slovákov p rostred
níctvom hudobnej kultúry. 

E. Schvandnerová 

NOVE KNIHY O HUDBE 

Barvík-Malát-Tauš: Stručný hudební slov
ník 5. vyd. SNKLHU 1960. Kčs 25,

Mlejnek, Karel: O valčíku a jeho tvlircích. 
(Hudba na každém kroku, zv. 4.) 
SNKLHU 1960. Kčs 6,40 

Rychlik, Jan : Zesťové nástroje bez strojiva. 
(Hudehni rozpravy, zv. 7. ) .SNKLHU 
1960. Kčs 6,80 

Sietz, Reinhold: Henry Purcell. (Hudebni 
profily, zv. 7). SNKLHU 1960. Kčs 
16.80 

Slavnä minulost nemecké hudby. Panton 
1960. Kčs 14,40 

Stasov, V. V.: O ruské hudební klasice. 
(Klasikové hudební vedy a kritiky, zv . 
4). SNKLHU 1960. Kčs 26,40. 

Síp, Ladislav: P evci pred mikrofonem . (Hud
ba na každém kroku, zv. 2). SNKLHU 
1960. Kčs 5,30 

Racek, Jan: Nezuámá Mozartova autografní 
torsa. Kra jské nakladatelství v Ostrave 
1960. Kčs 6,-

J astrebcev, V.: .Nikolaj Andrejevič Rimskij
Korsakov. Vospominanija v 2-ch tomach. 
Muzgiz 1960. 21,- +25,- rbl 

Munch, Charles: Ja - dirižer. Muzgiz 1960. 
2,- rbl 

Miaskovskij, Nilwlaj: Stati. Písma. Vospo
minanija. Sovietskij kompozitor 1960. 
14 rbl. 60 k . 

Stokowski, Leopold : Muzy ka dľa vsech nas. 
Sov ietskij kompozitor 1959. 

Lobaczewska, Stefania ; Style muzyczne I . 
PWM 1960. 48,- zl 

Státne hudobné vydavateľstvo vydalo par
titúru, Borodinovej symfonickej poémy 
"V Cechách", ktorú skladateľ pod pôvodným 
názvom "Predohra na české témy" venoval 
delegátom Slovanského sjazdu roku 1867 
v Moskve. Dielo svedči o úzkych vzťahoch, 
ktoré viazali popredného p1·edstaviteľa "Kuč
ky" k českému národu a menovite k Prahe, 
kde v r okoch 1866 a 1867 s úspechom 
dirigoval Glinkove opery, ktoré uviedlo ako 
prvé slovanské opery na svojej scéne vte
dajšie Prozatimní divadlo. 

K J UBILEU KSC 

Blížiace sa 40. výr(lčie založenia KSC je 
pre skladateľov podnetom k tvorbe nových 
diel. Sväz slovenských skladateľov a Slo
venský hudobný fond podnikli kroky, aby 
skladatelia dôstojným spôsobom pr ispeli k 
týmto oslavám. Niektorí autori .. už prisľúbili 
záväzky. 

Andrašovan: 40 víťazných rokov, oslav
ná kantáta. 

Burlas: P olomka 1932. 
Donátová : 1921, slávnostná predohra pre 

orchester. 
Hirner: Oslavná kantáta. 
H rušovský: Cyklus malých kantát "Proti 

smrti" na texty súčasných básnikov. 
Macudziúski: Povedzte, čo je pravda -

kantáta. 
Další autori hľadajú námety a textové 

predlohy na nové diela. 

E mil Gilels dostal za nahrávku Brahm
sovho IL klavírneho koncertu (spolu s Chi· 
cagsk)rm symfonickým orchestrom pod ve· 
denim F. R einera) zvláštnu cenu Americkej 
akadé1nie vied a umení. 

Vo vydavateľstve Sovietsky skladateľ vy
šiel klavírny výťah opery Sergeja Prokofieva 
"Zásnuby v kláštore". Naši poslucháči sa 
s touto operou budú môcť oboznámiť na 
scéne SD v K<>šicíach, ktoré pripravuje jej 
uvedenie v tomto roku. 

Dirigent A. Gauk uviedol s orchestrom 
a sborom Všesväzového rozhlasu a televízie 
v Moskve premiéru Orffovej kantáty "Car
mina burana". 

Z bohatej ú rody nových sovietskych ope
r iet uvedú v tomto r oku v Leningrade a j 
operetu T. Chrcnnikova "Sto čertov a iedno 
dievéa" a Soroldnovu " Ciernu maéku". 

Orchester Moskovskej filharmónie uviedol 
pod taktovkou Natana Rachlina V. symfóniu 
Gustava Mahlera. Moskovčania tak dôstojne 
oslávili veľké jubileum. 
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IN MEMORIAM 

2. októbra t. r. v plnom rozkvete svojich 
tvorivých síl zomrel český hudobný skla
dateľ Jaroslav Doubrava (nar. 25. apríla 
1909). Z jeho bohatej tvorby spomeňme 
aspoň opery Sen noci svätojánskej a Krst 
svätého Vladimíra, ďalej balety Don Qui
jote a Kráľ Lávra. 

* 
Po dlhej, ťažkej chorobe zomrel v auguste 

v Moskve známy sovietsky hudobný teore
tik Arnold Alš..,ang. V jeho odkaze nachá
dzame významné práce o Sostakovičovi, 
Prokofievovi, Chačaturianovi, SIO'iabinovi, 
Cajkovskom, Beethovenovi atď . . Naši čita
telia sa s dielom Arnolda Alšvanga stretli 
na stránkach 5. čísla tretjeho ročníka nášho 
časopisu, kde sme uverejnili jeho štúdiu 
o expresionizme. 

* 
V Moskve zomrel popredný sovietsky 

skladateľ Vladimir Nikolajevič Krjulwv, au
tor množs tva skladieb najrozmanitejších 
žánrov. Z jeho tvorby má mimoriadny vý
znam opera " Dimitrij Donskij". 

Na pozadí rozboru najnovšieho Stravin
ského baletu "Agon" zaoberá sa J. Keldiš 
v článku, uverejnenom v časopise Sovietska
ja muzyka, problémom posledného obdobia 
Stravinského tvorby, ako aj zložitými otáz
kami metódy organizácie hudobn),ch ele
mentov v západoeurópskej hudbe. 

Zvláštnosťou Siedmeho sláčikového --kvar
teta D. Sostakoviča je, že má tri časti (scher
zo, pastorále, fúga), ktoré sú však spojené 
ataccá. 

* * 
Z noviniek gramofón9vých závodov treba 

upozorniť na mihrávku 24 prelúdií a fúg 
D. Sostakoviča v autorovej vlastnej inter,; 
pretácii, na nahrávku Pergolesiho "Stabat 
Mater", Gerschwinovu "Rapsodie in blues" 
a Ravelo1'U "Cigánku". 

Operu Mirandolína od Bohuslava Marti
nú uvedie v decembri tohto roku Státna 
opera v Essene a v januári 1961 ju uve
die Státne divadlo v Mainzi. 

5. októbra t. r. udelila Filozofická fakulta 
Humboldtovej univerzity v Berline čestn)' 
doktorát slávnemu spevákovi a veľkému 
bojovníkovi· za mier a priateľstvo · medzi ná
r odmi Paulovi Robesonovi. 
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Gramofonové závody,· n. p. -
Pfiná~íme nekolik výňatku z posudku československých gram~fonových 
desek, které hyly uveŕejneny v tomto roce v zahraničních časopisech? 

Petr Iliič Cajkovskii: Symfonie . č. 6, 
"Pathétiq•~"', Ce:rká filharmonie, dirigen~ _ 
\'áclav Talich · ·' ' ·· · ' · 

Kritik srovnává 4 nová vydání této sym-
fonie (krome nakho ješte orchestr Suis.;c 
Ro~~<te; A~nne~ zn. '4?p.don; Londýn: 
ský filhannQnický orchilsir, Sir- A. Boult, 
zn. Stereo Fidelity; Videňská státni opera, 
C.oodunan, llfl. VaiJP.arcJ).: • • · 

Taliehovo 'piovedeíif;· které je na trhu jen 
jako levná mona~ verze, j~ nejlepší 
Palhetickou. ]!tká kdy byla D!,lhrána. Cti
hodný &ský dirigent, kterého máme v dob
ré paméti za jeho pridb~é ' dvofákovské 
oalu-á.v.ky zo. doby 78 pbrátlrových desek, po
dává' nám· Pathe:tickou velmi dtistojne a 
mohutné. Nikdr se nesnižuje k hysterii, ale 
pozoruhodný ie strhujici celkový dojem, 
nasvédčujici, že dirigent se sám s partitu
rou zfptožňuje. znovu a znovu me uchva
oovalo mistrovské vystiienf této hudby. 
Mtižeme žádat od provedeni vice? Nahraný 
:zvuk je nmohem lepii, než jsem očekával 
- ie vrelý, plný a • náležitým dozvukem. 
Je to j!Pllé·: Zde ~ Pathetick6, kterou bych 
doporučil za kažjlú cenU. 

M. B. (Martin Boobman.} HiFi (Stereo 
reView, New York, únor 1960) Dr. SL . . . 

• 

Leoš Janáček: Zápisník r.mizelého 
Beno BltJchut, Stépánka Stépánová, Joref 
Páleníček (klavír), Zens~ý /comomí 'sbor,. 
Jan Kilhn 
Zájem: Enwmnf. Provedení : Autorita

tívni. Nahrávka : Uspokojivá. 
-Když Ýyšla pfed nekolika lety prvni na

hrávka-této podivuhodne inspirované sklad
by" v 'nemecké. reči (Epic LC 1321), uvítali 
ji k.ririkové jednomyslné jako velký ohjev. 
Slyšíme-li ji nyní v originále, DaM! nadkni 
pro Janáčka ješte vzrustá, poniívadž byl 
jako žádn)· jiný skladatel pfimo posedlý 

· myšlenkou sblížit hudbu s melodikou mlu
vy. Je ovkm škoda, že nerozumime slo
vtim, ale již sám poslech nám ukazuje ta
kovou autentičnost nahrávky, že pozorné
mu posluchači neunikne ~uch dOa. 

Se:známeoi s tímto provedenim svrchova-
ne vitáme. Srovnáme-li je s vynikajíclm vý
konem Häfligerovým oa Epic, zni Blachu-
tuv tenor místy neuhlazené, ale to je právé 
to, oo potrebuje zemitý, lidove :zbarvený 
výraz hudby. Jeho sdéleni je intenzivnejii,.:.- · 
robustnejií a nesporné piivodn!jif. Také 
ostatní umélci jsou vynibjfci. · 

G. J . (Georg Jellinek) HiFi (Stereo re
view, New York, únor ~960) Dr. Sl 

• 
Antonín D"oŕák: Symfonie č. 5 e:moU, 
"z· no'Pého wéta'", Cerlcd ~. 
dirigent V ácl4w TtJlich 

Wolfgang ...Ámadetu M~z:mt; Koncert ~q 
l}owJe tJ orchestr č. 4, · D-dur, K. 218 ~ · 
Jiŕi NCX.ák • Ceskolf ftlharrnonií; diri8ellf 
V ~LW Taliclľ - . ' . 
Koncert' prô fa!ot, . g;iur, K.· ~9~ 

Zájem: Pillf repertoáru. Provedenf; Mis
., trovské. Nahri.vka: Dobrá. 

K~~rel Bidlo 11 Ceslcou filharrriorfif, difi: 
gent K~~rel Ančerl 
Zájem: Yelmi vysoký. Provedeni: Výteč: 

né. Nahrá~: Dobrá. · 
Oba dirigenti patff k čs. veiloucim mis

trtim taktovky a vyrovnaj! se plne jiným 
Yládclim podia. · Orchestráliú ·hra je proto 
v obou .konce.rtech vynikajici. Pokud jde 
o sólisty, má houslis~ No!ák vice upfún
nosti než individU3lity. T~ Bidluv fagot je 
hrán vyrazneji. Jde y~ ~ kr1isnou inter
pretaci a také :zvukový ~ je celkem 
dobrý. .. . 

· W. D. (Warren· dt! Motte) HiFi (Stereo 
.revi~w,' New York, únor '1960). 

: t ... 

• 

V dobich 78 obrátkových desek byl Ta
lieh s Ceskou filhannonií zastoup~ . r ka
ta.logu Victor skvélými nahrávkaDij neko
lika Dvofákových symfonii, zejména '"No
vosvetské". Zde máme neočekávane ~vou 
yerzi, v dobrém zvuku "vysoké vernosti", 
již podává Talich se svým orchestre~Jivnef 
lepší forme. Zádný dirigent, který dosud 
nahrál tuto symfonii, nedov":dl z ní Wlelat 
tak monumentálni dílo, učmit ji pHmou 
nástupkyní heroických Inistrovakých dél 
Beethovenových. Talic4 tak~ dovede vlotit 
do symfonie vice české pfirody a ~é po
vahy, než kterýkoliv jiný dirigent. Toto je 
tedy nahrávka "Novosvétské"., k~ d!v6m 
prednost, i kdy'~ neni štereofo~ 

M. B. (Martin Booksp~) 'ilti<1 (~~ -· 
revie~, New Y~rk, únoi ~OOo) nr; ~l 

Ceqa Kčs 3,-. 

. 
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Hudobná súťaž k 40. výročiu 7~loženia KS~ 
Sväz slovenských skladatefov, Slovenský h~dohný fo!ld, Ceskos~o':~nsk~ 

ozhlas v . Bratislave a Ceskoslovenská televizta v Brattslaye vyptSUJU pn 
~riležitosti 40. výročia založenia KSC 

na malé hudobné formy vokálne a inštrumentálne. 

I. Poslanie súťaže 

Súťaž má podnietiť tvorbu vo v~etkých 
žáDl'Och a druhoch malý ch , hud<?bnych fo
riem, a tak dať k významnemu Jubileu 40. 
výročia a založenia K~C nášmu ľ~du mno
hmvárnu, pestrú kytlcu hudob':lych . ~k.la
dieb každodennej potreby, vyJadruJUC1~h 
lásku k strane a vlasti - skladieb, rozs~e
vajúcich radosť a optimizmus, _ktor_ý vy~e
ra zo socialistickej prítomnosti, VIdeneJ y 
čarovnej perspektive . kom~~tických , za]· 
trajškov, skladieb,, v.y.jad~~U1uCich. n~vy. ob
sah ·vzťahov medzi lud'Iru v ž1anveJ at
mosfére socialistického huma'!iz~?> .skla
dieb, ktoré zapaľujú a :nadchynaJ',l !~ké 
masy pre oddanosť a vemosť. vec1 ~er?> 
slobody ~ šťastia človek~ .• Cie!om suťaze 
je rozospievať náš všedny 1 sVIatočný deň 
pies1iou a hudbou dneška. Rado~tne, ves.elo 
i clivo tak, ako to každodený život v Cito
vých ~bmenách prináša, ale vždy hrdo! ~~
bo sme ozaj hrdí na epochu, v ktoreJ Zl· 

jeme, ktorú poznačilo 4.0 víťazných rokov 
nalej KSC. 

Il. Podmienky súťaže 

A Ubut v .rútaži, poroca 

1. Súfal ie anonymná a môže sa j~j s:ú
ästnit .kaldý občan CSSR jedným 1 VIac 
dielami 

2. Do súfale sa zasielajú nové skladby, 
ktoré neboli dosial uverejnené, rozhlasom, 
filmom alebo televíziou predvedené a · ne· 
boli zaslané do inej sútaže. 

3 Súťažné skladby treba predloli( do 15. 
aprÍla 1961 na adresu: Slovenský. hud~bný 
fond, Bratislava, Gorkého 19. Pri zasu:Ianf 
aúfalnýclt skladieb poštou alebo lelezntcou 
berie sa ako temún predlolenia dá\um pe
áatky podacieho úradu. 

4. Každú skladbu treba zretelne označiť : 
Súťaž - 4.0 rokov KSC. 

5. Porotu na posúdenie skladieb určia 
vypi•ovatelia. 

B. Kategórie a ceny sú(aie. 

Víťazné skladby budú odmenené: 

1. Malé formy vokálne. (Malé kantáty, 
piesňové cykly, dalej piesne o strane, vlas• 
tenecké, hrdinské, lyrické, odd_Ychové, ~o
jenské, športové, pre rôzne občianske prile
litosti atd.) 

a) dve prvé ceny po Kčs 6000,
b). dve druhé ceny po Kčs 4000,
e) tri tretie ceny po Kčs 3000,-

2. Malé formy inštrumentálne (inltru
mentálne skladby sólistické, orchestrilne. 
skladby, sóla so sprievodom _orc~estra, ru
bovoiného druhu a pod., vystihuJuce v svo
jom obsahu nový život a cítenie nálho so
cialistického človeka). 

a) Dve prvé ceny po Kčs 6000,-
b) dve druhé ceny po Kčs 4000,-
c) tri tretie ceny po K,čs 3000,-
3. Tanečné skladby (tanečné piesne a or-

chestrálne tanečné skladby). 
a) Dve prvé ceny po Kčs 5000,-
b) dve druhé ceny po Kčs 3000,-
c) tri treti~ ceny po Kčs 2000,-
4. V každej kategórii môžu byt udelen6 

aj odmeny. 

5. Porota má privo v rámci jednotlivý'~ 
kategórii cenu neudelit, prípadne rozlfrif 
počet nižšich cien. 

6. Výsledky aú(de budú v,.hlúea6 2L 
mája 1961. 

7. Ceny a odmeny budú '?'platené naj
neskoršie mesiac po vyhláseni výsledkov m. 
(afe. 

8. Výsledky súťaže budú uverejnen6 v k
sopisoch a v dennej tlači. 

9. Viťazné skladby budú odporúčané ume
leckým telesám a inštitúciám na prednostné 
predvedenie. 

10. Autorské práva zostávajú zacho~6. 
Predlolené skladby budú amorom vráteú 
po vyhláseni súťažných výsledkov. 

11. Skladby v kategórii 1. a 2. sa predJda. 
dajú v konečnom zneni. (Skladby v kate
górii 3. v klavímom výťahu alebo v ~ 
chestrálnom zneni.) 

~lOVtn\lt UVDDA DECEMBER 1900 
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DEZ IDER KARDOS 

Hold budovateľom východného Slovenska 

Dostalo sa mi cti otvoriť v mene Odboru školstva a kultúry Slovenskej 
národnej rady, v mene úV SCS a Sväzu slovenských skladateľov prehliadku 
československej socialistickej hudobnej tvorby, ktorá nesie názov "Ceskoslo
venski hudobní umelci východnému Slovensku". Nie je náhoda, že táto vý
znamná kultúrnopolitická alt:::ia sa koná na východnom Slovensku, a to 
práve teraz. Pozornosť celého nášho ľudu sa už dlhší čas zameriava na krásny 
východ našej vlasti. Z mnohých prameňo·v sa naši pracujúci dozvedajú, 
akými premenami prechádza Východoslovenský kraj, ako denne rastú budo
vateľské výsledky, ako v hrdinskom zápase vyrastajú nové závody a mení 
sa tvár súčasnej dediny. Všetko toto vplýva na spoločenský a kultúrny život 
východoslot.•enského ľudu. Je pochopiteľné a plne to zodpovedá našej poli
tickej koncepcii, že vo výhodnejších podmienkach a v zlepšenej hmotnej 
situácii sa zvyšujú nároky pracujúcich v oblasti kultúry a takmér neuveriteľne 
rýchlo sa vytvára nový, vzdelaný človek. Naša umelecká akcia prichádza 
vo chvíli, keď východoslovenský ľud s hrdosťou pozerá na svoje pracovné 
víťazstvá, keď si uvedomuje, koľko šťastia mu dáva múdra politika našej 
komunistickej strany, keď sa v stovkách nových domov a bytov rozžiarila 
radosť a pokoj domáceho života. v týchto podmienkach môže kultúra hlbšie 
a lahšie prenikať k duši človeka ako hocikedy v minulosti. Preto prichádzame 
s radosťou medzi .vás a očakávame, že prijmete našu hudbu, naše koncerty 
a umelecké podujatia s takou láskou, s akou. sme ich pre 'Pás vytvárali. Sme 

. presvedčení, že desiatky koncertov 'stanú sa nielen miestom hlbokých doj
mov, ale i manifestáciou vzájomného porozumenia a rícty. Veď jedine v tom 
je zmysel našej práce, že píšeme pre ľud, že v hlbokom zamyslení nad svo
jimi' dielami máme na mysli nášho človeka, ktorý patrí k najvnímavejším 
ľuďom na svete. Keď si uvedomíme, že okrem významných koncertov bu
deme sa denne stretávať v závodoch, na JRD, v školách a osvetových za
'riadeniach s jednoduchými budovateľmi nášho nového života, naša radosť 
z celého podujatia bude ešte väčšia. Už z minulosti máme skúsenosti, ako 
podnetne pôsobí na umelca styk s pracujúcimi. Skladateľ sa vracia z takejto 
akcie s plnou hlavou dojmov, s plnou hlavou plánov, s novými citmi a ne
.zlomnou volou osláviť nového človeká - budovateľa. Pri práci sa mu vra
·cájú reminiscencie, vidí pred sebou typy nových ľudí, dotvára si city, ktoré 
by ťažká. získal . v svojej pracovni, a v úpornom tvorivom zápase snaží sa 
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Zäber z prehliadky Ceskoslovenski hudobnl umelci východnému Slovensku" v Košiciach . 
" Foto: F. Lmhart 

vteliť tieto dojmy do hudobnej formy. Na druhej strane sme si dobre vedomí, 
že celý týždeň československej socialistickej hudobnej tvorby môže byť v~
chodoslovenskému ľudu nesmiernou kultúrnou školou, k~e bude m?'ť m_oz
nosť poznať nové diela, stretnúť sa o~obne s pop~edr;ýmt z:~elcamt, VYfas
ňovať si v diskusiách problémy a zau1~mať stanovtskl!' k nasef .tvvo~be.v Je _to 
vzájomne prospešný proces inšpirovama, obrodzovanza a roznasama sťastw, 
lásky a u'l-·edomelosti. . 

Chcel by som ešte podčiarknuť, že naša prehliadka môž~ byť výc?-wdtsko.m 
pre pe·mé sformovanie celého kutúrne~o frontu Východv~slov;nskeho kr<;!?-· 
z tejto prehliadky môže vyjsť viacero tmpul;-ov r.re l~~sw, cteľavedome!sru 
a vlasteneckejšiu kultúrnu prácu. V tvorbe t v dtskuswch b.ud~~e zastavať 
názor že českos~ovenský socialistický človek má právo na naJ~ysste ho~'!oty, 
ktor/ mu treba všetkými cestami približov{L(. Nechceme a am sa nemoze':"e 
uspokojiť s priemernosťou, s niečím, čo chce iba _na~rádzať pra~é . u.me~ue .. 
Preto súdružky a súdruhovia prichádzame medzt vas s vysokynu tdealmt 
a na{krajšími humanistickým/ predstavami. My, českí a slovenskí hudobní 
umelci vás čo najsrdečnejšie pozdravujeme a nášmu talentovanémlf' výcho~o
sloven~kému ľudu želáme mnoho ďalších pracovných úspechov t o~obneho 
šťastia. Nech sú vaše prekrásne ľudové piesne a n_aša no~á. h~d~bnav tvorba 
symbolom nových čias, nového živ ota i nové~?' hrde~o S?~.tal~stt~keho c!oveka. 

Nech zaznie hudba ktorá nás spojí v boJt za na1kra7ste tdealy c~leho po
kroko'l-·ého ľudstva ~ v boji za mier a priateľstvo medzi národmJ. 
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ANTONIN HOREJS 

Boj o veľkú budúcnosť Slovenska 

Od 31. X. do 6. XI. sa v Košiciach a Prešove uskutočnila prehliadka čes
koslovenskej socialistickej hudobnej tvorby a koncertného umenia. Ceskí 
a slovenskí hudobní umelci a vedci tu manifestovali svoje spoločné od
hodlanie živej, bezprostrednej a nadšenej účasti: 1. na vlastnej výstavbe 
gigantick)'ch Východoslovenských železiarní, 2. na rozvoji šťastného života 
všetkých budovateľov a ľudu celého Východoslovenského kraja. 

Bola to dôležitá manifestácia. Môžeme ju označiť za nástup tvoriv)rch síl 
československej hudby na novom, dôležitom fronte. Bola vyjadrená tromi 
akciami: 
· · 1. prehliadkou tvorby pod názvom "Ceskoslovenskí hudobní umelci vý
chodnému Slovensku"; · 

2. zasadaním ťistredného výboru Sväzu československých skladateľov 
priamo v Košiciach, kde boli rozsiahle diskusie o otázkach pomoci českoslo
venských umelcov a vedcov východnému Slovensku; 

3. besedami českých a slovenských skladateľov priamo v priemyslových 
a poľnohospodárskych závodoch i v učilištiach,~ besedami, ktoré sú novou 
cestou a novým výrazopJ. spolupatričnosti ľudu. 

Toto kolektívne a manifestačné vystúpenie čelných . tvorivých činiteľov 
našej hudby bolo pre východné Slovensko udalosťou dôležitého historického 
významu. 

Nie je náhoda, že etapa rozmachu hudobnej kultúry sa začína v. súvise 
s budóvaním najväčšieho priemyselného závodu nášho štátu. Dalo sa očaká
vať, že raz sa obráti záujem na túto časť našej spoločnej vlasti. Veľkolepý 
plán industrializácie, ktorý vytýčila KSC krátko po tom, čo robotnícka trieda 
vzala osud našej vlasti do svojich rúk, bol iba začiatkom. · Odkryl cestu 
k dosiahnutiu rovnomerného ekonomického vývoja všetkých častí republiky, 
vrátane východného Slovenska, a tiež vyrovnanie kultúrnej úrovne, ktorá 
bola únosná v štáte kapitalistickom, nemôže však byť ·rozdielna v štáte so
cialistickom. Inou cestou, ktorú razila KSC k posilneniu rovnomerného vý
voja hospodárskeho a kultúrneho života všetkých oblastí nášho štátu, bol 
proces decentralizácie, ktorý bol vytýčený hneď po roku 1948 a po niekoľ
kých ·etapách vyústil v dnešnej úprave novej územnej reorganizácie. Konečne 
aj nová vlna socialistickej kultúrnej revolúcie, rozlievajúca sa po celej našej 
vlasti, podnietená Xl. sjazdom KSC, buduje na požiadavkách rovnomerného 
rozvoja a rozmachu socialistickej kultúry vo všetkých oblastiach našej re
publiky. 

To sú skutočnosti, ktoré sa bezprostredne dotýkajú východného Slovenska, 
lebo pôsobia novou. silou predovšetkým na oblasti, ktorým za čias kapitalizmu 
nebol umožnený rozvoj a boli odsúdené takrečeno na perifemý kultúrny 
život. Východné Slovensko môže práve od týchto závažn~·ch skutočností 
očakávať hlbokú a dôslednú obrodu. Na tele tejto oblasti je dosiaľ mnoho 
nezacelených rán, spôsobených meštiacko-kapitalistickým, ba dokonca ešte 
feudálnym zriadením. Veď východoslovenský kraj bol vlastne celé stáročia 
od stredoveku vystavený útokom koristníckych záujmov nemeckých kolo-
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nizátorov a maďarských feudálov. Desiatky miest. ktoré v tejto · oblasti po
stupne vznikali a zanikali (Levoča, Kežmarok, Bardejov, Lubica, Smolník 
a iné), dokumentujú kolonizátorský nápor, ktorý sa viedol zvonku a smeroval 
k exploatácii prírodného bohatstva a k obohacovaniu z pŕáce slovenského 
obyvateľstva. Tieto mestá, ktoré majú pozoruhodné architektonické, literárne 
a iné umelecké pamiatky, žili svojím životom, nemali však nijaký vzťah 
k slovenskému ľudu ani záujem o šírenie vzdelanosti. Celé stáročia žili tieto 
mestá bez ochoty prispieť ku kultúrnemu a civilizačnému rozvoju slovenského 
vidieka. Sebecké meštiactvo vytvorilo temer neprekonateľnú rozdielnosť 
v materiálnej a kultúrnej úrovni života miest a vidieka tohto kraja. Dôsledky 
takéhoto kolonializmu, ktorý čor.az viac prenikal do juhov)•chodnej Európy. 
pociťoval Východpslovenský kraj ešte aj po roku 1918. Ani v období prvej 
republiky sa československá buržoázia príliš nenamáhala; aby odstránila 
neblahé dôsledky predošlých režimov. Urobilo sa iba niekoľko opatrení na 
zvýšenie kultúrnej úrovne tejto oblasti na úseku. divadelnom, osvetovom 
i školskom. Vrstvy československej inteligencie si to vyžadovali a celá sku
pina nadšených pracovníkov vlastnou iniciatívou a ochotníckou prácou zvý
šila a podoprela ich účinnosť. Lenže tieto opatrenia, príliš úboho zaistené 
v štátnom rozpočte, boli iba milodarmi buržoázna-kapitalistického režimu. 
Rozvoj východného Slovenska nebol opretý o rozvoj ekonomickej základne 
a nebola tu ani snaha takúto základňu vytvoriť . Preto rozkvet kultúry stag
noval a importované kultúrne injekcie nemohli nahradiť zdravosť diania, 
ktoré vyrastá priamo zo života kraja, ak sa môže oprieť o vlastné hospodárske 
zdroje. 

K ozajstnej zmene prichádza až po roku 1948, keď sa pod revolučným 
náporom robotníckej triedy začínajú meniť výrobné vzťahy a nastup'uje sa 
na cestu k socializmu. V tomto období .dn stáva · meštiacky kultúrny izolacio
mzmus tvrdé a ničivé údery, rozbíj a sa, počína sa rozvíjať úsilie o prekle
nutie rozdielov medzi životom v mestách a na vidieku. Východiskom je bu
dovanie ekonomickej základne. 

Na takýchto základoch dospel kultúrny rozvoj Východoslovenskeho kraja 
pätnásť rokov po oslobodení Cervenou armádou k pozoruhodným výsledkom. 
Na každom kroku poznať, ako viac než dvadsať miliárd korún investícií, 
vložených za pätnásť rokov do výstavby kraja, plodne zasiahlo do rozvoja 
slovenskej kultúry. Mohutná sieť kín, divadiel, knižníc, hudobných škôl, sú
borov ľudovej tvorivosti, obrovský počet rozhlasových a televíznych apará
tov, pomerne veľký odbyt kníh a gramafónových platní, to všetko signalizuje 
začiatok novej kultúrn~j epochy Východoslovenského kraja. · 

A to je ozaj iba začiatok. Hlavná etapa socialistickej revolúcie začína do 
tejto oblasti ešte len teraz zasahovať. Dvadsaťpäť miliárd korún investícií má 
byť vo Východoslovenskom kraji realizované v rámci tretieho päťročného 
plánu. J e to· grandiózne množstvo! Náš ľ-ud, zomknutý okólo svojej komu
nistickej strany, však tieto úlohy splní. Možno si predstaviť, aké to bude 
mať -dôsledky pre rozkvet kultúrneho života.· Veľa naznačuje päťročný plán 
a už <lnes výrazný ·rast vzdelanostnej úrovne ľudu a kultúrneho skvalitňova
cia životného prostredia na východnon1 Slďvensku. Neuplynie -ani celé desať
r·očie·, a ·. neďaleko . - Košic vyrastie . obFovskf priemyselný kombinát a 
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mesto Košice bude mať temer dvesto
tisíc obyvateľov. 

To je ohromujúca skutočnosť, kto
rú na hudobnom fronte ~Jedujeme so 
vzrušením. Veď o to, o čo vzrastie 
ekonomická sila tejto časti našej vlasti, 
o to zmohutnie aj naša hudobná kul
túra. Je teda celkom prirodzené, že 
nadšený budovateľský nápor strhne 
aj tvorivé sily hudby a umožní vy
rásť mnohým talentom, ktoré sú 
skry té v hudobne nadanom ľude na 
východnom Slovensku. 

Tieto skutočnosti, otvárajúce mno
!wsľubné perspektívy, nemôžu slo
venskí a českí skladatelia pasívne 
prehliadať. Naopak, ako ukázala 
košická manifP,stácia, táto skutočnosť 
ich mobilizuje k aktívnej účasti na 
budovaní nového života kraja, k torý 
spája našu vlasť s milovanou kraji
nou, so Sovietskym sväzom. 

Základným zmyslom manifestácie, 
usporiadanej v Košiciach, bolo, že sa Prezident republiky Antonin Novotný preberá 
tvorivé sily nas'eJ' hudb·y pri'hla' Sl. ll. z rúk riaditeľa štát neho d ivadla v l<ošiclach A. 

Chmelku pamätnú knih u Foto: M. Litavská 

o účasť na budovaní hudobného živo-
!a a .kultúry. Východoslovenského kraja. Bol to dôstojný prísľub účasti a bo
Jo;eJ pomoci ľudu, pred ktorým stoja také veľké úlohy, ako je vybudovanie 
v?'.~ho~o~lovenských žele~iar~í ~ _do~ŕšeni~ socialistickej výstavby v tejto časti 
nasho sta!u· Jeho splneme zaviSI UJ od tych, ktorí ovplyvňujú osudy česko
slovenskeJ hudby,. či. sú to už inštitúcie alebo jednotlivci, orgány centrálne 
al.eho. orgány ~ajskeho a o~resného formátu. Tento sľub zaväzuje predo
vsetkym. s,v.~z ceskos~ove?skych s~ladateľov, aby urobil opatrenia, ktoré by 
tu ~ohh ucmne zapos_ob1ť. Yšetcl, .~!o~í ovplyvňujú rozvoj našej hudobnej 
k?ltury, ,by sa, mah ZJednotiť a pr1c1mť sa o urýchlené realizovanie aspoň 
tychto zakladnych nevyhnutnosti: 

1. posilnenie . Východoslovenského kraja kvalitnými tvorivými silami pre 
oblasť hudobn~J tvorby _i ku~túrnopolitickej a organizačnej práce; 

2. do~ysle~Ie starosthv~sti .o rozkvet hudobnej tvorivosti kraja; 
3. urychlene dobudovame mektorých dôležitých hudobných inštitúcií ako 

sú konzervatórium, ľudové školy umenia, krajský svmfonický orchester ' kon-
certné sály atď. • ' 

4. ~ústavné uplatňovanie najlepších diel socialistickej tvorby, ako aj kon
cerln~ch u~elcov_ svetového formátu v rámci tohto kraja; 

5. zmtenz1vneme podpory tvorby, ktorá by posilňovala, ospevovala povzbu
dzovala do budovateľského úsilia, vedúceho k rozvoju východného siovenska. 

Pevne ~erím~, že Východoslovenský kraj sa stane nádher~e znejúcou sieňou 
na hlavneJ tepne k SSSR, s ktorým sme naveky spojili svoj osud. 

573 



,MAK1 A POTE~iROYÁ 

- Hudba východného Slovenska v minulosti 
a súčasnosti 

. Politické a hospodárske víťazstvo slo
yenského pracujúceho ľudu pod vedením 
Komunistickej strany Ceskoslovenska nad 
~ahraničnou reakciou a jej domácimi 
prisluhovačmi roku 1945 a nad domácou 
reakciou roku 1948 otvorili perspektívy ra
dostného rozvoja· všetkých zložiek nášho 
súčasného života: Päťročné a dlhodobé ~ány 
hospodárskeho a kultúrneho rozvoja CSSR 
~dstraňujú neblahé dedičstvo minulosti na 
Slovensk!J.: jeho> relai:ívnu. hospodársku a 
kultúrnu zaostalosť v porovnaní s hospo
dárskou a kultúrnou úrovňou českých kra
jov. Je · pochopiteľné, že búrlivý rozvoj 
nášho hospodárskeho života v posledných 
fokoch je najprenikavejší práve v tých čas
tiach Slovenska, kde dnešný budovateľský 
ŕuch najviac kontrastuje s hospodárskou 
stagnáciou v minulosti - na našom východ
P.om Slovensku. Obrovské priemyselné pod
niky na východnom Slovensku - či už 
vybudované alebo plánované - zaraďujú 
túto kedysi zaostalú a nič neznamenajúcu 
hospodársku oblasť medzi hospodársky per
spektivne najvyspelejšie oblasti CSSR. 

Búrlivý rozvoj hospodárskeho života na 
východnom Slovensku je sprevádzaný rov· 
nakým úsilím našich kultúrnych pracovní
kov tak pozdvihnúť úroveň kultúrneho ži
vota na východnom Slovensku, aby sa i 
táto oblasť stala aktívnou časťou kultúrneho 
života celého Slovenska a CSSR. Na kultúr
nom ·poli ide v podstate o splnenie úloh v 
rámci socialistickej kultúrnej revolúcie s 
prihliadnutím na špecifické podmienky kul
túrneho rozvoja východného Slovenska -
v našom prípade s prihliadnutím na špeci
fické podmienky vývoja a súčasného stavu 
hudobného života na východnom Slovensku. 

Východné Slovensko nadobudlo charakter 
hospodársky a kultúrne zaostalej oblasti až 
v kapitalizme. Koncentrácia kapitálu a z 
neho· vyplývajúca koncentrácia hospodárskej 
a politickej moci v Budapešti, prebiehajúca 
11-si od ·polovice .19. storočia; znamenala sú· 
časne koniec relatívnej hospodárskej, poli
tick.ej a kultúrnej uzavretosti a sebestačnosti 
východoslovenskéj oblasti. To viedlo k hos
podárskemu a kultúrnemu úpadku východ· 
ného Slovenska. Tento úpadok veľmi kon
trastuje ~ hospodárskym a kultúrnym roz
kvetom východoslovenských miest (na čele 
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s Košicami, Prešovom, Bardejovom a Levo
čou) v stredoveku. Bohaté kultúrne a v ne
malej miere i hudobné pamiatky týchto 
miest sú ešte vždy výrečnými svedkami 
vysokého stupňa ich kultúrneho, ako a j hu
dobného života. Naša hudobná historiogra
fia pomerne náležite zhodnotila talt.é hu
dobné pamiatky stredovekej hudby grego
riánskeho chorálu, ako je Spišský graduál 
Juraja z Kežmarku z roku 1426, hudobné 
pamiatky kartuziánskych kláštorov v Lapis 
refugii a v Lechnici, košické kódexy atd'. 
Tak isto sú dostatočne známe východoslo
venské pamiatky polyfónnej hudby, ako 
košické polyfónne kódexy, Ievočské tabu
lárne sbornfky, bardejovské rukopisné hu
dobné zbierky a z toho vyplývajúca činnost 
skladateľ ov východoslovenskej proveniencie 
Zacharia Zarewutia a Johanna Schimbracz
kého. I zbierka Anny Szirmay-Keczerovej 
je výrazným svedkom vplyvu východoslo
venskej ľudovej hudby na hudbu pestova
nú vo východoslovenských zámkoch. Po
četnosť a význam hudobných pamiatok vý· 
chodného Slovenska z obdobia feudalizmu 
zaraďujú túto oblasť medzi hudobne naj
vyspelejšie kraje Slovenska i celého vtedaj
šieho Uhorska. 

Rozklad feudalizmu koncom 18. a za
čiatkom 19. storočia znamenal v hudobnej 
oblasti doznievanie rozkvetu cirkevnej i 
dvorskej hudby na východnom Slovensku. 
Chrámová hudba v Košiciach bola v tých 
časoch v zajatí českého a viedenského klasi
cizmu. O pestovanie skladieb českých klasi
kov v k ošickom Dóme sa zaslúžili najmä 
českí hudobníci. Od polovice 18. storočia 
až do roku 1946 zohrali vedúcu úlohu v 
chrámovej hudbe v Košiciach okrem jednej 
výnimky (Kerner) českí a slovenskí mu
zikanti: Matej Lechký, František a Jozef 
Zomb, Jozef Janigh, Anton Huska a Oldi':ich 
Hemerka. Okrem Lechkého holi všetci aj 
skladateľ sky činní. Najviac cirkevných skla
dieb v slohu viedenského klasicizmu sa nám 
zachl)valo od Františka Zomba. Jeho sklada
teľská pozostalosť nebola . doteraz vyhodno
tená. Podobne nebola doteraz náležite zhod· 
notená tvorba posledného košického regens-

Beseda pred premiérou Sväto
pluka na š tätnom konzervatóriu 
v Košiciach s národným umel
com Eugenom Suchoňom. 

Foto: F Linhart 

c~oriho _Old'l·i.cha Hemerku. Podobný stav 
CirkevneJ hudby nachádzame v Rožňave, 
kde na rozhraní 18. a 19. storočia h ol skla
d~teľsky činný Ľudovít Skalník, k torý má 
Vlac omší a o.ffertórií (Rožňava Svedlár a 
J~sov) , a po ňom rožňavský rege'uschoxi Ján 
Pil?us s c~. 50 cirkevnfrmi skladbami. V pr
veJ poloVlCI 20. storoČJa pôsobil v Rožňave 
aj skladateľ G. Staník. 

Cirkevná . hudba spišských evanjelikov je 
i začiatkom 19. storočia v zajatí nemeckej 
cirkevnej hudby. Najvýraznejšou skladateľ
skou osobnosťou v tejto oblasti je Friedrich 
Wilhelm Wagner (1815- 1887), ev. organista 
a učiteľ v Levoči 

Dvorskú hudbu tohto obrlobia na východ
nom Slovensku podľa doteraz známych do
kumentov reprezentuje košický skladateľ 
Jozef Košovič (Kossovich), ktorý hol v služ· 
bách grófky Andrássyovej. Z j eho skladieb 
sa nám zachovalo Valediction Divertimento 
pre sláčikové trio. Ostatné ' väčšinou ko
morné skladby sa doteraz n~podarilo nájsť. 
Bol všel)becne .uznáva~ým hudobníkom vý
chodoslovenskeJ oblasti. Zomrel v Košiciach 
asi ~oku_ ~824. ~účasne s ním treba spo· 
menuť aJ Jeho sučasníka Františka Zomba 
ktorý mohol byť pôvodne tiež zamestnan~ 
u niektorého východoslovenského aristokr;
ta. Z jeho skladieb sa nám zachovali Ecos
sai~es, .Ecossaises. und_ Mazurka, polonézy. 
ObidvaJa skladali SVOJe svetské skladby v 
klasicistickom slohu. 

* 

V polovici 19. storočia sa meštiactvo stáva 
rozhodujúcim kultúrnvm činiteľom. Vznika
~~tce hudobné krúžky ~ spevokoly znamena
J? rast domáceho muzicírovania. Pre meš
tracky salón sa vytvára nový hudobný re
pertoár: samostatné malé formy pre Wavír 
husle a klavírne úpravy veľkých orchestrál: 
nych skladieb. Podobne ako sa popri ume· 
lecky ~odnotnej poézii šíri aj veršotepectva, 
vzra~ta v ovzduší domáceho muzicftov;mia' 
pocct skladateľov-diletantov. Podľa nemec·· 
kej literatúry by sme toto obdobie mohli 
nazvať biedermeyerovsk)-m prejavom v hu
dobnej. k ultúre východoslovenských miest. 
S~adaJÚ sa väčšinou pochody, čardáše, ma
zurky ~ vôbec salónna hudba, upadaj úca· 
do sentimentality, idyličnosti a často hlbšie· 
neprežitého vlastenectva. Skladby tohto 
obdobia sú silne poznačené novouhors1:ým 
verbunkovským slohom. Vo východosloven
skom prostredi pôsobili v tomto duchu skla
date!ia Jozef Zomb, Viliam Volný, František 
Budík, J ozef Lachrna.nn-:\Iosolyi, Stefan 
Knauer-!{oves~ a ďalší. Namiesto opery 
n~stupnJ: v teJtO .spoločnosti open::ta, teda 
me div, ze sa l nuestni skladatelia pokúšali 
o tento žáner. Tak si zasluhuje pozornosť 
opereta Viliama Volnél10 Romeo a Htlia z: 
roku 1887, napísaná ako paródia na aktuali
zovaný dej Shakespearovej drámy podľa 
vzor?- offen.bachovských operiet-paródií. Viae 
ope?e~ ~apísal košický hudo·bný skladateľ 
a nadi~el hudobnej školy Jozef Kerner. 

qsob1tnú kapitolu v dejinách hudobného 
preJavu na východnom Slovensku tvoria 
skladatelia, ktorí síce účinlwvali na východ
nom Slovensku, ale vyrástli v inom prostre-
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dC Medzi nimi , iá ujíma popredné nuesto 
pražský ,;.odák Karol Hodytz, ktorý už v 
Prahe pôsobil akO> pedagóg a plodný; skla
dateľ a v Košiciach strávil posledných 30 
rokov svojho života (zomrel r. 1892). Zložil 
6 symfónii, koncertaiJ.tnú ouveitúru, niekoľ
ko k vartet a väčšie množstvo skladieb pre 
klavír a spev. 
. Škoda, že doteraz nebol zhodnotený hu
dobný pedagóg, dirigent a skladateľ M. He
benstreit. Narodil sa roku 1799 vo Viedni, 
,kde sa stal operným dirigentom. 'Pre účasť 
.P.a viedenských demonštráciách v roku 1848 
bol ako "rebellischer Kapellmeister" . poli
cajne vykázaný do Bratislavy a neskoršie 
do Košíc, kde zomrel v júni r. 1873. Napí
sal yjuc skladieb, najmä hudbu k divadel
ným hrám, - K týmto skladateľ om treba 
priradiť hudobného pedagóga a teoretika . 
Imricha Hasela, ktorý vo Viedni vydal 
knižnú ro.zpravu o harmónii. Sem treba za
radiť áj košické pôsobenie českého sklada
teľa a vojenského ],apelnika Karola Šebora 
v sedemdesiatych rokoch minulého storo
čia. 

Národné obrodenie, ktoré charakterizuje 
kultúrne dianie 19. storočia u takmer v šet
k)·ch európskych národov, zasiahlo aj v)•
chodné Slovensko, ale v špecifickej forme. 
Priebeh národnoobrodeneckého procesu vý
chodoslovenského ľudu nebol doteraz náleži
te osvetlený, preto nemá hudobná história 
dostatočnú opom pri hodnotení niektorých 
hudobných prejavov, úzko súvisiacich s ná
rodným obrodením a s priklonom k umeniu 
východoslovenského ľudu. 

Záujem o východoslovenskú ľudovú pie
seľí zo strany východoslovenských vzdelan
cov sa prejavuje súčasne s celoslovenským 
zberateľským hnutím ľudových piesni, ktoré 
vyvrcholilo vydaním Kollárových Národ
ný ch zpievaniek. Intonáciám východoslo
v enskej ľudovej piesne sa neubránil ani 
ináč kozmopoliticky vzdelaný bardejovsk)· 
rodák Béla Kéler. Najmä jeho skladby Spo
mienka na Bardejov (Bártfai emlék) a Kar
paty (A Kárpátok) sú silne poznačené vý
chodoslovenskou ľudovou piesňou. Malo by 
byť predmetom osobitného štúdia, do akej 
miery patrí východoslovenskej hudobnej 
kultúre dielo prešovského skladateľa a na 
sklonku svojho ~ivota profesora Hudobnej 
akadém ie v Budapešti Gustáva Hažlinského 
(Hazslínszky 1885-1918), u ktorého celé 
skladby, napríklad detská opera Syjatok jar i 
(Tavasz iinnepe), vyvierajú priamo z vý
-chodosloven5kej ľudovej" piesne. Tento zjav 
nie je v dejinách kultúry · východného Slo
venska ojedinelý. Umelci-maliari i hudobní 
:sklada telia p r ijali ideológiu vládnúcej ma-
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ďarskej. ' buržoázie, ale v svojej tvorbe vy~ 
chádzalí• 2 kultúry východoslovenského ľudu, 
z jeho umeleckých prejavov. 

Koncom 19. storočia začína i za neuteše
ných politických a hospodárskych podmie
nok východoslovenská ľudová pieseň najmä 
v Prešove a v Bardejove aktívne pôsobit 
na absolventa pražského konzervatória 
Olďiľicha Hemerku, ktorý sa roku 1883 usa
dil v Bardejove a od začiatku jej venoval 
zvýšenú pozornosť. Zbieral, hodnotil a čer
pal z nej. Zo svojej zbierky uverejnil časť 
v Slovenských spevoch IL (1890) a III. 
(1899). Ostatná časť rukopisnej zbierky je 
v archíve MS. Súčasne s Hernerkom pôsobil 
v Prešove český vojenský kapelník Leopold 
Kohout, ktO>rý v podstatnej miere prispel 
k propagácii českej národnej' hudby v Pre
·šove, Bardejove i v Košiciach. Je pria.m 
prekvapujúce, ako vedeli českí muzikanti 

. na východnom Slovensku predkladať vládnú
cim kruhom, ktoré mali nepriateľský postoj 
k slovanskej kultúre, najnárodnejšie hudob
né prejav-y Smetanu a Dvo:i'áka, ba Oldfich 
H emerka ·podľa našich vedomostí prvýkrát 
v históri uviedol r. 1898 na koncel"tnom pó
diu východoslovenskú ľudovú pieseň v pô
vodine. V tomto ovzduší sa fo·rmoval záujem 
slovenského skladateľa Dezidera I~'lulm o 
východoslovenskú ľudovú pieseň. Ten totiž 
študoval právo v Prešove v rokoch 1891-94. 
Do tohto ovzdušia prišiel roku 1908 Miku
láš Moyzes, ktorý sa najmä od roku 1.919 
stal vedúcou osobnosťou hudobného života 
východného · Slovenska. 

Koncertné uvádzanie českej národnej 
hudby vo východoslovenských mestách, He
rnerkov záujem o východoslovenskú ľudovú 
pieseň a jeho príspevky do Slovenských 
spevov roku 1890 a 1899 boli (i keď sla
bý m ) spojivom hudby východného Sloven
ska s českou a slovenskou hudbou už pred 
rokom 1918. Je teda samozrejmé, že p o roku 
1918 sa hudba východného Slovenska za
pojila do celonárodného, b a celoštátneho 
živ ota práve zásluhou Mikuláša Moyzesa 
v Prešove a Oldu'icha H emerku v Košiciach. 
Vznik CSR uvoľnil dovtedy spútané poklady 
hudobného prejavu východoslovenského ľu
du. Záujem o východoslovenskú ľudovú pie
seľí vzrástol nielen u tých skladateľ ov, k torí 
sa s ňou oboznámili už pred rokom 1918 
(Hemerka, M. Moyzes, Lauko) , ale aj u 
nových ľudí, ktorí prichádzali na východné 
Slovensko s budovaním nových štátnych 
ustanovizní. Boli to najmä českí učitelia 
a profesori, viac alebo m enej hudobne pri
pravení na drobnú hudobno-Iolkloristickú, 
hudobno-ínterpretai:nú a hudobno-osv etovú 
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prácu. Spomeľí.me len mimoriadne význam
n ú hudobno-folldoristickú zberateľskú prácu 
K. Plicku a J. Jankovca. 

Východoslovenská ľudová pieseľí. sa v no
vých kultúmopoliticl,ých podmienkach stá
~a inšpiračným zdrojom v p ráci skladate
Iov , a tým základným 1príspevkom pri vy
tvárani slovenskej národnej hudby. Myslí
me tu p redovšetk)-m n a dielo Milm[áša 
Moyzesa, ktor)· v prevra tových rokoch zo
hral dôležitú kultúrnopolitickú úlohu v P re
šove, ba i n a celom v)·chodnom Slovensku. 
Svoju. skladateľskú a h udobno-osvetovú prá
cu prram programove zakladal na jednodu
chých i p rekomponovaných úpravách vý
chodoslovenských ľudových piesní (zmes 
šarišských ľudových piesni pro malý orches
ter, 1920). Pre zapojenie v)'chodného Slo
venska do celonárodného a celoštátneho hu
dobného života m al mim oriadnv vvznam 
slovenský koncert v marci 192Ó v · Prahe 
a na ľíom uvedené Scherzo pre orchester 
!VL Moyzesa. Dalším krokom zapojenia vÝ
chodného Slovenska do celon árodného h~
dobného života bol odchod Alexandra Mov
zesa z Prešova (na štúdiá) na pra~ské koil
zervatóríum roku 1925. 

Pri skúm ani kultú rnej histórie východné
ho Slovenska má rozbor činnosti Mikuláša 
a Alexandra Moyzesa práve v smere sp ráv
n ej metódy zapájania kultúrnych h odnôt 

. v)cchodoslovenského ľudu do celonárodného 
l'ultúrneho života priam kľúčo·vý v\,zn am. 
V minulosti totiž nejedna špecifič~osť a 
azda i odlišnosť východoslovenského ľudu 
od ostatných slovenských oblastí bola zne
užívaná_ na centrifugálne a prolinárodné 
tendencie. V hudbe východného Slovenska sa 
zásluhou Moyzesovcov a neskoršie i ďalšícl1 
slovenských skladateľov (napríklad Dezidera 
Kardoša) to špecifické východoslov enské ve
delo stmeliť s celonárodným, obohatiť celo
národný hudobný výraz. 

Mikuláš Moyzes naprrek tomu, že prežil 
talm~er 40 rokov svojho najproduktívnejšie
~.0 z1':ota ':' P~ešove, a _ napriek všetkým 
zrvotnym uskaham patril v tých časoch 
do hl~vného prúdu národnej hudby. Patril 
tam ~1elen SVOJOU _skladateľskou, ale aj pe 
dagogrck ou a orgaruzátorskou činnosťou. Tal' 
isto zásiahol organizátorsky do budova1~!.:~ 
nového národného hudobného života i ďalší 
skladateľ, p ôsobiaci pôvodne na východnom 
Slovensku, dr. Dezider Laulw. 

Nechceme podceňovať význam košického 
skladateľa O. Hemerku pre n árodnú hudb u 
v nových podmienkach po roku 1918. I 
tento sa plne zapojil do rozviiania sloven
ského hudobného života v K~šici.:~ch. V c
n oval i naďa! ej pozornosť, v)•chodosloven skej 

.Oto Ferenczy ďakuje za predvedenie s vojej Se
renády dirigentovi Tiborovi Frešovi. 

Foto: F. Linhact 

ľudovej p iesni, ktorá ho ovplyvl'íovala v je
ho skladbách, ale v pomere k Mikulášovi 
2\.foyzesovi a Deziderovi Laukovi zaostal 
na.in:tä dosahom svojej činnosti. Bude vecou 
ďalšreho výskumu vysvetliť, prečo sa tak 
stalo u skladateľa, l< torý v svojom v ýzna
me p re českú a slovenskú n á rodnú h udbu 
ll<~ východnom Slovenslm p red rokom 1918 
lllJako nezaostáva! za M. Movzesom. Po
dobne bude potrebné vysvetliť, prečo vy
pa?ol z hlavného p rúdu slovenskej národ
neJ hudby J úlius Ivan H em erka (syn. O. 
Hem_e~ku) , }ctorý sa svojími operetami Ha j
damaci a Zenské rozmary začiatkom dva
dsiatych rokov tohto storočia zaradil medzi 
skladateľov slovenskej operety, b udovanej 
na v~chodoslovenskej ľudovej melodike. 

Zanaľ nemáme dostatočne osvetlenú ani 
činnosť českých hu dobných pedagón-ov n a 
v)-chodn?m Slovensku, ktorí boli aj "sklada
teľsky čmní, napríld ad E. Nademlý nskeho 
p_ô~obiaceho v Košiciach a v Spišskej Nove] 
V sr. Podobne n ás čaká veľlcá úloh a pri 
zhodz:otení českých h u dobných kritiltov a 
organizátorov hudobného života n a východ
no.m Slove~sku z obdobia prvej CSR, n a
prrklad Cyrila Sychru, dr. Vojtecha Merku 
J aroslava Hnátka, Jozefa Brabeca a ďal~ 
ší ch. 

Novú etapu v r ozv oji h udb y na východ-
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šH opery štätneho divadla v Košiciach Jozef 
Vincourek v kruhu sólistiek (vpravo A. Poláková, 
v ravo O. Golovkovä} Foto: M. Litavská 

nom Slovensku znamená nástup mladej slo
venskej skladateľskej generácie, odchovanej 
už v nových podmienkach v Prahe a v 
Bratislave. :Myslíme tu na východoslovenské 
inšpirácie Alexandra Moyzesa, ale najmä na 
špecifický prístup Dczidera Kardoša k vý
ehodoslovensk)·m. hudobným prvkom, k t.oré 
majstrovsky pol!Zil v S\'Ojich skladbách od 
najjednoduchších a najpristupnejších foriem 
(úpravy východoslovenských ľudových 
piesní, Bagately) až po najzložitejšie - po 
V)·chodoslovcnskú predohru a Il. symfóniu 
O rodnej z~ni. Dezider Kardoš, hoci nepo
chádza z východného Slovenska, natoľko 
prenikol k podstate jeho hudobnosti, že sa 
s tal priam v)•chodoslovensk)•m bardom a 
práve svojou východoslovenskosťou celo
národn)om skladateľom. 

Y\·c.J;odoslo,·enské hudobné prvky boli 
odr~zov)·rn môs tikom Y)•chodoslovenského 
rodáka. Ota · Feeenczvho (Brezovica nad 
Torvsou). ktor\· udal· hold lmdbe svojho 
rod~ého kra!a 'najmä vo Veselici, tanečnom 
obraze :to Sariša pre orchester. Podobne 
Bartolomej Urbanec si kliesnil cestu k celo
národnému hudobnému výrazu cez východo
slo\'Cliskú ľudovú pieseľí. J eho úpravy vý· 
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chodoslovenských ľudových piesní (Výcho
doslovenské zäletnícke piesne, Východoslo
venské družstevné piesne) sú východiskom 
k širšej syntéze slovenskej ľudovej melodi
ky v jeho spevohre Máje. Východoslovenská 
ľudová pieseň bohato zamestnávala a v hu
dobnej tvorbe inšpirovala i Teodora Hirnera, 
ktorý sa osobitne prejavil najmä v sklad
bách ospevujúcich významné budovateľské 
diela na východnom Slovensku. 

Možno povedať, že v súšasnosti viacerí 
slovenskí skladatelia, ktorí prichádzajú do 
styku s východným Slovenskom priamo ale
bo nepriamo, sú vo väčšej alebo menšej 
miere ovplyvňovaní východoslovenskými hu
dobnými prvkanú, ktoré sa vďaka našim 
ľudovým umeleckým kolektívom, zásluhou 
rozhlasu a našich skladateľov stávajú celo
národnou hodnotou. Myslfme tu napríklad 
na J. Cikkera (Hviezdnatá noc, Východo
slovenský verbunk), P. Tonkoviča (Sarišský 
verbunk), N. Donátovú (Tance z východ
ného Slovenska) a na celú paletu skladieb 
s tatranskou tematikou (Cikker: Tatranské 
potoky, Zimmer: Tatry, Z. Mikula : Tatran
ské noci, J. Móži: Obrázky z Tatier atď.) . 

Celkove možno obdobie po roku 1945 
charakterizovať v tom zmysle, že východo
slovenská hudobná tematika, ako aj výcho
doslovenská hudobná reč, sa stala obrodzu
júcim prvkom slovenskej národnej hudby. 
Tento proces je tým výraznejší, že výcho
doslovenské hudobné prvky boli do roku 
1918 pre širšiu slovenskú spoločnosť takmer 
neznáme a po roku 1918 si prebojovávalí 
cestu k srdcu národa iba veľmi opatrne a 
nesmelo. 

Zvýšený záujem o východoslovenské hu
dobné prvky po roku 1945 a pomerne 
čulý skladateľský ruch na východnom Slo
vensku v tomto období do určitej miery 
konstrastuje so stavom hudobno-skladateľ
ského života v nedávnej núnulosti, resp. 
súčasnosti. V mnohých ohľadoch nezdravá 
centralizácia kultúrneho života v Bratislave 
okolo roku 1950 mala za následok, že z 
Košíc a východného Slovenska odišli via
cerí skladatelia, ktorí dnes hrajú v celoslo
venskom meradle poprednú rolu. Postupne 
odišlj z Košíc D. Kardoš,. T. Hirner, P: 
Tonkovič, T. Frešo, M. Vilec, N. Donátová, 
po krátkom pobyte v Košiciach L. Holoubek 
- nehovoriac o tom, že sa z Bratislavy ne
vrátili východoslovenskí rodáci, ako O. Fe
renczy, B. Urbanec. Nastalo teda obdobie, 
v ktorom sa činnosť skladateľov na východ· 
nom Slovensku musela rozvíjať takmer z pe
riférie do novobudovaného hospodárskeho 
a kultúrneho centra priemyselne obrodzo
vaného východného Slovenska. úloha vy-
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tvoriť na východnom Slovensku nové skla
dateľské centrwn v rámCi Sväzu slovenských 
skladateľov pripadla Jozefovi Grešákovi, 
Radovanovi Festov-i-Spišiakovi, J ánovi Mó
ry mu a J ánovi P oschlovi - v podstate pri
slušnikom staršej generácie. Vo východoslo
venskej hudobnosti najhlbšie zakotvil .Jozef 
Grešák, k torý " svojich skladbách priam 
rudimentárne pretavuje hudobné prejavy 
v)'chodoslovenského ľudu a usiluje sa o špe
cifick)· východoslovenský hudobný prejav. 
Svojimi ln~dobn)·J;ni skladba.mi priamo rea
guje na najaktuálnejšie problbmy budovania 
socializmu na východnom Slovensku. 
Organizačne pripravuje predpoklady pre 
rozvoj takého hudobného života na východ
nom Slovensku, ak)· si naša socialistická 
spoločnosť zaslúži. 
Načrtnutý. obraz vývoja hudby na vý

chodnom Slovensku s osobitným zreteľom 
na hudobné prejavy východoslovenského 
ľudu ako inšpiračného zdroja slovenských 
hudobných skladateľov môže byť pre nás 
v mnohom poučný pri riešení základných 
otázok hudobného života na v-Vchodnom 
Slovensku dnes. Sme si pritom ~edomí, že 
nie je vyčerpávajúcim, ani pokiaľ sa týka 
skladateľsky činných osobností, a tým menej 
jednotlivých skladieb, poznačených výcho
doslovenskosťou. Nebolo to možné urobiť 
v tomto článku pre nedostatočné prebádanie 
celej problematiky. Treba si však uvedomiť, 

že východné Slovensko prešlo za pÓsledných 
50- 100 rokov obrovským spoločensko~ 
triednym prerodom a že určujúcim činite
ľom pri budovaní novej epochy v dejinách 
východného Slovenska je východoslovenský 
ľud, z čoho vyplýva, že pri uskutočňovaní 
kultúrnej revolúcie na východnom Sloven
sku sa v ma..'Ci.málnej miere majú uplatniť 
kultúrno-umelecké preja''Y i potreby tohto 
ľudu. Úlohy na poli plného využitia hudob
nosti východoslovenského. ľudu bude možné 
splniť len vtedy, keď sa hudba východného 
Slovenska bude pestoYať priamo medzi jeh(5 
ľudom, z k torého vychádza a ku ktorému 
sa má vracať. Toto stavia pred Sväz sloven
ských skladateľov nemalé a neľahké úlohy: 
na východnom Slovensku musia žiť a tvoriť 
inšpiráciou a majstrovstvom vyzbrojení skla
datelia všetkých generácií, teda nielen ná
hodou, existenčne alebo :ináč viazaní na 
východné Slovensko. Toto si vyžaduje plá
novitý prístup k riešeniu zäkladných kul
túrnych otázok na východnom Slovensku, 
voľbu najúčinnejších opatrení na dosiahnu
tie stanoveného cieľa, ale najmä sústavnú 
starostlivosť o hudbu východného Sloven
ska. 
Budovateľské úsilie východoslovenského 

ľudu sa stalo vecou celej našej spoločnosti. 
Treba, aby sa kultúra - a v našom prípade 
hudba - v)'chodného Slovenska stala vecou 
celej našej kultúrnej verejnosti. 

československí hudobní umelci 
východnému Slovensku 

Pod tým to heslom usporiadali Východo
slovensk)- národný výbor, Sväz slovenských 
skladateľov a Odbor školstva a kultúry 
SNR v dňoch 31. októbra až 6. novembra 
1960 rozsiahlu prehliadku československej 
socialistickej hudobnej tvorby a koncertného 
umenia, a to súčasne v Košiciach a Pre
šove. Nie je náhoda, že táto veľkorysá pre
hliadka bola wniestená práve na východ
nom Slovensku. Prud1."Ý rozmach a výstav
ba v núnulosti zanedbávaného kraja nevy
hnutne sústreďuje na seba čoraz väčšiu 
pozornosť umelcov. Tak je to správne, veci 
s rozvojom h ospodárstva a rastom životnej 
úrovne sa musí rozvíjať a j politické a kul
túrne. uvedomenie nášho človeka. Jednou 
z hlavných úloh prehliadky bolo vzbudiť 
záujem širšej verejnosti o našu novú tvor-

bu a povzbudiť do čulejšieho života kon
certné produkcie. Prehliadka bola predve
dená ozaj veľkoryso a v rámci Výrhodo
slovenského kraja to bola najrozsialllejšia 
a najzávažnejšia akcia toho.to druhu, aká 
sa tu kedy konala. Pre prijímanie n ovej 
tvorby bola už pôda v Košiciach do istej 
miery pripravená, veď najmä na javisku 
Státneho divadla sa vystriedalo viacero sú
časných našich opier, operiet a baletov, kto
ré publikum prijalo s veľkým nadšením. 
Tieto diela nielenže pevne zakotvili v re
pertoári divadla, ale v niektorých prípadoch 
dosiahli dokonca viac repríz ako mnohé 
svetové, tzv. " kasové" diela. Stači menovať 
Suchoňovu Krútňavu a Svätopluka, Cikke
rovho Bega Bajazida a Dusíkov Hrnčiarsky 
bál. 
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Táto - prehliadka nám umožnila nazrieť 
do · najrozličnejších hudobných žánrov. V 
Košiciach odzneli tri symfonické lwncerty, 
komorný k9ncert, jedno operné a baletné 
predstavenie, koncert zábavnej . a tanečnej 
hudby a koncert poslucháčov Státneho kon
zervatória. Spomínané podujatÍ<! ukázali v 
hrubých črtách sta.v našej tvorby, hoclnc.i 
veľkej epochy, ktorú žijeme, tvorby, zo
bro.zujúcej v p~nej šírke našu súčasnosť. 

Za pätnásť rokov od oslobodenia vyrástla 
do nikdy nevídaného rozsahu i kvality pre
dovšetkým naša tvorba syrrúonická. Tri sym
fonické koncerty Slovenskej filharmiinie 
priniesli 9 diel z tohto obdobia - a bo 'i to 
iba diela dobré alebo veľmi dobré. O kva
litách Suchoňových Metamorfóz, dnes už 
klasickom diele našej súčasnej tvorby, oa 
hádam netreba rozpisovaL Zazneli na otvá
racom koncerte prehliadky ako ozaj dôstoj
p.é finále. Dalej sme tu počuli jednu z po
sledných skladieb Dezidera Kardoša: lhdin
skú baladu pre· sláčiky - skladbu -;"erkcj
y)'razovej sily, komponovanú ·s · neobyčaj
ným zmyslom pre zvukovosť. Popri Cikke
rovej -Dramatickej fantázií, pútajúcej svo
jím emocionálnym bohatstvom, príjemne 
pre1."Vapil mladý česk)· skladateľ Ivan Jirko 
svojím zručne urobeným Klavírnym koncer
tom. Chýba mu zatiaľ síce väčšia osobitosť , 
no nepochybne ide o talentovaného sklada
teľa. Sólového partu sa s veľkým pochope
ním ujala Viktorie S"ihliková, dir·igoval Ľu
dovít Rajter. Na ďalšom koncerte Sloven
skej filharmónie publikum zvlášť vrelo pri
jalo Dobiášovu Sonátu pre klavír, dychové 
kvinteto a sláčikový orchester. Dielo živel
nej rytmičnosti, plné mladistvého tempera
mentu, výborne predniesol klavirista Zde
nek Jílek Skvelým dielom je aj Serenáda 
Ota Ferenczyho, duchaplná, invenčne boha
tá, komorne ladená skladba. Na tom istom 
koncerte, dirigentom ktorého bol Tibor L<\-e
šo, zaznela aj suita z baletu "Vrchárska 
pieseň" od Andreja Očenáša, silne inšpiro
vaná folklórom, a napokon Frešova symfo
nická báseň "Osloboflenie". Na symfonic
kom matiné popri Novákovci symfonickej 
básni "V Tatrách" a Sostakovičovej Piatej 
syrrúón.ii odznela aj verejná premiéra Moy
zesovej Baladickej kantáty, komponovanej 
na slová Jána Poničana pre tenorové sólo, 
miešaný sbor a veľký orchester. Posledný 
koncert filharmónie dirigoval Ladislav Slo
vák. Skoda, že sa všetkým dielam, čo od
znelí na koncertoch SF. n edostalo celkom 
presvedčivého predvede~a. Najmä na pr
vých dvoch bolo badať, že naštudovaniu 
sa nevenovalo toľko času, koľko by si tieto 
diela boli vyžadovali. 
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. Rad-ostným· zážitkom bol komorný kon~ 
ce1·t .,-- radostným preto, lebo sa opäť do
ká:>;alo; že aj komornou hudbou sa možno 
veľmi dobre prihovárať širším vrstvám po
slucháčov a nájsť u nich srdečný ohlas. 
Celkom presvedčivo tu zvíťazilo Sláčikové 

kvarteto Vladimíra Sommera (v podani 
Pražského kvarteta) . Naproti tomu Klavírne 
kvinteto Stefana Németha-Samorínskeho pô
sobí značne eklekticky (hralo ho Bratislav
ské kvarteto s M. Karinom pri klavíri)". Za
ujímavé a precítené sú Milostné písne mla~ 
dého Petra Ebena, nádejného komponistu 
mladej generácie (predniesli ich L. Salabová 
a J. Soumar). Kafendove Tri piesne na bá
seň Jána Smreka hy boli vyzneli lepšie, 
l<eby ich hol spieval barytón - ich poloha 
bola pre ináč vynikajúci tenor Imricha Ja
kúbka prirúzka. 

K rozhodným aktívam prehliadky patrilo 
predstavenie Suchoňovho Svätopluka v p ;-ed
vedení košického operného súboru•pod tak
tovlwu Jozefa Vincourka. Naproti to mu 
predvedenie Jurovského baletu "Rytierska 
balada" zaostalo svojou úrovľíou za premié
rou, ako aj ostatnými reprízami (najmä 
vinou ch)'b v orchestri)," čo treba ľutovať, 
lebo toto" predstavenie pátr.í ináč k veľmi 
dobrým kreáciám košického baletu. 

Poslucháči košického Státneho k~nzervató
ria tiež obohatili prehliadky o viacero drob
nejších sólových, orchestrálnych aj sboro
vých skladieb inštrukth·neho i prednesového 
charakteru. 

Dosiaľ spomenuté diela patria terner bez 
výnimky ku kladným výsledkom 15-ročnej 
skladateľskej bilancie. Podstatne menej mô
žeme byC spokojní s výsledkami v oblasti 
tvorby zábavnej a tanečnej . Ziaľ, táto tvor
ba je ešte v mnohých prípadoch p -ríliš v 
zajatí opotrebovaných p ostupov a lacných 
efektov a kopýtko komerčnosti sa tu často 
až priveľmi vytŕča. 0Yerili sme si to n a 
koncerte populárnej a zábavnej h udby (Ko
šický rozhlasový orchester, dirigent Jan 
Sefl), kde sa ...-eľm.i markantne ukázali sla
biny tohoto žánru. Skladbám, ako sú Prá
šllova "Piese.ň o kombajnistovi" alebo 
Andrašovanova "Spomienka na Moskvu" 
atď., ch)'ba predovšetkým melodická inven
cia a citlivejšia orchestrálna práca. Nemož
no, pravda, ani tu generalizova-ť - výnimku 
tvoria N ovákove Skice a v)·líatky z baletov 
H.. F. Spišiaka a J. Grešáka (ktoré vlastne 
žánrove na program tohto koncertu nepatrí-
ii). 

Koncert tanečnej tvorby (s tanečnými or
chestrami Cs. rozhlasu z Prahy a Bratislavy) 
mal ukázať najlepšie tanečné skladby, vy~ 

Ivan Jirko. Víkto:- ie švihlíková a dr. Ľud.:l vít Rajter 

tvorené u nás za 15 rokov. Ak sa na tento 
koncert pozeráme z tohto hľadiska, vôbec 
nemôžeme byf spokojní. Odznelo tu veľa 
mdlých skladieb. yec je o to trápnejšia, že 
o. koncert tanečneJ hudby hol najväčši zá
UJem (v košickej športovej hale sa zišlo 
okolo 4000 zväčša mladých ľudí) . Táto 
í:1asa ostala chladná a odchádzala sklamaná. 
Ze koncert dosiahol p riam opačný účinok, 
než dosiahnuť mal, charalcterizuje výrok 
mlad ého poslucháča, ktorý som začul pri 
odchode zo športovej haly: " . . . a teraz 
sa idem rekreovať - pustím si Luxemburg !" 
Tento výrok vraví za v šetko! Mladého člo
veka sme pre našu tanečnú hudbu nezískali. 
a ten, kým nenájde dostatočné kvality ~ 
domácej tvorbe, bude hľadať inde a ľahko 
sa ocitne v nebezpečí pokrivenia vkusu. 
Treba poznamenať, že ani predvedenie 
(najmä Tanečným orchestrom bratislavské
ho rozhlasu) nesplnilo očakávanie. 

Okrem tejto disonancie možno prehliadku 
vcelku nazvať úspešnou i prospešnou. Pros
pešnou j ednak preto, že sme si overili kva
lity našej súčasnej socialistickej hudobnej 

Foto: F. Linhart 

tvorby, a jednak p reto, že znamenala roz
vírenie h u dobného života na východnom 
Sl0vensku. Dôle'.l.ité je aj to, že sa pri tejto 
p~íl~~itosti dostali, na pretras mnohé otázky, 
SUVISiace s rozVOJOm hudobného života na 
východe, a uskutočnilo sa niekoľko besied 
s pracujúcimi priamo v závodoch a druž
stvách. K nedostatkom prehliadky patrí, že 
sa ce~orp. nepatrne (akoby len z povinnosti) 
dostali k slovu skladatelia pôsobiaci n a vý
chodnom Slovensku, a tak isto ani t unaj ší 
interpreti neboli dostatočne využití. 

O obecenstve iba toľko, že sledovalo všet
k y podujatia prehliadky so záujmom a veľ
mi citlivo reagovalo na kvalitu p:ťedvádza
ných skladieb , resp. ich interpretáciu. Kto 
pozná košické pomery, vie oceniť, aký je to 
úspech, že koncertná sieň hola po celý 
týždeň temer vždy plná a n ebolo badať 
nijaké ochabnutie návštev. Na druhej stra
ne, pravda, treba priznať, že robotníckeho 
puhlika - o ktoré nám h lavne ide, sme 
zatiaľ získali málo - a to je jedna z hlav
ných úloh budúcnosti. 

Roman Skf·epek 
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'TALEi'l'TY TREBA PODCHYTIT 
A 1JS:\1ERNOVAT 

Myslím, že bolo "spr-ávne; keď Ustredný 
'v ýbor ·,scs \rypočul prip·omienky miestnych 
'ľudi, i keď to boli zväi:š.a sťažnosti rozliO
ného druhu, lebo my, ktorí tu nežijeme, 
:nevjeme, čo znamená bojo;vať · denne s ť;J.ž
],osúuni. Na druhej strane si- treba uvedo
miť, že ak majú Košice za desať rokov 
vyrásť na mesto s viac <j.ko 200.000 obyva
teľmi, teda na mesto, ako je dnes Brátislava, 
treba im venovať všetku· starostlivosť ~ po

•zornosť. Nemyslím, že by sme to mali· po
~nechať na starosť iba odbočke, . ale celý 
náš sväz sa musí venoYať starostlivosti · v 
tom smere, aby výstavba kultúrneho života 
p rebiehala systematicky. 

Spomínali ste, že východoslovenský Iud je 
talentovaný , má krásne piesne, že jeho ľu
dová tvorivosť je svi eža a originálna.· Sú tu 
talenty, to pripúšťam, ale nie sú správne 
usmeriíované. Nŕe . -je tu -- dostatočný počet 
kádrov, ktoré by viedli túto mládež. Tento 
môj názor potvrdzuje a j fak t, že na hu
dobnú fakultu VSMU sa dostane z východ
ného Slovenska z celkového počtu 20 uchá
dzačov len jeden, maximálne dvaja. To je 
smutná skutočnosť, ktorá ukazuje, že tieto 
talenty sa zle vedú a zakrpatejú prv, než 
sa dostanú na daktoré odborné učilište. 
'Bol som v šarišskej oblasti v rámci pred
volebnej kampane a tam som zistil stav, 
.k torý ma ako šarišského rodáka nesmierne 
zarmútil. Zašiel som si na jednu školu, kde 
je 11 učiteľov, no ani jeden z nich nerozu
lnie hudbe. To je taká absurdná situácia, 
ktorá bola nepredstaviteľná za kapitalizmu, 
že by učiteľ, ktor)' prišiel na školu, nevedel 
_zahra! aspoň na husle. Taká obec s 2500 
obyvateľmi nemá potom absolútne nič, tam sa 
nespieva . . . Situácia vo Výcholoslovenskom 
kraji, čo sa týka hudobnej kultúry, nie je 
naozaj ružová. Pripúšťam, že sa urobil 
veľk)- pokrok v porovnaní s predmnícllOv
·skou republikou a s posledn)=i rokmi p o 
oslobodení, no ak toto mesto vzrastie na 
takú obr9vsk ú rózlohu a ak tento kraj bude 
mať · taký . veľký politický a hospodársky 
význiun, treba nám dbať aj o kultúrnu 
oblasť, aby sa aj kultúrny život vyvíjal 
;syst ematicky. · 

Sťažnosti, ktoré nám predniesli tunajší 
ľudia, dokazujú, že v Košiciach niet autori
tatívneho orgánu, ktorý hy sústreďoval a 
usmerňoval systematickú hudobnú výchovu 
tohto kraja. Odporúčal by som, aby sa pri 
krajskom výbore strany alebo na KNV 
vytvoril určitý o1·gán, ktorý by nemal len 
poradnú funkciu, ale v určitých veciach aj 
autoritatívnu právomoc. Aby tam 'boli za
stúpené všetky zložky jednotlivých inštitúcií, 
ktoré majú čo hovoriť do výstavby hudob
ného života nielen v Košiciach, ale aj v 
celej oblasti východného Slovenska, pretože 
protiklad medzi mestami a vidiekom je tu 

· zvlášť citeľný, oveľa silnejší ako ha stred
nom a západnom SlovensklL Väčšina ľudi 
sj povie: tu nemáme pros·tredie, nemôžeme 
sa uníelecky vyžiť .. Aby sa to dosiahlo, tre
ba tu vytvoriť taký orgán, ktorý hy zahr
noval nielen divadlo a · odbočku SSS, teda 
orgán, ktoti hy spolupracoval nielen s ru
dovou správou, a~e i s vedeckými inštitú
ciami, ako jé".'SÄV atď, Nechápe:tp, ako je 
možné; ·že 'vedecky ~fólklorisúcK.ý ·výskum sa 
v tomto čase nekoncentru,je na oblasť vý
chodného Slovenska, že Košický rozhlasový 
orchester nemá skladby, ktoré by boli pri
merané jeho silám. Veď existuje v iacero 
partitúr, ktoré majú určitý vzťah k vý
chodoslovenskej oblasti a tento orchester 
by ich mohol hrať. Pravda, niekto túto prá
cu musí usmerňovať, a na to nestačí len 
odbočka. Odbočka SSS by Jnala byť časťou 
veľkej skupiny, ktorá bude tento život 
usmerňovať. 

Oto Ferencz y 

Z NO\'YCH PTJBLIKACII SVKL 

V edici.i pedagogi~ej a inštruktívnej hud
b y Slovenského vydavateľstva krásnej li
teratúry dostávajú sa na vianočný trh d ve 
pedagogicky význ amné a na našich školách 
veľmi očakávané publikácie : 

Oto Ferenczy, Spievaná abeceda - 32 
pesničiek pre deti na veršíky Smrekovej 
"Abecedy". Cena Kčs 10,40. 

Michal Vilec, Zahrajme si - skladbičky 
pre dvoje huslí a klavír, ktoré zostavil a 
revidoval Viliam Kofínek. Cena Kčs 8,- . 

ROZHOVOR S RADOV ANOM SPISIAKOM 
ZA DIRIGENTSKYI\I PULTOM 

Cez prestávku na generálke Novákovej 
operety Nie je všedný deň sme vyrušili di
rigenta R. Spišiaka a opýtali sme sa ho 
na niektoré dirigentské problémy, ako a j na 
problémy operety vôbec. 

"Opereta je dnes v (ažkej situácii a jej 
záchrana je v primknutí sa k tanečnej hudbe 
dneška. Tu sa však dostávame pred problém , 
čo vlastne treba považovať za tanečnú hud
bu dneška." 

Takéto diskusie sa obyčajne končia po 
niekoľkých hodinách, a my máme len desať 
minút. Myslíte, že Novákova opereta vyrieši 
t ento problém? 

"Ano, je to opereta, aká má byť. Myslim 
jej koncepciu. Opiera sa o dobový rytmus, 
výraz a inštrumentáciu našej tanečnej hud
by. Operetný poslucháč hladá predsa i v 
operetnej hudbe odraz súčasnosti. Prečo by 
te~a ma!;: byť práve opereta umením anar
chizmu? 
Podľa vás má teda opereta svoje opráv-

nenie na existenciu. 
"Dobrá áno." 
Myslel som skôr na operetu v Košiciach. 
"Tažkost je u nás v tom, že na jednom 

javisku pracujú štyri súbory. Bolo by dobre 
oddeliť aspoň činohru od ostatných zložiek. 
Zvýši{ by sa tak počet inscenácií a ulahčíla 
by sa práca. To by si však nevyhnutne 
vyžadovalo osamostatnenie operetného sú
boru. Vyťahovanie spevákov z opery nika· 
mu neprospieva a je ·stále iba núdzo~·ým 
riešením. u 

Videli sme vás dirigovať, hovorili sme s 
vami o operete, ste však zároveň i sklada
teľom a predsedom košickej odbočky SSS. 
Nerozptyľujú vás tieto funkcie? 

"Zaberajú vela času, ale dá sa to zvlád
nuť. Je tu v Košiciach v ela roboty a vela 
zbytočných ťažkostí, v kt·orých sa utápame. 
Sväz zháňa u ž dlhé roky m iestnost, kde by 
sa usadil." 

Co považujete za náplň odbočky? 
" Okrem rôzny ch organizačných úloh v 

oblasti umeleckej ide nám o riešenie problé
mu, ktorý je košickou špecialitou. Diletan-

tizmus nie ie asi nik de natoll>o rozšírený 
ako n á v ý chodnom Slovensku . Košice po
trebujú veľa hudby, a tejto príležitosti sa 
ch ytti kdekto. Preto je boj o v ysoké ume
lecké kvality a boj proti diletantizmu na
šou prvoradou úlohou. Je súčasťou výchov
ného procesu nového poslucháča. " 

Máte na my sli niečo konkrétne? 
"Ano. Scénické hudby. V Košiciach to už 

vyzerá lepšie, ale pozrite sa do Spišskej 
Novej Vsi alebo do Prešova." 

Spolupracujete s rozhlasom? 
"Náplňou práce našej odbočky je uvá

dzať do verejnosti sk ladby v ý chodoslov en
ských skladateľov. V tom nám v elmi účin
ne pomáha i rozhlas, ktorý sa zav iazal v 
haždom štvrťroku naštudovať jednu väč.~iu 
skladbu východoslovenského si.Zadatela. 
Tažkosf je v tom, že niekedy nevieme, kam 
vlastne patríme. Bratislava hovorí, že nás 
má nahrávať KRO, a Košice sa bránia tým, 
že náplňou ich práce je obhospodarovanie 
ľahších žánrov . Túto dilemu treba rieši(." 

Spolupracujete i s divadlom? 
"Ano. Státne divadlo uviedlo u i c:(va bale

ty členov našej odbočky." 
Co vás ako predsedu odbočky najvia c 

m.rzi? 
"Snažíme sa rozvinú( prácu i mimo K o

iiíc. Najmä medzi ukrajinsk ými spoluÔbčan
mi. To sa nám však zatiaľ veľmi nedarí." 

Od premiéry Karpatskej rapsódie sme od 
vás nič väčšieho nepočuli. Na čom pracu
jete? 

" Píšem dve mm:šie kantáty E j valaly, va
laly a Zvony mzeru, ako aj celovečerný 
rozprávkový balet." 

Bude to už váš tretí balet. Prečo sa špe
cializujete na tento žáner ? 

"Nikdy som nepomý šla! na špecializáciu.. 
Chýba mi poriadne operné libreto, a preto 
robím radšej balety ." 

Co by ste si priali od nášho časopisu ? 
"Aby aj naďalej venoval sústavnú pozor

nos( východnému Slovensku." 
(fi) 

Východoslovenské motlvy v tvorbe zaslúžilého 
umelca Júliusa Nemč!.ka {zo súbornej výstavy v 
Bratislave). Tiež na str. 621. Foto: F. Hldeg 



POSTREHY Z ROZHOVORU S KOSICKYM 
VYSOKOSKOLAKOM O HUDBE 

Vrátnica Univerzity P. J. Safárika v Ko
šiciach. 

Súdruh, prosim vás, kde by som mohla 
nájsť vedúceho fakultného výboru CSM ale
bo referenta pre kultúrny úsek ? 

"To je ťažkú vec, teraz žijeme v období 
brigád na pomoc poľnohospodárstvu a dnes 
šla väčšina študentov na neďaleké JRD. 
Azda v internáte." 

A čo s. dr. Jurkovič, vedúci vysokoškol
ského umeleckého súboru? Dozvedela som 
sa, že on je hlavou študentského hudobného 
života. 

"Je na lekárskom sjazde vo Vysokých 
Tatrách," znie odpoveď. 

Vzdávam sa ďalšieho boja o kompetentné 
osoby a obraciam sa na prvého študenta, 
ktorý mi ide oproti. Podľa zdravej, opále
nej tváre u optimistického výzoru s~dim, 
že hodne športuje. A nemýlim sa. 

"Ach - o hudobnom živote študentov? 
Nuž to je ťažšie, ·viete, ja sa venujem viac 
športu ... - No hej, ja mám rád hudbu -
aj Svätopluka som videl." 

Z ďalšieho rozhovoru však vysvitá, že 
videl len dve-tri operné predstavenia, a to 
je všetko. Na koncerty nechodí. 

"Viete, nerozumiem tej ťažkej hudbe. Ale 
rád by som. Keby ma niekto zasvätil do 
jej tajov ... " 

Studenti majú síce džezové skupiny, ale 
podujatia spojené s počúvaním tzv. vážnej 
hudby (besedy so skladateľmi, prehrávky 
ap.) si sami neorganizujú. Výchovné kon
certy sú len pre stredné školy. 

Môj známy ide na prednášku z patológie. 
Bude tam aj jeho kolega, tiež poslucháč lV. 
ročníka mediclny, ktorý je už niekoľko ro· 
kov kultúrnym referentom. 

Coskoro poznávam, že tu mám do činenia 
s predstaviteľom inej časti študentov, kto~á 
svoj záujem sústreďuje viac na sled'?':arue 
vážnych hudobný ch podujatí v Koš1crach. 

Co si myslíte o hudobnom živote štu
dentov vašej fakulty? 

"Nuž - je tu pekná hŕstka tých, ktorých 
láka naše divadlo a podľa možnosti aj iné 
- koncertné podujatia. Prečo podľa mož
nosti? Nie je ich veľa, a preto sú aj po
riadne zaplne:né. A čo keby ešte mala zá· 
ujem aj tá druhá, hodne väčšia polovica 
z nás, ktorá sa zatiaľ nedostala dalej od 
»Včera nedele byla« ... " 
' Zdá sa, že je veľmi ťažké dostat odpoveď 
na otázku: čo s týmito? Tí, ktorí majú 
primerané hudobné vzdelanie a schopnosti, 
sú väčšinou zaneprázdneni prácou vo via-
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cerých vysokoškolských súboroch, ktoré 
dosahujú celkom pekné výsledky. 

"Tuná kolegyňa by vám vedela o tom 
niečo povedať - je členkou speváckeho 
ženského sboru lekárskej fakulty." 

Tá sa dyohtivo a s potešením, ale aj so 
zjavným nedorozumením obracia na mit~: 
"Chceš pracovať u nás v súbore? Príď zaJ
tra o ... " Musím ju prerušiť a vysvetliť, 

"že ide o nedorozumenie. J e síce sklamaná, 
že z novej členky nič nebude, ale ochotne 
odpovedá. 

"Repertoár je pestrý - hlavne z tvorby 
slovenských skladateľov. Usporadúvame vy
stúpenia v Košiciach aj v iných mestách 
a dedinách. Súbory majú nad niektorými 
z nich napr. nad Malou Vieskou, Zda1iou 
a inýri patronáty, kde chodia pravidelne 
vystupovať, a tak sa aj oni podieľajú ~ 
hudobnom vzdelávani pracujúcich na dedi
ne." 

Musíme však končiť - začína sa ďalšia 
prednáška. Málo je voľného času, no aj 
ten treba všestranne využiť. Sport, litera
túra ume~ie . . . a čo hudba Jnajstrov -
jede~ z najväčších klenotov v kultúrnej 
pokladnici ľudstva! 

Naša spoločnosť potrebuje všestranných 
mladých ľudi, ktorí budú vedieť žiť naozaj 
plným kultúrnym životom. Preto ako bu
dúci lekári, inžinieri, vychovávatelia mlá· 
deže predstavitelia socialistickej inteligencie, 
ktorä má šíriť záujem o kultúru, umenie, 
a teda a j hudbu, nesmú sa študenti-vysoko· 
školáci vyvíjať jednostranne. Hudobná o?la~ť 
a najmä oblasť tzv. vážnej hudby rue Je 
iste medzi p oslednými, ktorým treba venovať 
pozornosť. Má táto oblasť v živote. košické: 
ho vysokoškoláka skutočne také ID!esto, ake 
jej patrí? 
Porozmýšľajú nad tý.m všetci, ktorých 

sa to týka ?! Naďa Ilréková 

KOSICKY KOMORNY ORCHESTER 

Trojročná história Košického komorného 
orchestra sn začala v apríli roku 1957. 
Agilný absolvent dirigentského odboru bra
tislavského Státneho konzervatória a hu
dobný vedec Roman Skrfepek - ktorý v 
sezóne 1956-57 nastúpil v Státnom divadle 
ako korepetítor a zástupca sbormajstra -:
sústredil vtedy okolo seba hudobníkov z d1· 
vadelného a rozhlasového orchestra, ako i 
poslucháčov vtedajšej vyššej hudobnej ško
ly, a začal nacvičovať prvý program. Otvá
rací koncert orchestra sa konal 26. júna 1957 
v koncertnej sieni Slovanu. Pozostával_ z 
Purcellovej suity The Gordian Knot untJed 
(Gordický uzol preťatý), Hiindlovho X. 

concerta grossa (d mol), Vivaldiho Con· 
certa grossa g mol, Mozartovej Malej noč· 
nej hudby a dvoch vokálnych čísel : árie 
Umberta z opery La serva padrona a piesne 
Tre giorni od G. B. P ergolesiho (sólista 
Gejza Zelenay, vtedajší čle:n SD v Koši
ciach). Tento program ukázal, že KKO sa 
bude zaoberať hlavne reprodukciou pomerne 
málo hran) 'ch diel barokových a klasických 
majstrov, ideálne vyhovujúcich pomerne 
malému (počtom 17) zloženiu orchestra, ale 
aj výchove obecenstva k počúvaniu tzv. 
vážnej hudby. Okrem toho netreba zabúdať, 
že skladby sponúnaných štýlov pre svoju 
relatívnu menšiu technickú náročnosť boli 
na jvhodnejším základom pre vytvorenie 
dobrej reprodukčnej úrovne a odrazovým 
mostíkom k postupnému zaraďovaniu skla
dieb časove novších. Tak na koncertoch 
tohto telesa -- i keď je ich počet neveľký 
(3- 4 za sezónu), lebo jeho členovia sú 
viazani svojím stálym zamestnaním - od
zneli už popri menovaných autoroch skladby 
Corelliho, Telemanna, Scheina, Cimarosu, J. 
S. Bacha, Cestiho, Myslivečka, Bendu, 
Haydna, V aňhala, Schuberta a iných maj
strov; nejedného z nich počulo košické obe
censtvo po prvý ruz. Repertoár I{ošického 

komorného orchestra sa postupne obohacoval 
uj o diela novšie - Bartóka, Janáčka, El
gura, Suchoňa, Cikkera a Prokofieva. KKO 
uviedol po prvý raz a j Malú suitu pre 
sláčiky od Jozefa Grešáka. V poslednom 
čase sa temer na každom koncer-te uvedie 
dielo skladateľa XX. storočia. 
Reprodukčná úroveň telesa uspokojí i ná· 

ročného poslucháča. Občasné zakolísania 
treba pripísať zväčša na vrub obmedzenému 
skúšobnému času pred jednotlivými vystú
peniami Tieto výkyvy sa vyskytujú zväčša 
pri starších číslach reper-toáru, ktoré však 
treba z toho istého dôvodu občas reprízo
vať. Tieto drobné nedostatky nemôžu však 
podstatne ovplyvniť celkove kladný dojem 
z práce súboru, ktorá bola ocenená pozva
ním na zájazd do bývalého Ceskobudejovic
kého kraja, ďalej na tohoročn)· Letný festi
val komornej hudby v Bratislave, do Piešťan 
a Trenčianskych Teplíc. Absolvoval však len 
dve vystúpenia, lebo Ceskobudejovický zá· 
jazd bol odrieknutý pre košickú premiéru 
Svätopluka (na nej účinkovala väčšina ko
šických hudobníkov) a bratislavský koncert 
sa neuskutočnil pre nedostatok finančných 
prostriedkov. 

Takto sa dostávame k menej svetlým 

Košický komorný orchester s dirigentom Romanom Skl'epkom , Foto: F. Llnhart 
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stránkam histórie KKO: dnes; po trójročnom potreba týchto p odujatí v oveľa vacseJ 
účinkování, je toto teleso bez patróna. miere. Výchovné koncerty rozdelili tohto 
Najprv patril pod Krajský dom ·'osvety , roku na dva cykly: prvý z nich, "bratislav
neskôr pod Mestský dom osvety, po posled- ský " (organizuje Bratislava), je určený pre 
nej reoi-ganizácii niet 'však zatiaľ inštitúcie, žiakov stredných škôl a je rozdelený do 
ktorá by sa ho ujala. Jednotlivé koncerty troch základných radov podľa vekových 
sú síce dotované z fondu IO."V, ale len kategórií. Druhý cyklus si organizujú Koši
vtedy, ak sa konajú v rámci Východoslo- ce samy pre pracujúcich a žiakov učňov
venského kraja. Niet ani · fondu pre inteŕné ský ch škôL Zá ujem o tieto podujatia k 
potreby telesa - napr. pre budovanie no- taký veľký, že - ako ukázali skúsenosti 
tovej zbierky, rozpisovanie nôt a pod. Ani z minulého mesiaca, keď tieto koncerty 
na výchovné koncerty vo vlastnom .zmysle prvýkrát prebiehali - ani dvojtýždňové in
slova na školách, závodoch a na vidieku tervaly medzi jednotlivými koncertmi ne
nebol zatiaľ orchester do·stätočne využitý, postačujú. Pritom tieto koncerty prebieha jú 
hoci má program zostavený špeciálne na postupne ešte v ďalších siedmich mestách 
tieto účely. Tu sa žiada väčšia iniciatíva Východoslovenského kraja. Agentúra pre 
kultúrnych a osvetových· 'pracovníkov pod- Iilm, divadlo a hudbu tým súčasne sleduje 
n:ikov, inštitúcií a obcí; nie je totiž možné dôležitý cieľ vytvoriť popri Košiciach ďalšie 
žiadať od dirigenta (a v jednej osobe i hudobné centrá, a tak položiť základy pre 
d ramaturga) orchestra ktorý zároveň budúcu tradiciu vzdelania týchto miest. 
okrem svojho hlavného zamestnania vyuču- Doteraz sa v menších mestách okrem Košíc 
je i na Státnom konzervatóriu a venuje sa sústredil záujem najmä na zábavné žám e 
i hudobnej kritike - aby organizačne a {napr. estrády) na úkor tzv. vážnej hudby . 
propagačne zabezpečoval aj vystúpenia toh- Treba preto víta f rozumnú politiku Agen
to druhu. Nebolo by od veci uvažovať i o túry pre film, divadlo a hudbu, ktorá tomu 
pravidelnom vystúpení v Prešove, čím by zabraňuje tak, že dó programu zaraďuje 
sa pozdvihla i hudobná kultúra tohto mesta. predovšetkým výchovné koncerty a dopi
Dúfame, že sľubné perspektívy rozvoja ňuje ho v patričnom rozsahu zábavnými 
Východoslovenského kraja umožnia i sú- žánrami. 
s tavný a plánovitý rast reprodukcie komôr-''·;." "Vzhľado111 nn túto snahu a aktivitu zod
nej hudby, resp. hudby pre men~ie orches- po,vedný ch pracovníkov je oprávnená nádej 
trálne obsadenie. v tejto oblastí Slovenska. na dobré perspektívy hudobného vzdeláva-

. ~gor Vai4a. nia, na jmä ak sa vyplní ešte jedna medzera: 
. ._starostlivosf o jeho sprístupnenie vo väčšej 

íniere a j študentom-·vysokoškolákom. Veď 
často práve títo tv()ria základ koncertného 
publika, ako sa to jasne prejavuje napr. 

PROBLEM VYCHOVNÝCHK;()NCERTOV 
V KOSICIACH.· . , . 

' ' 
Tento nana jvýš akt~álny 'Ímbblém je sú

časť ou celkového problému Jlúdobného vzde
lania, ktoré je zas odrazom celkovej kultúr
nej úrovn e východného Slovenska. Jej výš
ka je priamo závislá od určitého stupňa 
hospodá rskeho vývoja. Dnes je už taká 
situácia, že popri. rapídnej hospodárskej 
výstavbe môže sa aj otázkam kultúry ve
novať taká pozoŕnosť, akú si zaslúžia. Ak
tuálnym sa stáva už aj problém hudobného 
vzdelávania v Košiciach. Je tu veľká kon
centráciá ·obyvateľstva - príliv robotníkov 
i vysokoškolákov. Nemožno síce povedať, že 
košický hudobný život bol málo p estrý, 
lenže mal jeden · veľký nedostatok: bol ne
pravidelný . Následkom toho zrejme nemo
hol uspokojif potreby hudobnéhe> vzdeláva
nia vz1•astajúceho počtu obyvateľstva. 

Toto mala na zreteli Agentúra pre film, 
divadlo a hudbu, keď sa rozhodla organi
zovať pravidelné výchovué koncerty. V mi
nulej sezóne ure>bili prvý pokus, ktorý sa 
stretol s veľkým záujmom. Tu sa ukázala 
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v Bratislave. · 
Zvláštny druh výchovných koncertov 

predstavujú ešte malé hudobné podujatia; 
organizované Poradňou ĽUT pre Východo
slovenský kraj a Domom osvety, ktoré sa 
uskutočňujú vo vidieckych mestách i na 
dedinách. Tieto sú obsahom i formou pri
merané svojmu poslaniu. Robia ich menšie 
spevácke súbory ľ.UT s vhodným ·slovným 
výkladom. Program je zostavený predovšet
kým zo sborových skladieb slovenských 
skladateľo_v. J e to záslužná práca, len škoda, 
že je sporadická a chýba jej inštrumentálna 
zložka. Tento nedostatok je v ľudovej hu~ 
dobnej tvorivosti na východnom Slovensku 
všeobecný . · 

Na záver možno konštatovať, že iniciatí
va v organizovaní vý~}J.ovných koncertov 
prišla práve včas, lebo všestranný r()zVoj 
kul.t4I;n,ej úrovne východoslo.venského oby
vateľstva urobil otázku hudobného vzdelá-
.vánia ' veľmi naliehavou. . 

N. Hrčkavá, A. Aichová 

úLOHY VSMU 
NA VYCHODNOM SLOVENSKU 

Z p~axe Juhomoravského kraja ·hy som 
chcel spomenúť tento fakt: donedávna, keď 
som ešte pracoval v rozhlase, mali sme tam 
je'dnu starosť. V Brne bol rozhlasový sym
fonický orchester a okrem toho krajský 
symfonický orchester. Oba mali okolo šesť
desiat angažovaný ch ľudi. Vznikla otázka : 
rozširovať oba tieto orchestre, alebo z nich 
vytvoriť jeden poriadny orchester? 

Niekoľko nocí sme nespali, kým sme dali 
súhlas, aby sa rozhlas zriekol svojho sym
fonického orchestra, ktorý v poslednom 
roku svojej rozhlasovej činnosti dostal štát
nu cenu. Pýtali sme sa i takto : je to správ
ne vytvoriť z dvoch telies jedno teleso? 
Neochudobňujeme sa tu o miečo? Nemáme 
pevne trvať na rozširovani oboch orche~
trov ? ·Ukázalo sa, že bolo celkom správne, 
keď sa vytvoril jeden orchester, ktorý ni.á 
120 ľudí a ďalej hrá pre rozhlas. V roz
hlase sa zmenilo k lepšiemu to, že nemá 
starosť o kádre a že má k dispozícii 70 
frekvencii ročne. Toto riešenie bolo teda 
celkom správne. Možno, že raz budú v Br
ne dva orchestre, ale vtedy by sme holi. 
postUpovali kultúrne i politicky nesprávne, 
keby sme boli podľalili demagogickej argu
mentácii a trvali na tom, aby sme mali 
dva orchestre. 

Tu v Košiciach by mal byť orchester -
neviem ktorý, či rozhlasový orchester ale
bo orchester divadla, no myslím, že by sa 
tu nemala opakovať tá istá chyba : chcieť 
všetko zároveň, chcieť hneď krajský sym
fonický orchester, divadelný orchester . a 
rozhlasový orchester, pretože v terajšej si
tuácii to jednoducho nie je fyzicky možné. 
Tých ľudí nevydupeme, kvalifikovaný hu
dobník sa tak ľahko nenájde. 

Súdruh Ferenczy hovoril, že na vysokú 
školu v Bratisla-ve prijmú ročne jedného
dvoch ľudi z východného Slovenska. Táto 
skutočnosť nemôže zodpoveda f hudobnosti 
Východoslovenského kra ja, nemôže zodpo
vedať množstvu talentov, ktoré tu sú, tak 
isto ako kdekoľvek inde. Skôr by som po
vedal, že je tu spevavosť a hudobnosť väčšia 
ako inde. Tieto nedostatky treba hádam pri
písať odborným školám nižšieho stupňa ale
bo kvalite učiteľov a predovšetkým nespráv
nemu výberu tých, ktorí sa prihlásia. Ako 
sa regrutujú tito uchádzači na vysoké ško
ly ? Z určitého okruhu záujmu, to je však 
spoločensko-politická záležistosť, a nie výber 
talentov, ktorý by zodpovedal rozvrstveniu 
talentov. Tu je príležitosť - keď sa hovori 

o spolupráci - aby sa rozvinula starostlivosť 
o výber a sledovanie mlad)'ch talen tov už 
od osemročnej strednej školy, Nám sa na
príklad' v Juhomoravskom kra ji osvedčilo, 
že členovia učiteľského sboru Akadémie a 
konzervatória cestovali z okresu do okresu 
a robili prieskum, a to tak, že preskúšali 
hudobnosť deti. Myslím, ze túto. vec treba 
zdokonaliť, len tak totiž môžeme rozvíjať 
hudobnosť až po profesionalizmus našej ro
botníckej a roľníckej mládeže, ktorej máme 
na školách tohio ill·uhu na jmenej. Tu je nd 
to vhodná príležitosť a okrem toho i p ríle
žitosť pre učiteľský sbor bratislavskej VSMU. 

Jozef Burjánek 

NIEKOĽKO " HISTORICKÝCH OTAZOK " 
MARil POTEMROVEJ 

Dá sa na východnom Slovensku hovoriť 
o archívnom výskume? 

"Velmi ťažko, a keď ai, tak ide o ná
hodné sporadi5!ké vý skumy." 

Má vôbec význam hovoriť o takej práci 
na východe? 

"To rozhodne áno. Niektori skladatelia, 
'!ko H ernerkc,,. Haflinský;. K ohout a iní, sto
Ja rozhodne za namahu. 

Sú východoslovenské fondy ako-tak spl·a
cované ? 

"To nie. Ba nie sú ani patrične koncen
tro·pané. Niečo je v Jasove, niečo v k ošickom 
múzeu a niečo v Státnej vedeckej k nižnici. 
Mal by sa urobiť kompletný súpis týchto 
pamiatok a mali by sa sústrediť na jedno 
miesta.~~ 

To znamená, že by to mal niekto urobiť. 
"Samozreime. Predovšetký m Slovensli.á 

ahadémia vied by sem mala na dlhší čas 
v y slať odborníka." 

Myslíte, že v arclúvoch by sa ešte dalo 
nájsť niečo pozoruhodné? 

"Nechcem byt prorok om, ale bolo by po
trebné prezrieť aj adminístradvne a iné ú
radné alebo súkromné archívy. Veď kto 
hľadá, náide.' A preto by nebolo od veci 
i na tomto poli začat v Košiciach trocha 
intenzívnejšie a cielavedomeišie pracovať." 

(/l) 

*** Cikkerov Juro Jánošík do Hamburgu 

Severonemecký rozhlas v Hamburgu pri
pravuje vysielanie Cikkerovej opery Juro 
Jánošík vo vlastnom naštudovaní s diri
g·e?tom ND v Prahe J. Krombholcom . 
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ĽUDO BELES 

Rozvoj fudovej umeleckej tvorivosti 
na východnom Slovensku 

Oslobodenie našej vlasti hrdinskou Cerve
nou armádou prinieslo nový život i do miest 
a dedín Východoslovenského kraja. Nový 
život vyrastal na ruinách, ktoré zanechala 
vojna. Ožila i umlčaná pieseň. Pieseň, ktorá 
zaznieva pri spoločnej práci rúk a umu, 
a tak pomáha budovať radostný a šťastný 
zajtrajšok ... 

Osvetlime si stručnými poznámkami pät
násť rokov rozvoja ľudovej umeleckej tvo
rivosti vo Východoslovenskom kraji s pri
hliadnutím na úsek hudby vokálnej a inštru
mentálnej. P o r. 1945 ožívajú najmä robot
nícke kultúrne spolky, s nimi ochotnícke 
spevokoly (Krompachy, Rožňava) a dycho
vé hudby (Požiarnici Košice, Kežmarok a 
ďalšie) . Zakladajú sa a vznikajú nové sú
bory, ktoré prinášajú v svojom repertoári 
väčšinou ľudovú pieseň (ide predovšetkým 
o spevácke a ľudové inštrumentálne súbo
ry). 

Februárové víťazstvo pracujúceho ľudu 
prináša do ľudovej umeleckej tvorivosti no
vú krv. Vznikajú početné mládežnícke sú
bory (združujú veľký počet členov, často 
i. nad sto ; sú to spevácke súbory s hudob
ným sprievodom, prípadne rozšírené o t..c'l
nečnú zložku) na pedagogických učilištiach 
(Košice - Sáraz, Kežmarok - Chovanová), 
na stredných školách (Trebišov - Tichý, 
Kežmarok - Konček, Levoča - Krigovský, 
Poprad - Bendik a i.). V programoch mlá
dežnickych súborov prevláda sovietska pies
iíová tvorba, a to ľudová i umelá. Stredis
kami rozvoja ĽUT stávajú sa závodné klu
by ROH, ktoré sa dosť často prejavujú ako 
"kultúrne kombináty" (napr. ZK Východo
slovenských strojární v Košiciach má pô
vodnú i štylizovanú ľudovú hudbu, spevác
ky súbor, orchester, dychovú hudbu, taneč
ný orchester), vytvárajú sa veľké súbory 
piesní a tancov (Magura Kežmarok, Gemer. 
Revúca, Potravinár Trebišov - poznamená
vame, že uvádzame iba tie súbory, ktoré 
sa svojím umeleckým výkonom vyšvihli 
nad úroveľl. v kraji). 

V r. 1953 vznikajú krajské poradne ľu
dovej umeleckej tvorivosti (Košice, Prešov) 
s osobitným metodikom pre hudbu vokálnu 
a inštrumentálnu. Ich činnosť spočíva hlavne 
v metodickej starostlivosti (krátkodobé od
borné školenia, inštruktáže) a repertoárovej 
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pomoci (vypožičiavanie materiálov) súborom 
a krúžkom ĽUT v kraji. Vytvárajú sa priaz
nivé podmienky ďalšieho rozvoja v oblasti 
ĽĽT, zakladajú sa nové a nové súbory 
(napr. Krajská poradňa ĽUT v Košiciach 
p1~ svojom založení prevzala starostlivosť 
nad 400 súbormi všetkých umeleckých úse
kov, už za 5 rokov sa počet zvýšil na vyše 
1100, teda takmer o trojnásobok). Veľký 
podiel na raste nových súborov mali tiež 
umelecké súťaže (pôvodne jednotná súťaž 
ĽUT, v r. 1953-57 súťaž llOH a súťaž tvo
rivosti mládeže, ktorá vstupuje do piateho 
ročníka) . Skoly všetkých typov sú naďalej 
dominujúcim zakladateľom súborov a krúž
kov ĽUT (spevácke súbory: Spišská Nová 
Ves - Zmuda, Pirník, Košice - Hannelová, 
Rozhanovce - Z. Nemeš, Rožňava - Koves, 
spevokol slepeckých škôl v Levoči - Jánoš; 
ľudové súbory na poľnohospodárskych uči
lištiach v Lelesi, l\ledzilaborciach , Bijacov
ciach a i., ukrajinský súbor na Pedagogickej 
škole v · Prešove, maďarský v Roži'l.ave), v)'
znamne sa tu však podieľajú i pionierske 
domy (Košice, Prešov a i.) a odborné uči
lištia pracovných záloh (P oprad, Košice a 
i.) . V nových závodných kluboch ROH, 
zvlášť v období súťaže ROH, p ribúdajú sú
bo:y (Krompach.ľ, Strážske, Slav?šovce, 
Sv1t, Prakovce, Cierna nad T. a 1.). Na 
dedinách už vo väčšej miere preberajú 
organizátorskú starostlivosť osvetové besedy 
(Rejdová, Nižný Klatov, Kendice - sú to 
najmä ľudové súbory), v mestách osvetové 
domy (zriaďujú sa orchestre v Spišskej No
vej Vsi, Levoči a v Kežmarku, ľudové sú
bory v Medzilaborciach,- Michalovciach). 
Repertoár súborov už spestruje nová súčas
ná hudobná tvorba, vznikajú nové druž
stevné piesne, častušky ap. (v súbore Po
travinár Trebišov: Jurkovič, Kavečanský, 
v Krajskom pionierskom dome v Košiciach: 
Lupták, J. Nemeš a ďalší) . Podľa vzoru 
slávnosti v Strážnici vytváraj ú si vlastnú 
tradíciu národopisné slávnosti v Levoči, pre 
ukrajinské súbory vo Svidníku, pre maďar
ské v Gombaseku, v Smokovci v rámci 
Tatranského kultúrneho leta, v niektorých 
okresoch organizujú zase sviatky J.>iesní a 
tancov (Gelnica, Spišská Nová Ves) . 

Podstatný obrat nastáva v období rokov 
1958-59 (uznesenie ú V KSC o osvetovej 



-činnosti, Celoštátna konferencia o Ľ.UT, Sjazd 
socialistickej kultúry). Boj za ďalšiu maso
vosť a výchovný dosah, zvyšovanie ideovej 
.a umeleckej úrovne - to sú základ.nč úlohy 
v oblasti ľudovej umeleckej tvorivosti. Ľ.DT 
dostáva skutočne veľkolepé perspektívy 
rozvoja: zdvojnásobiť počet účastníkov v 
ľudovej umeleckej tvorivosti. Cinnosť orga
nizovanej zložky ľ.UT usmerňujú umelecké 
por!!dné sbory, v ktorých pracujú odborníci 
a . najlepší vedúci súborov. Národné výbory 
vytvárajú kom..isie pre riadenie ľ.UT so zá
stupcam..i zakladateľov súborov ĽUT. Kraj
ský poradný sbor pre vokálnu a inštru
mentálnu hudbu v Košiciach začína viesť 
hudobný skladateľ Jozef Grešák za spolu
práce iniestnych umeleckých pracovníkov 
(Bárta, Sandrik, Salaj, Cížek, Adamec a 
ďalší) . Doterajšie krátkodobé školenie ne
vyhovuje a dostáva novú, účinnú formu: 
uvádza sa systém trojročného diaľkového 
školenia dirigentov, odborné otázky sa riešia 
na seminároch za širokej účasti profesionál
n ych umelcov a ochotníkov. Významnú úlo-
1m plni edičná činnosť krajských p oradní 
ľ.UT (na pomoc začínajúcim súborom sa 
vydávajú materiály inštrul(tívneho rázu, 
:zbierajú a po spracovaní sa opäť sprís:tup
I'íujú materiály regionálneho významu, pod
poruje sa vlastná hudobná tvorivosť získa
vaním a usmerňovaním ľudových a utorov, 
vydáva sa organizačno-informatívny zpra
vodaj k rôznym príležitostiam a pod.). Vý
skum a zbieranie revolučných piesní po
máha oživiť tradície revolučných bojov ro
botníckej triedy a sprístupňuje vo vhodn)'ch 
úpravách pre obohatenie repertoáru hlavne 
spe.váckych súborov. Okresné učiteľské spe
vácke sbory sú (Poprad - Korvín, Spišská 
Nová Ves - Adamec, Prešov - Vaľko, Ko
šický okres - Adamec a i.) popri koncert
nej a zájazdovej činnosti v okresoch živým 
príkladom, usmerňovateľom ideovosti a ume
leckosti repertoáru, začínajú sa viacej zame· 
riavať na organizovanie vý-chovných koncer
tov na školách i obciach svojho okresu a 
pomáhajú šíriť sborový spev a lásku k h u
dobnému umeniu (napr. výzva p opradských 
učiteľov zakladať ľudové spevokoly na de
dine a pioníerske spevácke súbory na ško
lách bola prijatá viacerými učiteľskýini 
speváckym..i shorm..i). Peknú činnosť sledu
j eme na družstevnej dedine (spevácke sbory 
J RD Zbudská Belá, Starina, ľudový súbor 
v Myslave a i.). Okrem už tradične organi
zovaných národopisných slávností začínajú 
sa usporadúvať hudobné festivaly ĽUT. K 
slávnostiam v Levoči sa pripája festival 
l'udových hudieb. Festival dychových hu
d ieb sa uskutočnil v P rešove (december 

1958 za účasti 8 súborov s jedným koncer
tom) a v Kežmarku (jún 1959, 10 zúčast-

~ nených dychových hudieb, v obciach Kež
J!lar~kého okresu boli 3 propagačné koncerty, 
záverečný spoločný program). Spišská Nová 
Ves hosti la zasa spevácke spory (november 
1959, účas~ : 4 detské, ženský, mužský a 7 
miešaných sborov, uskutočnilo sa 5 samo
statných. koncertov a slávnotný koncert so 
spoločným programom). Spevácke sbory sa 
tohto roku zúčastnili na dvoch tematických 
koncertoch v Košiciach (18. január: koncert 
revolučných piesni na počesť 15. výročia 
oslobodenia mesta - 3. apríl: koncert mie
rových piesní z príležitosti osláv 15. v)·· 
ročia vyhlásenia Košického vládneho progra-
rim). · · · 

Po územnej reorganiúcii pripadá veľká 
zodpovednosť za riadenie ľudovej umeleckej 
tvorivosti Domom osvety. Zatiaľ ešte 

. v mnohých okresoch nie sú dobudované 
poradne ĽUT (pri tejto priležitostí myslíme 
najmä na miesta hudobn)'ch metodikov) . 
Umelecké poradné sbory pre ľudovú ume
leckú tvorivosť začali rozvíjať činnosť iba 
v Rožňave a v Poprade. Ak sa má po5ky
tovať súborom poradenská starostlivosť, tre· 
ba vo všetkých okresoch sústrediť, získať 
odborníkov a vyspelých vedúcich súborov 
ĽUT a oživiť všade umelecké poradné sbo
ry. Právom očakávame aj iniciatívu okre
sov v organizovaní vlastných podujatí (mys
líme h udobných okrem okresného kola 
STM). Prv než zakončime letmý pohľad na 
15-ročnú činnosť hudobných súborov ľ.ľT, 
chceme venovať niekoľko slov uznania a 
vďaky dlhoročným pracovníkom, ktorí, ne
hľadiac na svoj vek a často chatrné zdra
vie, venujú sa vedeniu a pomoci hudob
ným súborom ľ.UT, ako sú kapelníci dycho
vých hudieb v Košiciach Gobel a Píša, 
dirigent robotníckeho spevokolu v Krompa
choch Turek, hudobný skladateľ Poschl v 
Prešove a viacerí ďalší (napr. Skasko z Kež
marku účinkuje v dychovej hudbe 60 ro
kov), ktorí s veľkou láskou k hudbe ' 'Y· 
chovávajú nového človeka umením. 

*** V súťaži STM umeleckých škôl - odbor 
skladba - boli účastníci rozdelení do 2 
skupín: prvú tvorili poslucháči konzerva
tórií a druhú poslucháči vysokých škôl. 
Porota (Miloslav Reichl, Jii'i Válek a J osef 
Kotek) stanovila tento výsledok: 

v kategórii vysokých škôl: 
Ján Szelepcsényi, posl. VSMU 1. cena 

(hlavne za skladbu Pieseň nášho I udu). 
Poslucháči AMU v Prahe V. H álek a M. 

Iglo zlskali čestné uznanie. 
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-LADI SLAV SO LT"fS 

Ide o ľudové školy umenia . 

Nepostačuje vždy odstup jedného ~oka, aby sa mohol objektívne a plne 
posúdiť význam toho-ktorého historického javu. Sú však aj také udalosti, 
veľkosť ktorých overí život veľmi rýchlo. 

Od uznesenia Ústredného výboru Komunistickej strany Ceskoslovenska 
" 0 úlohách kultúrneho frontu po Sjazde socialistickej kultúry" uplynul práve 
rok. Vtedy boli všetky závažné návrhy, podnety, ba aj myšlienky vyslovené 
na tomto sjazde i v diskusii pred ním zhrnuté a urobili sa aj potrebné opatre
nia na ich splnenie. Vďaka tomu bol už v uplynulom roku potvrdený mimo
riadny význam Sjazdu socialistickej kultúry v procese našej kultúrnej revo
lúcie. Dokázali to mnohé postupne sa uskutočňujúce závery. A nielen 
v administratívnom či organizačnom zmysle slova. Skôr naopak. Doterajšie 
skúsenosti jasne ukazujú, že v mnohých prípadoch ide o problémy podstatné, 
dotýkajúce sa priam základov našej socialistickej kultúry. 

I. keď mnohé úlohy, vyplývajúce zo záverov Sjazdu socialistickej kultúry, 
boh už splnené, je ešte dosť takých , ktoré sa iba teraz začínajú realizovať 
al~bo ~akajú na svoju realizáciu. Z poslednej skupiny si už teraz zasluhuje 
mimonadnu pozornosť jedna. Pre tú sme však zatiaľ nespravili temer nič. 
A práve splnenie tejto úlohy úzko súvisí s prácou mnohých našich členov, 
ba s celým naším sväzom. -Jej realizácia bude mať pre náš kultúrny rozvoj 
taký ďalekosiahly význam, že si ho zatiaľ dostatočne ani neuvedomujeme. 
Ide o -ľudové školy umenia. 

Už samotný názov veľlDÍ jasne ukazuje, že je to nový druh samostatných 
škôl. A to nielen formou, ale predovšetkým obsahom. V nich budú generácie 
ľudí (už komunistickej epochy) získavať základné znalosti zo všetkých hlav
ných odvetví umenia. Tieto školy umenia budú svojou kapacitou schopné kryť 
najširšie potreby. Najmä v posledných rokoch veľmi dobre vieme, ako aj tieto 
potreby u nášho ľudu rýchlo rastú. A aké obrovské budú o niekoľko rokov! 
Dosiahnu skutočnú masovosť a z potreby prerastú v nevyhnutnosť. Také 
obrovské úlohy čakajú ľudové školy umenia čo do šírky. Pokiaľ ide o obsah 
alebo náplň~ je toho ešte viac. Z toho vyplýva, že pôjde o školy, ktoré budú 
učiť základom všetkých druhov umenia. Bude zaručená nielen šírka, ale aj 
hlbka záujmu poslucháčov. Ich úloha sa nebude redukovať len na výchovu 
mladých talentov alebo výlučne na výchovu mládeže. Cakajú ich ďalšie 
vážne umelecko-spoločenské úlohy. Tieto školy sa stanú strediskom aktívneho 
amatérskeho umeleckého prejavu, centrom rozvoja ľudovej umeleckej tvo
rivosti i sídlom decentralizovanej umeleckej tvorby. Budú to významné 
kultúrne strediská pracujúcich. Do konca roka 1975 ich bude len na Slo
vensku 66. V tom bude ich sila, ale aj veľká zodpovednosť. V ich práci 
a v umeleckej tvorbe, rodiacej sa na týchto školách, bude najbezprostrednejšie 
zachytený tep doby. Ony budú môcť najaktuálnejšie reagovať na všetky 
umelecké požiadavky nášho ľudu. Stanú sa postupne akýmsi najdecentrali
zovanej ším strediskom umeleckých sväzov. Veď v nich budú žiť a pracovať 
mnohí členovia všetkých sväzov. 
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~a budo':aní, tohto školstva budú síce zainteresované všetky umelecké 
svazy,, no tato uloha sa predsa len najbezprostrednejšie dotýka Sväzu slo
vensk?'ch s~lada.teľov .. Hlavnú budovateľskú fázu výstavby ľudových škôl 
ume~1a budu totiŽ .tvoriť základné ~mdobné školy . K svojej doterajšej výučbe 
~udu. po~tupne ~rl.herať vyučovame základov literárnej, čitateľskej, drama
tiCke~ (di,vade}n~J 1 bá~kársk_~j) , tan~čn_ej a výtvarnej výchovy. Takto bude 
u~o~nene ~?zdemu obcanovi oboznarmť sa s tajmi toho umenia, ktoré ho 
naJVIaC zaUJliD3. 

Už . v tretej päťročnici bude na Slovensku pracovať 12 ľudových škôl 
umema. Aby táto revolučná akcia bola čo najlepšie pripravená treba s rieše
ním_ mn~hých vúl.oh začať už teraz. Na príklad s otázkou pedag~gického vyba
vema tychto skoi. Budeme potrebovať mnoho nielen praktičky a odborne 
vyba':ených učiteľov umenia, ale aj teoreticky dobre fundovaných. Dnešná 
prax Je však taká, že na viacerých miestach nevyhovuje kvalifikácia učiteľov 
hu~obných škôl ani súčasným požiadavkám, nieto ešte tým, ktoré ich čakafú 
o me~oľko ~~ko~. _Preto je úlo~ou dňa čo najviac urýchliť nielen personálne, 
a~e aJ kva~.ftkac~e dobudovame hudobných škôl. Pritom treba vychádzal 
melen. z poz~ad_avtek dneška, a~e aj z úloh, ktoré čakajú ľudové školy umenia 
~ bud,uc1_1osti. Veď kádrové poŽiadavky budú také, že ich n ebudeme môcť kryť 
1ba ty mi, ktorí dnes v tejto oblasti pracujú. Súčasne s touto úlohou treba 
teda už teraz zabezpečiť, aby sa okolo hudobných škôl združovali teoretici 
i praktici všetkých odvetví umenia. . 

!3u.dúci uč~telia !udových škôl um~nia budú mať plné ruky práce ešte pred 
zaca~Im vy~1Cv~~a~1a. O~em os.ob:r;e~ <?dhornej i pedagogickej prípravy budú 
mus:eť. vyries!t mektor~ orga~n:~cne 1 tzv. propagačné úlohy. Vzhľadom na 
to, ze . ~de o u~l~e novy typ . s~~ l, bude potrebné ešte pred začatím výučby 
v~budit o ne ~aUJem, ? to naJma u mládeže. Dobrými pomocníkmi pri riešeníi 
ty,chto,, ako ~J ost~tnych úloh, b~d~ .členov.ia. ~ultúrny~h komisií pri okres
nych ?arodnľch vyb?,roch: Bude zavtsieť od IniCiatívy uč1teľov, ako ich 0 tieto 
problem~.zam~ere~UJU. S 1~h pomoco.u sa potom vyriešia aj také otázky, ako 
Je mater1alne 1 priestorove vybaveme. . · 

v Veľn;i vážnou a ~odp,ovednou o_!~zkou bude vypracovanie správnych vy
~covac~ch osnov. ~uto ulohu nemozeme ponechať na vyriešenie niekoľkvm 
Je~othvcom. Musi~ sa na nej podieľať všetci členovia všetkých umeleck§ch 
s;azov v spolupráci s peda~ógmi a inými odb~rníkmi. S diskusiou 0 tejto 
te~e by ?olo treba zacať uz teraz, aby sme aJ v tomto smere boli dobre 
pripravem. 

Tieto otázky sme nadhodili preto, aby sme si uvedomili veľkosť a závažnosť 
úl~h, ktoré ná~ čakaj?. ~ s~ nad nimi hlbšie zamyslíme, pochopí~e, že ide 
o ú!ohy, s~~to~ne s htstonckym dosahom. Ako rýchlo a úspešne ich budeme 
plmť, .z~vlSl .~~ od toh.o; .ako sa na ne správne a včas pripravíme. Musíme 
co. naJr.~c~leJSI~ ~kval~~~ť prácu n~ na~ich hudobných školách. Treba sa 
pripraVIt co ~aJ.ryc~leJsi~, lebo rok Je pomerne krátky čas. Za rok sa však 
dá veľ~ 1fi:Obiť 1 p~1prav1ť. To všetko je v našich rukách. Od tejto prípravy 
bude. zavlSleť, ako uspešne začneme prácu na prvých československých ľudo
vých školách umenia. 
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Pred Celoštátnou konferenciou o umeleckej kritike 

OTO FERENCZY: 

Od súčasnej kritiky sa dnes požadu~~ oveľ~ .. viac a~o. v _min~losti. Podľ~ 
môjho názoru vyso~onáro~n~ úlohy k:1tlk~ moze. splm~ J~dine clovek, ktory 
má za sebou vlastne tvorive umelecke skusenost1, spoJene s vysokou teore
tickou prípl'avou a· dôk~a~ným filozofi~kým -~~olením .. Uvedomujem si, že 
tieto p.ožiadavky sú veim1 vysoké a mektoľl 1ch budu pokladať za pra~
ticky ťažko splniteľné. Ak má kritika vypes.tovať vkus a s~d:~10sť. ~poločnostl, 
bude nevyhnutné urobiť radikálne opatrema, aby ~a bud~c1. kntlk v tomto 
zmysle pripravil už na vysokých školách. Pravda, Jeho študmm bude oveľa 
ťažšie a namáhavejšie; ale výsledok bude tým presvedčivejší, lebo len tak si 
kritika vynúti svoje postaveni~ pro~t:edn~k~ ~edz_i tvorivý~ ume.lcom. a ~~n
_zumentom. Perspektívy rozVOJa naseJ soc1ahst1ckeJ hudobneJ kultury s1 taketo 
hľadisko skôr či neskôr vybojujú. 

STEfAN HOZA: 

Slovenská hudobná kritika má takú istú históriu ako kritika literárna a di
vadelná. Prežívala rôzne výkyvy, a to hlavne vtedy, keď sa kritici príliš od
chyľoval i od normálnych umeleckých požiadaviek, a tak upadli do všednosti. 
Do budúcnosti by sme si ako divadelníci žiadali, aby kritika nebola periodická, 
ale sústavná, nie honor árová, ale obsahová, aby nás sústavne sledovala, pozná
vala náš rast i pokles, to znamená silné i slabé chvíľky, ktoré môžu nastať 
u k aždého, či pracuje telesne alebo duševne. Zvlášť túžime najmä ~- tom, 
aby naša hudobno-divadelná kritika bola konštruktívna v zmysle kntiCkom 
i pedagogickom. Toto je potrebné zvlášť preto, že na čelných miestach SND 
je veľa mladých umelcov, ktorí potrebujú vedenie. Práve v tomto vedení by 
kritika mala vidieť svoju úlohu. 

FERDI NA ND K LINDA: 

Namiesto rekriminácií iba triezva úvaha: Okrajová činnosť produkuje 
poväčšine len okrajové výsledky. V hudobnej kritike tak isto. Až keď niekto 
vloží do hudobnokritickej činnosti celý svoj talent, srdce, vôľu a odvahu a uro
·bí ju stredobodom svojich snažení, povýši ju na umeleckú disciplínu, ktorú 
nikto nebude podceňovať, vyčítať jej neodbornosť, nepružnosť a nevšímavosť. 
Tým sa vyjasnia i mnohé kritériá. Hlavne si však treba uvedomiť, že byť 
aktívne účastný na hudobnom dianí súčasnosti , byť jeho podnecovateľom, 
je omnoho väčšia zásluha ako po krk uviaznuť v hudobnej minulosti : .. 

ANDREJ OCENAS: 

Prekvapivo rýchly rast a novosť vývinového stvárňo';'ania nášho živo~a 
poskytujú človeku denne a denne novú látku na zamysleme. Toto zamysleme 
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, ... 

nad životom nie je ničím iným ako kritickým zvazením úspechov, ako aj 
ojedinelých nedostatkov. Prináša človeku ponaučenie i schopnost lepšie 
vidieť, ale i lepšie tvoriť a usmerňovať ďalší vývin. Ak sa takto dívame na 
beh nášho života, nájdeme v ňom dosť múdrych rád i dobrých činov, ktoré 
nám môžu byť vodidlom na ďalšej ceste. Ak má byť naša kritika úspešná, 
~u~í vyc?ádzať z už spomenutého poznania životných dejov. Mu·sí sa veľmi 
c1thvo pndŕžať spr~vneho smeru rodiaceho sa nového života a jeho vývinovej 
dynamiky. To, čo Je dnes dobré, mohlo byť včera iba fantáziou no pre bu-
dúcnosť už môže byť prekonané . . . · ' 

LADISLAV SLOVAK: 

Co sa týka kritiky hudobnej interpretácie, nie je zatiaľ ešte taká, aká by 
mala byť. Sú to zväčša len recenzie. Neobjektívnosť a neodborn.osť škodia vý
chove poslucháča. J e celkom všedný zjav, že mienka kritiky a obecenstva sa 
ro~c~~?-za. Poslanie kritiky vidím v tom, aby z teoretickej stránky čo najviac 
pr1bhzila reprodukovanú skladbu publiku. 

Kritik by mal poznať všetky reprodukčné problémy reprodukovanej skladby. 
Posluc~áča_ by mal oboznámiť s obsahovou stránkou skladby. Poukázať na to, 
do akeJ illlery bola reprodukcia schopná uplatniť tento · obsah. 

Myslím, že kritik by mal byť do určitej miery spolutvorcom reprodukcie 
~klad?~· Spoluprácu ~eprodukčného umelca s kritikom si predstavujem tak, 
ze k:Itik by mal sed1eť na skúškach a upozoriiovať dirigenta na chyby pri 
:práci~ Bolo_ by}o na osoh di~lu i dirigentovi. Dirigent a kritik by mali navzá
JOm co naJlepsle poznať SVOJe predstavy a názory o prednese skladby. Cieľ 
majú spoločný! 

*** 
OTÁZKA TENDENCE V HUDBE · 

Skladatel musí mít nčjaký svetový názor, a není jinak možné, než že jej 
v:kládá do svého díla, ne však jako neco pľídatného, nýbrž že tvoľí nerozlu
črtelnou součást skladby. Každá skladba je tedy odrazem umelcova názoru 
na svet a společnost, vetšinou bez jeho vedomí, ba často proti jeho vuli. Toto 
umelecké vyjádiení orientace je mi už tendencí, a myslím, že právem protože 
rozhovdující je účin skladby, jenž musí mfrit stejným smerem, jakým byl 
zaostren názor skla~atelúv, a tím už se dílo stává, treba mimodek, šiľitelem 
a propagátorem urč1tého názoru svetového. Platí to ovšem jen o skladbách 
dobrých, jejichž tvurce dovede nalézt výrazové prostredky adekvátni jeho 
myšlence. · 

(Vít Nejedlý: Kritiky a stati o hudbé, Knižnice 
Hudebnich rozhledu, s-v. 3, roč. 1956.) 
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l. 

Beethoven a Slovensko 
Pri príležitosti 190. výročia narodenia ne· 

smrteľného Ludwiga van Beethovena (17. 
12. 1770), ktoré spomíname tohto toku s ce· 
lým kultúrnym svetom, nebude od veci po· 
hovoriť si o Beethovenových návštevách u 
nás a o jeho vzťahoch k Slovensku. 
· Beethoven niekoľkokrát navštívil Brati· 
slavu, ktorá bola v minulom storočí vyhla· 
dávaným mestom predstaviteľov hudobného 
a kultúrneho života. O jeho návšteve v Bra· 
tislave roku 1796 sa nám zachoval list zo 
dňa 19. novembra 1796, ktorý poslal Strei
cherovi do Viedne. List je dnes majetkom 
pani Bauerovej, vdovy po klaviristovi Ha
roldovi Bauerovi v New YorklL Beethoven 
v tomto liste Streicherovi píše, že dostal no· 
vý klavír a 23. novembra bude mať hudob· 
nú akadéiniu v Bratislave. Dosiar však ne· 
vieme, či sa táto akadémia uskutočnila. Press· 
burger Zeitung o nej nijakú zprávu neprinie
s ol. Ervin Major pri svojej návšteve v Bratí· 
slave vyhlásil, že v Budapešti sa nachádza 
<loklad o spomínanom Beethovenovom vy· 
stúpení, presné údaje sa nú však nepodarilo 
zistiť. Nie je vylúčené, že Beethoven mal 
:svoj koncert v niektorom z mnohých šľach· 
tick)'ch palácov, a preto noviny o ňom ml· 
čali. Beethoven bol častým hosťom v Kegle· 
vichovom paláci na terajšej Nálepkovej ulici 
č. 27. Tu navštevoval svoju bývalú žiačku 
B. Keglevichovú-Odescalchiovú, ktorej veno
val Klavírnu sonátu op. 7. Je pravdepodob
né, že Beethoven mal svoj koncert práve 
v tomto ·paláci. Nesmieme zabudnúť ani na 
priateľstvo Beethovena s Hummelom, Hein
richom Kleinom a Batkom starším. 

Ludwig van Beethoven býval častým hos· 
ťom aj u rodiny Brunsvikovej v Dolnej Kru· 
pej. Na domácich koncertoch a predstave! 
niach v zámockom divadle sa tu schádzala 
šľachta z celého okolia a lákala význačných 
hudobníkov a umelcov. V letných mesiacoch 
bývala tu Jozefína (neskóršie Deymová, po· 
tom Stackenhergová) a Terézia Brunsviková 
a ich sésteriúca Talianka Giulietta Guicciardi. 
Podľa Schindlera a Rollanda navštívil Bee· 
thoven Dolnú Krupú v rokoch 1800, 1801, 
1806 a ·1810. Podľa miestnej tradície vznikla 
v tamojšom parku· Sonáta mesačného svitu. 
V kaštieli sa nachádzal známy portrét Te· 
rézie Brunsvikovej od Kallhofera, potrét 
mladého Beethovena, ako aj portrét Jozefíny 
Deymovej. Ob.razy spolu s · cennými ruk o· 
pislnÍ Ludwiga van Beetho.vena. a Terézie 
Brunsvikovej sú od skončenia druhej sveto
vej vojny nezvestné. O tom, že uvedené ru· 
kopisy boli v archíve a v knižnici kaštieľa, 

594 

svedčí súkromný list poslednej majiteľky 
kaštieľ a Márie Pallavicini-Schonhornovej. 
ktorá žije v Taliansku, ako aj bývalý komor
ník Theodor Slezák z Dolnej Krupej. 

Zachoval sa nám však Beethovenov IU· 

kopis "List nesmrteľnej milenke", ktorý sa 
nachádza vo W estdeutsche Bihliothek v Mar
burgu. Beethoven napísal tento list pravde
podobne roku 1801 a poslal ho Terézii 
Brunsvikovej. Kalischerovo tvidenie, že list 
bol adresovaný Giuliette Guicciardi, doko
nale vyvrátil Romain Rolland. Podľa dátu
mu "pondelok 6. júla" moho} Beethoven 
napísať list v rokoch 1795, 1801, 1807 a 
1812. Romain Rolland uvádza, že Beethoven 
napísal list roku 1812 (pritom vyvracia mož· 
nosť roku 1801) a poslal ho Terézii Brunsvi
kovej z Teplic do Karlových Varov. Na 
inom InÍeste (Musikologické spisy R. Rollan· 
da. Beethoven. - Velká tvúrčí období od 
Eroiky k Appasionate, . Praha, SNKLHU 
1957 na str. 252) však hovorí, že roku 1801 
spolu s Beethovenom boli v Dolnej Krupej 
Terézia, Jozefína· i Giulietta! Rolland sa od· 
voláva na Maxa Ungera (M. Unger ·: Auf S pu· 
ren von Beethovens "Unstreblicher Gelieb· 
ten" 1910), údaje ktorého sú sporné. Ma,.'C 
Unger sa okrem iného odvoláva na Prager 
Oberpostamts-Zeitung z roku 1912. V uve· 
dených novinách (Beilage zur K. K. Prager 
Oberpostamts·Zeitung No. 81 zo 6. júla 1812) 
som síce našiel zprávu, že Beethoven odces· 
toval 4. júla do Teplíc, ale knieža Eszterházy 
do Karlových Varov. Beethoven v liste zdô
razňuje, že Eszterházy prišiel súčasne s rum. 
V Okresnom archive v Karlov)·ch Varoch 
nie je ani jediný záznam o návšteve Teré· 
zie Brunsvikovej roku 1812, ha ani v rokoch 
1795, 1801 a 1807. V protokole Okresného 
archívu v Tepliciach (Kurgäste-Protokoll No. 
1870 z roku 8112) je zápis, že Esterházy pri· 
šiel do Teplic až 23. júla 1812. Z Rakúskeho 
štátneho arclúvu vo Viedni som dostal zprá
vu, že Eszterházy pricestoval do Teplíc 8. júla 
1812. V Iflavnom saskom krajinskom arclú
ve v Drážďanoch sa spomínané Eszterházyho 
návštevy nedajú zistiť. 

Beethoven bol roku 1812 v Prahe a v zá· 
padných Cechách, 4. augusta mal koncert v 
Karlových V aro ch a pracoval tam na svojej 
" Osudovej". Nemožno však tvidiť, že hy 
tzv. "List nesmrteľnej milenke" vznikol v 
Tepliciach. 

Beethoven napísal list pravdepodobne ro· 
ku 1·801 (ako uvádza Hevesy a Frimmel) a 
poslal ho Terézii Brunsvikovej z Piešťan do 
Dolnej Krupej. Beethoven v liste píše: 

" ... ked' odchádzala pošta do K . .. " Týmto 
" K" nemyslel Karlove Vary, ale Dolnú Kru· 
pú (Korompa). Dalej spolnÍna zlé cesty, čo 
prezrádza, že išlo o dedinské cesty z Pieš· 
ťan do Dolnej Krupej. Poštové spojenie me· 
dzi Piešťanmi a Dolnou Krupou som dosiaľ 
nezistil. Pošta išla pravdepodobne cez Trna· 
vu alebo cez Hlohovec. Na mape "Hunga· 
ria" z roku 1806 od J. Lipszkého som na· 
šiel .z Hlohovca dve cesty popri Váhu (Bee· 
thoven píše : Eszterházyho stihol na tej druhej 
obvyklej ceste sem ... ). Theodor Frimmel 
v "Biihne und Welt" uvádza, že knieža Pa
vol Eszterházy (ktorý bol roku 1812 vyslan· 
com v Drážďanoch) hol roku 1801 v istých 
hornouhorských kúpeľ och (Piešťany?) . 

Beethoven skutočne navštívil Piešťany, 
ktoré boli už v minulom storočí známyini 
kúpeľlnÍ a veľmi často ich vyhľadávali umel
ci. Podľa tradície býval v kúpeľnom dome 
a neskoršie vo vile grófa Dezassa, dnes vila 
" Bacchus". O tom, že Piešťany boli Beetho· 
venovi známe, svedčia jeho konverzačné zo· 
šity. V rozhovore s Breuningom (83. zošit, 
január 1827) sú zaznamenané vety "Ty a 
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otec, obidvaja by ste mali ist tohto leta do 
kúpeľov" a "Otec pravdepodobne ide do 
Badenu - Piešťan (Piešťany v Uhorsku)". 

O Beethovenovom pobyte v Piešťanoch 
vzniklo veľa nepodložených tvrdení. Podľa 

· miestnej tradície pracoval tu na svojej IX. 
symfónii, podľa Jóba Páala zložil v Piešťa· 
noch "Sonátu mesačného svitu". 

Veľa palnÍatok na Beethovenov pobyt na 
Slovensku sa zničilo povodňou, ktorá pred 
druhou svetovou vojnou postihla aj kaštieľ 
v Pálfalve. Mnohé pamiatky spolu s Bee
thovenov)'ID portrétom od Isidora Neugassa 
sú aj v Taliansku (vdova po poslednom 
Brunsvikovi sa vydala za markíza Capponi~ 
ho). Veľa nejasností hy nám iste osvetlil 
denník Terézie Brunsvikovej (dnes v majet~ 
ku Eotvos Lóránd Tudományegyetem Egye
temi Konyvtár v Budapešti), ktorého čiastku 
uverejnila Marianne Czeke. Podrobnosti o 
Beethovenových návštevách u nás a o jeho 
vzťahoch k Slovensku si vyžadujú dlhšie 
štúdium v našich a zahraničných archívoch. 

Anton Klodner 

BOHUSLAV MARTINU 
(8. 12. 1890 - 29. 8. 1959) 

Iba zákerná, zhubná a nevyliečiteľná cho· 
roba mohla zlomiť život muža, na ktorého 
vitalitu a telesnú r ezistenciu hľadela lekár
ska veda ešte pred niekoľkými rokmi s ú
žasom. V lete roku 1946 učil na slávnej 
Kusevického škole v Berkshire v Amerike 
a nešťastným pádom si rozrazil lebečnú 
kose až tesne k chrbtici, ktorá sa rozštie
pením kosti stlačila. Bol zasiahnutý aj nerv 
pravého ucha a hlavný cirkulárny nerv. 
Podľa názoru amerických a neskôr i európ· 
skych lekárskych autorít .mal byť Martinú 
po páde mŕtvy alebo fyzicky celkom ochro· 
men ý. Nestal o sa tak a všetci lekári ob di· 
vovalí jeho výnimočnú odolnosť. Odniesol 
to iha sluch, pravé ucho celkom. Ešte viac 
sa zvýšila jeho plachosť a samotárstvo, ale 
iha navonok: tvorivá činnosť sa prehlbila 
a znásobila. 

"Na niečo sme zabudli," písal v tomto 
osudnom roku z Ameriky, keď prežil úraz 
a učil sa znovu chodiť a v závratoch sklá
ňal hlavu nad putitúrami: myslel na posled· 
né veci človeka. Dokončil Toccatu e due 
canzoni, v ktorej je uprostred druhej can· 

zony zachytený zlom jeho života. Neoby· 
čajne pomály písal VI. sláčikové kvarteto, 
venované žene, ktorá ho v ťažkých chví· 
ľach po úraze opatrovala. Vtedy hol duchom 
doma a závidel mi, že chodím po kopcoch 
na Vysočine okolo . jeho rodnej Poličky. V 
jeho hudbe sa čoraz viac uvoľňovala zvlášt-. 
na, nevysvetliteľná sila, niečo bezprostred
né a veľini silné, verkolepá skúsenosť pre 
skladateľa i pre posluchái'.a, skrytá .energia 
a z nej vyplývajúci vnútorný zákon a 
vzťahy žijúceho organizmu. Jeho hudobná 
reč, vždy podrobená akémusi Jlleradlu a 
určitej rezerve, zostala vždy osobitá a svoj· 
ská, nezľavujúca takmer nič z nadobudnu· 
tých skúseností päťdesiatročnej bohatej ži
votnej práce. Skôr ju korunuje priamym 
hudobným prejavom: "nekalkuluje, niečo 
vyjadruje" - ako sám povedal. 

Tvorí čoraz viac. Katalóg jeho diel, ktorý 
sa (vrátane m1adistvých diel) blíži počtu 
400, medzi nÍinÍ 16 opier a 12 baletov, 
rástol v posledných rokoch veľini rýchlym 
tempom. Len za necelých posledných päť 
rokov, od septembra 1954 do mája 1959, 
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z ktorých deväť mesiacov strávil v ne
mocnici alebo ako rekonvalescent, vyšlo z 
jeho tvorivej dielne 36 nových diel, z toho 
3 opery, 4 orchestrálne a 3 koncertné diela, 
9 komorných, 12 vokálnych a 5 klavírny ch 
skladieb. Svoju celoživotnú nadľudskú prá
cu konči kantátou " Proroctvo Izaiáša" (na 
text 24. kapitoly Izaiáša z Knihy prorokov 
Starého zákona) pre mužský shor, violu, 
trombón, tympany a klavír. Je to posledná 
zpráva o jeho práci z 26. apríla: "Pracu
jem teraz pomaly." Chcel nájsť pokoj v 
Nice, kde na jar pár týždňov odpočíval 
medzi nebom a morom, opäť na terasách 
Mont Boron, na mieste, kde sa v posled
ných rokoch zrodilo niekoľko jeho krásnych 
národných · českých diel. 

Blížiaci sa koniec života tušíme už v sklad
bách z prvého štvrťročia tohto roku: v No
nete s otrasnou voľnou časťou a záverom, 
v ktorom sa hudba stráca do neznáma; v 
Styroch madrigaloch pre miešaný shor, kde 
sa v tretom madrigale ľud ove spieva . 

V tejto hudbe, komponovanej krátko pred 
smrťou, nie je nič bolestínske. Sú to mužné, 
pozitívne p rejavy, aké sme od neho vždy 
počúvali, preniknuté ľudskou túžbou po 
krásne, tým, čomu on hovorieval "secular", 
čím mienil prvotný ľudský cit, k torý je 
údelom všetkých rudi. 

Martinu bol prostý, zdravo mysliaci člo
vek. Na jeho všeobecný filozofický názor 
malo vplyv čítanie indickej a čínskej litera
túry, najstaršej i novšej, čítanie kníh, ktoré 
sú večné svojou múdrosťou. Staré indické 
spevy duchovného poznania (Rigveda) ako
by už v samotnom názve obsahovali pod
statu jeho hľadania pravdy a zmyslu ži
vota, zvláštny druh poznania a vnútornej 
p ravdy, ktorý cítime v mnohých jeho sklad
bách a ktorý vyvoláva v poslucháčovi silnú 
a živú emóciu. Upanishady, filozofia Yoga, 
duševné sebaovládanie a sústredenie, indické 
epické diela, bájky a rozprávky, kolískou 
ktorých je India, s tý mi sa Martinu znovu 
stretával v textoch českých rozprávok, k to
ré zhudobnil, aforizmy, paraboly a legendy 
a indické myslenie roky pútali jeho pozor
nosť, niekedy tlmočené a dnešnému cíteniu 
p rispôsobené súčasnými au tormi (napr. 
Krisnamurti a jeho kniha Prvá a posledná 
sloboda, k torú Martinú v posledných rokoch 
často čitaval) . Jeho pomer k indickej du
chovnej kultúre hol na míle vzdialený od 
povrchných názorov na budhizmus a hindu
izmus : ako umelca ho zaujímala hlavne 
bohatá a tvorivá predstavivosť indickej li
teratúry a filozofie, ktorá mala vplyv na 
čínske náboženstvo i literatúru. I v čínskej 
múdro.sti ho zaujalo to, čo sa nepremenila 
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na systém, konečný a "conditioned" (an
glické slovo, k toré Martinú často používal, 
ked' hovoril o umele vykonštruovanom 
myslení), v logický mechanizmús, aký nie
kedy budovali európski filozofi. "Kanta 
som inštinktívne nikdy nehľadal, ani ostat
ných filozofov , z ktorých naša kultúra žije_ 
Preto som veľa čítal ázijské pramene indické 
a čínske," písal mi nedávno. Cinska zvlášt
nosť a jej po·dsta tný príspevok do filozofie 
ako takej zodpovedala jeho osobnému za
loženiu, ·pretože smerovala k prirodzeným, 
živým hodnotám. Pri týchto našich disku
siách sa nakoniec s úsmevom spýtal: "A 
čo Judia dýchali predtým, než objavili kys
lík?" Cínsky humanizmus v svojej podstate 
sa mu javil ako obraz ľudských vzťahov 
pri správnom oceneni ich hodnôt a motí
vov. Domnievam sa, že v čínskej filozofii 
by bolo možné nájsť dosť paralel s vróde
nými a získanými vlastnosťami Bohuslava 
Martinu : význam, ktorý prisudzoval jed
noduchým veciam; z ich krásy sa · vedel 
pokojne, ale hlboko tešiť. Niektoré para
doxy čínskych mudrcov (Laotse, Kniha Tao) 
zvádzajú dokonca k aplikácň na jeho život
nú prax a jej zásady, ktoré svedčia o skla
dateľ ovej skromnosti, s ktorou prešiel ži
votom, často osobne nepozorovaný . Zato 
tým viac vyrástlo jeho dielo. 

Východná literatúra sa mu stala merad
lom, ktorým hodnotil západnú literatúru. 
Z tejto súťaže vyšlo veľmi málo súčasných 
spisova teJov bez úhony. J eho filozofickej 
orientácň sa hádam najv iac približil Anto
ine de Saint-Exupery, francúzsky letec a 
básnik. Jeho knihy a najmä rozsiahla po
smrtná báseň v próze " Citadelle" vyvolali 
u Martinú v posledných rokoch obdiv a 
odozvu ako máloktorý súčasný spisovateľ 
s výnimkou Georgea Neveuxa a Nikosa Ka
zantzakiho. Skladateľa a spisovateľa-letca 
najsilnejšie spájal obdiv pravdy ľudských 
vzťahov podľa zákona odplaty a lásky , 
všetko povedané celkom novou rečou, hud
bou a slovom, plody skutočného tvorenia. 
Druhá z orchestrálnych " Parabol" Bohuslava 
Martinú, komponovaná v júli 1957 v Ríme, 
má názov Parabola o záhrade a m otto zo 
Saint-Exuperyho : 

" Idem , idem a idem. A keď sa ocitnem 
v záhrade, k torá je pre mňa domovom vôní, 
sadnem si na lavicu. Hľadím. Sú listy, ktoré 
odlietajú, a kvety, ktoré vädnú. Cítim všet
ko, čo zomiera a čo sa rozkladá. Nijako 
ma to nezarmucuje. Som b delý ako na ší
rom mori. Nie však trpezlivý, lebo nejde o 
nejaký cieľ : že idem, spôsobuje mi pote
šenie. Záhrada i ja ideme od kvetov k plo-

, 
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dom. Ale cez p lody k semenám a ce7. se
mená ku kvetom roku b ud úceho." 
Keď Martinú citoval toto motto, k ládol 

dôraz na slová "že idem, je moje potešenie" 
(le plaisir étant de la marche) a na pasáž 
" cez semená ku kvetom roku budúceho". 
S takouto múdrosťou kráčal ku koncu svo
jej životnej cesty . Ked' už vedel - čo vie
me od svedkov jeho posledných chvíľ -
že je nenávratne stratený, očakával smrť 
veľmi statočne a odchád zal pokojne, zmie
rený so svojím osudom. 

Ak sa celkové duševné rozpoloženie... Bo
huslava :Mar tinu v posledný ch roltoch života 
vyznačovalo čoraz silnejším p ríklonom k 
prostým a priamym hodnotám života a 'e
domým odklonom od prázdnych abstrakcii 
a planého intelektualizmu (ako mal rád 
Kazantzakiho román Alexis Zorba, román 
človeka primitívneho, ktorý to, čo nevie 
vyjadriť slovami, zatancuje alebo rozpovie 
v rozprávkach!), mal i jeho pomer k hudbe 
od samého začiatku niečo z pomeru pri mi
tivny ch ľudí k prírode a životu. Keď som 
od neho žiadal definíciu jeho najkrajšej 
melódie, ktorú mi sám označil v IV. symfó
nň, jednoducho povedal, že je to príroda . 
Casto o sebe tvrdil, že je vonkoncom vidie
čan, a zdôrazňoval svoj inštinktívny pomer 
k neznámym veciam: " Teda zasa iba život, 
a nie veda." Jeho reakcia - koncom júna 
1958 mi napísal svojím originálnym slohom 
- bola "vždy instinkt, ale ne to, co se teď 
v m oderrú složité vede nazývá instinkt, 
nýbrž ten primární, primitivní, to jest znáti 
bez znalosti". Chcel, samozrejme, povedať 
"vede ti bez znalosti". 

P ri jeho myšlienkových pochodoch som 
sa zdržal preto, že Martinú nemal jedno
značne vyhranenú povahu. Bez preniknu tia 
do niektorých jeh o povahových a duševných 
čŕt by bolo ťažko objasniť beh jeho života 
a ob rovské, pôvodnosťou a dokonalosťou 
prekvapujúce dielo. Neznášal, aby sa o ňom 
a o jeho práci m·ažovalo podľa systému 
príčin a následkov. Celý jeho život, ako 
tvrdil, pohyboval sa súbežne na dvoch pro
tichodný ch líniách, a to (citujem jeho slo
vá) : "medzi akousi vrodenou naivitou a 
medzi druhým pólom vedenia, znalostí a na
učenej inteligencie. Zivot ako chlapčensk)', 
detský, a pritom vzdelaný a informovaný, 
ako sa patrí na občana 20. storočia". Tvrdil, 
že v umelÚ je potrebné, aby sa tieto d \·a 
p rotiklady stretli. 

V scénických p rácach Bohuslava Marti
nú, v jeho operách a baletoch sme sved
kami inštinktívnej integrácie, s ktorou vy
berá a triedi materiál, vypúšťa, čo mu 
nevyhovuje, niekedy sp racováva i cudzie 

prvky tak, aby dokonale zapadli do toho
ktorého diela. Hudobná predstava diela je 
tu prvotná, zákla dná. Je to pocit orga
n ického celku, ktorý u Mar tinú tvorí zá
klad diela. Ak vstúpila senzácia' celku do 
jeho vedomia, držal svoje dielo - tak po
vediac - pevne v rukách ako po stránke 
formy, tak aj emocionálne. Kládol zvlflštny 
dôraz na p resné vyjadrenie a vzďaľoval sa 
od všetkých zveličených citových výbuchov. 
J eho cieľom bolo dospieť k dokonalému 
p rejavu výlučne hudobnými p rostried kami. 

Hlavnú charakteristiku skladateľského u
menia Bohuslava :Martinu a jeho osobitého 
výrazu tvoria, domnievam sa, nové formu
lácie tých hudobných právd, čo sú a zo
stanú večné, litorým dal súčasn)· zmysel 
a použil ich svoj ským spôsobom, prežiaril 
novým svetlom a nimi vyjadril stále nové, 
až dovtedy neznáme hudobné obsahy. J eho 
typický výraz tvorí češstvo, k torým je h l
boko poznačená jeho tvorba, češstvo, ťo 
preniklo do všetkých p rejavov od drobn·ých 
pes~čiek po veľké symfónie, kantáty a 
scénické diela, či ich už komponoval na 
české alebo cudzojazyčné texty: do roz
košnej, smetanovskej Mirandoliny na ta
liansky text, do drámy veľkého ľudského 
lyrizmu Grécke pašie s a nglickým te,.-xtom, 
do Neveuxovho Thesea (Ariadna) na fran
cúzsky te;xt. S akou prirodzenou samozrej
mosťou a s umeleckým presvedčením českého 
muzikanta z východn:)-ch Ciech, kra ja Sme
tanovho, vy dobyl si p red 35 rokmi pevné 
miesto v Paríži, kde sa zrodili jeho veľké 
národné divadelné diela Spalíček, Hry o 
Márii, Divadlo za bránou ! Pol storočia od 
Dvorákovej Symfónie z Nového sveta za
znelo v tej istej koncertnej sieni v New 
Y orku šesť nových symfónií Bohuslava 
Martinú i mnohé ďalšie orchestrálne a ko
morné diela. V jeho opernom spracovaní 
p rechádza Klicperova Veselohra na moste 
s najväčšími poctami celým svetom. Chu
dobný chlapec z Vysočiny zasadzuje svoje 
rýdze češstvo do rámca svetovej kultúry a 
povyšuje českú hudobnú reč na univerzál
nu, zrozumiteľnú a obdivovanú reč plane
tárnu. 

Mnohé z jeho plánov zostali však ne
splnené. Boli medzi nimi a j projekty no
vých scénických diel n jeho r ukami už 
prechádzali námety a hry starších českých 
autorov, ktoré mienil zhudobniť. Stvrť roka 
pred smrťou pomýšľal Martinu na novú 
komick ú operu. Bol to Labiche (Najšťast
nejší z troch), o lib rete vyjednával už s 
Georgom Neveuxom. Do toho prišla choro
ba, dlhé, pozvoľné umieranie a smrť. Bo
lestná a stále neuveriteľná. 
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Oskar Nedbal zblízka 
CK 30~ výročiu smrti) 

l keby som nebol blízkym pribuzným 
Oskara_ Nedbala, nemohol hy som pri 30. 
výročí jeho smrti zostať ľahostajným. Táto 
svojská osobnosť zasiahla príliš hlboko do 
môjho ľudského a hudobného vývoja. 
Mladučký Oskaŕ prišiel ·na pražské kon

zervatórium dohre pripraven)·. V - rodine 
táborského advokáta dr. Karla Nedbala za
obérá· sa hudbou ·všetkých sedem detí tak 
dôkladne, že trom z nich sa stane životným 
osudom. Aká je to náhoda, že. hneď v škole 
zasadá- só svojimi spolužiakmi Karlom HoH
mannom, Josefom Sukoŕn a Ottom Serge
rom .ku kvartetovým pultom; vzniká ideál
ne - združenie, ·ktoré ako prvé · z ·dnešného 
pýšného radu . českých komorn)·ch 'télies 
pod menom . Ceské kvarteto šíri po svete 
kle11oty ·českej hudby ..,:. Smetanove á Dvo· 
ŕákove diela.· 

Cosk9ro je však na štvoro delená svetová 
vychýrenosť mladého violistu tohto sláv
miho združenia; ktoŕý už ako komorny hŕáč 
upozorňovál na svoje eminentné dirigentské 
nadanie vo všetkých hudobný ch centrách 
Európy. _ 

Strýcova priebojnosť holá v rámci skôr 
lyrického · ladenia našej rodiny celkom mi- 
m«?riadnym zjavom. Keď v roku 1907 za
ložený Wiener Tonkiinstlerorchester zveril 
vedenie do rúk tohto energického chlapa, 
otvorili sa jeho rozletu nečakané možnosti. 
Komorná tradícia Ceského kvarteta vydala 
v presunutí na orchestrálne pole najkrajšie 
p lody. 

Vo Viedni zapadá Nedbal do prostredia, 
v ktorom nová a svieža nôta jeho interpre
tácie nachádza najživšiu odozvu, jeho pri
rodzené muzikantstvo stáva sa tu vítaným 
protikladom klasic,izmu Felixa Weingartne· 
ra a akademickej akríbie Ferdinanda Loewe
ho. Hádam možno povedať, že práve v čase, 
keď v dvornej opere vládne veľký zjav 
Mahler a pri ňom dozrieva mladý Bruno 
Walter, stáva sa Oskar Nedbal na jpopulár
nejším hudobníkom Viedne. 

Svojím neafektovaným a nenúteným vy
stupovaním si získava sympatie orchestra. 
Nie je malicherný ako Wiliam l\{engelberg, 
ani zaujatý rečnením ako Hans Biillow, 
ktocy svojimi improvizovanými prejavmi 
rozčuľoval účinkujúcich i obecenstvo. Verí 
v dirigentské fluidum, a to prúdi zo všet
kých pórov tohto fyzického kolosa. 

Vo Viedni uskutočňuje svoje najväčšie 
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dirigentské zámery a mne, ktor)· som hol 
v tom čase členom jeho orchestra, zostáva 
nehynúca spomienka na dve sezóny, keď 
som prežíval krásne večery v sále vieden
skej Hudobnej spoločnosti. 

Dirigentstvo holo iste najcennejšou zlož
kou strýcovho mnohostranného talentu. Do
mnieVam sa však, že ak by niekto chcel 
hľadať kľúč k jeho najvlastnejšiemu ja, 
musel by sa pridŕžať jeho skladateľského 
diela. To je - hoci väčšinou patrí k tzv. 
ľahkej hudbe - najvernejším obrazom jeho 
svojráznej osobnosti, nezaťaženej módnymi 
heslami. Tu hýri rytmus plnou dôraznosťou, 
melódia mäkkou vláčnosťou a zvuk labuž
níckou ľahkosťou. 

Po .rdzpade monarchie a viedenského hu
dobného života politické pomery donútili 
Oskara Nedbala opustiť Viedeň. V Prahe 
boli však pre bezprizorného umelca zatvo
rené dvere. Vyhovujúce miesta boli už dáv
no pred jeho príchodom obsadené. Doma 

-bol nádpočetný, ak nie priam nevítaný. 
Umele vyvolaná kampaň, obviňujúca ho z 
rakúšanstvá, vykonala svoje dielo. Ponuka 
.Slovenského národného divadla zootala ako 
j~diné riešenie. Divadlo nebolo však pravým 
pôsobiskom pre nepraktického, dôverčivého 
človeka, ktorého postoj, taký ľudský a tak 
málo riaditeľský, nevedel čeliť zlej konjunk
túre doby a najmä zlomyseľnosti už vtedy 
fašisticky zameraných úradov. Zostrujúce 
sa pomery nemohli viesť inde ako ku ka
tastrofe. Osud, obľubujúci paradoxy, insce
noval tu jeden z najväčších. Oskar Nedbal, 
vždy tak radostne zanietený pre život, zvo
lil si ako päťdesiatročný v Záhrebe na 
Stedrý deň roku 1930 dobrovoľnú smrť. Di
rigovanie slávneho V alse triste pred oper
ným predstavením nasledujúceho dňa za 
veľkého pohnutia poslucháčov mi holo -
ako vtedajšiemu opernému šéfo"i ním ve
deného divadla - smutnou povinnosťou. 

Nie je ľahké spravodlivo sa postaviť k 
Nedbalovmu zjavu. Ťažko je nezbadať istú 
črtu bohémstva v jeho ľudských aj ume
leckých vzťahoch. Cr ta, ktorá je typická -
práve pre favoritov F ortúny. Ťažko sa dá 
pochopiť dualizmus jeho umeleckej osob
nosti, ktorá tou istou rukou produkuje ľah
kú a reprodukuje najvážnejšiu hudbu. No 
popri všetkých nevyjasnenostiach nedá sa 
poprieť jeho až detsky dobromyseľná ľud
skosť. Ned á sa zatajiť ani to, že pred tri-

Č<!!Oké kvart eto v pôvo dnom 
zložen i, Sediaci zľava: Karel 
Ho ffmann, Oska r Nedbal ; sto
j-aci zľava: Otto Berger a Jo-

sef Suk 

dsiatimi rokmi odišiel naozaj veľký český 
dirigent. Ceský ako máloktorý svojou slo
vanskou senzibilitou a živelným rytmickým 
cítením. 

Prípad Oskara Nedbala je ťažkou obža
lobou ľudí, ktorí v tom čase rozhodovali o 
osudoch českého divadelníctva. 

A predsa: k to by pochyboval, že tu h cil 
prežitý bohatý rimelecký život svojím spô
sobom tak dokonale, že by sa mu dalo 
závidieť ? Pokiaľ, pravda, pokladáme závisť 
za nerozlučnú sprievodkyňu všetkých mi
moriadnych zjavov. 

Karel Nedbal 

Čitateľom, spolupracovníkom 

a 

priaznivcom časopisu Slovenská hudba 

ve l' a tvorivých i osobných úspechov 

v Novom roku 1961 želá 

RED9Il(CIS1 
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VZÁCNE JUBICEUM 

íK 40. výročiu pedagogickei činnosti zasl. učitelky A. Kafendovej} 

V súvislosti s existenciou H udobnej školy 
pre Slovensko, založenej v r . 1919", ktorá po-
stupne prerastala v školu konzervatoriálneho 
typu, nesmieme zabudnúť na meno profe· 
sorky Anny Kafendovei, rodenej Zochovej, 
kto,.rá v tomto školskom roku spolu s man· 
želom, docentom :Fricom Kafendom, nosíte· 
fóm Radu práce, slávi 40. výročie svojej 
pedagogickej i wneleckej praxe. Jej meno, 
činnosť a význam spájali sa vždy s menom 
Frica Kafendu, ktorý má okrem iného ne· 
smierne zásluhy o organizačné vybudovanie, 
o umeleckú úroveií a zabezpečenie ďalšieho 
rastu Státneho konzervatória. Nositeľ Radu 
práce Frico Kafenda venoval vybudovaniu 
tejto školy energiu a elán svojich najlep· 
ších rokov a dnes je už na zaslúženom 
odpočinku. / 

O jeho živote, práci a diele vyšla už aj 
monog rafia. Určite nebude zveličené, ak 
tvrdíme, že pedagogická a umelecká čin~ 
nosť jeho manželky nebola doteraz QOStatoč· 
ne a správne ohodnotená a vyzdvihnutá. Hu· 
~obných vedcov či klavírnych peaagógov 
čaká teda čestná úloha vyplniť túto citeľnú 
medzeru v našej klav írnej p edagogike a 
metodike. 
- Profesorka Kafendová patri k -tým pe· 
dagógom, ktorí kladú na oltár umenia ce· 
lého človelm, vyžadujú t o však aj od svo· 
jich žiakov. v svojich pedagogických požia. 
davkách bola vždy prísna a neúprosná, ne· 
znášala kompromis a povrchnosť. Je to 
sebakritická učiteľka vzácnych kvalit, ktorá 
nehľadí na čas ani na peniaze a plným 
priehrš tím rozdáva plod~ svojho vyhranené· 
ho realistického umenia. 

Vo vyučovacej metóde kladie profesorka 
Kafendová na prvé miesto emocionálne 
stvárnenie realizmu a obsahu skladby. Nikdy 
n ie je spokojná s púhym, i keď bezchyb· 
ným technick)'m zvládnutím diela. Pri práci 
so žiakom sa nepridŕža jediného zo zná· 
mych smerov, najmä nie výlučne fy úologic
kých, ale v niká vždy hlboko do psychiky 
toho-ktorého žiaka, a tak spája poznatky 
fyziologických metód s prísnym rešpekto· 
vnnim a preferovaním psychologického za· 
loženia svojich zverencov. Pr i riešeni peda· 
gogických problémov nepozná šablóny a vy· 
naliezavo nachádza vždy nový p rístup k duši 
mladých adeptov klavírneho umenia. Zú· 
častňuje sa na každom vystúpení svojho 
žiaka, aby pri "sťažených p odmienkach" 
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mohla vybadať na hodinách ináč skryté 
slabiny žiaka a podľa toho zamerať svoju 
ďal ši u prácu. Pri tejto príležitosti treba tiež 
vyzdvihnúť tú skutočnosť, že ako plne zod
povedný p edagóg p rofesorka Kafendová pus· 
tí žiakov vystupovať iba s dokonale vybrú
senou a po každej stránke zvládnutou sklad
bou. 

V otázke repertoáru vie ísť s duchom do
by. - J ej žiaci hrávajú všetko - od baroka 
počnúc a novinkami posledných dn í kon· 
čiac. Významné miesto v študijných plánoch 
adeptov klavírneho umenia z jej triedy za· 
ujíma propagácia diel slovenskej klavírnej 
literatúry. Ziaci zaslúžilej učiteľky Kafen· 
dovej štmlujú diela Bellove a skladby naj· 
staršej generácie laureátov štátnych cien až 
po najmladších komponistov - posluchá· 
čov Státneho konzervatória. Azda niet ani 
jednej významnejšej slovenskej skladby pre 
klavír, ktorú by Kafendová so svojimi žiak· 
mi nebola študovala. 

Slovenskej verejnosti je pomerne málo 
známa jej koncertná činnosť (do r. 1942), 
i keď, pochopiteľne, netvorila ťažisko jej 
práce. Treba však vyzdvihnúť príznačný 
moment pre jej vzťah k slovenskej h udbe 
a národu vôbec. - V poprevratových ro· 
koch, keď sa kládli základy slovenskej hu· 
dobnej kultúry a bol priam katastrofálny 
nedostatok vzdelaných slovenských hudoh· 
níkov, Anna Zochová ako prvá Slovenka -
absolventka konzervatória odmieta vábnu 
možnosť štipendia a štúdia vo Francúzsku, 
a tým obetuje i vavríny zahraničných kon· 
certn)·ch pódií. Prijíma pozvanie Miloša 
Ruppeldta na miesto učiteľky Hudobnej 
školy pre Slovensko v Bratislave. Národ po· 
treboval vtedy drobnú prácu svedomitého 
pedagóga viac ako slávu klavírneho virtu· 
óza - a ona vedela pochopiť, kde je jej 
miesto. 

Pri hodnoteni jej koncertnej činnosti mu· 
síme vyzdvihnúť predovšetkým výchovný 
moment, ako spolu so svojimi kolegami zo 
školy vychovávala najmä v Bra tislave, ale 
aj v iných mestách po Slovensku, vkus vte· 
dajšieho, prevažne z radov nemeckého a 
maďarského meštiactva sa grupujúceho obe· 
censtva, ktorému vyhovovali poväčšine diela 
romantizmu. Kafendová prebojovávala na 
svojich sólistických a komorný ch vystúpe
niach diela českého roman tizmu a moderny 
(Smetana; Dvoi'ák, Suk, Novák, Janáček a 

-iní). B ola členk<>u tria "Slovensko v -piesni", -
koncertovala spolu s Norbertom Kubátom, 
Tomášom Svobodom a Gabrielom Poulínyim. -
Interpretovala tiež rukopisné novinky svoj· 
ho manžela a najmä diela nastupujúcej mla
-dej, pokrokovo orientovanej slovenskej skla
,dateľskej generácie, p redovšetkým _Moyzesa 
.a Suchoňa. Patrila k prvým interpretkám 
Suchoňovej Baladickej suity. Významná je 
jej sólistická i komorná činnosť v R ádio· 
jurnále. 

Vtedajšia kritika vyzdvihovala jej zna· 
me:nitý technický základ, jemnú a širokú 
-dynamickú paletu, energický úder, tempe· 
ramentný a vrúcny prejav, zdravú muzi· 
k alitu a úprimnosť prejavu. 

Práci s mládežou venovala svoje na jkra j· 
š ie roky. V boji o existenciu Státneho kon· 
:zervatória (predtým Hudobnej a dramatic
kej akadémie) stála verne po boku svojho 
m anžela a v boji za najvyššie méty klavír
neho umenia pokračuje naďalej i vo veku, 
keď väčšina ľudí žije už na zaslúženom 
odpočinku. 
~emôžeme nespomenúť jej pôsobenie na 

VSMU, kde v jej triede oprávnené nádeje 
vzbudzuje l van Palovič, ktorý študoval rok 
v Leningrade (1958/59) a v minulom škol· 
skon1 roku vynikol popri iných vystúpeniach 
najmä ako skvelý interpret Cikkerovho Con· 
cer tina. 

Po oslobodení nastal búrlivý rozvoj všet· 
kých odvetví nášho života. Až nová, ľudo· 
vodemokratická v láda plne ocenila zásluhy 
profesorky Kafendo vej na poli hudobnej 
výchovy. V r. 1949 pri príležitosti 5. výročia 
SNP dostáva národnú cenu za výchovu slo· 
venského k laviristického dorastu, v r. 1954 
dostala titul vzorného pracovníka Minister· 
stva kultúry a konečne 27. marca 1956 jej 
za vynikajúce úspechy v socialistickej vý· 
chove a vo vvučovaní udelili čestný titul 
zaslúžilej učiteÍ'ky. 

Krásna je bilancia jej práce. Za 40 rokov 
plodnej pedagogickej činno~ti vy~hova~ do 
120 absolven tov, ktorí patr:Ja k tým naJlep· 
šírn čo opustili naše konzervatórium. Pod 
jej ~evnou, energickou, ale i láskavou rukou 
vyrástli a veľa získali aj slovenskí sklada· 
telia dirigenti, ako Tibor Andrašovan, Karol 
Denk, Tibor Frešo, Juraj Haluzický, J án 
Zimmer Dušan Martinček, a poprední kla· 
viristi i ' pedagógovia, ako p rofesorka Elena 
Smidžárová, profesorka Alžbeta Pappová, 
profesorka Eva Pappová-Záleska, profesorka 
H elena Chladná, prof. dr. Roman Rychlo, 
profesorka Mária Masariková, profesorka 
Blažena Lichnerová, Imre Haimássy, Herta 
Such01'iová, Jela Hodžová, Michal Jánoš, 

Klára Havlíková, Alica Sauberová-Nitrayo· 
vá, Terézia Horáková, Ernest Cibula a 
mnohi ďalši. 

Profesorka Kafendová nie je len prísnou 
učiteľkou, ale i láskavou matkou, ktorá r iadi 
a sleduje p rvé kroky svojich žiakov do ži· 
vota. Vždy im ochotne pomáha a radi a ich 
úspech a výsledky v p ráci sú a j jej ra· 
dosť ou. 

K 40. výročiu pedagogickej činnosti za· 
slúžilej učiteľky pro.f. Anny Kafendovej čo 
najúprimnejšie blahoželáme a do ďalšej 
práce so žiakmi jej prajeme ešte mn~l.10 
zdravia, síl a úspechov. Vlado Cí::.1.k 

*** VLADISLAV BRUNNER 50-R OCNÝ 
31. decembra t. r. dožíva sa päťdesiat 

rokov významný flau tista a pedagóg Vla
dislav Brunner. Jubilant vychoval viacero 
absolventov Státneho konzervatória a 
YSľ.1U, pričom osobitne treb::~ vyzdviJ1 nô' 
jeho vrelý vzťah k mládeži a k tvorbe 
súčasných skladateľov. Ako s_úlis:a i člen 
komorných súborov koncertuJe 1 na na· 
šom v idieku, kde vykazuje bo~at•i činnos~. 
Jubilantovi želáme "'e!'a . tvonvých úspe· 
chov . 
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-Kj:>reiriié~e· Hóloubkovej . opery Rodina 
(Príspevok do disku.qie) 

,;Spisovatel -ať projde dobou j~ko ohnem!" 
Túto krásnu sentenciu z literárneho časopisu 
som sa vždy snažil aplikovať na smelú, sc
bávedomú a vitalisticky optimistickú sú<)as
·nú slovenskú - tvorbu, mladú so všetk)'mi 
.prí;tznivými i nepriaznivými dôsledkami, 7-á
~nerne smerujúcu skôr k zaktivizovanému 

. záujmu o národ, ako k .reflexii osobných 
spovedi. Pritom som sa musel pozastaviť 
nad inscenáciou Holoubkovej štvrtej opery 
.a nad jej prijatím oficiálnou kritikou v den
n~j tlači, ako aj. nad polemikami v kulo
}iroch. Umelecká kritika vždy požadovala, 
!Iby pri tvorbe diela i pri jeho predvedení 

·autor i výkonný umelec premenili požiadav
ky estetiky na konkrétny zápas o postoj k 
životu, chcela a chce Y novom diele cítiť 
préjav experimentu, intuície a ostro videnú 
skutočnosť vo forme, ktorá je daná špecific
kým umeleck)'m zámerom. Umelecká kriti-

. ka však často nesprávne videla zmysel 
experimentálneho umenia v jednostrannom 
hľadaní foriem, ironizovala a s dešpektom 
oceňovala diela tradicionalistické be.z štruk
turálnej úvahy, že dramatické dielo je de
terminované značným počtom podmienok, 

Juraj Martvoň tKarol Petrák) a Marta Melerovä 
(babka Petráčka) v bratislavskej inscenacll Ho
loubkovej Rodiny Foto: Podhorský 
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vonkajších i vnútorných, individuálnych i 
kolektívnych. Holouhek dobre uvážil, že v 
podstate rovnako epigónsky je dôsledný tra
dicionalizmus ako napodobňovanie bývalej 
avantgardy, a komponoval často s determi
nujúcim vedomim, že v očiach kritikov nie 
je nádejou, ale iba obratným eklektikom.. 
Pravda, operami Stella, Svitanie a Túžba 
Holoubek vplýval na vývoj ku Krútňave. 
Aj dnes stat.očne prebojováva úsilie o súčas
nú tematiku v opere a je fakt, že inscenácia 
Rodiny na javisku Slovenského národného 
divadla prispela k obrode hereckého preja
vu. A to že by boli "čestné životné pre-
hry" ? , 

Literárna predloha opery z pera L. Pra
chaŕa vznikla z odporu k bezkonfliktnosti 
umeleckých diel a k zobrazovaniu idolov 
namiesto kladných hrdinov a očarila L. Ho
louhka dávno pred rokmi, keď už mal za 
sebou romantizujúcu kantátu Mesačná noc. 
Nie je náhodné, že opera Rodina a meno
vaná kantáta inšpiráciou i tematikou súvi
sia. Mýlili by sme sa však, keby sme kon
flikty Holouhkovej opery pokladali za sta
rinu a koketériu s verizmom, pretože boj 
prežitkov s novým svetom máme na očiach 
každodenne a pret<Yie konflitky, odvislé od 
charakterových vlastností vedúceho funk
cionára, nie sú prípadom ojedinelým. Je 
síce škoda, že autor účinnejšie nevtelil do 
libreta motiváciu spoločenskú, no zdôrazne
rúm rodinnej intimity a j tak dokázal, že 
psychický život dnešného človeka je nad
mieru komplikovaný a že hudobné zobra
zenie duševných stavov a zobrazenie 
socialistického prostredia j e ťažšie ako ária
mi, sbormi, samoúčelným baletom, a perio
dicky stavanou melodikou vyjadriť konven
čné city ľúbosti epoch minulých. Je potešu
júce, že do psychiky dnešného človeka sa 
všetci účinkujúci zásluhou premyslenej réžie 
K. J erneka vžili spontánne a pochopili svoje 
postavy podla Leninovej zásady, že existuje 
hrdinstvo masové, pracovné a každodenné. 
Skrátka, hrdina je podľa J. Fučíka taký 
človek, ktorý v rozhodnom okamihu pod
nikne všetko, "aby urobil to, čo urobiť má 
v záujme ľudskej spoločnosti". Preto režisér 
správne viedol "spievajúcich hercov" k to
mu, aby divák vycítil; kde spočívajú vlast
né dramatic]{é problémy súčasnej doby. He
rec ich musel vystihnúť a tlmočiť tak suges
tívne, aby divák cítil spolu s hrdinom, ktorý 
vždy bojuje o niečo v živote závažné. Vez
mime do úvahy napr. motív ľúbosti Holoub--

' ' ' 

kovej opery, aby sme sa presvedčili, že 
Stefánia Huhnanová- nechápe lásku ako 
búrku zmyslov, ale ako istú morálnu silu. 
A keď k tomu pristúpil znamenitý spevác
ky výkon, publikum malo slzy v očiach. 

Ako sa musí roml\.nopisec dopracovať k 
metóde "vyprávania", tak za~a skl~dateľ 
opier musí sa vyrovnať s prmcípm1. dra
matického dynamizmu a psychorealizmu, 
musí vedieť striedať scenérie, meni( čas a 
perspektívy, provokovať_, c~tov? , v.zruchy ~ 
vyvolivať vhodné asoctaClC, iluz1e, sny "I 

túžby. Nie všade sa to Holouhkovi stoper
centne podarilo, ale nemám úmysel rekon
štruovať celý tvorivý proces skladateľa. Sta
čí si pripomenúť, že rytmická, timhrová i 
melodicko-recitatívna diferenciácia hudobnej 
reči je v službe psychologickej charakteru.
tiky jednotlivých osôb i celého ovzdus1a 
patričných expresívne drásavých scén, ako 
sme spozorovali na jednotlivých ':ýkonoch 
predstaviteľov Heleny, Karola, Melišky atď. 
Skladateľ sa snažil pitvať postavy s podob
ným psychorealizomom ako Janáč~k, Berg, 
Burian Sostakovič, ale princípu sčinoherne
nia op~ry pri vyslovenej dekla~ačnos~ s~ 
predsa vyhol melodicky vyklenutym recltatJ
vom, ktorý podfarbovali a umocňovali príliš 
časté a prudké dramatické akcenty. l počet 
gradácií a vrcholov musí ·byť ~~ážený!. S _Ja~ 
náčkom spája Holoubka krillckoreali~tJ.cke 
ideové východisko a krátkodychosť mekto
rých motívov, s Novákom modulačná práca 
s motívom a imitačná technika, so Sucho
ňom starostlivosť o správnu deklamáciu. Na 
nejednom mieste by bolo potrebné zdôraz~ť 
melodicky správny vetný prizvuk, to Je 
však bolesť nielen našich hlásateľov v roz
hlase, ale aj značného počtu diel vo~álnych, 
najmä tanečných šansónov. Tvrdo disonant
ný a často rudimentárny zvuk orchestra bez 
vhodných kontrastov konsonujúcich vyvolá
val síce ovzdušie dusného napätia, ale divák 
a poslucháč predsa vycí~,, že. rozpory vnú: 
torné a bytostné vyžaduJu aJ v moderneJ 
opere zo súčasnosti kontrastnosť zvukov~ho 
koloritu. Výlučná disonantnosť - mamera 
súčasných diel. Napodiv - orchester dirigo
vaný autorom opery si -počínal s technicky 
komplikovaným dielom obdivuhodne. Mož: 
no vysloviť želanie, aby sa reprízy nestali 
"partiovým tovarom". 

Skúsenému režisérovi K. J ernekovi H o
louhkova opera nerobila ťažkosti, pretože sa · 
nemusel uchýliť k štylizácii, ako a j preto, 
že prirodzené herecké akcie mu plynuli ta!t 
spontánne a prirodzene, že mohol vytvoriť 
obrodný činoherný typ operného spevácke-

Pavol Gábor v úlohe dedinského čudáka Miška 

Foto: Smotläk 

ho výkonu. Pritom sa však znamenite vedel 
ubrániť pred naturalistickou drobnokr~sbou 
a násilným hľadarúm výrazových detailov a 
ani najmenej sa · nevtieral medzi umelca ~ 
diváka, ako to býva bežným j~vom v ~
vadehúctve 20. storočia. Ucelený v_ýkon s 
dramatický,n citom a vokáh1ym majstrov
stvom podali hlavne S. Hulmanová, L. Ba
ricová. H. Bartošová, G. Zelenay, dr. G. 
·papp, · P. Gábor, ale aj výkony ostatných 
boli uspokojivé a vyrovnané. Farebne . Jed
notvárne ladená scéna zobrazovala akési ne
utrálne prostredie, žila . psychikou postáv, 
nie radosťou z farby a menlivou náladovos
ťou interiéru. Nie je to naša výhrada . ako 
negatívum, je to skô;r podčiarknutie v~t;-ar: 
rúkovho zámeru, ktorému nešlo o pop1snu 
dekoráciu k ľudskému utrpeniu a tried
nym rozporom drámy. 

Bolo by potrebné povedať niekoľko slov 
n2nania na adresu skladateľa a účinku
júcich umelcov premiéry, vyrátať viacero 
zásadných· ·a detailných výhrad, presvedčiť 
'skladateľov o potrebe väčšej kritičnosti k li
terárnej sebestačnosti a pranierovať bäs_IÚ
kov za nevšímavosť, akú prejavujú k hu
dobnodramatickej tvorbe, ohradiť sa proti 
mienke, že by slovenská hudba v európskom 
meradle pokrivkávala za literatúrou (skôr 
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naopak) a pod. Desiatka azda nepríjemných 
"prečo" by však vyžadovala osobitný člá
nok. Neostáva nám teda nič iné ako vzdat 

Stefán ia Hulmanové (Helena) a 
Emil SchUtz (Fero) 

Foto: Podhorský 

hold tomu, kto prvý vytasil pero pre napí
sanie hudobnej drámy zo súčasného života. 

J. Tvrdoň 

Premiéra Sadka na scéne opery SND 
(Niekoľko poznámok k inscenácii) 

Inscenáciou opery-byliny Sadko N. Rim
ského-Korsakova sa Národné divadlo po dlh
šom čase opäť vrátilo k tvmbe majstra rus
kej rozprávkovej opery. Treba však hneď 
na začiatku poznamenať, že tento návrat 
nebol veľmi šťastný a voľbu Sadka zrejme 
ovplyvnil vžitý názor na populárnosť a ty
pičnosť ~ohto diela pre celú opernú tvorbu 
Rimského-Korsakova. l'remožno pochybovať, 
že Sadko je typický, no iba pre určitú oblasť 
Korsakovovej ·opernej kompozície : pre jej 
hudobnú i dramatickú polykoloristiku, dôs· 
tojnosť, až monotónnosť šii"okodychej epi
ky i fantastičnosť obrazov a situácii, kde 
sa nepretržite prelína realita s víziou. V 
týchto _zložkách Sadko nesporne dosahuje 
kulminačný bod, . ak sledujeme bohatú tra
díciu ruskej rozprávkovej opery. No dovo
ľujeme si pochybovať o jeho ideovej bojov
nosti, ako čítame v článku režiséra "K in
scenačným problémom opery Sadko", uve
I"ejnenom v bulletine. Citujeme túto zveli
čenú vetu: ·"Realizmus hudobného stvárne
nia a národný ráz opery-byliny robí zo 
Sadka dielo stále živé, ideove bojové i na
priek všetkej zdanlivej odťažitosli jeho roz
právkového námetu." P rvky spoločenskej 
kritiky, ktoré Korsakov stelesňuje napr. v 
dvojtvárnosti bohatých novgorodských meš-
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ťanov a kupcov, sú také slabé a bezvýznam
né, že v skutočnosti stoja mimo centrálnej 
dramatickej línie Sadka a sú len určitou 
konvenčnou narážkou, v ruskej opere XIX. 
storočia dosť obvyklou. Preto réžia ani p ri 
zreteľnej snahe podčiarknuť reálny, sociálny 
moment Sadkovho vzťahu k bohatým a chu
dobným N ovgorodčanom nemohla ovplyvniť 
dramatické centrum opery, ktoré leží v ob
divuhodnej logike rozprávkovej fantastiky. 
A ani táto reťaz bylín či Sadkov hrdinský 
e:os nesymbolizujú nič z toho, čo tvorí v 
pravom zmysle slova náplň pojmu ideová 
bojovnosť. Nepopierame, že Sadko v mno
hom stelesňuje typické pozitívne vlastnosti 
ruského človeka, že je obrazom legendárneho 
ruského hrdinu, že jemná poézia a epická 
šírka ruského slova a čarovnosť prastarej 
ruskej byliny sú stále obdivuhodným do
kladom sily ruského ľudového ingénia a 
tak aj účinkujú. Preto je Sadko pôsobivý 
hlavne tu, no nie je ideove bojovný. Ak 
chcela dramaturgia ND uviesť na scénu · z 
Korsakovovej opernej tvorby to najcharakte
ristickejšie, umelecky najzrelšie a ideove naj
prenikavejšie, treba sa počudovať, ako ve
dela tak hravo obísť "Zlatého kohútika", 
majstrovské dielo dramatickej satiry, jednu 
z prv),ch skutočne moderných opier, ostrý 



symbol spoločenskej dekadencie, doklad mo
rálneho víťazstva umelca nad tuposťou a 
zákernosťou cárskej byrokracie. Skoda ne
využitej p ríležitosti, p retože táto opera je 
nášmu divákovi temer celkom neznáma. 

Réžia M. vVasserbauera, vedená snahou 
zaktualizovať Sadka, priblížiť túto operu ne
sporne oveľa dynamickejšiemu vnímaniu 
dnešného diváka, neváhala - a to celkom 
s právne - urobiť podstatné dramaturgické 
~krty, a tak čo najviac skrátiť úctyhodné 
wagne.-ovské dimenzie. Tento zásah všalt 
viedol až k nebezpečnému limitu, za k to
rým už hror.ál postupný rozpad stavby celé
ho diela. K arzenálu prostriedkov, k toré 
mali slúžiť modernizácii opery, pristúpilo 
.ešte obligátne premietanie filmov, kombino
vaných s neobyčajne efektnou hrou svetel
ného parku. Inscenácia Sadka sa tak stala 
typickým príkladom dilemy medzi pozitív
nou snahou režijne dielo dotvoriť v zmysle 
dnešných inscenačných požiadaviek a ko
nečným záporným výsledkom, vyplývajú
cim z nezachovania objektívneho zmyslu 
diela. Sadko je v podstate statickou operou 
- inscenovať ju bez podst.atnejších zásaho,v 
do jej k--toréhokoľvek detailu nie je dnes 
prak tícky možné. T)•ka sa to predovšetkým 
mohutných sborových scén oratórneho cha
rakteru, dlhých epických pasáží, niektorých 
vedľajších postáv atď. Lenže práve tieto 
prvky tvoria špecifikum Sadka ako rozpráv
kovej opery-by liny, ktorá sa svojou hudob
nodramatickou podstatou celkom odchyľuje 
od bežnej, povedzme i historickej opery. 
Sadko sa blíži skôr k akémusi javiskovému 
ora t.ól':iu, nebyť veľkooperne cíteného a dra
~naticky podchyteného ľíobostného vzťahu 
Sadka k morskej cárovnej ; a nakoniec úči
nok tohto "oratória" je celkom závislý od 
symfonickej mohutnosti sprievodnej hudby, 
kt.o.rá síce pomerne málo dramaticky formu· 
je dej, ale zato neobyčajne silne personifiku
je prírodné živly, najmä more a v p ravom 
zmysle slova maľuje rozprávkovo-fantastické 
ovzdušie celého d iela. Keď však zlyháva or
chester, najmä v zložke zvukovej a dyna
micko-koloristickej, keď nepočujeme v jeho 
hre ten zvláštny mohu tný symfonicko-epický 
dych, k torí robí Korsakovovu opernú hud
bu takou osobitou a pútavou, nepomôže ani 
na jrafinovanejšia ak tualízujúca réžia. V b ra
tislavskej inscenácii Sadka bol to však bo
hužiaľ opäť orchester, ktorý temer pod
s tatnou mierou prispel k roztrieštenému a 
ma tnému výsled nému účinku - a to aj na
priek tomu, že dirigentova koncepcia (G. 
Auer) hola v hrub)'ch črtách dobre pre
myslená a umelecky zrelá. 

Ľuba Baricovä v úlohe guslara Nežatu 
Foto : J . Herec 

Réžia, vedená účelnou snahou po prenika
vej dramaturgickej revízii (t. j. skrátení) 
opery, opierala sa pritom h lavne o pred
poklad, že prenesenie dlhých epických par
tií do arióznych recitatívov guslara Nežatu. 
komentujúcich dej a spojujúcich jednotlivé 
obrazy, pomôže zachovať epicko-hylinný 
charakter diela napriek mnohým škrtom. 
Citujeme z bulletinu: " Charakter opery-byli
ny sa tým nezmenil, naopak, zdôraznil. Na
ša dramaturgická úprava rozriešila tak zo 
stránky formálnej problém inscenácie ná
ročného diela v n ašich konkrétnych pome
roch." Bohužiaľ, nestalo sa tak. Je pravda, 
že určitý epicko-rozprávačský prvok diela 
zostal zachovaný, ale zato hodne utrpela 
formová, stavebnogradačná i výrazová zlož
ka opery. Celková stavba pôsobila roztrieš
teným dojmom nedohotoveného diela, nad
väzovanie detailov holo labilné. Jednotlivé 
obrazy, najmä z reálneho, nerozprávkového, 
"zemského" prostredia (napr. novgorodské 
scény) pôsobili krátkodycho, chvatne, bez 
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tef š~eštívnej }>resvedi~t.9sti-- ii _ rozf ahlosti, 
ktorú V'edia dať. podol>iiýnL,seénam. z rus
kej op.érnej kliisiky sovietske inscenácie . . Na• 
druhej slrane jé však .- p:ray.dá aj to, · že 
objektívne mohla byť ' režijná · výstavba 
úspešnejšia a · dielo mohlo pôsobiť azda 
oveľa pres:ve<i(1vej~-ie, nebyť ,nešťastného ná
padu s ··premietlUÚJ:IÍ ' Iii~ u. Tento. prvok, 
ktorý mal byť ··jedným z' hlavných ·spolu
tvorcov rozprávkovej m,nohofarebnosti a fan-· 
tastičnosti niektorých obra.zov, · jedným z. 
centrálnych ·· opôr režijnej koncepcie, len. 
zmnohonásobil vizuálnu a dojmovú rw.trieš
tenosť diváka - čiže zámer vyústil , v._pravý 
opak. NavyŠ!'l nezakryl, ale .iha podčiarkol, 
slabiny réžie.''Bol to Iievkus, ktorý niekedy ' 
hraničil priam s banalitou. • ) 

•, •\ 
Nie sme a ani nemôžeme byť proti -pdžia

davkárri súčasného operného. divadla využiť 
v}-razové a technické prostrie9ky ~ých ume-; 
ní, hlavne filmu, na dosiahnutie novátor-. 
s:l-ých syntéz na scéne. Treb~ však : vžd.y• 
brať zreteľ na špecifické estetické pož1adav-. 
ky jednej i druhej obrazovej formy a kom
binovať ich veľmi opatrne a vždy . s óhl'.a, 
dom na mieru vkusu, ktorú nesm.íe nikdy 
prekročiť najmä doplňujúci, umo~ň.~tjúéi; 
prostriedok (film). Tento vkusový hrrut sa 
vždy riadi podľa reálnej situácie a požiada
viek na scéne. Naša réžia, ktorá tradične· 
a s obľubou používa diapozitívy alebo film 
(no málokedy úspešne, väčšinou ešte sta:. 
ticky), tentoraz nadmieru prccenila dyna-• 
mizmus filmového pohybu, najmä v kom
binácii so svetelnou technikou. Výsledný 
efekt bol nadmieru pôs9bivý - ale len pre 
samotný filmovo-vizuálny dojem, no nie už 
vo vzťahu k· súčasne prebiehajúcej drama
tickej situácii, ktorá sa niekedy celkom strá
cala pod ohňostrojom farieb, obrazov a po
hybu. Diváka musel nevyhnutne pripútať 
predovšetkým tento vizuálny faktor, a tak 
časom čoraz Viac strácal kontakt so scénou. 
Film tak vyvolával dojem náhrady, a nie 
nevtieravého prostriedku, ktorým má byť 
umocnené scénické dramatično a ešte viac 
hudba. Pisateľ týchto riadkov často s ovefa 
väčším záujmom sledoval obidva populár
novedecké filmy, premietané v dlhých frek
venciách, než v lastný dej, ktorý bol s fil
movým obrazom v ostrom kontraste a pod 
dojmom tohto už rozhodne nebol taký za
ujímavý. Je však toto všetko riešenie? Ak 
sa má naša operná réžia dopracovať s tále 
kva:litnejších výsledkov v tvorivých expe
rimentoch a v hľadaní modernej, ale hlboko 
realistickej (nie naturalistickej alebo mysti
fikujúcej) inscenačnej formy, nesmie prece
nif svoje možnosti a akcentovať tú ilustru-
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JUcu zlOžku ·inscenáCie, ktorú ·ešte dobre 
neovláda a ktotá má byť v režijnom celku 
vždy doplňujúcou, druhoradou. Prvoradé je 
vlastné dielo, jeho dramatická podstata -
a tá musí byť majstrovsky pretvorená a 
mnocnená. 

-vs-

MUSA DžAUL 
NA SC!lt\TE PRAZSKEHO ND 

Medzi skutočným. príbehom tatárskeho so
vietskeho básnika Musu · Džalila, zabitého 
fašistami za ilegálnu činnosť v zajatí, a hud
bou · rovnomennej opery Naziba Ziganova 
cítim rozpor. Básnik i skladateľ sú spontán
ne lyrické talenty. Básnikovo srdce na fron
te Veľkej vlasteneckej vojny a v zajatí 
stvrdlo však v strašnej nenávisti k fašizmu, 
stalo sa nepoddajným, nič nim nepohlo, ani 
keď sa do kmeiía oprel vietor smrti. - z ly
rika sa stal bojovník. Skladateľ, vedený spo
mienkami na lyrickú dušu svojho priateľa, 
naopak, ohraničil bojovú tému v svojom 
diele žánro..,-ými vlastnosťami opery-poémy. 
P.artitúrou sa vini lyrický živel ako oceán, 
ktorý vlnami spevu utápa dramatický a tra
gický podte,.-«:t skutočnej udalosti. V rámci 
žánru poémy je Ziganova hudba inak zaují
mavo rypracovaná. Elegické miesta s tónmi 
nostalgie, nárek matky, ktorá prišla vo vo
jenskej "ichrici o svoje_ dieťa, a spev zajatej 
Tatárky Chatai prezrádzajú ruku skúseného 
operného skladateľa, ktorý vie zapôsobiť na 
operného návštevníka. Ani obyčajnému ope'r
néiJlu poslucháčovi neujde však istá mono
tónnosť lyrických nálad. Videl som pred
stavenie opery v Národnom divadle štyri
krát a bol som prekvapený chladnou zdr
žanlivosťou publika pri miestach, kde by sa 
dala predpokladať spontánna citová reakcia. 
Zivý záujem vzbudilo, naopak, predstavenie 
inscenované Ladislavom S trosom, K vetosla
vom Bubeníkom a dirigované Janom Rusom 
Tichým. Inscenátori stvárnili retrospektív
ny dej opery (Musa Džalil prežíva dejové 
udalosti v spomienkach niekóľko minút 
pred popravou) vo všeobecne významovej 
polohe. Vystríhali sa akejkoľvek naturalis
tickej popisnosti, ktorá by Džalilovo spo
mínanie rozdrobila na nepodstatné detaily. 

Básnik je na javisku väzňom tmy. Mäk
ký lúč svetla ožaruje jeho postavu, iné, 
neprirodzene ostré svetelné kužele p red
stavujú protivnika. Originálnym spôsobom 
sa táto personifikácia svetla využíva v scéne 
Džalilovho zajatia: ranený bojovník sa hrá
ni s vypätím posledných síl. Na javiskovú 
plochu sa vkrádajú tri kužele svetla, ohma-

távajú okolie, blížia' sa k ranenému a u
zavierajú ho v tesnom obkľúčení. Na pre
mietacej ploche sa v tom objavia nasadené 
bodáky. To je zrozwniteľné aj bez slov -
a, bohužiaľ, aj bez hudby. Tá neprestáva 
lyrizovať. 

Temer všetky roly sú obsadené mladý
mi spevákmi. V titulnej úlohe sa striedajú 
Ivo Zídek a Olclli'ich Spisar. Zídek má zrej
mú snahu objaviť v role energické tóny. 
Hrá a spieva s neoperným pátosom, je 
pohybove výrazný - útočí, hádže granáty 
a ranený padá. Pohyb je šty lizovaný, ale 
bez opernej konvencie. Spisar, naopak, 
podtrhuje lyrický naturel básnika. V jeho 
výkone však badať stopy závislosti od po
stáv romantickej opernej literatúry. Rola 
Musu Džalila je najobsiahlejšia. Ostatné sú 
v podstate iba epizódy, v ktorých ani 
najlepši herec a spevák nemá čas vytvoriť 
hlbšiu povahokresbu. To sa týka predovšet
kým hudobne zaujimavej roly Chajat -
spieva ju výborne Véra Soukupová a Ivana 
Mixová, úlohu šialenej matky (Včra K rilo\•á 
a Zdeňka Hrnčťŕová), belgického zajatca 
(Josef H eriban) a plukovníka Zuravleva 
(Karel Kalaš). Snáď iba básnikova žena je 
viac než púha epizóda. Pravda, len dlžkou 
výstupu, no nie samostatnosťou hudby. V 
tejto úlohe spievali hlasove robustná Milada 
Subrtová a krehkejšia Eva Zikmundová. 

Predstavenie Musu Džalila bolo po Sväto· 
plukovi a Maryši ďalšim dôkazom veľkých 
schopností operného ensemblu ND. Zdá sa, 
že Národné divadlo úspešne vyriešilo otázku 
kolektívnej spolupráce umelcov rôznych ge
nerácií a rozličného zamerania. Zostáva však 
problém dramaturgický. Problematický Mu
sa . Džalil a ešte problematickejšia Tosca 
naznačujú, že hľadanie dramaturgie Národ
ného divadla ešte pokračuje. 

Jiŕí Bajer 

USPECH JAL"\TACKOVEJ OPERY 
V LIPSKU 

Veľtržné mestá Lipsko a Brno nadviazali 
umeleckú družbu, ktorá prináša dobré ovocie. 
V Brne pohostinsky dirigoval Straussovho 
Ružového gavaliera generálny hudobný ria
diteľ H. Seydelmann, do Brna prišla i lipská 
činohra. V dňoch 16.-17. o:l-tóbra hosťovala 
v Lipsku na opernom festivale z príležitosti 
slávnostného otvorenia novej budovy opery 
a baletu J anáčkova opera z Brna, ktorá u
viedla Janáčkovu operu Z mŕtveho domu 
a Smetanovu Predanú nevestu. 

No vá budova lipskej opery a baletu bola 
otvorená na Marxovom námestí, na mieste 

b}-vale'j zbombardovanej opery. Operu sláv
nostne otvoril hlavný starosta W. Kresse a 
minister kultúry Al. Abusch. Otvorenie sa 
usk?-točni}o z príležitosti osláv 11. výročia 
vzmku Nemeckej demokratickej republiky. 
Moderná budova má 1700 miest na prízemí, 
na zadnej galérii a na bokoch sú iba dve lóže 
pre starostu a intendanta. Architekti zamerali 
všetko svoje úsilie na dosiahnutie výbornej 
akustiky, dobré pracovné prostredie, na ~et
renie hlasu účinkujúcich a na pôžitok obe
censtva. Zvláštne pôsobí zvolávanie divákov 
samostatnou krátkou znelkou bez zvonca. 
Vnútorné zariadenie opery je dokonalé. Spo
meňme aspoň reguláciu vzduchu a teploty 
zvláštnymi prístrojmi, televízne prístroje v 
kabíne, vzorné hygienické zariadenia a vý
ťahy pre chorých. Utulné kasíno poskytuje 
občerstvenie pre členov divadla i pre obe
censtvo, sú tu ďalej tri foyery pre fajčiarov, 
ktoré sú ozdobené bustami popredných ne
meckých skladateľov, ako ·wagnerom, lip
ským rodákom, ďalej Mendelssohnom, We
berom, Beethovenom a Mozartom. Priľahlé 
miestnosti sú určené na občerstvenie obe
censtva. Po výtvarnej stránke všetky miest
nosti pútajú jednoduchosťou karmínovočer
vených farieb, ladnosťou svetlohnedej kože 
na stranách a svetlou povalou bez výzdoby. 
Brnenské divadlo určite využije pri stavbe 
novej opernej budovy cenné skúsenosti i ra
dy, aby nová budova, podobne ako v Lip
sku, poskytla všetkým pracovníkom divadla 
zdravé prostredie a divákom ozajs tnú radosť 
z nového, socialistického umenia. 

V deň otvorenia prevádzky v novej opere 
(8. októbra t. r .) predviedol slávny lipský 
Gewandhausorchester pod vedením Fr. Kon
witschného Beethovenovu V. symfóniu a 
Brahmsov Husľový koncert v podaní soviet
skeho huslistu,národného umelca Davida Ois
tracha. Potom nasledovali jednotlivé pred
stavenia, z ktorých päť uviedla lipská opera 
a balet (Wagnerovi Majstri speváci norim
berskí, Cajkovského balet Sípková Ruženka, 
I·Iändlov Radamisto, Beethovenov Fidelio a 
Verdiho Falstaff), jedno berlínska Státna 
opera (Der arme Konrad od J. K. Foresta), 
jedno Státne divadlo z Drážďan (Prokofie
vova opera Láska k trom . potnarančom) a 
jedno Štátne divadlo z Brna (Janáčkova ope
ra Z mŕtveho domu). Mimo festivalu pred
v-iedla Štátna opera z Brna ešte Smetanovu 
Predanú nevestu. V o W augerových Maj
stroch spevákoch norimherských sa vynika
júcim spôsobom uplatrrili českoslovenslú u· 
melci - dr. Gustáv Papp z Bratislavy, La
dislav Mráz a J ii'í Bár z Prahy. 

Mal som príležitosť vidieť Beethovenovho 
Fidelia v predvedeni lipskej opery a dve 
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predstavenia brnenskej opery. Fidelio bol 
predvedený s dirigentom Konwitschným a 
Gewandhausorchestrom. V inscenácii E. Fi
schera vynikol pravý sloh opery a bola zdô
raznená dramatická aktivita shorových scén. 
Z jednotlivých predstaviteľov treba spome
núť Ch. M. Zeise ako Leonoru, E. Grubera 
v úlohe Florestana a H. Krämera ako Rocca. 
Lipskí umelci majú veľkú spevácku a dra
matickú kultúru, vynikajú priebojnými hlas· 
mi a vedia vytvoriť dramaticky presvedčivé 
postavy a prenikavé divadlo. Pritom sme 
si uvedomili, že brnenská inscenácia Beetho
venovho Fidelia je tiež na vysokej úrovni. 

Už v minulosti malo Brno dobré hudobné 
styky s Lipskom. Na lipskom konzervatóriu 
študoval Leoš Janáček a neskôr Jaroslav 
Kvapil Priateľské vzťahy dvoch veľtržných 
miest sa po oslobodeni ešte viac upevnili 
zvláštnou družbou. Janáčkova opera tie to 
vzťahy ešte viac podporila, ke/ľ na záver 
operného festivalu v Lipsku uviedla Janáč
kovu kolektívnu drámu súcitu Z mŕtveho 
domu. I keď táto posledná Janáčkova opera 
bola nedávno uvedená v Nemeckej demokra
tickej republike, v preplnenom hľadisku lip
skej opery vyvolala spočiatku značné roz
paky. Obecenstvo nevedelo poche>piť, že .. d ej
stvá môžu byť také krátke, s lapidárnym 
výrazom a dramaticky napätou stručnosťou. 
Po prvom dejstve sme počuli len krá tky 
potlesk. Pravdepodobne i dramatická po
chmúrnosť, väzenské prostredie a kolektív 
nosť prejavu nepôsobili na poslucháčov pri· 
jemným dojmom. Druhé dejstvo s pantomí· 
mou na javisku o spanilej mlynárke a s pre
menlivejším dejovým podkladom malo v hľa
disku väčšiu odozvu. Tretie dejstvo vyhralo. 
Brnenskí speváci a umelci, najmä V. Bauer, 
nateraz angažovaný Komickou operou v Ber· 
líne, E. Hrubeš, V. Halí<~', A. Jurečka a J. 
Pokorná vynaložili všetko svoje úsilie, aby 
hereckým prejavom nahradili nemeckým di
vákom nezrozumitelnosť českého slova. Pod
statne zaujala strhujúca hudba, tlm~ená or
chestrom pod vedením šéfa opery F. Jílka 
s koncertným husliarskym majstrom J. 
Motlom v dramaticky úchva tnom tvare a 
spáde. Veľkú zásluhu na úspechu predstave
nia má i režisér Miloš Wasserbauer, ktorý 
dal opere skutočnú realistickú náplň, i otria
sajúce finále každého dejstva, stupňované 
najmä záverečným hymnom na slobodiL Za
žili sme povznášajúce chvíle, keď obecenstvo 
povstalo a v ováciách, ktoré nemali konca, 
vyvolávalo dirigenta, režiséra a ostatných 
účinkujúcich. 

Predaná nevesta bola ťažšou skúškou ako 
ope•·a Z m:Í-tveho domu. Nie j e to · zveličené 
tvrdenie. Predanú nevestu ako svetovú operu 
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v Lipsku dobre poznajú z predvedenia lip
skej opery asi pred piatimi rokmi. Jej kriš
táľová priehľadnosť a optimistický ráz s 
klasicko'romantickým rúchom diváka zauj
me, ten však postrehne i niektoré jej chyby. 
Nebol(} ich toľko, aby ohrozili veľmi dobrú 
úroveň predstavenia brnenského súboru. Vy
skytli sa náhodne v hudobnom naštudovaní 
Jii'ího Pinkasa, ktoré patrilo v Brne pri no· 
vom naštudovani opery k najlepším. Pre
h-apila inscenácia opery starostlivosťou za
slúžilého umelca K Svolinského v réžii Os
kara Linharta. Svolinský do najmenších po
drobností vypracoval scénickú výpravu, v 
tomto ohľade môže byť ozaj vzorom pre v ý
tvarník(}V. Jeho výprava bola netradičná, 
pokroková, a to v tom, že odstránila púťovú 
zábavu na začiatku, zdôraznila priestor, 
vzdušnosť a nepreexponovala folklór. Výber 
kostýmov striedmou farebnosťou príliš ne· 
prispel k jasu opery a pôsobil chladne. Cho
reografia J. Mlikovskej vybočila z tanečného 
poľíatia polky a furiantu (skočná je v lastne 
produkciou komediantov) a svoje úsilie za
merala na masovejší prejav s charakteristic
kou mimikou, čím miestami až p ríliš zvýšila 
"irivú radosť. V Linhartovej réžii sme po
strehli jednotné poňatie so scénickou vý
pravou Svolinského. Pozorovali sme určitú 
striedmosť v prejavoch, napríklad vo Ver
ném milování alebo v hádke medzi Jenikom 
a Marenkou (Tak tvrdošijná dívko jsi}, kto
rá nevyznela s patričným furiantstvom. Pro
blematické je dlhé zatvorenie scény p red 
sborom Proč bychom se netešili, k toré bolo 
síce potrebné v dôsledku nepúťového por'ía
tia, tým sa však často strácal ľudový gajdoš
ský prvok. Náhradou bol pôvabný záves 
so symbolickými kvetmi. Znovu by sa mali 
premyslieť niektoré dramatické akcie sbo
rov, spevácky svedomite nacvičených J. Ku
bicom. Veľmi pekne sa uplatnili komedianti 
a tanečníci s J . Slezingerovou a i. Zo sólis
tov bol najvyr(}vnanejšou postavou Vašek 
Zdeňka Souška. Vvstihol skutočnú naivitu 
úlohy, nezveličoval," spojil herecký výkon so 
speváckym vo výbornú charakteristiku. Ma
renka J. Rudolfovej spievala preéíteným h la
som, hoci hy ju dozaista dobre zaspievala 
i osvedčená J. Pokorná. Jeník L Jakúblm 
mal vo výškach značnú šírku vo vokáloch, 
lesk a dramatickú priebojnosť. Obetavému 
J. Douhkovi (Kecal}chýbal humor a väčšiu 
hlaS(}vá presvedčivosť v charakteristike. Je 
potrebné vymenovať všetkých umelcov, kto
rí sa zaslúžili o vynikajúci úspech brnen~kej 
opery. Sú to popri orchestri a dirigentovi 
Pinkasovi, režisérovi Linhartovi, K Svolin· 
skom, M. Mlíkovskej a sbormajstrovi J. Ku
bicovi aj sólisti : M. Steinerová (Krušinová), 

Hradisko novej oper y v Lipsku 

J. Pavlicová (Háta), M. Ledererová (Esme· 
ralda), R. Tuček (Krušina) , F. Ri:isler (Mi
cha) , J. J aroš (Principál) , J . Kozderka (In
dián). 

Vedenie divadla (Zejda, Friedmann, Jílek 
a i.) zodpovedne pripravilo prvý zahranič
ný zájazd brnenskej opery po oslohodeni. 
Predaná nevesta bola naštudovaná v dvoji
tom obsadeni, takže pre niektorých umelcov 
holo nepríjemným pt>ekvapením, že sa až 

Foto: H. Wal!mtiller 

v Lipsku dozvedeli, či budú účinkovať. Preto 
i na predstavení Predanej nevesty bolo ba· 
dať istú nervozitu, ktorá však bola prijatá 
s živým súhlasom a uznaním i na otvore
nej scéne. 

Státne divadlo v Brne získalo cenné skú
senosti a podstatne prispelo k umeleckej 
družbe obidvoch ľudovodemokratických ~tá
tov. B. Stédroň 

BALETNÁ NOVINKA V BANSKEJ BYSTRICI 

Býva zvykom písať oslavné " dityramby" 
a kritické články o výkonoch, ktoré dojali 
alebo sklamali, o zážitkoch bohatých a ne
blednúcich, fádnych i všedných - o premié
rach divadelných hier, filmov a opier. Prečo 
hy sme nemohli pre zmenu informovať či
tateľ ov o diele až po časovom odstupe, naj
mä keď dohre vieme, že premiéry alebo tr
pia nervozitou, trémou a nedoriešením., alebo 
pre prílišnú zodpovednosť pred oficiálnou 
kritikou vynikajú nad bežný, často remesel
ný priemer repríz!? Navštívili sme teda tre
tiu či štvrtú reprízu Vostfákovho baletu 
Snehulienka na banskobystrickej scéne Di
vadla J. Gregora Tajovského, a po Foerstro-

vej Eve, Verdiho Traviate a Smetanovej Hu
bičke máme možnosť zaregistrovať ďalšiu 
pochvalu o vydarenom predstaveni, ktoré 
vyplynulo z premysleného dramaturgického 
plánu - rásť predovšetkým na repertoári 
národno,n. Chýba nám azda Dvo<i'ák, Blodek, 
Martinu, Suchoň alebo Cikker, ale to je iste 
vec budúcnosti. 

Balet i pri obsahovej, resp. oznamovacej 
jednostrannosti pôsobí na človeka sugestív
ne tvarovou stránkou. Kultivuje cit diváka 
pre krásu a odráža harmonickú stránku slm
točnosti. A preto si aj socialistická spoloč
nosť nárokuje, aby skladateľ dokonale tech
nicky a v syntéze obidvoch zložiek (tvaro-
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v.ej i oznamova!!ej) stvárnil námet, a právom 
p;riznáva Zbyňkovi "Yo~tŕákovi zásluhy o o
bohatenie českej b!tletnej tvorby viacerými 
pôvodnými dielami, ktorým. ani pri určitom 
eklekticizme ~echýba živelná hudobnosť, veľ
ké, dynam:icky nosné plochy a dramatičnosť 
ako protiklad epizodickej náznakovosti. Vos
t i'ákqv balet Snehulienka na libreto J. Reya 
spracúva lclasický námet známej rozprávky 
o víťazstve lásky a dobra nad zlom. Pôsobí 
poéziou i etikou v zmysle myšlienky Marie 
Majerovej , že rozprávka je bránou, ktorou 
vchádza .do ľudského života poézia, že je 
hybnou silou ľudskéh~ úsilia o lepší život. 
Z ~ľadiska estetického je Vosti'ákov balet 
normativne zameraný skôr na ideál krásy 
ako na funkciu poznávaciu, z čoho vyply
nul v diele matný proces psychologický, za
chráňov.aný menlivým vonkajším rámcom 
výpravným a v tipne komp~novano\l hud
bou, blizkou dobrým vzorom ruským a so-
vietskym. < 

Zatiaľ čo opera SND v Bratislave stojí stá
le pred problémom masovej návštevnosti a 
snaží sa prekonať povrchné '-'Ýkohy repríz, 
zatiaľ čo Hviezdoslavova činohra bezradne 
tápe medzi protikladom súČasnej tematiky_ · 
a jej problematiky (resp. 1.--vality)) , v ~olek
tíve banskobystrickej spevo"hry ba dáme "VJ.""': · 
talitu a elán, i keď nemôžeme a ani nechce
m e zakrývať detské ch oroby, ktoré prežíva 
každý mladý súbor. Príjemným prekvape
ním večera bolo svedomite pripravené cho
reografické stvárnenie Vostrákovho baletu 
F. O. Bernatilwm, v počiatočných obrazoch 
zamerané skôr na tanec, v ďalšom priebehu 
na pantornimu a réžiu. Nesúhlasil by som 
s názorom, že inscenácii chýbala réžia. Re
žiser sa mohol spoľahnúť predovšetkým na 
T. Isičenkovú a H. Trégerovú, ktoré úspešne 
splnili predpoklady, i na charakteristiku zob
razovaných postáv - ktorým nesmie chýbať 
konfliktovosť. Uspokojivý výkon (v tieni 
sólistiek) podal P. Lukáč v úlohe Princa. 
Ostatné úlohy, tanečne menej p lastické, zo
stávajú bez problémov, pretože choreograf 
musel počítáť s obmedzenýnú schopnosťa
mi tanečníkov a do značnej núery bol deter
minovaný a j nedostačujúcimi priestormi ja
viska. 

Dirigent J. Kende i tentoraz uspokojil zod
povedným prístupom k moderne koncipo
vanému baletu a prejavil dostatok výchov
nej prezieravosti a usilovnosti, ako vycibriť 
v dobrý kolektiv spočiatku nesúrodý a ne
skúsený orchester. Bez discpilíny by sa, zrej
me, nedali zvládnuť rytm:icky mnohotvárne 
a v takte neustále sa striedajúce hudobné 
myšlienky. Jemne impresionistickú farbitosť 
inštrumentácie niektorých miest zvládol or-
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chester znamenite. · ~:Ý-pra vu navrhql P. 
Herchl a vyčaril. ;h~d\tšié; .poetickej a roz
právkovej nála.cJo~sf;j~ . . ·:.· ~ 

Rozumne or~dvhýíni dobrými náv
števami stredoslovenski občania najpresved
čivejšie ukážu sVoju 'kultúrnu-· vyspelosť a 
vďačnosť nášmu zriadeniu za umelecké hod
noty, ktoré ešte' ' nedáv no. boli ťažko do
stupnou viác!Íosťou. Zatvárať galériu, abv 
sa splnil plán tržby, nie je však riešeni;. 
Maso\;os( a· organizovano-sť návštev uskutoč
ni_f s pomocou k~túrnych referentov našich 
zá:vodov, škôl, masových organizácii a po-
dobne l J. Tvrdm'í 

" Z KONCERTOV 
SLOVENSKEJ FILHARMÚNIE 

6. a 7. októbra začala Slovenská filharmó
n.ia .sezónu 1960/61. Pri tejto príležitosti 
uviedla, I. časť zo Symfonického triptychu 
Ladislava Burlasa " Allegro rustic~", Chopi
.nov koncert pre klavír a orchester e mol 
a I. symfóniu D dur od Gustava Mahlera. 

Burlasovo Allegro rustico, hoci je častou 
cyklu, m á predsa znaky samostatnosti, kto
ré umožňujú predvádzať skladbu samostat
ne. Skladba je pozoruhodná živelnou slo• 
venskou melodikou. V konkrétnom riešeni 
výstavby nadväzuje autor na Bélu Bartóka. 
Dielo zaujme poslucháča po všetkých strán
kach : pestrosťou harmónie, výraznou me
lodikou a pregnantnou rytmikou. R ušivým 
momentom je azda jedine trochu nevyváže
ná expozícia . Co sa týka interpretačného 
stvárnenia dr. Ľudovítom Rajtrom., · bolo 
veľmi, azda až príliš ušľachtilé. Skladba by 
potrebovala smelšie, zemiťejšie poňatie, aby 
vynikol jej rustikálny charakter. 

Interpretom Chopinovho k~ncertu bol pro
fesor pražskej AMU František Rauch. Jeho 
prejav bol veľmi disciplinovaný : predviedol 
nám tu chopinovský štýl poetický, ale bez 
zbytočnej precitlivelosti. Jeho dôraz na po
etičnosť tohto koncertu má však za násle
dok určité zúženie dynamickej škály pred
nesu a ,POtláčanie dramatických {i keď zried
kavých) akcentov v diele. Orchester, ktorý 
v tomto koncerte nemá nijako samostatnú 
funkciu, sprevádzal sólistu veľmi citlivo. Di
rigent svoju koncepciu do značnej miery 
prispôsobil pol'l.atiu sólistu, takže vcelku nám 
chýbala väčšia plastičnosť. 

ra Mahler~vu tvorbu, i keď v nej nájde
me z hľadiska našej estetiky ne jeden pro
blém, sa predsa len u nás neprávom zabúda. 
Preto sme uvedenie Mahlerovej I. symfónie 
na otváracom koncerte sezóny vďačne uví
tali, tým viac prekvapuje svojou priezrač
nosťou a ľudovosťou melodickej invencie. 
Pritom z pomerne jednoduchej. invencie vie 

Mahler vyťažiť maximum výrazu, a to 
v miestach ladených lyricky, ako aj v mies
~ch humorných alebo dramatických, ktoré 
tJ.ež v skladbe nechýbajú. }>artitúra symfó
nie kladie vysoké požiadavky na orchestrál
nu techniku. Dirigent i orchester pristupo
vali k práci veľmi zodpovedne. Dr. Rajter 
sa zameral na dokonalú architektonickú vý
stavbu diela, no pritom nezabúda! na svoj
rázne detaily Mahlerovej partitúry, ktoré s 
jemným vkusom zdôraznil. Orchester sa usi· 
lova! o dokonalú súhru vo všetkvch sku· 
pinách. • 

Obecenstvo prijalo koncert s uspokojenim, 
nezabránili tomu ani zjavné prejavy únavy 
(po zájazde do Poľskej ľudovej republiky), 
ktorými koncert napriek veľkémtt úsiliu di
rigenta i všetkých členov orchestra p redsa 
len trpel. Tu sa ulcazuje, že organizácia prá
ce nášho popredného symfonického telesa 
nie je celkom domyslená, čo v tomto prípa
de zabránilo podať taký výkon, ktorý od 
orchestra takých kvalit, ako je Slovenská 
filharmónia, právom očakávame. 

Na druhom koncerte {13. a 14. októbra) 
abanentný ch cyklov Slovenskej filharmónie 
sa l?ratislavskej verejnosti predstavil hosťu· 
júci orchester Paústwova filharmonia sl~jska 
z Katovíc, ktorú viedol Karol Stryja. Na 
programe bola IV. symfónia Boleslawa Sza
belského, Ravelova Spanielska rapsódia p re 
orchester a Fantastická symfónia op. 14. 
Hectora Berlioza. 

Úvodom koncertu zaznela IV. symfónia 
poľského skladateľa Boleslawa Szabelského. 
Tento skladateľ, ktorý má dnes 64 rokov. 
patrí k najzaujímavejším zjavom súčasnej 
poľskej hudby. Symfónia je dôkazom mi· 
moriadne in tenzívneho skladateľského v-{r
vinu, dôkazom snahy neustrnúť v oblaŠti 
obsahovej ani vo výrazových prostriedkoch. 
V spomínanej IV. symfónii sa prejavuje apli
kácia dvanásťtónového skladobného systému, 
no nie ako konštrukcie, ale ako prostried
ku, ktorý umocňuje skladateľov silný mu
zikálny výraz. Dielo zaujme svojou prísne 
logickou architektúrou, zvukovou zaujíma
vosťou, ktorá sa dosahuje stránkou harmo
nickou, inštrumentáciou i veľkou obsažnos
ťou strohej a stručnej hudobnej reči. Diri
gent i orchester predviedli symfóniu s veľ
k)'Til pochopením a zdôraznen5m plynulosti 
skladateľovej invencie. V podaní Karola 
Stry ju veľmi prirodzene "vyšli" P.rikre kon
trasty a pôsobivo vynikli početné dramatic
ké vrcholv diela. 

Ravelo;a Spanielska rapsódia pre orches
ter je po všetkých stránkach vir tuózna 
skladba. Prejavuje sa tu virtuózne zvládnu
tie úlohy sklad&teľa, lille . a j yysoká tech~c-

Karol Stryj a Foto: J. Herec 

ká náročnosť na predvedenie. Co si treba na 
tomto iskrivom a farbistom diele zvlášť ce
niť, je ľudová španielska intonácia, k torá 
tu nie je iba ilustračným prvkom, ale zá}cla
dom melodickej a rytmickej invencie. Diri
gent i orchester ju zvládli v temperamentom 
podaní, plasticky a na výške jej technických 
nárokov. 

V druhej polovici programu odznela Ber
liozova Fantastická symfónia. V poslednom 
čase sme toto dielo na koncertoch Slovenskej 
filharmónie počuli viackrát najmä v podaní 
dirigentov Jansonsa a Donneu.'ta. Podanie 
Karo.la Stryju a poľského orchestra sa od 
obidvoch týchto predveden5 značne líšilo. 
Poľský dirigent menej zdôrazňoval poetické 
prvky v skladbe; zameral sa skôr na drama
tické stránky symfónie, ktoré .,.-yzdvihol ako 
základ svojho poňatia. V dôsledku toho 
volil väčšie tempá, než sme doteraz boli 
zvyknutí počuť. Nebolo to však nijako na 
škodu veci: naopak, Be1;liozova Fan tastická 
symfónia Y tomto }JOdaní mala strhujúci 
spád. Na celkovom výbornom predvedení 
skladby nič neubrali ani n iektoré drobné 
rytmické nepresnosti, k toré sa na jmä vo 
štvrtok vkb;li do predvedenia. Azda by bolo 
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možné požadovať ešte väčší zvuk basových 
plechových nástrojov v " Dies irae''; 

Pruístwova filharmonia ~ill!ska je orchester 
naozaj nevšedných kvalít. Súhra jednotlivých 
skupín sa blíži dokonalosti, zvuk sláčikov je 
hutný a tvárny. V skupine drevených ná
strojov sa stretávame s vynikajúcou súhrou 
a intonačnou istotou celku, ako aj s vy
hrane.nými umeleckými prejavmi individuál
nymi. Milo prekvapuje na jmä skupina ple
chových nástrojov, ktorá vyniká plným ' a 
pritom mäkkým zvukom, je plastická a tech
'nicky bezpečná. Nemožno nevyzdvihnúť ani 
pregnantnú a funkčne dobre do súhry celku 
zapadajúcu skupinu bicích nástrojov. Or
chester hral s chuťou a temperamentom a 
splnil po všetkých stránkach požiadavky 
skladieb svojho prógramu. Obecenstvo kvi- · 
tovalo výkon orchestra i dirigenta srdečným 
a nadšeným potleskom a vynútilo si niekoľ
ko prídavkov, ktoré brilantným výkonom 
dokreslili tvár tohto telesa. Juraj Pospíšil 

Kanadský dirigent Jacques Beaudry vystú
pil so Slovenskou filharmóniou . 20. a 21. 
októbra a pred~tavil sa ako .nadaný, skúse
ný, temperamentný umelec s prevahou ro
mantických čŕt, čomu konečne nasvedčoval 
i výber programu. Beaudr:y prekvapil svojou 
vynikajúcou pamäťou (koncert dirigoval 
spamäti). 

Temperamentný charakter Berliozovho 
" Rímskeho karnevalu" našiel v ňom vý
borného a nadšeného interpreta, no trochu 
rýchlejšie tempo finálneho úseku zavinilo 
menšie intonačné kazy a nepresnosti v sú
hre. 

.Menej úspešne zvládol ·kanadský dirigen~ 
Debussyho prelúdium " Faunovo popolud
nie", pričom však treba vyzdvihnúť skvelý 
výkon sólovej flauty, ktorej Debussy dáva 
v tomto diele jedinečnú možnosť uplatne
nia. Beaudry nevystihol predovšetkým onú 
impresionistickú mäkkosť a sladkú, omamu
júcu zmyselnosť, ktorá tvorí základnú nála
dovú atmosféru s)dadby. 

Z tvorby kanadských skladateľov sme si 
vypočuli symfonickú báseň "Diabol vo veži" 
od Jeana Valleranda, ku ktorej, ako je to 
v poslednom čase na koncertoch SF zvykom, 
nebol okrem názvu uverejnený bližší pro
gram. Toto dielo, plné naturalizmu, svedčí 
o autorovom málo originálnom nadväzovaní 
na výdoby tky pozdnoromantických európ
skych skladateľov, najmä na Richarda 
Straussa. 

V druhej polovici programu odznela V. 
symfónia e mol Piotra Iľjiča Cajkovského. 
Jej koncepcia patrila k najväčším kladom 
vystúpenia kanadského dirigenta. Originálne 
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a Cajkovského sloh plne rešpektujúce poda
nie bolo najmä v jedinečne postavenej II., 
ale i HI. časti skvelým zakončením tohto 
pekného večera. 

Ak hodnotíme posledný koncert (26. a 
27.) októbrového abonentného -cyklu, musí
me na prvom rnieste spomenúť predvedenie 
diela " Carmina burana" od Carla Orffa. Už: 
samotné zaradenie kantáty na program treba 
hodnotiť ako jeden z najúspešnejších dra
maturgický ch "ťahov" SF v posledných ro
koch. Tematika i obsah diela (hoci literúrna 
predloha pochádza z rozhrania XII. a XIIL 
storočia) sú blízke citovému životu moder· 
ného človeka. Koncepcia diela spočíva na 
pôsobivých kontrastoch nálad a na plnom 
rešpektovaní dramatickej gradácie, takže na
priek pomernej modernosti (i keď nie n~ 
vátorstve) techniky je kantáta zrozumiteľná 
pomerne širokému okruhu i menej vyspe
lého obecenstva. Všetky tieto vlastnosti a 
okolnosti, ako i strhujúce podanie mohut
ným aparátom účinkujúcich, prispeli k nad
šeným ováciám, ktorými publikum pt·ijalo 
premiéru. 

Popri orchestri Slovenskej filharmónie, 
ktorý sa t entoraz p redstavil s ozaj plnokrv
ným i technicky bezpečne zvládnutým vý
konom, treba pochváliť muzikálne precítené, 
detailne vybrúsené, širokou d ynamickou pa
letou (od jemného unisona v piane, po 
mohutné tutti sboru, ktoré dominovalo i nad 
plénom orchestra) oplývajúce podanie Spe
váckeho sboru SF (sbormajster Ján Mária: 
Dobrodinský). J edinou tienistou stránkou 
výkonu sboru bolo nezverejnenie prekladu 
textu, takže publikum bolo prinútené do
plňať si obsah cudzieho te;xtu (latinského 
a staronemeckého) podľa vlastnej fantázie. 

Vynikajúce boli i výkony hosťujúcich: 
spevákov-sólistov opery pražského ND (sop
rán - Milada Subrtová, tenor - Antonín 
Votava a barytón- Theodor Srubar), z kto
rých treba zvlášť vyzdvihnúť na jmä výstiž-
ný a svojráznemu charakteru postavy je
dinečne zodpovedajúci hlas i výkon teno
ristu Antonína Votavu. 

S mohutným telesom orchestra i sboru 
SF spoluúčinkoval bezpečne pripravený Det
ský sbor Ceskoslovenského rozhlasu v Bra
tislave (sbormajster Ondrej Francisci) . 

Pri predvedení Orffový ch "Carmina bura
na" mal dr. Ľudo"-it Rajter, dirigujúci 3 -
mohutné ensembly, jedinečnú možnosť u
kázať v plnom svetle a tvorivom rozmachu 
svoje dirigentské umenie. Pod jeho pevnou 
a istou rukou všetci účinkujúci bezpečne · 
"preplávali" cez všetky úskalia partitúry až 
do úspešného záveru. Veľkým úspechom je
tiež fakt, že dr. Rajter vedel pri takom roz- -

siahlom diele udržať poslucháča vo vníma
vom napätí od prvého až po posledný takt. 

Veríme, že eas a starostlivá námaha, vy
naložené na úspešnú premiéru , budú nriná
šať ovocie aj v ďalších (dúfajme, ž~ po
četných) reprízach a že sa dožijeme i kom
pletného predvedenia Trionfi. 

V prvej polovici koncertu odznelo ako 
úvodné číslo významné dielo laureáta štát
nej ceny Jána Cikkera "Drama tická fantá
zia", jej koncepcia pod taktovkou dr. Rajtra 
je nášmu publiku známa; nemožno po
vedať, že by sa bola v hrubších črtách zme
nila. 

Ako sólista Brahmsovho koncertu sa pred
stavil maďarský huslista Dénes Kovács,_ lau
reát medzinárodnej husľovej súťaže K. Fle
seba v Londý-ne. Tento hudobník si svojou 
kultivovanosťou a mimoriadnou technickou 
vyspelosťou, no najmä temperamentnou·, is
krivou interpretáciou finálnej časti koncertu 
získal srdcia bratislavského publika, ktoré si 
od maďarského umelca vynútilo prídavok. 

Vlado Ciiilt 

JEDINECN'ľ ZAZITOK 

V rámci cyklu chopinovsk)' ch koncertov 
ktorý otvoril doc. dr. Jozef Kresánek vvstú
pila dňa 4. októbra v koncertnej sieni Cs 
rozhlasu v Bratislave známa poľská klavi· 
ristka Halina Czem y -Stefansha, ktorá reci
talom z Chopinovho diela otvorila tento 
cyklus. Poľská umelkyňa nám opäť dokú· 
zala, že j e nesporne jednou z najlepších sú
časných chopinovsk)·ch interpretov. Vždy 
sme obdivoYali jej veľkú schopnosť mimo
riadne sugestívne tlmočiť Chopina, no Ste
faňsl<a túto základnú črtu svojej hry ešte 
vystupňovala, pl'idajúc k tomu zrelosť, plnosť 
myšlienkovej koncepcie. Nedá sa povedať. 
že by jej Chopin bol akademický, tradicio~ 
nalistický alebo e;xperimentátorský. Stefan
skej koncepcia sa vyhýba vžitej klasifikácii 
chopinovskej interpretácie na salónnu alebo 
formálno-experimentátorskú, pretože je str
hujúco životná, a čo je najcennejšie, je štý
love -vzácne jednotná popri nesmiernom vý
razovom registri, ktorým táto umelkyňa 
disponuje. Stefanskej interpretácia hocktoré· 
ho Chopinovho diela je nepretržitým strhu
júcim tvorivým aktom, pevne ovládaným 
kongcni~lnou inšpiráciou umelca, ktorý s 
neobyčajnou psychologickou jasnozrivosfou 
reaguje i na ten najmenší výrazový zvrat 
či záchvev diela. Táto schopnosť dotvárania 
priamo v procese hry opriada jej umenie 
zvláštnym nádychom improvizácie, ktorá 
však ~dy. nenarúša prísnu logiku stavby, 
vyrastaJuCeJ z dokonale premyslenej kon
cepcie interpretovanej skladby. Vďaka silnej 

Jacques Be•udry Foto: J. Herec 

vôľovej a psychickej koncentrácii je Stefan
skej Chopin pevným klasickým sošným re
liéfom, prežiareným však mocným prúdom 
vášní, vyjadrujúcich podstatu charakteru 
Chopinc>vej osobnosti. Odtiaľ aj neobyčajne 
rozsiahla výrazová a zvuková škála poľskej 
umell<y~e, siahajúca od prudko e;xpanzívnej , 
vzdorneJ, až panovačnej sily po krehkú za
snenosť, zdržanlivosť i cuclnú istotu cllopi
novskej melancholickej lyriky. V jemn~m 
vyva.žovaní týchto najkraj ších protipólov 
chopmovského poetického sveta nachádza 
Stefaúska istú oporu pred chorobne senti
mentálnou salónnou eleganciou na jednej 
•trane a pseudorevolučným, siláckym poňa
tím Chopina na strane druhej. Sugestívnu 
naliehavosť Stefanskej hry, spojenej s pr i
rodzenou eleganciou podania, zvyšoval aj 
ušľachtilý zjav poľskej umelkyne, spojujúcJ 
sa ~o jednotného celku s hudobnou aper
cepmou poslucháča. Podstatu jej výkonu 
možno stručne definovať ako veľkú hru fan
tázie, pevne ovládanej zákonitosťami tech
niky precízneho detailu. 

Pre Stefa1ískú je technika samozrejmos
ťou, na ktorej m ôže voľne budovať svoje 
veľké poetické vízie. Vie plne rozvinúť osl
nivosť svojej brilantnej techniky tam, kde 
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táto stojí v službách ideovej podstaty diela 
(obidve revolučné etudy, technicky najob
ťažnejšie prelúdiá), alebo svoju technickú 
perfektnosť vkusne podriaďuje lyrickej kan
tiléne. Neobyčajne tvárny a zvlnený dyna
micko-agogický proces Stefaňskej hry rezul
tuje z jemne odstupňovanej akordickej a pa
sážovej techniky na strane jednej a z ne
konvenčného používania rubata na strane 
druhej. J ej rubata okrem niekoľ!..-ých v)'lli
miek nikdy neprekračovali hranice, za kto
rými sa už začína skresľovať hudobný obraz. 
Stefaúskej interpretácia bola natoľko kon
centrovaná na myšlíenkO"\'Ú podstatu diela, 
na dynamičnosť "-ý-razu, že niekoľko tech
nických ch)'h, ktoré sú pri takom vyčerpá
vajúcom programe t emer samozrejmé, nija
ko nemohlo narušiť výsledný strhujúci do
jem, v ktorom dominovala už len sila po
ézie. Kritériá formálnej technickej neomyl
nosti tu museli v niektorých prípadoch ustú
piť pred naliehavosťou myšlienkového bo
hatstva (napr. v závere p osledného prelú
dia). 

Klaviristka sa prvou Polonézou cis mol 
iba rozohrávala, ale už v druhej, neobyčajne 
dramaticky podanej Polonéze es mol ukázala 
sa jej hra v celej svojej veľkosti V jej po
ňatí sa etudy (E dur, prvá revolučná c mol, 
druhá revolučná a mol) stali veľkolep)'llli 
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Halina Czerny-Ste!al\ska 
Foto: F. Linhart 

básnickými víziami, plnými vzrušujúcich 
dialógov a energických výziev. Zaujímavým 
interpretačným kontrastom k etudám bolo 
koncertné Andante spianato a polonéza Es 
dur, kde sa Stefaúska veľmi vkusne prispô
sobila celkom odlišnému myšlienkovému a 
technickému svetu tohto diela, vyrastajúceho 
z typickej faktúry elegantnej romantickej 
klavírnej hry. 

Centrom večera hol však celý cyklus pre
lúdií. Toto veľké dielo je skúšobným kame
ňom schopností každého klaviristu (podob
ne ako Musorgského Kartinky) na vybudo
vanie jednotnej myšlienkovej koncepcie na 
podklade takých odlišných a veľmi kon
trastných náladových fragmentov. Treba 
zdôrazniť, že Stefaňska práve tu prejavila 
svoje umenie v celej šírke: jej myšlienková 
koncentrácia a temer až filozofický prístup 
k podstate diela boli obdivuhodné. Prelúdiá 
v jej podaní vyzneli ako súvislá refaz jed
notlivých otriasajúcich situácií s dramaticky 
vypointovaným vrcholom v závere, kde kaž
dý článok prispel svojou osobitnou atmosfé
rou do poetickej fantastiky celklL 
Niekoľkými pridavkami (Nokturno cis 

mol, Mazúrka a mol, :Minútový valčík) za
kľúčila Halina Czerny-Stefanska tento ob
divuhodný koncert. 

(-vs-) 

SPEVÁCKY SBOR BRA.TISLAVSKYCH 
LCITELIEK V MADARSKU 

Medzi súbory, ktoré v poslednom čase 
umelecky natoľko vyrástli, že môžu repre
zentovať naše sborové spevácke umenie aj 
za branicmni, zaradil sa aj Spevácky sbor 
bratislavsk-ých učiteliek. Od marcovej pre
miéry tohto roku, keď sme videli prvé sľub
né v)·sledl..-y nového vedenia sboru (dirigent . 
proi. Bohuslav Valašťan) , ubehlo niekoľko 
mesiacov plodnej a systematickej práce a 
úsilia o čoraz vyšši a umelecky presvedči
vejší prejav. Veľmi úspešný zájazd tohto 
súboru svedčí, že aj ženský sborový spev, 
ak využíva všetky svoje výrazové prostried
ky a je umelecky nn výške, vie zaujať i ná
ročné cudzie obecenstvo. 

Spevácky sbor bratislavsk)'ch učiteliek bol 
hosťom sopronského miešaného spevác
keho s boru učiteľ ov a vystupoval dňa 
29. októbra t. r. v koncertnej sieni Franza 
Liszta v Soproni. 

V prog_rame sme okrem skl<,~dieb zo sl:ar
~ieho r epecyoáru (Dvoi'ák, Smetana, Bella, 
Moyzes, Suchoň, Kardoš) počuli novonaštu
dované skladby, medzi nimi boli a j Bartó
ko~·e a Kodályove diela v origináli. Najväčší 
úspech mali, pochopiteľne, Bartók a Kodály 
(ktorého museli aj opakovať), z našich skla
dateľov Dvoiák, Suchoň, Moyzes, Francisci. 
Program sboru spestrili sólisti Gita Úurin
dová a Imrich Strelka, ktorí zaspievali nie
koľko slovenských a maďarských ľudových 
piesni. Celý koncert sa niesol v duchu úpl
ného kontaktu medzi sborom a publikom, 
ktoré nešetrilo potleskom a chválami. Vystú
penie SSBU sa stretlo s takým úspechom, že 
s bor dostal ďalšie pozvanie nielen do Sop
roŕm, ale aj do Budapešti. 

Hudba a spev plnia ušľachtilé poslanie 
zbližovať národy všetkým ľuďom zrozumi
teľnou rečou. Je veľkou dôverou i odmenou 

reprezentovať _ našich ochotníckych spevác
kych nadšencov. Veríme, že SSBU vytrvá 
na svojej ceste za umeleckým majstrov
stvom, po ktorej kráča pod vedením diri
genta. profesora Bohuslava Valašťana. Je 
potrebné, aby mu pomáhali aj členky sboru, 
aby svojou príkladnou prácou a dosiahnutý
mi výsledkami získavali ďalších priaznivcov 
ženského sborového spevu, a tak pomohli 
vytvoriť nové ženské spevácke sbory. Ľ. Il. 

ORGANOvY KONCERT 
GABRIELA VERSCHRAEGENA 

N a prvom organovom koncerte tejto se
zóny vystúpil popredný belgický umelec 
G. Verschraegen, profesor konzervatória 
v Gente. 

Z úvodných skliadieb starých flámskych 
majstrov je zrejmé, že organová kultúra ne
zaostávala za ostatnými známejšími druhmi 
vtedajšieho umenia, že mala svoju kompo
zičnú vyspelosť (Van den Kerchhoven: Pre
lúdium a fúga d mol), originábosť aj v tra
dičných formách (Filip de Monte: Canzona) 
a farebnosť i melodiku (Hendrik Issak: Me
dzi horou a údolím). V Toccate,. Adagiu a 
Fúge C dur ukázal organista hlboký prístup 
k Bachovej tvorbe - pritom osobitný v 
stavbe, výraze aj v artikulácii. Franckov 
Chorál h mol mal plastiku aj spevnosť ; u 
nás neznáma Passacaglia Flora Peetersa sa 
zdá najlepšou skladbou, ktorú sme zatiaľ od 
tohto interpretovho krajana počuli. Andante 
G. Verschraegena je viastne prostrednou čas
ťou z koncertu pre organ a orchester. Má 
zaujímavú melodiku i harmóniu: Virtuózne 
podaná I. časť zo Symfónie M. Duprého uza
vrela program koncertu. 

Výkon G. Verschraegena bol napriek mi
nimálnemu času na prípravu technicky su
verénny, v prejave mužný a muzikálny, u
melecky hodnotný aj poučný. -b·v-

Výsledok 

súťaže na televízne operné libreto, vypísanej Slovenským hudobným fon
dom a Ceskoslovenskou televíziou v Bratislave. Do súťaže došlo 16 prác. 
Porota rozhodla neudeliť cenu, pretože ani jedno libreto čo do umeleckého 
spracovania, . voľby námetu a vykreslenia dramatických postáv nesplnilo 
zámer súťaže. 

Porota rozhodla udeliť zvláštnu odmenu VO výške Kčs 4.000.- Julovi 
Zborovjanovi za libreto "Odkliata panna" a odmeny po Kčs 500.-: 

inž. Pavlovi Sohotovi za libreto " Jakub na hra,;ici" 
Ludmile Macháčkovej za libreto " U slunce" 
Ferovi Skrivánkovi za libreto " Otec Púpava" . 

Slo·venský hudobný fond Československá televízia . 
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Festival súčasnej hudby vo Varšave 

V septembri tohto roku sa už po štvrtý
krát uskutočnil vo Varšave m edzinárodný 
festival súčasnej hudby pod názvom Var
šavská jeseň. ú lohou tohto festivalu je pred
viesť najnovšie smery vo vývoji hudby . Od 
11. do 25. septembra odzneli v budove 
Národnej filharmónie dva koncerty denne 
s výnimkou dvoch bo.letných predstavení 
v budove opery, takže v tomto krátkom 
časovom úseku bolo možné vypočuť si prie
rez najnovšej poľskej hudby, ako aj väčší 
počet diel zahraničných skladateľov, orien
tovaných prevažne na dodekafonickú a se
riálnu hudbu. Poľská hudba, ako to zvýraz
nil festival, sa v svojom vývoji uberá sme
rom technických výbojov. V jej najnovšej 
tvorbe sa už uchytili bezprostredné vplyvy 
m odernistic.b.-ých smerov, šírených z kapita
listických krajín, predovšetkým z Darm
stadtu, kde sa najmladší poľskí skladatelia 
školili. J e to cesta, ktorá síce umožňuje 
experimentáciu, n o neprináša poľskej hudbe 
u melecké hodnoty ani diela, ktoré by boli 
výraz()m života poľského ľudu, diel<'}, k~Ql."é 
by holi späté s tradíciami poľskej nároilnej 
hudby a ukazovali cestu ďalšieho vývoja. 
V priebehu festivalu sa ukázo.lo, že poľskí 
hudobní umelci sú v úzkom kontalcte so 
strediskami takzvanej súčasnej hudby v zá
padnej Európe a že sledujú spoločné ciele. 
P re nás, ktorí sme boli na festivale, bola 
táto orientácia poľskej hudby, ako aj zosta
venie festivalového p rogramu, previerkou 
týchto snáh a potvrdením, že výlučné za
meranie na experimen t znamená odtrhnutie 
od života a záujmov ľudu, ako a j overením 
fak tu, že každé umelecké dielo, ktoré vy
rastá z vnútornej potreby umelca a prináša 
nové myšlienky, zostáva dielom trvalých 
hodnôt a zjavne prevyšu je diela exper imen
tujúce. Poľská súčasná hudba (najmä tvor
bou mladých skladateľov) sa dostala až do 
oblastí konkrétnej hudby, popiera všetky 
zákonitosti doteraj šieho vývoja hudobného 
myslenia , vylúčila z hudby melodické mys
lenie a nahradila ho špekulatívnymi kombi
n áciami. Tak sa dostáva na nebezpečnú 
cestu hľadania, z ktorého niet východiska, 
prichádza na cestu, po k torej kráčajú mladi 
skladatelia nielen do sveta úniku, ale i do 
sveta zmitkov a drásania nervového syst é
mu človeka najvýbojnejšími kombináciami 
zvukových zvratov. J e zaujímavé, že poľskí 
koncertní umelci i dirigenti sa venujú inter
pretácii týchto diel, hoci niet predpokladu, 
že by sa tie to skladby mohli zaradiť do 
programov sezónnych symfonických koncer-
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t()v , p retože má o ne záujem len vybraná 
časť varšavského obecenstva. Nie je ľahkt> 
tieto diela naštudovať, lebo táto hudba 
má nový spôsob zápisu, vylúčila tak tové 
čiary , ktoré nahrádza časovými hodnotami, 
vymedzenými sekundami, ako a j najrozlič
nejšími pomocnými znakmi, ktoré vysvet
ľujú tvorenie nových zvukov-ých efektov. 
Dirigent musí ku každému dielu pristu
povať s vedomím hľadania prejavu a spô
sobu interpretácie a okrem toho je v kaž
dom diele viazaný na iné zoskupenie nástro
jov na koncertnom pódiu, pričom sa od 
neho vyžaduje veľké sústredenie a niekoľko
týždňová práca pri naštudovaní jednotlivéhO> 
diela. 

Festival vo varšavskej opere sa zafal 
predstavením baletu Baltickej opery a filhar
mónie z Gda;1ska. Na programe bol S7.y
manowského balet Harnasia a Bartókov Zá
zračný mandarín. Obidve diela boli in~cc
nované novým spôsobom a tanečný prejav 
bol zameraný na vy tvorenie charakterov 
jednotlivých postáv a psychologickú náplň 
hry. Prostriedky charakterového tanca, kt~r 
rými sa v súbore pracovalo, boli veľmi v-ý
razné p r i inscenovaní B artókovho diela, na 
javisku sa s hlbokým zmyslom pre každý 
záchvev Bartókovej hudby odkryla veľká 
citová dráma. Naproti tomu kombinovanie· 
s klasickým tancom dostalo v Szymanow
ského balete tanečný prejav do rozporu so 
zemitou realistickou hudbou. Tento rozpor 
bol navyše podtrhnutý a j celkovou javisko
vou úpravou. 

Na druhý deň bol komorný koncert, na 
ktorom v iacerí umelci v spolupráci s ko
morným súborom Krakovskej filharmónie 
pod taktovkou A. Markovského predviedli 
menšie skladby rô= ych skladateľov, ako 
Varesa, Stravinského, B. Schäffera, Nilsona, 
Petrasiho, Schonberga, W' eberna a Penderec
kého. Každé číslo prinieslo iné zoskupenie 
nástrojov, iné farby, zvuky a iné hľadanie. 
Boli to skladby krátke, p retože myšlienko
vá nesústredenosť skladbu rozbíja a ne
vyhnutne vyžaduje na vyjadrenie krátky 
časový priestor. Už p rvý koncert ukázal, 
že Stravinského hudba oproti týmto ro:dič
nýro zhlukom tónov, zvukov a nápadov 
v-yniká rozvážnosťou a premyslenosťou. No 
aj p rvý koncert prin iesol prekvapenie v zá
verečnom čísle, kt()ré zapôsobilo ako úder. 
Bola to konkrétna skla dba mladého 27-
ročného skladateľa K. P endereckého Rozme
r y času a ticha, ktorá vyznela ako nakope
nie najútočnejšfch zvukových kombinácií, 

v k~orých silne dominovali bicie nástroje 
a aJ spevácky shor sa použil vo funkcii 
bicích nástrojo\". J e to d ielo problematické, 
nič nehovoriace a spôsobuje zmätok. Na 
večernom symfonickom koncerte Národnej 
filharmónie odzneli SchOnbergove skladby 
(5 skladieb pre orchester) , Sostakovičov 
violončelový koncert v nádhernom podaní 
M. Rostropoviča, Bar tókova Hudba pre slá
-čikové a bicie nástroje a konečne ďalšia 
skladba poľského autora Egzorta od T. 
Bairda, skladateľa pozoruhodnej umeleckej 
potencie, ktorý hovorí o hrôzach vojny, p ri
-čom použil starohebrejský text. Tým, že 
nechal báseľí recitovať, umocniac jej drama
"tický účin zvukovou faktúrou orchestra a 
:sborového spievaného i h()voreného slova, 
·dopracoval sa strhujúcich momentov, ktoré 
-dolu-esľujú účinok slova. Tu sa ukázalo, 
že prostriedky, ktorými disponuje konkrétna 
hudba hromadením zvukov, môžu podčiark
nuť drama~čnosť. Baird však nevylúčil zo 
svojej hudby možnosť melodického prejavu, 
ba naopak, zdôraznil ním dramatičnosť si
tuácie, a preto jeho dielo zapôsobilo. Ide 
o skladateľa, ktorý sa iste vymaní z expe
rimentovania a nájde si cestu k zdravému 
muzikantskému prejavu. Búrlivý úspech 
Sostakovičovho koncertu svedčil o tom, že aj 
v tomto prostredi., naplnenom túžbou po 
hľadaní zvukových experimentov, vie naj
silnejšie zapôsobiť zdravá reč hudby. Vefmi 
-dobre dirigoval W. Ro,vicki. 

Pondelok bol venovaný komornému kon
certu francúzskeho sláčikového kvarteta 
Parrenin a večer symfonickému koncertu 
japonského rozhlasového orchestra, ktor)' 
pricestoval do Poľska po skončení koncert
ne j cesty po CSSR. Parreninovo kvarteto 
hralo tri kvartetá D. Milhauda (XIII.), G. 
Bace\\-iczovny (VI.) a E. Cartera (1.). Tieto 
kvartetá neznamenali nijaký prínos. V Mil
haudovom kvartete nebol tematický ma
teriál exponovaný dosť plasticky, kvarteto 
Bacewiczovny, písané punktuálne, s množ
stvom glissánd, pôsobi neprehľadne a robí 
<l.ojem hry s tónmi. Carterovo kvarteto, pí
sané v netematickom slohu, pôsobilo abso
lútne neprehľadne. Večerný koncert Tokij
ského rozhlasového orcherstra p riniesol vý
lučne program z japonskej hudby, p revažne 
seriálnej, a zaradil do programu aj poľskú 
sk ladbu: Tri sonety od B. Szabelskéh o, ktorá 
bola písaná punktuálnym systémom a pô
sobila vonkoncom konštruktivistickým doj
mom. Je iste zaujímavé, že tento vyše 60-
ročný skladateľ, ktorý napísal viacero hod
notných skla dieb, obracia sa ešte teraz 
svojou tvorbou do oblastí, ktoré sú mu 
zrejme cudzie. Z japonskej synúonickej 

tvorby veJ mi ucmne zapôsobila skladba 
Mandala od T. Mayuzumiho, ktorú hral 
orchester aj v Bratislave, a to preto, že 
tu sú nové vyjadrovacie prostriedky celkom 
v službách výrazu a obsahu skladby. Za
ujímavý hol aj Violončelový koncert A. 
Y ashira, ktorý sa začínal veľkou kadenciou 
podopretou v záveroch len tympanmi ~ 
celestou s veľkým orchestrálnym ro.,pra
covaním v strednej časti a s veľkým čelo
vým záverom zase bez orchestra. Mladý ja
ponský vi.liončelista T. Tsutsumi má pozo
ruhodnú úrove1í. Dirigoval H. l waki. 

V nasledujúci dmi odzneli dve celkom od
lišné a na konkrétnej úrovni stojace pro
dukcie. Odpoludnia bol recitalový spevácky 
koncert sovietskej koncertnej speváčky Z. 
Doluchanovej, ktorá je vynilcajúcou piesňo
vou interpretkou a jej premyslený, hlboko 
prežitý a muzikálne i spevácky bezchybný 
výkon bol odmenený neutíchajúcim aplau
zom. Spievala veľký piesňový program zo 
skladieb M. lvliaskovského, Koczurova, Fri
da, Doluchaniana a najmä S. Prokofieva, z 
ktorého najmä Dve piesne bez slov patria 
k skvostom piesňovej tvorby. Večer hrali 
sbor a orchester poľského rozhlasu z Kra
kova Requiem od skladateľa poľského pô
vodu R. Maciewskeho, k torý žije v Kali
fornii. Skladateľ si dielo sám dirigoval. Je 
to eklektické dielo bez zvláštnych hodnôt, 
využívajúce všetko, čo sa vy tvorilo v ora
toriálnej tvorbe. Celé Requiem trvá deväť 
hodín. Na trojhť>dinovom koncerte bola 
prednesená iba jeho I. časf. Dielo je veno
vané pamiatke všetkých, ktori zomr eli vo 
vojnách. 

Piaty deň festivalu priniesol prehrávku 
experimen tálnej elektronickej hudby. Boli 
to ukážky vy robené v experimentálnom 
štúdiu poľského rozhlasu, niektoré boli do
dané z parížskeho štúdia. Z tejto prehráv
ky má človek čudné pocity. Nejde tu o 
hudbu, ale o experimentovanie zvukových 
montáži, aké sa používajú v rozhlasovom 
vysielaní. V úvodnom prejave sa hovorilo, 
že ide o nový hudobný jazyk, o hudbu, 
v ktorej skladateľ prichádza do styku s po
slucháčom pomocou technických prostried
kov. Spomenulo sn dokonca, že tento druh 
"hudby" vyžaduje nové hudobné myslenie 
a prináša nové možnosti. V Kolumbii je vraj 
' -ybudovaný hudobný robot, na ktorom 
skladateľ pomocou gombičiek má možnosť 
vytvárať nové zvukové kombinácie, a tak 
priamo komponovať živú hudbu. Všetky 
ukážky svedčili však o tom, že v podstate 
ide o využívanie zvukových možnosti pro
striedkami rozhlasovej techniky a nahráva
cích prístrojov. Program priniesol rôzne u-
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kážky, ako napriklad etudu v údere na 
činely a podobne. Tento druh pokusov 
možno popísať jedine po stránke zvukovej, 
lebo tu išlo vždy o vytváranie konkrétnych 
zvukov, ako je hluk v továrni, v meste, 
zvuk lietadiel a podobne. Teda eJ.:perimť'n
tovanie, ktoré m á svoj zmysel pre rozhla
sové vysielanie, ale s vývojom hudby nemá 
nič spoločné. Večerný koncert bol symfo
nický. Bol to jeden z najzaujimavejších 
večerov festivalu, pretože mal na programe 
vynikajúce umelecké diela, ako Bartókov II. 
klavírny koncert, ktorý hrala Margot Pinter, 
pôvodom zo San Francisca, žiačka Corto
tova, orientovaná predovšetkým rytmicky 
v Bartókovom diele, ďalej odznelo veľké 
dielo Stravinského ope•·a-oratórium Kráľ 
Oidipus a VI. symfónia B. Martinu. Okrem 
toho sme si vypočuli aj nové dielo mla
dého poľského skladateľa H. Góreckého 
"Zdržanie ... J e to (podobne ako Penderec
ky) 27-ročný skladateľ, žiak Szabelského. 
Medzi poľskými skladateľmi sa o ňom ho
vor:!, že je veľmi talentovaný. Jeho dielo, 
ktoré je písané systémom konkrétnej hud
by, pôsobilo však podobne ako skladba 
Pendereckého. Celá skladba je vytvorená 
na základnej dvanásťzvukovej sérii, pričom 
hrajúci orchester je rozdelený do štyroch 
skupín a každá z nich má svoj vlastný 
kompozičný materiál, vybudovaný na sé
riách, vytvorených zo série základnej. Celá 
skladba má k dispozícii 88 zvukov, orches
trálne obsadenie pozostáva prevažne z bi
cích nástrojov (52), ktoré sú obohatené o 
najrôznejšie, nám ešte neznáme nástroje. 
Celkový dojem je huk, vybičovanie nervo
vej sústavy a údiv nad tak)'lTli zvukovými 
e;xperimentmi, ktoré priviedli skladateľa až 
k tomu, že je schopný použiť klavír ako 
bicí nástroj, udierajúc na jeho drevenú 
skriňu paličkou. Tento ozaj náročný koncert 
predviedol Symfonický orchester poľského 
rozhlasu pod taktovkou J. Krenza. 

Nasledujúci deň bol venovaný recitalové
mu koncertu anglickej speváčky J. Nen
dicka a komornému koncertu, na ktorom 
účinkovali umelci poľského rozhlasového 
orchestra, klaviristka M. Pinter a výborná 
poľslíá mezzosopranistka Szostek-Radkowa. 
Na práci boli zúčastnení dirigenti A. Mar
kowski a J. Krenz. Recitalový koncert bol 
zostavený z piesňových skladieb, ktoré ne
majú trvalú hodnotu. Speváčka sama je 
absolventkou kurzu v Darmstadte a piesne, 
ktoré spievala, patria do kategórie týmto 
smerom orientovaných skladateľov. Zaují
mavé bolo sledovať jej prednes, ktorý hol 
výslovne exaltovaný. Večerný koncert uvie
dol skladby P. Hindemitha, A. Weberna, 
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W. Lutoslawského, O. Messiaena a D. Mil
bauda. Zvlášť zaujímavý bol cyklus piesni 
V·l. Lutoslawského, ktorým skladateľ vytvo
ril poetické nálady zhudobnených te.xtov, 
najmä v piesni Zima. Toto dielo patrilo k 
najkrajším umeleckým prejavom poľskej 
hudby, ktoré priniesol festival, a znamená 
trvalé obohatenie poľskej hudby. Veľmi za· 
ujimavou a práve v zvulcovom vybavení 
partitúry poučnou je Messiaenova skladba 
Exotickí vtáci. 

V piatok odpoludnia boli predvedené dve 
rozhlasové opery poľských autorov zo zvu
kových záznamov a večer bol koncert Ces· 
kej filharmónie. Videli sme tieto opery: 
Príhoda kráľa Artúra od G. Bacewiczovny a 
Neffru od Zb. Wisznewského. V obidvoch 
operách ide v podstate o činohru, kombi
novanú s hudobnými prejavmi, ktorými sú 
dokresľ ované situácie. Charakteristickým
znakom je presná hlasová charakterizácia 
postáv a kombinovanie zvukov s hudbou. 
ako aj častý prechod z recitácie do hudoh: 
nej deklamácie, prípadne malého ariosa. Tu 
sme si uvedomili, že rozhlas a televízia. ne· 
vyhnutne potrebujú samostatnú hudobno
dramatickú tvorbu. Program Ceskej filhar
mónie pod taktovkou K. Ančerla s klavi
r istom A. J emelíkom bol zostavený z Va
riácii na tému V. Kaprálovej od M. Sokolu, 
z Klavírneho koncertu P. Bofkovca, z Toc
caty poľského skladateľa A. Malawského a 
VI. symfónie B. Martinu. Predvedenie diei 
bolo vynikajúce. Simfónia B. Martinu mala 
veľký úspech a zaradila sa medzi najlepšie 
diela festivalu, menší úspech mali však 
skladby Borkovca a Sokolu. Koncert bol 
poučením, že na zahraničný festival treba: 
priniesť skutočne reprezentačné diela, na 
festival vo Varšave mal byť tento výber 
t)'lTl zodpovednejší. 

Predposledný deň festivalu bol komorný
koncert Holandského dychového k"-:inteta, 
k torý uviedol viacero skladieb zväčša punk
tuálnej hudby Pijpera, Bairda, Kreneka a: 
Stockhausena, ktoré sa dajú počúvať iba 
s veľkou únavou. Večer bol(} predstavenie
baletu Veľkého divadla z Moskvy, ktoré· 
v tom čase vo Varšave vystupovalo a malo· 
veľký úspech. Do programu festivalu zara· 
dili moskovskí umelci balet Kara Karajeva. 
Úde1•om blesku, ktorý je veľkým ľudovým 
divadlom s aktuálnou tematikou o živote· 
v Afrike. Ide o boj medzi černoch1ni a · 
belochmi, o oslobodzovací boj afrických ná
rodov proti l<elonizátorom, rozvedený do· 
dojlmavého ľudského námetu o láske medzi, 
černošským učiteľom a bielou dievčinou. 
Hoci balet svojím charakterom do varšav--

ského festivalu nezapadol, nakoľko nepri
náša nijaké kompozičné a inscenačné problé
my, predsa len bol obecenstvom veľmi sr
dečne prijatý a jeho ďalšie predstavenia 
boli vypredané. Aj to je dohrá odpoveď na 
modernistické smery. 

Posledný deií predpoludním odznel recital 
organistky I. Thenior-Janečkovej, ktorá za.· 
hrala niekoľko drobných skladieb O. Messia
ena, a vokálny koncert vynikajúcim spôso
bom spievajúceho Detského sboru pri Poz· 
nanskej filhormónii, ktorý vedie znamenitý 
znalec sborového spevu St. Stuligrosz. Ich 
program bol zostavený prevažne z diel vo
kálnej polyfónie, z ktorých upútalo predo
všetkým Laudate Dominum od T. Szeligow
ského, lebo jeho zvukove moderná faktúra 
je pôsobivá, stavaná s veľkými vedomosfa
nú rozvedenia polyfónnej faktúry. Je zau· 
jimavé, že deti nespievali ani jednu sklad
bu, k torá by bola v súvise s detskou hu
dobnou fantáziou. Na záverečnom večernom 
symfonickom koncerte vystúpil orchester a 
sbor Národnej filhormónie pod taktovkou 
St. Wislockého. Bol to zaujímavý program: 
Koncert pre orchester od A. Tanzmanna je 
robený v rámci hudobného myslenia, a pre
to aj jeho zvukové kombinácie zostávajú 
v oblasti hudby. Musique en relief od Wl. 
Kotoňského j e skladba malého formátu so 
~vukovými efektmi. Bicie nástroje sú tu ro· 
zostavené po viacerých stranách orchestra 
a navzájom si nahrávajú. Epizódy od K. 
Serockého sú skladba pre 3 orchestrálne sku
piny, vcelku je zložená zo sláčikových a 34 
bicích nástrojov. Je to v podstate muzikant
sky cítené vzájomné nahrávanie si sláčiko
vých a bicích nástrojov, teda hra so zvukom, 
tentoraz majú v nej prevahu sláčiky . Stredná 
časť, ktorá je venovaná len bicím nástrojom, 
vyzerá asi takto: zo všetk)rch strán jeden 
po druhom so rozohrajú bubny, navzájom 
si odpovedajú, potom sa k nim pridajú na 
rôznych miestach rozložené činely, neskôr 
sa v hre ozve sólo trúbky , pričom v celej 
časti sláčiky pikantnými tónmi plnia iba 
sprievodnú funltciu. Vplyv džezu na kon
certnú hudbu sa v tejto skladbe ukázal v pl· 
nej sile. Záverečnou skladbou boli známe 
Canti di Prigiona od L. Dallapiccolu. 

Záverom treba ešte konštatovať, že v rám
ci festivalu boli denne diskusie v klube 
Sväzu poľských skladateľov, ktoré však ne
boli diskusiami v našom zmysle slova, ale 
iba dotazmi na skladateľov. Vo íoyer Ná
rodnej filharmónie boli stánky, kde sa predá
vali poľské hudobné skladby, vystavovali 
partitúry najnovších skladieb, predávali sa 
gramofónové platne, nahrané gramofónový
~ závodmi počas festivalových koncertov. 

Orientácia Varšavskej jesene zootáva na· 
ňalej jednosmerná, čo je nedostatok tohto 
festivalu. Keby sa stal fórom, na ktorom by 
odznela súčasná hudobná tvorba v celej svo
jej obsažnosti, jasne by sa ukázalo že 
tieto experimentátorské smery nemajú t~ác
nosť. Zdenka Bokesová 

SCHUMANNOVSKE SLÁVNOSTI 
V ZWICKAU 

150. výročie narodenia Roberta Schmnan
na stalo sa v Nemeckej demokratickej re
publike príležitosťou na viaceré oslavy, kto
ré sa niesli nielen v znamení čo najspráv
nejšieho p ochopenia skladateľského a inter
pretačného umenia, ako i teoreticko-literárnej 
činnosti tohto veľkého majstra, ale boli po· 
značené aj celkovými kultúrnymi úlohami 
NDR, predovšetkým snahou priblížiť ume
nie pracujúcemu ľudu, dokumentovať, aké 
čestné miesto a význam má umenie veľkých 
majstrov minulosti v celkovom demokratic
kom procese umenia súčasnosti Týždeň 
osláv Roberta Schumanna v Zwickau - jeho 
rodisltu, ktoré leží blízko hraníc našej re
publiky, predchádzala 2. medzinárodná sú
ťaž Roberta Schumanna, tentoraz v speve 
a v hre sláčikového kvarteta, ktorá prebie· 
hala v Berlíne. 17. - 25. septembra t. r. 
sústredila sa pozornosť hudobných umelcov 
na Zwickau, kde sa uskutočnili nielen kon
certy, ale i vedecké prednášky a rozličné 
kultúrno-spoločenské podujatia. Hlavným 
ťažiskom týždňa Schumannovský ch osláv 
bolo však viacero koncertov, na ktorých sa 
predviedli významnejšie symfonické, komor
né a piesňové diela tohto skladateľa. Na ich 
predvedení sa okrem miestneho orchestra 
podieľali a j Státny orchester z Drážďan, 
viaceré komorné združenia, domáci, ako aj 
zahraniční dirigenti a sólisti. J e zaujímavé, 
že usporiadatelia vychádzali zo snahy uviesť 
popri Schumannových skladbách a j diela 
jeho súčasníkov, ako F. Mendelssohna
Bartholdyho, F r. Chopina, čim sa získal uce
lenejší pohľad na vývojové ohdobie hudob
ného romantizmu. No nechvbali tu ani sklad
by novších a súčasných skl~dateľov (Joaclúm 
Freyer, J ohan Cilenšek, S. Prokofiev, R. 
Glier, J. Haas, Otto Reinhold). V takomto 
premietnutí Schumannovho diela vo vzťahu 
k svojim súčasníkom a z pozícii dneška pre
biehalo aj teoretické skúmanie v rámci ve
deckých prednášok. Možno povedať, že 
schumannovské oslavy v Zwickau boli zá· 
važným a dôstojným hudobnokultúrnym 
podujatím. 

Ladislav Burlas 

619 



Začiatky robotníckych spevokolov na východnom Slovensku 
Na okraj lmihy Zd. Nováček: Robotnícke spe'~>okoly na Slo'~>ensku, Bratisla~•a 1960 

Hudobné dejiny východného Slovenska 
sú ešte veľmi málo prebádanou oblasťou. 
Nemáme takmer nijakú monografiu z dejín 
hudobnej kultúry našich miest z 18. a 19. 
storočia a eš te menej máme osvetlené hu
dobné tradície robotníckej triedy, ktorá od 
druhej polovice 19. storočia rozvojom ka
pitalizmu vo v)·chodoslovenských mestách 
postupne prichádzala na scénu v hospodár
skom a politickom boji. Preto sa dr. Zd. 
Nováček v svojej publikácii Robotnícke 
spevokoly na Slovensku, Bratislava, SA V 
1960, podujal na priekopnícl<u a veľmi zá
služnú prácu v záujme osvetlenia tejto ne
právom zanedbávanej časti dejín robotníc
keho hnutia na Slovensku. Dr. Nováček 
zozbieral mimoriadne cenný materiál k de
jinám robotníckych spevokolov najmä v Bra
tislave a okr:;,.jove sa dotkol aj niektorých 
mimobratislavských, teda i východosloven
ských robotníckych spevokolov. Prevaha 
bratislavského materiálu v práci dr. No
váčka je taká veľká, že bolo by bývalo 
výstižnejšie nazvať túto prácu dejinami ro
botníckych spevokolov v Bratislave a mi
mobratislavský materiál použiť len na po
rovnanie činnosti bratislavských spevokolov 
s činnosťou robotníckych spevokolov mimo 
Bratislavy. Nie je však cieľom tohto prí
spevku celkove hodnotiť prácu dr. Nováčka, 
ktorý v úvode naznačuje, že si je vedomý 
neúplnosti evidovaného pramenného mate
riálu i spracovania témy. Vedomý si je 
ďalej, že práve preto jeho terajšie uzá· 
very o dejinách robotníckych spevokolov na 
Slovensku majú len predbežnú platnosť a 
majú byť popudom k podrobnému a defi
nitívnemu spracovaniu tejto závažnej témy . 
Dr. Nováčkovi sme povďační, že činnosť nie
ktorých východoslovenských robotníckych 
spevokolov uviedol do celoslovenských sú
vislosti. SJ<oda, že práve pri hodnotení 
východoslovensl,.-ých spevokolov a osudov 
robotníckej piesne na vý chodnom Slovensku 
neuviedol podrobnejšie pramene, aby také 
závažné údaje, ako v svojej práci uvádza, 
vyzneli čo najvierohodnejšie. Tak na 31. str. 
svojej práce uvádza, že okolo roku 1911 
vznika jú slovenské robotnícke spevokoly aj 
v Košiciach a Krompachoch. Podobne na 
41. str. svojej práce s odvolaním sa na 
informácie Jána Po schla udáva, že r. 1918 
sa na východnom Slovensku spievali nie
ktoré revolučné piesne z Veľkej októbrovej 
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S'Jcialistickej revolúcie a niektoré sa na v)'
chodnom Slovensku vyskytli aj v domácich 
textových variantoch. Kým o prvom No· 
váčkovom údaji (o existencii slovenského 
robotníckeho spevokolu v Košiciach) mo2no 
priam pochybovať, jeho druhý údaj (o exi
stencii ruských revolučných piesní na vý
chodnom Slovensku) môže byť reálny, bolo 
by všalt veľmi zaujímavé, ktoré konkrétne 
sovietske revolučné piesne a v ktorých kon
krétnych domácich variantoch sa na východ
nom Slovensku vyskytovali. V ďalšom dr. 
Nováček osvetľuje vznik Spevokolu odboro
ve organizovaných robotníkov v Košiciach 
roku 1920 na základe materiálu uverejne
ného v Jubilejnej pamätníci spevokolu Ro
botníckeho kultúrneho spolku v Košiciach, 
Košice, 1950. Poukazuje na činnosť spevo
kolu typografov v Prešove a na činnosť 
r·obotníckeh o spevokolu Lýra v Spišskej No
vej V si. Cinnosť obidvoch spevokolov rozo
berá najmä v súvislosti s činnosťou Zdru
ženia robotníckych speváckych spolkov čes
koslovensl,.-ých so sídlom v Bratislave od 
r<>ku 1931. 

Je to málo z dejín robotnícl,.·ych spevoko
lov na východnom Slovensku, ale i za toto 
sme dr. Nováčkovi vďační. Iste i sám bude 
Yeľmi rád, keď jeho nepočetné a miestami 
i nepresné informácie o činnosti robotníc
kych spevokolov na východnom Slovensku 
podnietia každého, kto o nich viac vie, na 
zozbieranie a spracovanie východoslovenské
ho materiálu. 

Dr. Nováček spomína robotnícke spevo
koly na východnom Slovensku okolo roku 
1910 (Košice, Krompachy), neskoršie, pred 
prvou svetovou vojnou, spevokol Gutten· 
berg v Prešove a v roku 1935 robotnícky 
spevokol Lýru v Spišskej Novej Vsi. Tieto 
údaje o začiatkoch robotníckych spevoko
lov n a východnom Slovensku nás už dnes 
nemôžu uspokojiť. Dr. Nováček správne po· 
ukazuje na úzku spätosť činnosti robot
níckych spevokolov s celkovou aktivitou 
robotníckej triedy . Robotnícke hnutie na 
vý chodnom Slovensku bolo pomerne silné 
už okolo roku 1870 a v prvej väčšej hos
podárskej kríze okolo roku 1873- 1876 ro
botnícka trieda v priemyselných centrách 
východného Slovenska (Košice, Medzev, 
Spiš) vystupovala v organizovanej aktivite. 
Možno predpokladať, že už v tomto období 
existovali na východnom Slovensku robot-

nícke spevokoly. Veď na robotníckej sláv
nosti v Košiciach začiatkom septembra 1882 
vystú_I?il spevokol ,.Harmónia" ("Ossz
hang") pod vedením Gustáva Jacku. Cien
mi spevokolu boli košickí robotníci a na 
iomto vystúpení upútali veľmi dobrým hla
sovým školením a presnosťou interpretácie 
(Kaschaucr Zeitung 5. sep tembra 1882). 
Z tejto zprávy nepoznáme p rogram vystú
penia tohto spevokolu a o jeho robotníckom 
charaktere usudzujeme len nepriamo. Ne
máme ani ďalších zpráv o činnosti toh)<) 
spevokolu. Až v marci 1905 vystúpil spe· 
vokol košických murárov a zaspieval me
dziiným pieseň "Robotnícky poplach" 
("Munkásriadó"), (Felsiímagyarország 28. 
marca 1905). V ·novembri 1905 došlo k za
loženiu ďalšieho robotníckeho spevokolu v 
Košiciach, zapojeného priamo na organizáciu 
sociálnodemokratickej strany v Košiciach. 
Iniciátorom založenia tohto robotníckeho 
spevokolu bol vedúci typograf Leopold 
Klein, organizačný činiteľ sociálnodemokra
tickej strany v Košiciach. Ten sa však už 
nedožil vys_túpenia tohto spevokolu, pretože 
v auguste 1905 bol zavraždený maďarským 
dôstojníkom. (Kassai munkásdalárda, Kassai 
Or 18. februára 1906). Tento robotnícky 
spevokol vystúpil začiatkom marca 1906 v 
miestnostiach hotela Schubert a z programu 
sa najviac páčila pieseň "Hor sa do ur
putného hoja" (" Fei, bôsz harcra" ). 

Toto prvé vystúpenie robotníckeho spe
voko1u v Košiciach malo nečakaný úspech. 
Miestne bu ržoázne noviny chvália nielen 
nadšenie robotníckych spevákov, ale a j ume
leckú úroveň prednesu, k torá príliš prevy
šovala očakávanie začiatočníckych spevoko
lov (Mulatság-bôjtben, Kassai Or 6. marca 
1906). Ten istý spevokol spieval na robot
níckych oslavách v marci 1906 :\<farseillaisu 
(Kassai Or 20. marca 1906). Pravdepodobne 
na činnosť tohto spevokolu nadviazal dr. No
váčkom spomínaný robotnícky spevokol v 
Košiciach roku 1920. 

Miesto Prešova v dejinách robotníckych 
spevokolov na Slovensku upozorňuje histo
rikov na jednu skutočnosť. ktorú podľa náš-

ho názoru dr. Nováček nedostatočne využil 
vo svojej p ráci. Je totiž všeobecne známe, 
že robotnícka trieda v menších slovenských 
mestách sa nevyvíjala v priemyselných pod
mienkach, ale v remeselnej výrobe - v 
podstate teda pod silným vplyvom drobnej 
mestskej buržoázie. Z doterajšieho mate
riálu k hudobným dejinám Prešova vieme, 
že napriklad prešovský spevokol mal väč
šinu členstva z remeselníckych a remesel
nícko-robotníckych kruhov. A práve takýto 
charakter zloženia členstva prešovského spe
vokolu bol prekážkou zlúčenia prešovského 
spevokolu s hudobným odborom Széchényi
ho kruhu. Ten t otiž bol spolkom prešovských 
"vyšších kruhov" a inteligencie, ktorých 
derogovalo spievať v jednom spevokole s 
remeselníkmi a ich robotníkmi. Práve tak 
ako pomery remeselnej výroby v Prešove 
relatívne zdržiavali formovanie sa .robot
níckej ltriedy v Prešove a jej oganizované 
vystúpenie, práve tak existencia, resp. ži
vorenie v -podstate maloburžoázneho pre
šovského spevokolu odďaľovalo vznik ro
botníckeho spevokolu. Máme napriklad do
klady o organizovanom robotníckom hnuti 
v Košiciach už okolo roku 1870, zatiaľ čo 
zprávy o robotníckom hnutí v Prešove má
me až z konca 19. storočia. A podobne má
me zprávy o existencii robotníckeho spevo
kolu v Košiciach (aspoň nepriamo) už roku 
1882, z P rešova máme zatiaľ prvú zprávu 
o vystúpení robotníckeho spevokolu až z 
roku 1905. Vtedy totiž na slávnosti na po
česť Lasalla v Prešove vy.slúpil robotnícky 
spevokol (Munkásdalkar ) a zaspieval okrem 
Marseillaisy aj revolučnú pieseň "Proletúri, 
spojte sa" ("Proletárok egyesiilje tek") (Eper
jesi lapok 17. septembra 1905). 

Tieto v p odstate d robné doplnenia p ráce 
dr. Nováčka posúvajú začiatky robotníckych 
spevokolov na východnom Slovensku priam 
do začiaikov robotníckeho hnutia na vý
chodnom Slovensku. Veríme, že podrobnej
ší výskum pomôže osvetliť dejiny robot
níckych spevokolov na východnom Sloven
sku oveľa hlbšie a širšie. 

.Mária Potemrová 



Príspevok k poznaniu :zrodu našej socialistickej kultúry 
(Jaroslav Jiránek: Vít Nejedlý, z historie boju o novou, socialistickou kulturu, 

SNKLHU, Praha 1959) 

Rozsiahla monografia Jaroslava Jiránka 
o skladateľovi-bojovníkovi Vítovi Nejedlom 
jt. vedecká práca typu, ktorý upúta pozor
nosť nielen pracovníkov v hudobnej oblasti 
a odborníkov príbuzných umeleckých od
borov, ale a j širokú vrstvu čitateľov-neod· 
horníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s nedáv
nou dobou, keď sa rodili predpoklady pre 
náš dnešný slobodný život. 

Autor tu zobrazil život a dielo jedného 
z priekopníckej generácie tvorcov našej no· 
vej, socialistickej kultúry, ku ktorým patrí 
J. Wolker, S. K .. Neumann, I. Olbracht, M. 
Majerová, E. F. Burian a J. Fučík. Siroký 
z"áber knihy sa docieľuje tým, že nie je 
obmedzená iha užším rámcom osobnosti Víta 
Nejedlého, ale že sa táto osobnosť stala pro· 
stredníkom či východiskom, ktorým sa autor 
zahľadel na obdobie 20. a 30. rokov a na 
druhú svetovú vojnu. 

Stretávame sa tu s obrazom nášho poli
tického a kultúrneho života tridsiatych ro
kov, s dejinami centra revolučnej kultúry 
tých čias - Svazu dtHnických d ivadelních 
ochotníku (DDOC) i s históriou pokrokového 
študentského hnutia tridsiatych rokov na 
česk)·ch vysokých školách, ktoré statočne 
bojovalo za zlepšenie sociálneho rozpolože· 
nia študentstva a proti umele rozduchovanej 
národnostnej neznášanlivosti. Zaujímavá je 
ďalšia kapitola z .dejín českého divadelníctva 
tridsiatych rokov, podávajúca obraz slávnej 
Ostrčilovej éry v Národnom divadle, Oslobo
deného divadla, Burianovho D 34 a Olo
mouckeho divadla, kde Vít Nejedlý pôsobil. 
Kniha plasticky vykresľuje ťažké dni Mni
chova a okupácie a život našej emigrácie v 
SSSR, v skratke načrtáva tragické i víťazné 
momenty vojnových rokov a na ich pozadí 
pozoruhodnú históriu našej samostatnej vo
jenskej jednotky v Sovietskom sväze a zrod 
jej hudobného súboru, ktorý dnes nesie 
meno svojho zakladateľa Víta Nejedlého. 

Treba podčiarknuť, že vo väčšine týchto 
naznačených kapitol je vôbec po prvý raz 
heuristicky spracovaný a s veľkým úsilím a 
starostlivosťou zhromaždený materiál. Nájde 
tu teda mnoho nového a podnetného tak hu
dobný vedec, ako aj divadelný a takzvaný 
všeobecný lústorik. V krátkej recenzii, urče
nej pre hudobný časopis, sa, pravda, musí
me obmedziť predovšetkým na záujem hu
dobníkov, hudobných vedcov, ako aj naj
širšieho okruhu hudbymilovných čitateľov. 
Začneme práve u čitateľov-laikov, i keď 
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je to azda neobvyklé. Jiránkova kniha má 
veľkú prednosť: pri použití na prísnejšej ve
deckej metódy ju autor písal tak, že je pú· 
tavá a dobre sa číta, takže miestami pôsobi 
dojmom široko komponovaného románu. V 
takých partiách, ako je zobrazenie búrlivých 
udalostí okolo premiér, revolučných pásiem 
a hier na pôde DDOC, Vítkove začiatky v 
Olomouckom divadle a tým viac obraz trp
kých dní okolo .Mníchova a 15. marca 1939, 
dramatický prechod Nejedlých cez h.canice 
do SSSR, ťažké roky druhej svetovej vojny, 
civilná evakuácia Moskvy a zase naopak, 
radostné dojmy z prvých víťazstiev Cervenej 
armády, Vítkovo úsilie prispieť zo všetkých 
sil k víťazstvu, jeho stretnutie s prvou pia
ďou oslobodenej vlasti i konečne jeho tra· 
gický odchod na prahu víťazstva - v takých 
partiách je čitateľ doslovne strhnutý púta
vým dejom, s napätím sleduje vývoj uda
lostí a neraz je aj hlboko dojatý. 

Pre hudobnovedných pracovniko~> zname
ná Jiránkova kniha niekoľkoraký prínos. 
Predovšetkým bohatstvom a novosťou zo
zbieraného materiálu. Okrem už spomenu
tých celých kapitol, v ktorých sú pre muzi
kológov veľmi prínosné partie napríklad o 
činnosti hudobnej sekcie DDOC a zrodu na· 
šich prvých masových piesní na tejto pôde; 
o význame Ostrčilovej éry pre utváranie 
če.ského národného operného štýlu. a hudob
nom živote Sovietskeho sväzu v tridsiatych 
rokoch alebo o histórii zrodu dnešného 
AUSVN - by som chcela upozorniť najmä 
na niekoľko menších monografických štúdií 
o hudobníkoch, s ktorými sa V. Nej.edlý 
stretával. Autor tu v skratke výstižne zachy
til najpodsta tnejšie črty ich osobnosti, či je 
tQ už E. Schulhoff, J. Teklý, J. Ježek, E. F. 
Burian a hlavne J. Stanislav, ktorého portrét 
je mimoriadne vydarený a ukazuje, ako sa 
možno aj v historickej práci postaviť bo
jovne - i keď kriticky - za dodnes aktu
álne otázky. 

Okrem materiálového prínosu je nemenej 
závažný aj prínos metodologický. Pre obme
dzený rozsah uvediem iha niekoľko pozná
mok. Jiránkova práca je v najlepšom zmys· 
le slova historickou monografiou, k torá tvo
rivým spôsobom nadväzuje na metódu za· 
kladateľských monografií Zd. Nejedlého. O
$Obnosť Víta Nejedlého kreslí a vysvetľuje 
v najužšom spojeni s celým životom spolo
čenským i politickým. Najväčším úspechom 
a prínosom práce je hádam to, že historický 

prístup dôsledne dotvára prístupom teoretic
kým a estetickým. Výslednicou toho je vše
stranný a ucelený pohľad na jednotlivé skla
dateľ ove diela, tvorivé obdobia i celý tvo
r ivý zjav. Z historick)'ch okolností, z terna· 
tických a intonačných rozborov skladieb cez 
hodnotenie a zaradenie diela do skladateľov
ho vývoja i celéh() hudobného života dos'(Jie
va k presvedčivej formulácň Nejedlého 
skládateľského štýlu a k určeniu jeho miesta 
v celkovom kultúrnom vývoji. K tomuto zá
kladnému a najcennejšiemu metodologické
mu prínosu pristupuje ďalej kritický prí
stup k materiálu, p resne rozlišujúci, čo má 
iha dobový význam a čo je dodnes živé a 
po'dnetné, ďalej obdivuhodná starostlivosť a 
vynachádzavosť pri zhromažďovaní na rôz
nych miestach sa nachádzajúcich materiálov 
a ich bystrá muzikantská interpretácia. 

K spracovaniu diela možno mať určité 
pripomienky. Skoda, že sa au tor z nedostat
ku pramenného materiálu dal odradiť od 
akejkoľvek zmienky o činnosti hudobného 
združenia Prítomnost, v o výbore ktorého 
Nejedlý pracoval. Iste sa tu mohol oprieť 
- ako to konečne urobil v iných partiách -
o svedectvo mnohých pamätníkov, a tak za
chytiť zaujímavú stránku nášho predvojno
vého hudobného života. Tak isto možno ľu
tovať, že autor s takou veľkou erudíciou ne
zhodnotil do väčšej h1bky vplyvy svetovej 
moderny na našu hudbu dvadsiatych a tri
dsiatych rokov. Veď aj V. Nejedlý sa v svo· 
jej tvorbe vyrovnával s jej podnetmi. Pokia! 
sa týka rozborov a hodnotenia skladieb, holo 
možné hádam ešte viac charakterizovať kom
pozičný štýl najzaujímavejších oblastí Ne-

jedlého prvého tvorivého obdobia - ~cénic
kých hudieb pre DDOC a prvý('h masových 
piesní a ďalej v nespor ne neilepšom rozbore 
pochodu "Vítézství bude naše" pokúsiť sa 
o ešte h lbšie vystihnutie jeho novátorskej 
intonácie.• Závažnejším nedostatkom v cel
kovom usporiadaní knihy, ktor)' sťažuje o
rientáciu, j e, že chýba abecedný zoznam 
skladieb s udaním stránok, kde ·sa o jed
notlivých dielach píše. (Krmečne jedna ter
minologická nepresnosť: na str. 249 v roz
bore symfonietty by mal byť vo vete " . . . tá 
istá energická intonácia je schopná preme
niť sn i v nežný spev a naopak .. . " na· 
miesto termínu "intonácia" termín .. hudobná 
myšlienka" alebo "téma".) 

Prínos diela pre sldadatela môžeme for
mulovať najstručnejšie, i keď nie je o nič 
menší než prínos pre vedca. V dnešnom úsi
lí o čo najtesnejšie spojenie našich umelcov 
so životom a ľudom, pre ktorý tvoria stavia 
kniha aktuálny, krásny a strhujúci ~rildad 
Víta Nejedlého, ktorému sa stal .. rytmus po
litického života nášho ľudu a našej vlasti 
ryhnom tvorivého života" a ktorý je vzorom 
tej skladateľskej generácie, "čo nie je po
volaná iha písať noty, ale všetkými svo
Jlml schopnosťami je zapojená a vťahovaná 
do bystrého toku nášho budovateľského ži
vota". 

Jiránkova kniha je teda významným prí
nosom v dnešnom úsilí o vybudovanie mar
;:ristickej muzikológie a právom bola odme
nená l. cenou v tohoročnej veľkej jubilejnej 
súťaži k 15. výročiu oslobodenia. 

M. Ladmanová 

OZNAM 

Na Hudobnej fakulte VSMU v Bratislave, Stúrova 7 zavádza sa od tohto 
študijného roku š t ú d i u m p o p ri z a m e s t n a n i pre odbory 

s kladba a 
di rigovan i e sboru 

Prihlásiť sa môžu najmä pracovníci z oblasti umeleckého hudobnéh o života 
umeleckého školstva a vo výnimočných prípadoch mimoriadne nadanÍ 
zauJemci z iných pracovísk. 

Predpokladom pri prijatie je najmenej jednoročná prax spravidla vo zvo
lenom odbore, absolutórium konzervatória alebo inej odbornej hudobnej 
šk0ly, prípadne iné ukon·čenie aspoň stredoškolského" vzdelania a doklad 
o vykonanej základnej vojenskej službe u odvedených. 

Na základe prihlášky bude uchádzačom zaslaná skúšobná látka. 
Dekanát HF 
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NOVINKY NASICH SKLADATEĽOV 

Alexander Moyzes napísal cyklus piesní 
"V jeseni" (Odpočinok - Zhlaďme vrásky 
- Nočná r uža - Jeseň - Dážď) na básne 
J ána Kostru, pre mezzosoprán a k lavír. 

Simon Jurovský dokončil klavírny v)·ťah 
spevohry " Ábelovské dievky " , ktorá b~d~ 
mať na jar premiéru v Banskej BystncL 

Ján Zimmer zložil malú~ kan tátu "Holu
bica pokoja" pre sláčikový orchester, har· 
fu, dva ženské hlasy a mužské okteto. 

Slovenský hudobný fond rozmnožil 
cyklus piatich lyrických piesni Ivana Hru
šovského " Cervený mak" na texty z rovno: 
mennej básnickej zbierky Maše HaľamoveJ 
pre s~prán a klavír, "Ľúbostnú sonatínu" 
Milana Nováka pre ženský sbor na básne 
E. Králikovej, ako aj " Sonatíny radostnej 
mladi" Miloslava Koi'ínka pre flautu, ho
boj, klarinet, fagot, hornu, trúbku, pozaunu, 
violu a " kontrabas, 1.-toré majú charakter 
inštruktívnych skladieb. (la) 

Na hriedovei prílohe prmasame tieto vy
obrazenia: I. krieda : budova Státneho 
divadla v Košiciach. Foto: M. Litavská 

TI. krieda: Ladislav Holoubek v rozhovore 
s rež isérom " Rodiny" Karolom Jernekom• 

Foto: Smotlák 

lli. krieda : Karla Vobi.~ová: Bohuslav 
Martinú. Foto: F . lllek 

nr. hrieda: Gustá1> Papp ako Sadko v bra
tislavskei inscenácii rovnomennei opery 
Rimského-Korsakova. Fot o: J. Herec 

OZNÄ.lVIE~IE 

Odberateľom časopisu Slovenská hudba 
oznamujeme, že dosky na zaviazanie kom
pletného ročníka vydáme v januári 1961. 
P rosíme odberateľov, aby objednávky zaslali 
na adresu redakcie časopisu Slovenská hud
ba, Gorkého 19, Bratislava. 
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Samko. Redakčná rada: dr. Ladislav Burlas , dr. 
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538 rovský, docent dr. Jozef Kresánek, prom. h !st. 
V 11. čísle Slovenskej hudby na str. Ladislav Mokrý, dr. Zdenko Nováček, Andrej Oče-

v 10. riadku zdola veta má správne znieť: náš, dr. Roman Rychlo. - Redakcia a adm!nis-
:Mal som možnosť konfrontovať metódy so- träcia Bratislava, Gorkého ul. 19, telefón 556-81 .:. 

Vl'etskeho konzer"aiOI.;a·lneho s' tu' -''a 5 nas'ím. Tlačia Polygrafické závody, z. 2, Bratislava, ul. 
' ' w Februárového vlťazstva 6b. - Vychádza mesačne. 

Prosíme čitateľ ov, aby si opravili i pod ti- - Predplatné na rok 1960 Kčs 36,-. Vydávanie 
tulok pod obrázkom na str 544 ktorý má povolené P~K. č!slo HSV-19512 57-C. Rozširuje 

, i · . : , ' Di d Poštová novinová služba. Objednávky predplat!terov 
spravne zruef: Angela ArutJWlan ( es emo- prljlma a vybavuje každý doručovater a poštový 
na) a rl}:. Gustáv Papp (QtJ!ello)< _ _ :. ýrad~· - . . __ . .. K~10°0Hl8 
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amen 
e je časopú, lctorý wpokoií čitatelo-v najmnohostrannejších kul· 

túmych :Wujmov 

e hľadá a bude stále hľadať nové prostriedky a cesty, aby sivojou 
činnosťou pomáhal inšpirovať rast kultúrne všestranného, poli
ticky uvedomelého a náročného socialistického človeka 

e prináša ~ každom čísle novú básnickú a prozaickú tvorbu, drámy, 
črty, umelecké reportáže, humor, satiru, aforizmy, epigramy 

e uverejňuje kritické štúdie o novej tvorbe, eseje a rozhovory 
o hlavných otázkach súčasnej filozofie, vedy a téchniky 

e pútavo informuje čitatelo-v o najzaujímavejších zjavoch a problé
moch zahraničných literatúr, publikuje listy stálych zahraničných 
korešpondentov z Moskvy, BerUna, Varšavy, Budapešti, ParU. 
a z Ríma, Jtúdie popredných zahraničných marzistických kritilcov 
a teoretikov3 románu, polemiku a &lo$J1 

e vychádza mesačne v rozsahu 176 strán s grafickou prílohou, 
ktorá po ukončeni ročníka vytvorí samostatný bibliofilský celok. 

PLAMEN 

iúldoite vo vietlctích predajniach kníh a ČMOpU9" alebo priamo 
v nalcladatel1tve 

" CESKOSLOVENSK~ SPISOVATEC 

Praha 1, Národni tiída 9. 
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Státní nakladatelství detské knihy 

Karel Havllček Borovský: Tyrolské elegle. KrAJ Llvra. Kfest 
natého Vladlmira 

Tfi .básnické skladby, bojujlcl proti nejsiln~j§lm oporám . re
akce, proti monarchii a cirkvi. V T y r o l s k ý c h e l e g i l c h 
zaznamenal klasik českého novinái'stvl a jeden z pfedstavitehl 
pokrokového odboje proti rakousko-uherské a n~mecké polltice 
v XIX. stoletl svedectv[ o svém zatčenf a ceste do vyhnanstvL 
V satire K r á l L á v r a pranýruje zaostalost monarchii výsm~
chem hlouposti krälu. Mistrovskou satirou K i' e s t s v a t é h o 
V l a d i m I r a se bi'itce pod rouškou rozmarného pohledu na 
cara Vladimfra, vládce na Kijevské Rusi, vyrovnal s rakouský
mi úi'ady a cfrkvemi. Soubor t~chto ti'f satirických bäsn1 pati'l 
k tomu nejlepšfmu, co bylo v české litei'atui'e z tohoto žánru 
vytvoi'eno. Hodnotu knihy zvyšuje ilustrace Josefa Lady, verne 
navazujlcl na humor básní. 164 stran, väzané 15,30 Kčs. 

Julius Fučfk: Ctenf o českých umelcicb a buditelfcb. 

Výbor stati, uspoi'ádaný Gustou Fučlkovou, hovoi'f k dnešnfr\1 
mladým lidem živou fečl. Fučfk napsal vetšinu svých stati za 
okupace, bojoval jimi proti germanizačnlm snahám nacistu, kte
fl zkreslovali oa snižovali význam české kultury. Na velkých 
postavách· z Jiteratury, divadla a kUltury ukázal pokrokovost 
a velikost našich národnlch tradic. Kniha vyšla k 15. výroč[ 
osvobozenl Ceskoslovenska sovetskou armádou. Ilustroval 
Vlclav Bláha. 8~ str., vázané U ,60 Kčs. 

Julius Zeyer: Olgerd Gejštor : · 

Básnická povfdka z cy>klu Z letopisu lásky. Mistrovským pe
rem je v nl vyllčena läska litevského šlechtice, po pi'edclch 
p6vodem z Cech, k české královné Anne Jagellovné~ Ilustroval 
Jan Zrzavý. 96 str., vázané •ll,20 Kčs. Vyšlo v knižnici .Studänka. 

l 

Vlt~zslav Nezval: ~ipkovl nlže 

Chcete se potéšit krásou sveta skrytou ve veršlcb? Prečt~te 
si výbor z básni velkého básnika našl doby Vitezslava Nezvala: 
Výbor Šípkovä rUže uspoi'ádal Vlastimil Fiala. Ilustroval Arnošt 
Paderllk. 96 stran, vázané 9,10 Kčs. 

Všechny · tyto knihy jsou vhodné pro čtenái'e 
od U let. Zaradte je do knihovniček svých deti! 

Dostanete je v prodejnách n. p. Slovenská kniha 
nebo pflmo ve SMtním nakladatels.tvl detské knihy, 

Staropramennä' 12, Praha 5 

Cena Kčs 3.-. 
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